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REMONTY

Coraz bliżej ,,nowej” hali
Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie 
nabiera tempa. Obecnie trwa m.in. docieplanie budynku oraz wymiana okien 
i drzwi. Wyremontowanym obiektem będziemy mogli cieszyć się już jesienią, jed-
nak plany odnośnie modernizacji hali mają być wieloletnie.
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Obecnie budynek hali remontowany jest głównie z zewnątrz.

 Modernizacja hali w Halembie rozpo-
częła się jesienią ubiegłego roku. Przy ma-
jącym prawie 40 lat budynku od kilku mie-
sięcy trwają intensywne prace. Dotychczas 
m.in. wykonano podjazd dla osób niepełno-
sprawnych, wybudowano konstrukcję sta-
lowej windy oraz wyremontowano schody 
przy głównym wejściu do obiektu. Nato-
miast teraz trwa docieplanie dachu i ścian 
oraz prowadzone są prace nad systemem 
wentylacyjnym, a także wymieniane są 
okna oraz drzwi. I choć hala w trakcie re-
montu funkcjonuje normalnie, teraz chwi-
lowo się to zmienia. – Czasowego wyłącze-
nia z użytkowania wymagają pomieszcze-

nia, w których wymieniana jest stolarka 
okienna. Wyłączenia pomieszczeń ustalane 
są z użytkownikiem – informuje Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miasta Ruda Śląska.

Warto dodać, że trwający remont został 
dofinansowany kwotą 2,5 mln zł z Metro-
politalnego Funduszu Solidarności. Prace 
mają potrwać do 5 października tego roku, 
ale na tym nie koniec. – W najbliższych la-
tach przewidziano modernizację wnętrza 
hali w zakresie obejmującym m.in.: przebu-
dowę trybun, wymianę nawierzchni sporto-
wej oraz modernizację instalacji centralne-
go ogrzewania – mówi Piotr Janik.  JO
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Pomimo trwających prac, budynek nie został wyłączony z użytkowania.

REKLAMA

Trwa wymiana okien i drzwi w poszczególnych pomieszczenia. 
Pierwsze efekty już widać.

MODERNIZACJA TOROWISKA

Torowisko do remontu!
Ogłoszony został przetarg na modernizację prawie trzykilometrowego odcinka torowiska, które biegnie wzdłuż ulicy Karola 
Goduli. W ramach prac przebudowane zostaną tory od Chebzia do Bytomia, a przypomnijmy, że był to jeden z warunków, 
jakie władze miasta postawiły spółce Tramwaje Śląskie, by linia nr 9, która kursuje tą trasą, nie została zawieszona.

Modernizacja prowadzona będzie na od-
cinku (2,9 km) od mostu kolejowego 
w Chebziu do granicy z Bytomiem. – Ge-
neralnie można powiedzieć, że zakres prac 
obejmie usunięcie starej infrastruktury 
i wybudowanie zupełnie nowego torowiska 
wraz z całą infrastrukturą okołotorową  
– zapowiada Andrzej Zowada, rzecznik 
prasowy Tramwajów Śląskich.

Przebudowa rozpocznie się m.in. od ro-
zebrania torowiska i nawierzchni torowej 
oraz demontażu konstrukcji wsporczych 
sieci trakcyjnej. Następnie wykonana zo-
stanie przebudowa układu torowego, a kon-
kretnie – wymiana podbudowy torowiska 
i nawierzchni torowej, odwodnienie terenu, 
montaż zwrotnic, korekta torów oraz budo-
wa peronów tramwajowych. W pozostałych 
etapach modernizacji przebudowana zosta-
nie sieć trakcyjna oraz tzw. uzbrojenie pod-
ziemne. – Torowisko tramwajowe na więk-
szości zakresu zaprojektowano w konstruk-
cji klasycznej, podsypkowej z szyną na 
podkładach strunobetonowych z przytwier-
dzeniem sprężystym i ochroną wibroizola-
cyjną. Torowisko bezpodsypkowe (w prefa-
brykowanych płytach betonowych z ciągłym 
sprężystym mocowaniem szyny masami po-
liuretanowymi) zaprojektowano na skrzy-
żowaniach torowiska z drogami, przej-
ściach dla pieszych oraz na odcinkach, 
gdzie torowisko przebiega w przekroju po-
przecznym jezdni. Co istotne, na moderni-
zowanym fragmencie powstanie jedna do-
datkowa mijanka – przy przystanku Młyn 
Szombierski – mówi Andrzej Zowada.

Na razie jednak nie wiadomo, kiedy do-
kładnie rozpoczną się prace. Otwarcie ofert 
w przetargu zaplanowano na 2 września. 
Następnie będą one analizowane przez ko-
misję przetargową. – Zwykle procedura 
przetargowa trwa w sumie ok. 3 miesięcy, 

ale ulega wydłużeniu w przypadku odwołań 
oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. 
Jeśli takich odwołań nie będzie i cała pro-
cedura przebiegnie sprawnie, w okolicy 
października/listopada będzie można pod-
pisać umowę z wybranym wykonawcą, któ-
ry będzie mógł rozpocząć proces budowla-
ny. Zapisy umowy stanowią, iż od dnia 
podpisania umowy wykonawca będzie miał 
12 miesięcy na realizację prac budowla-
nych – tłumaczy Zowada.

Z racji tego, że linia wzdłuż ulicy Goduli 
jest jednotorowa, w czasie modernizacji 
zostanie zawieszone kursowanie tramwaju 
nr 9. – Organizacja ruchu na pewno będzie 
opierać się na autobusowej komunikacji 
zastępczej, ale szczegółowe rozwiązanie 
przygotowane zostanie w stosownym mo-
mencie. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by mó-
wić o konkretach, jednak zapewniam, że nie 
pozostawimy pasażerów bez komunikacji 
zastępczej – obiecuje rzecznik Tramwajów 
Śląskich.

Co ważne, okazuje się, że spółka ma 
w planach także modernizację pozostałych 
fragmentów torowiska w Rudzie Śląskiej, 
po którym kursuje „dziewiątka”. Jeszcze 
w sierpniu ma zostać ogłoszony przetarg na 
wyłonienie projektanta, który ma stworzyć 
plan linii dwutorowej na odcinku od pętli 
tramwajowej w Chebziu do przystanku na 
Kaufhausie. – Wstępnie szacujemy, że pro-
ces projektowy potrwać może około 1,5 ro-
ku od podpisania umowy – mówi Andrzej 
Zowada. – Myślę, że istotne dla mieszkań-
ców Rudy Śląskiej, pasażerów linii nr 9, 
jest także to, iż jeszcze w sierpniu ogłosimy 
przetarg na wyłonienie wykonawcy dla za-
dania po stronie Bytomia, wzdłuż ul. Fry-
cza Modrzewskiego. Obejmie on odcinek 
od granicy z Rudą Śląską do przystanku 
Szombierki Kościół. Dzięki temu prace bę-
dą realizowane w jednym czasie, przy jed-
nym zawieszeniu kursowania linii nr 9  
– podsumowuje.

 Joanna Oreł
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 Przebudowa odbędzie się na odcinku od Chebzia do Bytomia.
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Polana na Halembie odżyła!
REKREACJA

Zakończył się drugi etap zagospodarowania polany przy ul. Gałczyńskiego w Halembie. Kultowe dla mieszkańców tej dzielni-
cy miejsce odzyskało drugie życie. Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu prac Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nasz Dom” wybudowała na polanie plac zabaw wraz z częścią sportową, czyli boiskiem do koszykówki oraz do piłki nożnej. 
Ponadto zamontowano oświetlenie. Następnie powstała siłownia zewnętrzna, ustawiono m.in. ławki i stojaki rowerowe 
oraz pojawiła się zieleń. Nowe miejsce rekreacji jest czynne od kilku tygodni. Foto: AW

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 4 września 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 wynajmu składa się 
pomieszczeń, oznaczonych na rysunku „rzut Piętra – inwentaryzacja, w opra-
cowaniu inwentaryzacja Budowlana, wykonanym przez OMiKrON-KONSuL-
tiNG 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 remon-
tu lokalu użytkowego na własny koszt:

Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z wynajmującym zakres 
wszystkich prac adaptacyjnych pomieszczenia oraz, przed przystąpieniem do 
ich realizacji, dokonać, zależnie od wymagań prawa, zgłoszenia właściwym or-
ganom lub uzyskać wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje administracyjne. 
Koszty prac adaptacyjnych, koniecznych opracowań oraz opłat administracyj-
nych, ponosi Najemca bez możliwości zwrotu.

Stawka wywoławcza czynszu:
Stawka wywoławcza czynszu wynosi 9,00 zł za m2 + VAT.
Minimalne postąpienie licytacji 1,00 zł.
Wysokość, miejsce i termin wpłaty wadium:
warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium wysokości 

1000,00 zł.
Kwota wadium musi zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy 

o numerze 29 1050 1331 1000 0023 1583 6680 (w tytule przelewu należy wpi-
sać „wadium najem pomieszczenia w McK” oraz podać pełną nazwę uczestni-
ka przetargu) lub w kasie McK najpóźniej do dnia 3 września 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 innych 
użytkowników budynku

Oględzin można dokonać do 2 września 2019 r., w dni robocze, do godz. 
15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 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 gospo-
darowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy 
ruda śląska lub będącymi w jej posiadaniu oraz zarządzeniami Prezydenta 
Miasta ruda śląska, wydanymi na jej podstawie.

OGłOSZeNia
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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.

OGŁOSZENIA
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Chodzi o przystanek autobusowy 
przy ul. Gwareckiej w Bykowinie, z któ-
rego można odjechać m.in. w kierunku 
Nowego Bytomia. – Dotychczas była 
tam wiata, a obok działał kiosk i nikomu 
to nie przeszkadzało. Teraz została nam 
tylko ławka, a więc w przypadku gorszej 
pogody nie ma nawet gdzie się schronić 
– żali się jeden z mieszkańców.

,,Znikające” przystanki… | BYKOWINA

Na razie do 
dyspozycji 
pasażerów 
jest ławka.

Nasi Czytelnicy zgłosili nam sprawę kolejnej wiaty przystankowej, która została usunięta. Tym razem 
chodzi o tzw. wiatokiosk, który dotychczas znajdował się na przystanku Bykowina-Górnośląska. Oka-
zuje się, że prywatny właściciel zlikwidował go, ale jak podkreślają rudzcy urzędnicy – wkrótce w tym 
oraz pozostałych miejscach pojawią się nowe wiaty.

Z informacji przekazanych przez 
rudzki Urząd Miasta wynika, że wspo-
mniany wiatokiosk był prywatny i zo-
stał usunięty przez właściciela. Na tym 
jednak nie koniec. – Podobna sytuacja 
zaistniała jeszcze w czterech lokaliza-
cjach m.in. (na przystankach 
– przyp. red.) Bykowina-Gwarecka 
kier. Kochłowice przy ul. Gwareckiej, 

Fo
to

: J
O

Niebezpieczne przejście | CZARNY LAS
W sprawie przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja napisała do nas Czytelniczka z Czarnego Lasu. Jest to 
zresztą kolejne zgłoszenie w tej sprawie. – To bardzo niebezpieczne przejście. Tylko w minionym mie-
siącu doszło tu do dwóch potrąceń pieszych na pasach. Czy musi dojść do tragedii, żeby ktoś się tym 
zajął? – pyta pani Alina.

Chodzi o przejście dla pieszych 
w pobliżu sklepu Żabka. W lipcu do-
szło w tym miejscu do potrącenia 
dwóch osób przez kierowcę samocho-
du osobowego i motocyklistę. Urząd 
Miasta podjął już działania w tej spra-
wie i póki co ma zostać poprawione 
oznaczenie pasów. – Wskazane przej-
ście dla pieszych wyposażone zostanie 
w dodatkowe lampy ostrzegawcze przy 
znakach D-6 oraz punktowe elementy 
świetlne na liniach warunkowego za-
trzymania (elementy odblaskowe wi-
doczne na jezdni – przyp. red.) – zapo-
wiada Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Dodatkowo przy przejściu dla 
pieszych zostanie umieszczone pulsu-
jące pomarańczowe światło, co po-
winno zwiększyć jego widoczność. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa 
pieszych swoje działania realizuje 
także rudzka policja. W ramach akcji 
„Bezpieczny Pieszy” prowadzone są 
kontrole odnośnie tego, czy piesi 
przestrzegają zasad ruchu drogowe-
go. – Priorytetem jest ograniczenie 
liczby zdarzeń z udziałem pieszych 
oraz podniesienie świadomości wśród 
kierujących samochodami, że piesi są 

 Przejście 
przy 

ul. 1 Maja 
na Czarnym 

Lesie nie 
należy do 

najbezpieczniejszych.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach 15.05.2019 r. 
i 25.07.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieru-
chomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyj-
nymi 1309/38 o powierzchni 999 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr 
GL1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

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 1309/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudo-
wę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedz-
twie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewa-
mi. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Gęsiej. W celu budowy 
zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem po-
stępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków 
budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2068) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 99.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług.
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 5.09.2019 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Gęsia” prze-
lewem 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 wyma-
gane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny.

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

Kochłowice-Kościół kier. Wirek przy 
ul. Wyzwolenia, Wirek-Ratusz kier. Ha-
lemba oraz Wirek-Kościół kier. Halem-
ba przy ul. 1 Maja – wylicza Aneta 
Błaszczyk, zastępca naczelnika Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej. – Do czasu 
ustawienia wiat przystankowych na po-
wyższych przystankach zostały zamon-
towane ławki – dodaje.

Jak na razie nowa wiata pojawiła 
się przy ul. Wyzwolenia w Kochłowi-
cach. – Pozostałe wiaty ustawiane bę-
dą sukcesywnie w miarę posiadanych 
środków. Na chwilę obecną jeszcze 
nie wiadomo, jaka wiata zostanie 
ustawiona we wskazanej lokalizacji 
(czyli na przystanku Bykowina
-Górnośląska – przyp. red.) – podsu-
mowuje Aneta Błaszczyk.

 Joanna Oreł

pełnoprawnymi uczestnikami ruchu 
drogowego. Zwracana jest uwaga 
pieszym, że ich bezpieczeństwo w du-
żej mierze zależy również od nich sa-
mych. Ponadto mundurowi propagują 
używanie przez niechronionych 
uczestników ruchu drogowego ele-
mentów odblaskowych – informuje 
rudzka policja.

Arkadiusz Wieczorek
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Jan Grzegorz Bącol
syn Agnieszki i Grzegorza
ur. 1.08 (3280 g i 54 cm)

Rafał Krawczyk
syn Katarzyny i Pawła

ur. 31.07 (3590 g i 58 cm)

Odeta Smolka
córka Karoliny i Marcina
ur. 1.08 (3550 g i 56 cm)

Magdalena Wojtyczka
córka Katarzyny i Jakuba
ur. 7.08 (3470 g i 55 cm)

Szymon Kowalik
syn Anny i Rafała

ur. 31.07 (3710 g i 55 cm)

Kalina 
i Oliwier 
Pancerz
dzieci 
Martyny 
i Daniela
ur. 26.07
(2100 
i 48 cm,
2300 g 
i 51 cm)

Małgorzata Joanna Morawiec
córka Joanny i Dawida

ur. 1.08 (2520 g i 50 cm)

Filip Engelmann
syn Klaudii i Krzysztofa

ur. 31.07 (3824 g i 59 cm)

Bartosz Niszczorek
syn Małgorzaty i Patryka
ur. 1.08 (3190 g i 52 cm)

Jan Konik 
syn Agnieszki i Mateusza

ur. 30.07 (3590 g i 57 cm)

Rozalia Kuczera-Wypiór
córka Soni i Tomasza

ur. 6.08 (4080 g i 60 cm)

Aleksander Spałek
syn Joanny i Kamila

ur. 6.08 (3700 g i 55 cm)

Miłosz Greinert
syn Sylwii i Marcina

ur. 5.08 (3560 g i 53 cm)

Zuzanna Zachwieja 
córka Martyny i Michała
ur. 7.08 (2960 g i 53 cm) 

Wiktor Andrzej Schaefer
syn Moniki i Dariusza 

ur. 7.08 (3200 g i 50 cm)

dzieŃ ślązAKA

Oto kolejni przyjaciele śląskiej godki
jak co roku miłośnicy śląskiej godki spotkali się, by poznać i nagrodzić kolejnych „Pszocieli ślōnski Godki”. Czwartko-
we (8.08) spotkanie w Pałacyku donnersmarcków w Halembie było również okazją m.in. do zaprezentowania twór-
czości pisanej właśnie w tym języku, czy wymiany zdań odnośnie tego, w jaki sposób śląsk inspiruje i dlaczego warto 
chwalić się swoją ,,śląskością”.

Dowodem na to są osoby, które w tym roku 
znalazły się w gronie ,,Pszocieli Ślōnski God-
ki”. Zostali nimi: Dorota Książek – laureatka 
licznych konkursów (m.in. Gryfny Godki 
w Piekarach Śląskich); posłanka Monika Ro-
sa, która w Sejmie starała się o ustanowienie 
języka śląskiego jako regionalnego; Monika 
i Wojciech Kostkowie – inicjatorzy festiwalu 
śląsko-irlandzki Polska Eire, który odbył się 
w tym roku w naszym mieście po raz trzeci 
oraz Andrzej Cichoń, autor śląskich tłumaczeń 
wybranych fragmentów Biblii. – Każda z tych 
osób na swój własny sposób, poprzez różne 
formy działalności, przyczynia się do propago-
wania naszego języka. Dotychczas odznaczyli-
śmy ok. 200 osób, a grono to coraz bardziej się 
powiększa – skomentował Bronisław Wątroba, 
inicjator przedsięwzięcia.

Oprócz zapoznania uczestników spotkania 
z tym, w jaki sposób laureaci tegorocznej edy-
cji plebiscytu promują Śląsk oraz pielęgnują 
godkę, przeczytano fragmenty twórczości ślą-
skich twórców. – Trzeba przyznać, że z roku na 
rok śląsko godka ma się coraz lepiej. Wystarczy 
spojrzeć na to, jak rozwija się literatura pisana 
po śląsku – podkreślił Bronisław Wątroba.

Nie bez przyczyny więc ósmy Dzień  
Ślązaka w Rudzie Śląskiej odbył się pod ha-
słem „Nojsōmpiyrw było te Słowo”. Dodajmy, 
że gościem specjalnym czwartkowego spotka-
nia w Pałacyku Donnersmarcków w Halembie 
był rudzianin, Norbert Klosa, który w 2007 ro-
ku otrzymał tytuł Ślązaka Roku.

 Joanna Oreł

Inicjatorem plebiscytu jest Bronisław Wątroba.

Wręczenie nagród odbyło się w Pałacyku Donnersmarcków.

Wśród nagrodzonych znaleźli się 
m.in. Monika i Wojciech Kostkowie.

Oto tegoroczni „Pszociele Ślōnski Godki”.

Gościem specjalnym spotkania był Norbert Klosa.

PrezydeNt miAStA  
rudA śląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta (ii piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które zostaną 
oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic: Słonecznej 
– z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, józefa – Barbary, 

Katowickiej, Kokota, Pasiecznej, Siewnej – z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki przydomowe, Sportowców  – z przeznaczeniem pod istniejący 

parking, Sportowców – z przeznaczeniem pod teren rekreacyjny zielony. 

OGŁOSzeNie



www.wiadomoscirudzkie.pl  14.08.20196

Rudzki Informator Samorządowy
W tym roku przypada 100. rocznica I Powstania Śląskiego. Rudzkie uroczystości upamiętniające tę doniosłą datę zostaną zorganizowane 17 sierpnia w Orzegowie. 
Odbędzie się tam uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców, apel poległych pod pomnikiem, a także piknik patriotyczny z występem zespołu „Fanga” i Grze-
gorza Poloczka. Dodatkową atrakcją będzie historyczna gra miejska dla całych rodzin, która zostanie rozegrana na terenie Goduli i Orzegowa, a także biało-czerwone 
warsztaty. 

100. rocznica I Powstania Śląskiego

Obchody rozpoczną się o godz. 14.30 
grą miejską. Uczestnicy będą rywalizo-
wać na ścieżkach, które kiedyś przemie-
rzali rudzcy powstańcy. Zmagania roz-
poczną się na placu Niepodległości w Go-
duli. To właśnie tam sto lat temu zebrali 
się orzegowscy oraz godulscy powstańcy 
i czekali na rozkaz rozpoczęcia walki. 
Drużyny powinny liczyć od 3 do 5 osób  
(min. 1 osoba pełnoletnia, min. 2 dzieci). 
Każdy patrol musi być wyposażony 
w przynajmniej jeden telefon z dostępem 
do internetu (przy starcie będzie pobierana 
aplikacja), a co najmniej jedna z osób ze 
składu musi mieć konto osobiste na Face-
booku. Drużyny będą wykonywać różne 
zadania, więc warto ubrać się w wygodny 
strój, a także zabrać ze sobą długopis. 
Zgłoszenie do gry należy wysłać na adres: 
gra.miejska.ruda@gmail.com z tematem 
„Gra miejska” do 14 sierpnia do godz. 23.59. 
Szczegółowy regulamin jest dostępny na 
stronie www.rudaslaska.pl.

Z kolei od godz. 16.00 rozpocznie się 
piknik w Orzegowie. Na rynku (przy ulicy 
Czapli) wystąpi zespół „Fanga”. Odbędą 
się również wyjątkowe, bo biało-czerwone 
warsztaty z Muzeum Miejskim im. Mak-
symiliana Chroboka. Na godz. 17.15 prze-
widziano wręczenie nagród uczestnikom 
gry miejskiej. Z kolei o godz. 17.30 ze 
swoim recitalem wystąpi Grzegorz Polo-
czek. Główną częścią obchodów będzie 
uroczysta msza św. o godz. 18.00 w orze-
gowskim kościele parafialnym pw. św. Mi-
chała Archanioła oraz apel poległych pod 
pomnikiem Obrońców Ojczyzny przy  
ul. kard. A. Hlonda.

Przypomnijmy, że powstanie było na-
stępstwem strajku ok. 140 tys. robotników, 
którzy domagali się m.in. niedopuszczania 
do pracy członków bojówek niemieckich 
oraz odwołania stanu oblężenia. 15 sierp-
nia w kopalni „Mysłowice” oddział Grenz-
schutzu otworzył ogień do protestujących 
wraz z rodzinami robotników. Zginęło 
siedmiu górników, dwie kobiety i 13-letni 
chłopiec. Walki powstańcze w krótkim 
czasie objęły powiaty pszczyński, rybnicki 

czy katowicki oraz te, w których był spory 
odsetek ludności polskojęzycznej.

16 sierpnia 1919 roku wieczorem miej-
scowi dowódcy otrzymali rozkaz do rozpo-
częcia walki. W nocy z 17 na 18 sierpnia na 
terenie Orzegowa doszło do starć, podczas 
których powstańcy opanowali ratusz, zabrali 
znajdującą się tam broń i obsadzili najważ-
niejsze punkty strategiczne Orzegowa. Po 
krótkiej, lecz bardzo zaciętej walce, Pola-
kom poddał się również stacjonujący w Do-
mu Górnika oddział Grenzschutzu. Orzegów 
był wolny. Jednak 18 sierpnia 1919 roku w go-
dzinach popołudniowych od strony Bobrka 
i Szombierek Niemcy skoncentrowali kontr-
atak. Obrona Orzegowa wytrzymała do go-
dziny 18.00, kiedy powstańcy musieli się 
wycofać ze względu na brak amunicji.

W sąsiedniej Goduli walki rozpoczęły 
się w nocy z 17 na 18 sierpnia 1919 roku. 
Oddział powstańczy stoczył zwycięską 
walkę z oddziałem Grenzschutzu, który 
zbliżył się od strony Chebzia. Nazajutrz 
Niemcy zaatakowali ze zdwojoną siłą od 
strony Chebzia, Lipin i Orzegowa. Po-
wstańcy musieli się wycofać.

Strefa aktywności i parking do realizacji

Rozpoczyna się realizacja kolejnych dwóch inwestycji z budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Chodzi o budowę miejsc parkingowych przy ul. Zgrzebnioka oraz wykonanie strefy aktywności „Mrówcza Górka”. 
Wykonawcy pierwszego z tych zadań został już przekazany plac budowy. Na realizację drugiego projektu właśnie rozstrzygnął się przetarg. – Pomimo problemów z brakiem pracowników na rynku budowlanym 
oraz stałego wzrostu cen usług i materiałów staramy się systematycznie realizować projekty z budżetu obywatelskiego, również te, które z tego powodu nie doszły do skutku w poprzednich latach – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Działania miały miejsce również w Wir-
ku i Nowym Bytomiu (Friedenshütte), 
gdzie doszło do strzelaniny między po-
wstańcami a Grenzschutzem. Warto rów-
nież dodać, że w trakcie powstania strajko-
wali pracownicy kopalni w Bielszowicach. 
Protestowali przeciw zatrudnianiu byłych 
ochotników Grenzschutzu. Ważną bazą re-
krutacyjną dla oddziałów powstańczych 
stanowiły również oddziały ochotniczej  
i kopalnianej straży pożarnej.

Niestety, po początkowych sukcesach 
powstańców, niemiecki Grenzschutz spro-
wadził posiłki. Ze względu na beznadziej-
ne położenie oddziałów powstańczych 
oraz wzrastające represje ze strony władz 
niemieckich 24 sierpnia 1919 roku Alfons 
Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania 
walk.

Szacuje się, że w I Powstaniu Śląskim 
wzięło udział od 12 do 15 tys. Ślązaków, 
a w walkach zginęło 477 osób. Powołana 
pod naciskiem międzynarodowej opinii 
komisja ustaliła łączną liczbę 2500 pole-
głych, rozstrzelanych i powieszonych  
Polaków. Po zakończeniu walk ponad  

Do wyłonienia wykonawcy kochłowic-
kiej strefy potrzeba było drugiego przetar-
gu, na szczęście tym razem procedura za-
kończyła się pozytywnie. – Mam nadzieję, 
że podobnie będzie z ogłoszonym w ostat-
nich dniach drugim przetargiem na rozbu-
dowę strefy aktywności w Bykowinie. To 
projekt wybrany do realizacji w 2018 roku, 
który nie doszedł do skutku wobec trudnej 
sytuacji na rynku zamówień publicznych. 
O takich inicjatywach jednak nie zapomi-
namy i szukamy na nie środków w kolej-
nych latach, już nie z puli budżetu obywa-
telskiego – tłumaczy prezydent Dziedzic.

Strefa aktywności „Mrówcza Górka” 
zlokalizowana będzie w dzielnicy Kochło-
wice przy ul. Oświęcimskiej, obok parkin-
gu położonego między skrzyżowaniami  
z ul. Siewną i Rogozińskiego. Powstanie 
tam plac zabaw obejmujący system zaba-
wowy z siatek, drążków, słupków, ścianki 
wspinaczkowej i worka treningowego, 
huśtawkę typu wahadło kołyszące oraz ka-
ruzelę. Przy placu ustawione zostaną ław-
ki, kosze na śmieci i stojak na rowery, a ca-
ły teren zostanie ogrodzony. Zadanie bę-
dzie kosztować 178 tys. zł i ma zostać 
zrealizowane w ciągu trzech miesięcy.

Do końca listopada ma się z kolei za-
kończyć rozbudowa pasa drogowego 
wzdłuż ul. Zgrzebnioka w dzielnicy Byko-
wina, dzięki której przybędzie tam około 

20 miejsc parkingowych. Plac budowy zo-
stał właśnie przekazany wykonawcy. In-
westycja obejmie również budowę chodni-
ka oraz istniejących miejsc postojowych 
w rejonie budynków nr 12 i 14. Wartość 
tego zadania to ponad 178 tys. zł.

W ramach tegorocznego budżetu oby-
watelskiego w Rudzie Śląskiej realizowa-
nych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie 
i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiej-
skie to tężnia solankowa w strefie aktyw-
ności przy ul. Górnośląskiej. – Niestety, 
jedyna oferta, którą wpłynęła w pierwszym 
przetargu, przewyższała kwotę wynikającą 
z kosztorysu inwestorskiego i postępowa-
nie musiało zostać unieważnione. Obecnie 
przygotowujemy kolejny przetarg – infor-
muje Piotr Janik, naczelnik Wydziału In-
westycji UM. Stan realizacji pozostałych 
zadań dzielnicowych prezentuje się nastę-
pująco: Bielszowice – budowa terenowych 
tras rowerowych typu singletrack/bikepark  
w okolicy Parku Strzelnica – trwa proce-
dura przetargowa, Bykowina – rozbudowa 
pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka na miejsca postojowe – w re-
alizacji, Godula – rozbudowa infrastruktu-
ry sportowej przy Szkole Podstawowej  
nr 40 – zrealizowano, Halemba – Halemb-
ska Strefa Aktywności Fizycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 24 – w realizacji, 
Kochłowice – strefa aktywności „Mrów-

cza Górka” – wyłoniony wykonawca, No-
wy Bytom – strefa crossfit/siłownia napo-
wietrzna typu street workout – w realizacji, 
Orzegów – plac zabaw z dwupoziomową 
piaskownicą, trampolinami oraz innymi 
atrakcjami przy ul. Fojkisa – trwa kolejny 
przetarg, Ruda – strefa aktywności lokal-
nej Park Gorgol – trwa procedura przetar-
gowa, Wirek – budowa ścieżki sensorycz-
nej i placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 37 – w realizacji. Z dzielnicy 
Chebzie do tej edycji budżetu obywatel-
skiego nie zgłoszono żadnego projektu, 
natomiast jedyny projekt zgłoszony 
z dzielnicy Czarny Las nie zakwalifikował 
się do etapu głosowania.

Utrudnieniem w realizacji budżetu oby-
watelskiego są utrzymujące się problemy 
na rynku zamówień publicznych, przede 
wszystkim brak ofert firm budowlanych 
oraz ceny znacząco przewyższające koszto-
rysy inwestorskie. W największym stopniu 
dotyczy to małych zleceń, a takimi są zada-
nia z budżetu obywatelskiego. W ubiegłym 
roku z tego powodu nie udało się zrealizo-
wać pięciu projektów. Nie trafiają one jed-
nak do kosza, bo władze miasta starają się 
wygospodarować środki w kolejnych latach 
z ogólnej puli na inwestycje. Udało się to 
w przypadku budowanego rolkowiska 
w parku Strzelnica, które ma być gotowe 
jesienią tego roku. Fundusze znalazły się 

też na rozbudowę strefy aktyw-
ności w dzielnicy Bykowina, 
jednak pierwszy przetarg został 
unieważniony ze względu na 
zbyt wysokie ceny w zgłoszo-
nych ofertach. Nowe postępo-
wanie właśnie się rozpoczęło.

Z nawiązką został zrealizo-
wany inny ubiegłoroczny pro-
jekt, dotyczący budowy boiska 
do siatkówki i koszykówki przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2. W lipcu tego roku 
zakończyły się tam prace obej-
mujące budowę boisk sporto-
wych o nawierzchni poliureta-
nowej, bieżni do sprintu wraz 
ze skocznią do skoku w dal, 
rzutni do pchnięcia kulą i strefy 
street workout. Wykonano tak-
że plac apelowy, schody i ogro-
dzenie, rozbudowano oświetle-
nie terenu oraz monitoring wizyjny.

Przypomnijmy, że w głosowaniu trwa-
jącym od 9 do 20 września br. wybierane 
będą przez mieszkańców zadania do bu-
dżetu obywatelskiego na 2020 rok. Do te-
go etapu zakwalifikowały się 24 projekty 
– 4 duże i 20 małych. Wyniki zostaną ogło-
szone 27 września. Pula środków na rudzki 
budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie  
3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na pro-

jekty duże i 2 970 000 zł na projekty małe 
(kosztujące do 270 tys. zł).

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspozy-
cji mieszkańców to siódma tego typu ini-
cjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. 
W 2014 r. były to 2 mln zł, w 2015 roku 
– 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, 
w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, 
a w 2019 roku – 3,720 mln zł. WG

9 tys. powstańców schroniło się w Polsce. 
Razem z rodzinami i innymi zagrożonymi 
aresztowaniami osobami, liczba uchodź-
ców przekroczyła 22 tys. osób. Mimo bru-
talnego stłumienia zrywu powstańczego 
walka o połączenie z Polską nie ustała. 
Działania przyspieszyły ustalenie plebi-
scytu, ale też był to czas wzmożonego ter-
roru bojówek niemieckich. W 1920 roku 
wybuchło II Powstanie Śląskie, dzięki któ-
remu nastąpiła likwidacja policji niemiec-
kiej (tzw. Sipo), utworzono parytetyczną 
policję plebiscytową oraz wprowadzono 
szereg postulatów zmierzających do rów-
nouprawnienia Polaków z Niemcami. Ple-
biscyt odbył się 20 marca 1921 roku, jed-
nak niesprawiedliwy podział Górnego 
Śląska zaproponowany przez delegatów 
pochodzących z Włoch i Anglii wywołał 
III Powstanie Śląskie, które wybuchło  
3 maja 1921 roku. Dzięki tej akcji zbrojnej 
do Polski przyłączono ok. 1/3 terytorium 
spornego. Warto dodać, że sztab grupy 
„Wschód”, która liczyła ok. 16 tys. żołnie-
rzy, mieścił się w Bielszowicach.

AS



Dworzec w Chebziu.

Zrewitalizowany budynek dworca w dzielnicy Chebzie, rynek w Orzegowie, pocynkowa hałda, a także podwórko przy ul. Tuwi-
ma i Odrodzenia w Wirku – to obiekty z Rudy Śląskiej, które rywalizują o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa 
Śląskiego 2019. Cztery rudzkie inwestycje znalazły się wśród 33 przestrzeni na terenie 20 gmin województwa biorących udział 
w konkursie. Można na nie głosować do końca sierpnia na stronie https://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2019. To już  
20. edycja konkursu, który co roku organizuje Zarząd Województwa Śląskiego.
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Zagłosuj na przestrzeń z Rudy Śląskiej 
– Gorąco zachęcam wszystkich miesz-

kańców naszego miasta, żeby oddali swój 
glos na rudzkie obiekty. Fakt, że w tym roku 
o miano najlepszej przestrzeni rywalizują 
aż cztery inwestycje, bardzo mnie cieszy, bo 
udowadnia to, że Ruda Śląska się rozwija, 
a obiekty, które budujemy, są na wysokim 
poziomie i dzięki temu mogą dobrze służyć 
społeczności lokalnej. To z pewnością za-
sługuje na wyróżnienie – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Głosowanie będzie trwało do końca 
sierpnia. Polega ono na przyznaniu punk-
tów trzem wybranym lokalizacjom. Pełna 
lista obiektów dostępna jest na stronie 
www.npp.slaskie.pl. Wśród osób, które we-
zmą udział w głosowaniu internetowym, 
rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Propozycje zgłoszone w tegorocznej 
edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń  
Publiczna Województwa Śląskiego sprzy-
jają wypoczynkowi i integracji społecznej 
oraz aktywności rodzinnej. Są to zarówno 
przebudowane, zmodernizowane istniejące 
już obiekty i przestrzenie, jak również zu-
pełnie nowe inwestycje.

We wrześniu nastąpi rozstrzygnięcie 
konkursu. Jury konkursowe złożone 
z członków Wojewódzkiej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej nominowało 
wybrane obiekty, a następnie wybierze lau-
reatów tegorocznej edycji konkursu. Warto 
dodać, że wyniki plebiscytu publiczności 
nie mają wpływu na werdykt jury. Uroczy-
stość ogłoszenia wyników konkursu odbę-
dzie się w październiku br., podczas gali 
zorganizowanej w Muzeum Śląskim z oka-
zji XX–lecia konkursu.

Jedną z przestrzeni zgłoszonych w kon-
kursie jest „Stacja Biblioteka”. Zakres pro-
jektu remontu zabytkowego dworca kolejo-
wego w dzielnicy Chebzie obejmował jego 
modernizację i renowację. Kompleksowa 
rewitalizacja dworca polegała przede 
wszystkim na adaptacji wnętrza budynku 
pod bibliotekę. W tym celu w głównej hali 
powstała stalowa antresola ze szklaną balu-
stradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały 
biblioteczne oraz będzie się mieścić czytel-
nia. Na końcu holu głównego przy wyko-
rzystaniu przeszkleń wydzielono przestrzeń 
pod wypożyczalnię, tam też znajduje się 
wejście na antresolę. Ponadto powstała sala 
animacyjna przystosowana do odbywają-
cych się już w obiekcie spotkań i prelekcji 
oraz kawiarnia.

W budynku są też pomieszczenia dla 
pracowników biblioteki. – Została odre-
staurowana zabytkowa klatka schodowa, 
nitowane słupy żeliwne i ornamenty na su-
fitach. Wszystkie pomieszczenia wyposażo-
ne są w nowoczesne instalacje. Tak jak za 
dawnych lat w budynku będzie działać ka-
wiarenka – wylicza Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji. – To, co było przez 

kilkadziesiąt lat zakryte ścianami – nawy 
oraz historyczna konstrukcja kratowa, zo-
stało odsłonięte i teraz jest widoczne dzięki 
zamontowaniu przeszklonych przepierzeń 
– dodaje.

Obok funkcji biblioteki obiekt zachował 
funkcję pasażerską. Będzie głównym punk-
tem centrum przesiadkowego w dzielnicy 
Chebzie z ogrzewaniem podłogowym oraz 
ławkami dla pasażerów. Za budynkiem wy-
budowano nowy parking na kilkadziesiąt 
miejsc. W budynku powstały całkowicie 
nowe ogólnodostępne sanitariaty, dostoso-
wane również do osób niepełnosprawnych. 
Jedną z atrakcji odnowionego gmachu 
dworca będzie „bibliogród”. – To prze-
strzeń, która utworzona zostanie na ze-
wnątrz budynku. Znajdzie się tam zieleń 
oraz drobne elementy architektury. Czytel-
nicy, korzystając z biblioteki, będą również 
i tam mogli spędzić wolny czas z książką 
w ręku – informuje Krystian Gałuszka, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Bi-
blioteka zostanie wyposażona w oryginalny 
sprzęt. Znajdzie się tu wypożyczalnia ogól-
na wraz z mediateką, wypożyczalnia histo-
ryczna, kawiarnia/czytelnia oraz galeria 
Fermata Godula, a jej otwarcie zaplanowa-
ne jest pod koniec września br.

Warto dodać, że koszt rewitalizacji 
dworca to ponad 8 mln zł. Miasto pozyska-
ło na jego odrestaurowanie 95% dotacji. 
Środki zostały przyznane w ramach kon-
kursu z działania „Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Kolejna przestrzeń biorąca udział w kon-
kursie to rynek w Orzegowie. Realizacja 
projektu zagospodarowania tej przestrzeni 
polegała na rewitalizacji kwartału pomię-
dzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Ja-
dwigi i Huloka, aby wykreować nową, 
atrakcyjną i wielofunkcyjną przestrzeń pu-
bliczną. Inwestycja swoim zasięgiem obję-
ła obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znaj-
dujący się w centralnej części Orzegowa. 
Najważniejszą jej częścią była przebudowa 
terenu wokół kościoła pw. św. Michała Ar-
chanioła i terenu przy ul. Czapli pomiędzy 
budynkiem Centrum Inicjatyw Społecz-
nych a parkingiem.

W ten sposób powstały połączone ze so-
bą dwie przestrzenie: tzw. plac górny – wo-
kół kościoła oraz plac dolny – poniżej. Ich 
łącznikiem jest istniejąca skarpa, na której 
wybudowane zostały schody oraz specjalna 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na 
dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana 
została fontanna. W ramach realizacji zada-
nia przebudowany został także fragment  
ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania  
z ul. kard. A. Hlonda w kierunku zachod-
nim ma charakter ciągu pieszo-jezdnego na 
długości ok. 85 m. W ramach inwestycji 
przebudowane zostało również oświetlenie 

oraz zainstalowano ławki i dużą pergolę. 
Zadbano także o zieleń. Inwestycja koszto-
wała 3,5 mln zł.

Natomiast hałda w dzielnicy Wirek, któ-
ra jest jednym z czterech zwałowisk pocyn-
kowych w Rudzie Śląskiej, wyróżnia się 
tym, że znajduje się praktycznie w centrum 
miasta. Zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozo-
stałością po działającej w tym rejonie 
w okresie od I połowy XIX w. do 1925 roku 
hucie cynku Liebe-Hoffnung. Przy jej rewi-
talizacji po raz pierwszy na taką skalę 
w kraju zastosowano wspomaganą fitosta-
bilizację, czyli wprowadzenie do podłoża 
odpowiednich dodatków ograniczających 
biodostępność metali ciężkich oraz wysiew 
odpowiednio wyselekcjonowanych gatun-
ków traw, które nie pobierają zanieczysz-
czeń do części nadziemnej (zielonej). 
Rudzka hałda jest też największym do tej 
pory tego typu obiektem, który ze zdegra-
dowanego przeobrażony został w bezpiecz-
ną, zieloną przestrzeń publiczną.

Rekultywację przeprowadzono na bazie 
badań naukowych oraz w konsultacji z In-
stytutem Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych w Katowicach. Ponadto dokonano 
stabilizacji powierzchni hałdy wraz z jej 
uformowaniem. Powstała sieć oświetlo-
nych alejek spacerowych. Zainstalowane 
zostały liczne miejsca odpoczynku – ławki, 
hamaki oraz specjalne przestrzenne sze-
ściany z fotelami, duży plac zabaw, a także 
inne urządzenia zamontowane w różnych 
częściach hałdy. Do tego zainstalowana zo-
stała ścianka wspinaczkowa, a w północnej 
części hałdy utworzono oświetloną górkę 
saneczkową. Ponadto wybudowany został 
tor do jazdy na BMX. Na szczycie zwało-
wiska utworzona została górka widokowa, 
gdzie, dzięki zainstalowanej lunecie, przy 
dobrej pogodzie można podziwiać Beskidy. 
U jej podnóża utworzone zostało duże zie-
lone pole do gier oraz wydzielone miejsca 
do grillowania. Na terenie hałdy powstała 
też ścieżka historyczna i edukacyjna. 
W północnej części zwałowiska zabezpie-
czono fragment urwiska jako tzw. świadek 
historii. Dzięki temu można zobaczyć prze-
krój hałdy i poznać jak jest zbudowana.

Czwartą inwestycją na liście konkurso-
wej jest zrewitalizowane podwórko w Wir-
ku. Przedmiotem projektu było zagospoda-
rowanie przestrzeni miejskiej, polegające 
na renowacji i rewitalizacji podwórka przy 
ulicach Juliana Tuwima i Odrodzenia. Ce-
lem tego przedsięwzięcia było podniesie-
nie jakości przestrzeni wspólnej i aktywi-
zacja społeczności lokalnej. Zakres prac 
obejmował roboty dotyczące utwardzenia 
i odwodnienia terenu, budowy dojazdów, 
dojść, chodników, miejsc spotkań miesz-
kańców i placów zabaw z elementami ma-
łej architektury, oświetlenia terenu oraz 
adaptacji i uzupełnienia istniejącej zieleni.

Rynek w Orzegowie.

Hałda w Wirku.

Podwórko w Wirku.

W ramach inwestycji przebudowano sie-
ci kanalizacyjną i deszczową, wyznaczone 
zostały przestrzenie dla samochodów oraz 
dojścia dla pieszych. W ramach nowego za-
gospodarowania terenu powstało 37 miejsc 
parkingowych, wybudowany został także 
placyk gospodarczy, zainstalowano także 
ławki i stojak na rowery oraz słupy oświe-
tleniowe. Zamontowano plac zabaw dla 
młodszych dzieci i urządzenia sprawno-

ściowe dla starszych. Kompleksowa prze-
budowa podwórka kosztowała 1,2 mln zł. 
Istotnym elementem zrealizowanej w Wir-
ku inwestycji są nasadzenia zieleni. Stano-
wi ona znaczącą część zagospodarowywa-
nej przestrzeni. Sadzone były  rośliny 
ozdobne, byliny, krzewy oraz małe drzew-
ka. Co ciekawe, część prac związanych 
z nasadzeniami wykonywali sami miesz-
kańcy. AL
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana Kazimierza Juraszka

wieloletniego pracownika PWiK,
Wiceprezesa Zarządu w latach 2005-2011 

Rodzinie i Bliskim
Wyrazy głębokiego współczucia

składają
Zarząd oraz Pracownicy

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
Ks. J. Twardowski

Panu Krystianowi Gałuszce
Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają Współpracownicy

10www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 14.08.2019

OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUGi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, 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 
mieszkań, 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.

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywa-
nów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną. Tel. 512-549-097.

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

 SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie 
– Ruda Śląska Czarny Las Kokota 5, tel. 
735-292-640 sklep-kominy.eu.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

 Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780-
183.

 Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie.
Tel. 519-639-121.

UsłUGi POGRZEBOWE

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

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 490 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 
Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, 
www.lokator.nieruchomosci.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.

 Sklep 20 m2, do wynajęcia, Wirek. 
Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal na biura, 
gabinety, mieszkanie, 80 m2 – Wirek. 
Tel. 692-765-153.

mOTORyZaCja

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁA-
CĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-
031-261.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA 
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

PRAcA

 Opiekun/ka seniorów w Niem-
czech. Legalnie, zarób do 1900 € za 
45 dni + 200 € za referencje! Za-
dzwoń! Tel. 506-288-940.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 785-
081-977.

 Zatrudnię kucharza na pełny etat. 
Praca Ruda Śląska, Katowice. Tel. 668-
447-128.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni maj-
stra na budowę jak i elektryka samo-
dzielnego. Tel. 604-908-300.

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

 Sympatycznej energicznej rencistce, 
emerytce lub inne świadczenia – dam 
pracę ½ etatu w punkcie sprzedaży na-
grobków. Ruda Śląska Halemba. Tel. 
501-303-628.

RóżNE

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-
559.

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki  
– kupię. Tel. 603-280-675.

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

Emily Dickinson

Panu Krystianowi Gałuszce
dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z zastępcami, skarbnikiem, sekretarzem
oraz pracownikami Urzędu Miasta

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego  
na terenie Miasta Ruda Śląska: ul. Ignacego Krasickiego 1E/5, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska 

a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

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 rekla-
my: 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



11www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 14.08.2019

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Pływanie

Opłynęła molo

Genowefa Drużyńska spełniła 
swoje sportowe marzenie.

OGłOSZenia

Trzej rudzianie mogą cieszyć się 
z kolejnych sukcesów.

OBwieSZCZenie
PreZydent MiaSta ruda ŚląSka

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity  
dz. u. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r.  (tj.  dz. u. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 
23.07.2019 r. dla Miasta ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła ii 6 w rudzie Śląskiej – Za-
rządcy dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Michała Szostaka, prowa-
dzącego działalność gospodarczą pod firmą „SZOSa-PrOJekt” Projektowanie dróg Michał Szostak, 
z siedzibą przy ul. adama kawika 34B/6 w Zabrzu, wydana została decyzja nr 477-19 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości – rozbudowa 
ul. kaszubskiej i ul. Stefana rogozińskiego w rudzie Śląskiej wraz z budową zjazdów, chodników, 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 
1144/26, 434/10, 1762/10, 1846/10, 1759/10, 1763/10, 1764/10, 1768/10, 1767/10, 1769/10, 
1960/10, 1953/10, 996/11, 997/11, 1006/13, 1778/13, 870/24 i 772/24 (numery działek przed 
podziałem)”.

Pouczenie:
w związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą za-

poznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony 
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłosze-
nia, w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska w wydziale urbanistyki i architektury mieszczącym się 
w budynku „a” pok. 320 przy placu Jana Pawła ii 6 w rudzie Śląskiej, w godzinach pracy urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do wojewody Śląskiego w ka-
towicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni. 

wyCiąG Z OGłOSZenia O PrZetarGu

PreZydent MiaSta ruda ŚląSka 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. akacjowej  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta 
ruda Śląska położona w rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1445/24 o powierzchni 1462 m2, 
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2,
zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 

rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kw Gl1S/00007869/6 (dział iii i iV ww. księgi wolny jest od 
wpisów).

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., 
przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN1).

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą 
i drzewami, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej 
nieruchomości z drogi publicznej ulicy akacjowej zapewniony jest poprzez gminną drogę we-
wnętrzną zlokalizowaną na działkach nr: 1354/24, 1437/24, 1450/24, po której przejazd może 
odbywać się na zasadach ogólnych. 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 do pierwszego przetargu wynosi 324.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2019 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 12.09.2019 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 16.200,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. akacjowa” 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 (powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą) 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 do-
kumenty 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.

Genowefa Drużyńska, czyli Sportowiec Amator 
2017 Roku w plebiscycie „Wiadomości Rudzkich”, 
spełniła swoje największe pływackie marzenie. Ru-
dziance udało się opłynąć sopockie molo.

– Pogoda nie rozpieszczała, bo temperatura powie-
trza wynosiła 18°C, a wody 20°C. W trakcie pływania 
udało mi się pokonać falę o długości 1200 m. Choć 
aura nie sprzyjała to myślałam tylko o tym, żeby dopły-
nąć do mety – powiedziała Genowefa Drużyńska.  
– Jestem z siebie naprawdę dumna. W ogólnej klasyfi-
kacji kobiet zajęłam 37. miejsce na 147 startujących 
osób (natomiast 4. miejsce w kategorii  58-68 lat). 
Czuję się bardzo szczęśliwa, bo spełniłam swoje ma-
rzenie – dodała pływaczka.

MOtOCrOSS

Jeździli w Czechach

Trzej młodzi rudzianie odnieśli kolejny sukces 
w Czechach. W sobotę (10.08) w czeskich Petrovi-
cach odbyła się IV runda Top Amator Cup w Moto-
crossie.

Na starcie w klasie MX85 wystartowało 15 zawod-
ników z Czech oraz z Polski. Wśród nich byli nasi 
trzej rudzianie, czyli Bartek Warzecha (nr 215), Adam 
Kawczyk (nr 110) oraz najmłodszy wśród zawodni-
ków – Nathan Kłys (nr 76). W sobotniej rywalizacji 
rudzianie mogli popisać się swoją dobrą formą. Zdo-
byli ją dzięki swojemu trenerowi, który ćwiczył swo-

ich podopiecznych w ekstremalnych warunkach. 
Pierwszy wyścig, w którym wzięli udział zawodnicy 
z Rudy Śląskiej, stanowił próbę możliwości konku-
rencji, natomiast drugi był już kulminacją umiejętno-
ści i efektywności ćwiczeń. Publiczność była pod 
wrażeniem nastoletnich zawodników. Nasi motocros-
sowcy zdobyli następujące pozycje: 3. miejsce Nathan 
Kłys, 4. miejsce Bartek Warzecha i 5. miejsce Adam 
Kawczyk. W klasyfikacji generalnej rudzianie pną się 
coraz bardziej do góry, nie mając litości nad innymi 
zawodnikami.

Zawody w Czechach pokazały, 
że młodych zawodników stać na wiele.

Rudzianin poprowadził kadrę Polski 
do zwycięstwa.

wędkarStwO

Złowili mistrzostwo świata
O Macieju Białdydze z Rudy Śląskiej znów zrobiło 

się głośno, lecz tym razem odniósł on sukces nie jako 
zawodnik, ale głównie jako trener. Na Mistrzostwach 
Świata Młodzieży U15, U20 i U25, które odbyły się 
w miejscowości Ciudad Real w Hiszpanii na rzece  
El Vicario, kadra narodowa U20 pod okiem  
rudzianina zdobyła złoty medal oraz dwa medale indy-
widualnie – złoty i brązowy. Wędkarskie zmagania 
odbyły się w miniony weekend. – W zawodach w Hisz-
panii wystartowało dwanaście drużyn narodowych 
w naszej kategorii wiekowej. Drużyna liczyła pięciu 
zawodników i każdy z nich łowił w osobnym sektorze 
z resztą zawodników z innych reprezentacji – opowia-
dał Maciej Białdyga, trener kadry. – Indywidualnym 
mistrzem świata, czyli złotym medalistą został Bartosz 
Krzyżak, a brązowy medal zdobył Bartłomiej Okoń. Ta-
kie zwycięstwa to dla mnie wielka radość i sukces – do-
dał. Maciej Białdyga podczas hiszpańskich mistrzostw 
sprawdził się głównie w roli trenera kadry, jednak ru-

dzianin jest również zawodnikiem kadry seniorów 
i bierze udział w zawodach kadry narodowej. Przypo-
mnijmy, że w 2014 roku został mistrzem świata w węd-
karstwie. Wędkarz razem z kolegami z polskiej repre-
zentacji wywalczył także drużynowo puchar świata. 
Drużyna pokonała wtedy 17 krajów.
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