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INTERWENCJA

Problemy na ,,polanie”

– Zniszczenia polegały na umieszczeniu
na urządzeniach zabawowych i rekreacyjnych obraźliwych i niecenzuralnych napisów. Wstępna wycena szkód wraz z materiałem z monitoringu (obiekt monitorowany jest przez sześć kamer – przyp. red.)
zostały przekazane policji z wnioskiem
o ściganie i ukaranie sprawców – wyjaśnia
Bożena Pawlik, prezes zarządu GSM
„Nasz Dom”. – Pracownicy spółdzielni
w większości usunęli napisy wykonane
przez sprawców, natomiast odnowienie ła-

wek zostanie wykonane w ramach corocznej konserwacji przed ponownym otwarciem wiosną 2023 roku – zapowiada.
I tu pojawia się drugi problem – według mieszkańców, oprócz dewastacji,
największym problemem tego miejsca
jest przesiadująca na placu zabaw młodzież. – Nie mam nic przeciwko temu,
gdyby był spokój, ale niestety zachowanie
młodych ludzi pozostawia wiele do życzenia. Słuchają muzyki na cały regulator,
przekrzykują się i zajmują miejsca prze-

znaczone do zabawy dla młodszych
– skarży się pani Ewa, która wraz z córką
czasami zagląda na ,,polanę”.
Jak jednak tłumaczy Marek Partuś,
komendant rudzkiej Straży Miejskiej
– samo przebywanie na placu zabaw nie
jest zabronione. – Jeżeli patrol pojawia
się na miejscu, a młodzież grzecznie spędza sobie czas i nie robi w obecności
funkcjonariuszy niczego niedozwolonego, nie mamy podstaw, żeby podejmować
czynności. Mieszkańcy, którzy widzą, że

Foto: AM

Trzy lata temu na tzw. polanie przy ul. Gałczyńskiego w Halembie powstał plac zabaw oraz
siłownia napowietrzna. Miejsce to miało służyć najmłodszym oraz mieszkańcom, chcącym
w aktywny sposób spędzać czas. Niestety część urządzeń została ostatnio zdewastowana
przez wandali poprzez umieszczenie obraźliwych napisów. Na szczęście większość sprzętów
została już wyczyszczona przez zarządzającą tym terenem Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Nasz Dom”, ale to niestety nie oznacza końca problemów.

GSM ,,Nasz Dom” wyczyściła już urządzenia znajdujące się na placu zabaw.

dochodzi do spożywania alkoholu, czy
dewastacji, powinni nam to zgłosić. Potrzebujemy informacji ze strony mieszkańców, aby pociągnąć do odpowiedzial-

ności sprawców. Natomiast w przypadku
tego miejsca są to bardzo rzadkie zgłoszenia – informuje Marek Partuś.

Joanna Oreł

DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE

W Szybie Franciszek może powstać tzw. żywe muzeum

Zespół obiektów Szybu Franciszek to
pamiątka po kopalni Brandenburg. – Potencjał tego miejsca jest ogromny. Po
pierwsze o tym, że obiekt jest wartościowy
i historyczny świadczy fakt, iż już w latach
80. został on wpisany do rejestru zabytków, a wówczas budynek ten pełnił jeszcze
funkcję produkcyjną. Po drugie w latach
80. kategoria zabytku przemysłowego nie
była tak popularna, co potwierdza klasę
Szybu Franciszek – ocenia Adam Kowalski. – Poza tym zespół dawnego Szybu
Franciszek jest świetnie zlokalizowany. Po
pierwsze jest to centrum dzielnicy, po drugie znajduje się przy linii kolejowej, a po
trzecie blisko Drogowej Trasy Średnicowej, zaś po czwarte leży w obszarze obję-

tym Gminnym Programem Rewitalizacji,
więc idealnie wpisuje się w GPR dla dzielnicy Ruda i po piąte obiekt otoczony jest
terenem cennym przyrodniczo – wylicza
Kowalski.
Szansa na drugie życie dla Szybu
Franciszek pojawiła się za sprawą tego,
że po pierwsze obiekt od 1984 roku figuruje w rejestrze zabytków, a od marca
2022 roku (częściowo) jest własnością
miasta. – Przejęliśmy budynek straży pożarnej, kuźnię oraz warsztat. Natomiast
Spółka Restrukturyzacji Kopalń nadal
jest właścicielem maszynowni, wieży wyciągowej i nadszybia – mówi Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej. – Trwają rozmo-

wy z SRK w sprawie przekazania reszty
obiektów – dodaje.
Los Szybu Franciszek może odmienić
konkurs „Nasz Zabytek” Fundacji Most
The Most, dzięki któremu jeden historyczny obiekt w województwie otrzyma dofinansowanie na prace renowacyjne i adaptację do nowych funkcji w wysokości
miliona złotych. – Mój pomysł jest taki,
żeby miejsce to przekształcić w tzw. żywe
muzeum. Jest to konwencja słabo rozpropagowana w Polsce, ale świetnie działa na
przykład nieopodal Birmingham w Dudley.
Powstało tam Black Country Living Museum. Do każdego pomieszczenia można
wejść i spotkać aktorów, edukatorów oraz
animatorów, którzy wcielają się w rolę
OGŁOSZENIE

Do 5 września
można
zgłaszać
zespół
zabudowań
dawnego
Szybu
Franciszek
do konkursu
„Nasz
Zabytek”.

mieszkańców muzeum i prezentują zjawiska, wartości związane z życiem społecznym, z kulturą, z dziedzictwem materialnym i niematerialnym oraz rzemiosłem,
któremu grozi zapomnienie – opisuje Adam
Kowalski. – U nas owszem dziedzictwo
materialne jest propagowane bardzo silnie
np. przez Zabrze, ale dziedzictwo niematerialne nie jest jeszcze zagospodarowane
– godka śląska, gry, obyczajowość, duchowość, zapomniane rzemiosła, życie w familoku, relacja człowieka i przyrody. To są
fenomeny górnośląskiego dziedzictwa niematerialnego – coś czego jeszcze nie ma,
a co możemy właśnie pokazać w Szybie
Franciszek – wylicza. – Zaproponowany
pomysł jest jak najbardziej dobrym kierunkiem działania. Dzięki temu uda się ożywić
ten obiekt – nie będzie to miejsce opusz-
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Czy znajdujący się w Rudzie Śląskiej Szyb Franciszek może stać się obiektem, takim jak Black Country Living Museum w Dudley nieopodal Birmingham w Anglii? Jest na to szansa. Rudzianin Adam Kowalski, który zawodowo zajmuje się ochroną dziedzictwa i interpretacją dziedzictwa kulturowego – jest dyrektorem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – zgłosił rudzki obiekt do konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most The Most. W ramach niego
jeden historyczny obiekt w województwie śląskim otrzyma dofinansowanie na prace renowacyjne i adaptację do nowych funkcji w wysokości 1 mln zł. Teraz
potrzebne są kolejne głosy, bo liczy się każdy, aby Szyb Franciszek miał szansę stać się poprzemysłową perełką naszego miasta.

czone – ocenia miejski konserwator zabytków.
Aby Szyb Franciszek zakwalifikował
się do konkursu „Nasz Zabytek”, musi
zdobyć jak najwięcej zgłoszeń. Zgłaszanie
obiektów potrwa do 5 września za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.webankieta.pl/ankieta/676976/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html. ,,Ściąga” do
wypełniania wniosku znajduje się pod tym
adresem: https://wirtualnaruda.pl/0079.
htm. Zdjęcia szybu można dołączyć te
znajdujące się na naszym Facebooku,
FB miasta lub Adama Kowalskiego.
W drugim etapie oceniana będzie funkcja
i pomysł na funkcjonowanie obiektu w ramach przyznanego dofinansowania.

Joanna Oreł

3

WYBORY prezydenta rudy Śląskiej

Kontrowersje
wokół list poparcia

Kandydaci, którzy chcą wystartować we wrześniowych wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej, do środy (17.08) mieli czas na złożenie list z podpisami
poparcia. Ostatecznie zrobiło to dziewięć osób, ale dwie z nich nie miały wystarczającej liczby podpisów. W związku z tym Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatecznie siedmiu kandydatów. Nie obyło się jednak bez kontrowersji w związku z listami złożonymi przez dwa komitety.
O nieprawidłowościach jako pierwszy
poinformował Marek Jarocki, ówczesny wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej (następnie został on odwołany ze
swojej funkcji przez MKW), który do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach złożył
zawiadomienie o podejrzeniu fałszowania
list poparcia dwóch kandydatów. – ,,W toku
weryfikacji list poparcia KW Bożena Modzelewska oraz KW Jolanty Milas ustalono
iż na listach znajdują się osoby zmarłe
3-7 lat temu oraz wiele osób, które zmieniły
adres zamieszkania w okresie ostatnich lat,
a także podpisy osób które zmieniły w ostatnim czasie nazwisko” – napisał w zawiadomieniu Marek Jarocki.
Poinformował on ponadto, że na listach
znajdują się podpisy osób, które nie udzielały swojego poparcia. – ,,Na listach znajduje się także duża ilość kart noszących
ślady kserowania ich treści a także karty
podpisane wielokrotnie jednym charakterem pisma” – argumentuje Jarocki.
Listy złożone przez komitety Bożeny
Modzelewskiej i Jolanty Milas weryfikowane były do piątku. Pierwszej kandydatce
zabrakło podpisów. – ,,Ocena ta doprowadziła do ustalenia ostatecznej liczby głosów
nieprawidłowych w ilości 180. W tym stanie
rzeczy Pani Bożena Modzelewska nie uzyskała wymaganych ustawą 3 tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę na urząd
Prezydenta Miasta Ruda Śląska i w konsekwencji Komisja podjęła negatywną uchwałę w przedmiocie dopuszczenia jej do udziału w wyborach” – podsumowuje sprawę list
Bożeny Modzelewskiej przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej Leszek Nasiadko w piśmie wydanym przez komisję
w niedzielę (21.08).
Ponadto przez weekend Miejska Komisja
Wyborcza ponownie się zebrała po wezwa-

niu do wyjaśnień przez Komisarza Wyborczego w Katowicach. Chodziło o weryfikację list drugiej kandydatki. – ,,Co do podjęcia uchwały o dopuszczeniu do wyborów
Kandydatki Jolanty Milas, to wskazać należy, iż Kandydatka ta uzyskała ponad 4 tysiące głosów poparcia i spora ilość głosów
nieprawidłowych, ujawnionych po weryfikacji danych zawartych na listach poparcia
z danymi z bazy PESEL (z uwagi na brak
zgodności danych podanych na liście poparcia z danymi w bazie PESEL, głosy oddane przez osoby niepełnoletnie bądź zmarłe), nie mogła mieć wpływu na uzyskanie
przez tą kandydaturę pozytywnej uchwały,
bowiem w dalszym ciągu ilość głosów poparcia o kilkaset przekraczała minimalny,
wymagany próg, tj. ilość 3 tysięcy głosów
poparcia” – czytamy w oświadczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej. – Dla jaskrawego
przykładu podam, że prawo jest takie, iż
gdyby ktoś miał zebranych 10 tys. podpisów,
w tym 7 tysięcy byłoby fałszywych, a trzy
tysiące prawidłowych, to i tak taki kandydat
zostanie zarejestrowany – tłumaczy Leszek
Nasiadko, przewodniczący MKW w Rudzie
Śląskiej.
Ostatecznie więc kandydatura Jolanty
Milas została zarejestrowana. Tym samym
mamy siedmiu oficjalnych kandydatów: Paweł Dankiewicz, Krzysztof Mejer, Jolanta
Milas, Maciej Mol, Michał Pierończyk,
Krzysztof Toboła i Marek Wesoły (kolejność alfabetyczna). Swoje listy złożył także
Michał Baborski, ale liczba podpisów była
zbyt mała, by je weryfikować.
W związku z kontrowersjami Miejska
Komisja Wyborcza zamierza w tym tygodniu przygotować pismo do Prokuratury
Rejonowej w Rudzie Śląskiej z zawiadomieniem o fałszowaniu podpisów na listach
poparcia dwóch kandydatów. Joanna Oreł
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MODERNIZACJA TOROWISK

Najpierw kawałek po kawałku,
później duże inwestycje

W pierwszy weekend września Tramwaje Śląskie kontynuować będą remont torowiska linii nr 9 wzdłuż ulicy
Niedurnego w Wirku. Prace będą odbywały się weekendami, tak aby było to jak najmniej uciążliwe dla pasażerów, a ruch tramwajowy mógł odbywać się bez większych zakłóceń. Równocześnie trwają przygotowania do
przetargu na przeprowadzenie modernizacji torowiska linii nr 9 na pętli w Chebziu. Tramwaje Śląskie chcą
także pozyskać unijne dofinansowanie na remont torów „dziewiątki”, które dotychczas nie były modernizowane.
W ostatnich miesiącach remontowane
jest torowisko na odcinku linii nr 9 od
podstacji Wirek do mijanki KWK Pokój.
– To zadanie nie jest częścią projektu inwestycyjnego dofinansowanego przez
Unię Europejską, lecz zadaniem
inwestycyjnym realizowanym siłami własnymi
pracowników Zakładu Torów i Sieci
spółki Tramwaje
Śląskie S.A. Prace przewidziane
były do realizacji etapami, podczas weekendowych zawieszeń ruchu linii nr 9 – informuje Andrzej Zowada, rzecznik
prasowy spółki Tramwaje Śląskie. – Materiał niezbędny do realizacji zadania
został zakupiony i zwieziony w rejon
prac, podpisaliśmy także umowy z firmami zewnętrznymi, które realizują część
zakresu prac (np. wyspecjalizowana firma odpowiada za spawanie szyn). Część
prac została zrealizowana przed wakacjami, a kolejny ponad 30-metrowy fragment będzie remontowany w pierwszy
weekend września – zapowiada.
Weekendowe przeprowadzanie prac
jest konieczne z tego powodu, że w tym
czasie ruch tramwaju nr 9 musi być zawieszony, a równocześnie w innych miastach na Śląsku prowadzone są większe
remonty torowisk. – Nie możemy doprowadzić do paraliżu ruchu tramwajowego,
wobec czego prace remontowe na
linii nr 9 są przesuwane, co powoduje, że
ich zakończenie w tym roku raczej nie będzie możliwe. Będziemy wykorzystywać
każdy weekend, w którym będzie można
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Remont na odcinku linii nr 9 od podstacji Wirek do mijanki
KWK Pokój kontynuowany będzie w pierwszy weekend września.
wstrzymać ruch linii nr 9, żeby móc po
kawałku remontować to torowisko – mówi Andrzej Zowada.
Przypomnijmy, że ,,dziewiątka” kursuje od Bytomia, przez Rudę Śląską
(Godulę, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek
i Bykowinę), a następnie przez Świętochłowice aż do Stadionu Śląskiego
w Chorzowie. Przed końcem roku ma
rozpocząć się przebudowa torowiska
linii nr 9 wraz z infrastrukturą przy
ul. Katowickiej w Świętochłowicach (na
odcinku od granicy z Chorzowem do
ul. Żołnierskiej). Spora inwestycja będzie
także realizowana w Rudzie Śląskiej
– jednak prawdopodobnie rozpocznie się
dopiero na przełomie roku. – Przygotowujemy przetarg wykonawczy dla kolejnego zadania w ramach unijnego projektu obejmującego torowisko linii nr 9
– chodzi o pętlę w Chebziu. W tym przypadku kończy się etap projektowania
– aktualnie trwają uzgodnienia i uzyski-

wanie decyzji administracyjnych. Spółka
ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy
dla tego zadania po uzyskaniu dokumentów formalnych – realnie w czwartym
kwartale br. – zapowiada rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich.
Spółka planuje także modernizację torowiska linii nr 9 w Rudzie Śląskiej od
pętli w Chebziu do Osiedla Kaufhaus,
przebudowę torowiska ,,dziewiątki” od
ul. Kolejowej do granicy ze Świętochłowicami oraz modernizację infrastruktury
linii nr 9 w Świętochłowicach od granicy
z Rudą Śląską do przystanku Świętochłowice Mijanka. Tramwaje Śląskie zamierzają się starać o pieniądze na ten cel z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027,
dlatego też terminy realizacji tych zadań
nie są na razie znane. Jedno jest pewne
– jeżeli wszystkie te prace zostaną wykonane, to docelowo cała trasa linii nr 9 zostanie zmodernizowana.

Joanna Oreł
REKLAMA
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Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

W drodze do Matki

Zmęczeni, ale szczęśliwi pielgrzymi pokonali dystans „tam i nazot”.

Pielgrzymi wyruszyli w poniedziałek (15.08) po mszy świętej w Parafii Bożego Narodzenia w Halembie.
trzebującym. Pojawił się przy okazji
także temat wsparcia dla uchodźców
z Ukrainy – mówi ks. Andrzej Króliczek.

Pątnicy na Jasną Górę dotarli
w środę, 17 sierpnia.
W czwartek odbył się
tam tradycyjny Dzień Halembski.

BUDOWA KANALIZACJI

W tegorocznej pielgrzymce
uczestniczyło ok. 150 osób.

Foto: Jacek D Knapik

poświęcony był temu, aby otworzyć
oczy, uszy i serca na ludzi wokół nas.
Rozważania dotyczyły przyjaźni, troski i udzielania pomocy osobom po-

Foto: arch. prywatne

– mówi ks. Andrzej Króliczek, opiekun duchowy Halembskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. – Dzień
rozpoczęliśmy od uroczystej mszy
świętej przed Cudownym Obrazem,
następnie odbyła się Droga Krzyżowa,
a po południu wspólnie świętowaliśmy
w atmosferze radości. Dzień zakończył
się adoracją przed Cudownym Obrazem oraz Apelem Jasnogórskim – dodaje.
Tegoroczna, 43. halembska pielgrzymka odbyła się pod hasłem ,,Ona,
Ja i Ty”. – Pierwszego dnia rozważania dotyczyły Matki Bożej, drugiego
przyglądaliśmy się sobie, swoim wartościom, godności dziecka Bożego,
temu że jako ludzie nie jesteśmy sami
ze swoimi problemami. Tego dnia bardzo dużo osób postanowiło skorzystać
ze spowiedzi. Natomiast trzeci dzień

Foto: arch. prywatne

Pielgrzymi tradycyjnie wyruszyli
z Halemby po mszy w Parafii Bożego
Narodzenia. Pierwszego dnia przeszli
przez Świętochłowice, Bytom i Piekary Śląskie, a dzień zakończył się Apelem Jasnogórskim w Świerklańcu.
Drugiego dnia uczestnicy pielgrzymki
wyruszyli do Miasteczka Śląskiego,
a następnie Miodka i Psar, gdzie zostali na nocleg. Ostatnim etapem podróży
była wędrówka przez Rększowice
i Dźbów, by ok. godz. 17 w środę dotrzeć na Jasną Górę. Następnego dnia
odbył się tradycyjny Dzień Halembski. – Można powiedzieć, że w czwartek Halemba opanowała Jasną Górę.
Do ok. 150 osób, które z Rudy Śląskiej
przyszły do Częstochowy piechotą, dołączyło do nas ok. 200 osób z autokarowej pielgrzymki, a także ok. 20
z pielgrzymki rowerowo-motorowej

Foto: arch. prywatne

Przez sześć dni maszerowali, by tradycji stało się zadość, a ich intencje zostały wysłuchane. Uczestnicy 43. Halembskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 15 sierpnia wyruszyli do Częstochowy i pokonali ,,tam i nazot” ok. 160 km. Na miejscu tradycyjnie odbył się Dzień Halembski, podczas którego do pieszych pielgrzymów dołączyła także ekipa rowerowa-motorowa oraz
rudzianie, którzy przyjechali na Jasną Górę autokarami.

19 sierpnia pielgrzymi z Rudy Śląskiej wyruszyli w drogę powrotną.
Trasa zaplanowana została na dwa dni
– codziennie po ok. 40 km. – Na tym
właśnie polega fenomen naszej pielgrzymi – idziemy ,,tam i nazot”. W radosnej, serdecznej i rodzinnej atmosferze pokonujemy kolejne kilometry,
a drobne gesty, jak dzielenie się jedzeniem, czy piciem są dowodem na to, że
taka forma pielgrzymki jest potrzebna
– ocenia ks. Andrzej Króliczek.
– Oczywiście na pierwszym miejscu są
intencje. Od osób pielgrzymujących
słyszę, że idą w intencji o wyzdrowienie bliskiej osoby, młodzi ludzie często
modlą się o „dobrą” żonę, czy męża,
młodzież o zdanie matury, a są też osoby, które latami uczestniczą w pielgrzymce i nie wyobrażają sobie bez
niej życia. Jedno przewija się u wszystkich – ludzie czują, że w trakcie tej
pielgrzymki czują bliższą obecność
Pana Boga – dodaje ks. Króliczek.
Joanna Oreł

Przebudowa kanalizacji w Halembie – zmiany w ruchu

Trwają prace przy budowie nowej kanalizacji w Halembie i związane z nimi zmiany w ruchu drogowym. Na
razie obejmują one ulice: Solidarności, Miodową i Racławicką. W dalszej kolejności drogowcy przeniosą się na
ul. Kosynierów. Obecnie obowiązuje ruch wahadłowy na odcinku ok. 70 m ul. Solidarności, od budynku nr 13
do skrzyżowania z wyjazdem z ul. Międzyblokowej. Z tego powodu przystanek autobusowy „Halemba Energetyków” jest przesunięty za ww. skrzyżowanie.
Utrudnienia związane są z przebudową
kanalizacji w Halembie i potrwają jeszcze
kilka miesięcy. Po wykonaniu inwestycji
na odcinku od ul. Solidarności 13 do
skrzyżowania z wyjazdem z ul. Międzyblokowej drogowcy będą kontynuować
prace przy ul. Solidarności w kierunku
ul. Miodowej. Wtedy również obowiązywać będzie ruch wahadłowy.
Równocześnie realizowane są prace
przy ul. Miodowej oraz ul. Racławickiej.
Co ważne, zapewniony został dojazd do
posesji znajdujących się przy tych ulicach. Jednak w przypadku korzystania
z ul. Miodowej jako dojazdu do ul. Soli-

darności sugerowany jest przejazd bezpośrednio od ul. 1 Maja.
Po zakończeniu robót przy ul. Miodowej i Racławickiej drogowcy przeniosą się na ul. Kosynierów. Roboty
prowadzone tam będą od strony
ul. Miodowej. – O kolejnych zmianach
w organizacji ruchu będziemy na bieżąco informować – mówi Jacek Morek,
pełniący funkcję prezydenta miasta.
– Proszę mieszkańców o wyrozumiałość,
a kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności – apeluje.
Przebudowa kanalizacji w Halembie
składa się z dwóch zadań. Pierwsze

z nich dotyczy zlewni „Miodowa” i ma
się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Drugie obejmuje obręb
zlewni „Międzyblokowa” i ma się zakończyć do końca tego roku.
Łączny koszt obu zadań to ponad
20,5 mln zł. Inwestycja w Halembie to
część większego projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście
Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad
31 mln zł dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej.
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Fundusze wspierają ochronę lasów

620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu w ramach dofinansowania z czterech
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na
loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy czterech funduszy we wspieraniu ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano na terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach – Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś.
– dodaje Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
30 lat temu, 26 sierpnia 1992 roku,
w okolicach Kuźni Raciborskiej wybuchł gigantyczny pożar, w którym zginęły trzy osoby, a 50 zostało rannych.
W płomieniach zginęli młodszy kapitan
Andrzej Kaczyna z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Raciborzu i druh
Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica
z Kędzierzyna-Koźla. To nie jedyne
ofiary szalejącego żywiołu. Zginęła także przypadkowa osoba – kobieta, potrącona przez pędzący do pożaru wóz strażacki, który wpadł w poślizg i wypadł
z drogi. Pożar w Kuźni Raciborskiej
określany jest największym, jaki miał
miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Spłonęło
wówczas ponad 9 tysięcy hektarów na
terenie dwóch województw (ówczesnego katowickiego i opolskiego) i trzech
nadleśnictw (Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn). Przyczyną była najprawdopodobniej iskra, spod kół hamującego przy lesie pociągu.
– Skutki pożaru o dużym zasięgu są
odczuwalne dla środowiska przyrodniczego przez wiele lat, a część gatunków
roślin i zwierząt może już nigdy nie powrócić na dany obszar. Dlatego kolejny
rok wspieramy ochronę lasów, aby uniknąć potencjalnych katastrofalnych
pożarów, które zniszczyłby znaczne obszary leśne, doprowadzając do utraty
siedlisk i różnorodności biologicznej

Umowę
w sprawie
dofinansowania
działań
patrolowo
-gaśniczych
podpisał m.in.
Tomasz
Bednarek,
prezes
WFOŚiGW
w Katowicach
(na zdjęciu
po lewej
stronie).

– wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz,
prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.
Loty będą realizowane na terenach
leśnych województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.
Śmigłowce i samoloty patrolowo-gaśnicze odpowiadają za lokalizację pożarów
oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej, a także powstrzymanie pożaru do
momentu dotarcia sił naziemnych. Na
uzupełnienie zapasu wody i ponowne
pojawienie się na miejscu akcji gaśniczej, zarówno samoloty jak i śmigłowce
potrzebują zaledwie kilkunastu minut.
Duża liczba punktów czerpania wody
daje możliwość szybkiego dotarcia i po-

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

– Po raz kolejny łączymy siły z innymi Funduszami i wspólnymi środkami
chcemy wspomóc Lasy Państwowe, które są dobrem narodowym nas wszystkich. Nasze wsparcie finansowe to nasz
wkład w poprawę bezpieczeństwa pożarowego kompleksów leśnych. Wszyscy
zdajemy sobie sprawę z tego, jak wolno
las rośnie, a jak szybko może go pochłonąć pożar – mówi Aleksandra Drescher,
prezes WFOŚiGW w Opolu.
Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych cztery fundusze przeznaczą łącznie 620 tys. zł. Katowicki
fundusz – 400 tys. zł, opolski i wrocławski po 100 tys. zł i krakowski
– 20 tys. zł. Środki pozwolą zarówno
na sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej, jak i dostarczenie wielu niezbędnych informacji dostępnych jedynie podczas obserwacji z powietrza.
Jednocześnie działania te wiążą się
bezpośrednio z ochroną klimatu poprzez ograniczanie szkodliwej emisji
CO2, będącej następstwem pożarów.
– Tylko wczesne wykrywanie ognisk
pożarowych może uchronić nas i środowisko naturalne od katastrofalnych
skutków. Dlatego loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych są tak bardzo ważne i konieczne, żeby szybko
zlokalizować zarzewie ognia, a powstający pożar zdusić w zarodku. Wszyscy
mamy w pamięci gigantyczny, a zarazem tragiczny w skutkach pożar w okolicach Kuźni Raciborskiej sprzed lat

wrotu w rejon pożaru. Ponadto patrolowanie i obserwacja rozwoju pożaru
z powietrza zwiększa bezpieczeństwo
osób zaangażowanych w akcję gaśniczą,
a samoloty mogą dokonywać zrzutów
środków gaśniczych na obszary, w których przebywanie strażaków jest bardzo
niebezpieczne (np. płonące młodniki)
lub nawet niemożliwe.
– Loty patrolowe nad terenami leśnymi stanowią nieodzowny element działań na rzecz bezpieczeństwa, również
środowiskowego. A takie działania zawsze pozostają w centrum zainteresowania naszego Funduszu. Zdecydowanie
należy więc wspierać działalność Lasów

Państwowych w tym zakresie. Cieszymy
się, że mamy w tym swój wkład
– mówi Kazimierz Koprowski, prezes
WFOŚiGW w Krakowie.
To nie pierwsza taka ponadregionalna
inicjatywa czterech wojewódzkich Funduszy. W ubiegłym roku cztery
WFOŚiGW po raz pierwszy zwarły szeregi, dzięki czemu lasy otrzymały niemal
pół miliona złotych dofinansowania. Dwa
lata temu było to 350 tys. zł, ale wtedy na
dofinansowanie złożyły się Wojewódzkie
Fundusze w Katowicach i Opolu. W ciągu trzech lat na dofinansowanie lotów
patrolowo-gaśniczych fundusze wydały
wspólnie niemal 1,5 mln zł.

,,Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców województwa śląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu
„Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z województwa śląskiego. Dotacja będzie mogła być przeznaczona na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Budżet na realizację programu w naszym regionie będzie wynosił prawie 125 mln zł.
Celem programu ,,Ciepłe Mieszkanie” ma być poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów
oraz gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach
mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program realizowany będzie w formie dotacji i skierowany jest do gmin,
które mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej przez Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Następnie dofinansowanie będzie udzielane tzw. beneficjentom końcowym, czyli osobom
fizycznym posiadającym tytuł prawny

wynikający z prawa własności lub
ograniczonego prawa rzeczowego do
lokalu mieszkalnego, znajdującego się
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie danej gminy.
Intensywność dofinansowania dla
beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub
osób w jego gospodarstwie domowym
i ustalona została na poziomie:
Poziom 1 – podstawowy: beneficjentem może być właściciel lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie
przekraczają kwoty 120 tys. zł.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na
jeden lokal mieszkalny,

• Do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na
jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście
najbardziej
zanieczyszczonych
gmin.
Poziom 2 – podwyższony: beneficjentem może być właściciel lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody
nie przekraczają kwoty:
• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2342 w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na
jeden lokal mieszkalny,

• Do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na
jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście
najbardziej
zanieczyszczonych
gmin.
Poziom 3 – najwyższy: beneficjentem może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260 w gospodarstwie jednoosobowym,
• lub jest ustalone prawo do zasiłku
stałego, okresowego, rodzinnego
lub opiekuńczego.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

• Do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na
jeden lokal mieszkalny,
• Do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na
jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście
najbardziej
zanieczyszczonych
gmin.
W całym kraju na dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu
,,Ciepłe Mieszkanie” przewidziano
1,4 mld zł, a dla województwa śląskiego kwotę 124 mln 900 tys. zł. Gminy
mogą składać wnioski o dotacje do
31 grudnia 2022 roku (w zależności
od dostępności środków). Należy
to zrobić w formie elektronicznej
na stronie internetowej http://gwd.
nfosigw.gov.pl.
JO
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Od 5 do 11 września będzie trwało głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w Rudzie Śląskiej w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Głosować będzie można przez Internet lub w 12 punktach na terenie miasta. Do wyboru jest 36 projektów.
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 23 września.

Głosujemy na budżet obywatelski!
Głosowanie jest imienne, a uprawnieni do udziału w nim są mieszkańcy
Rudy Śląskiej. – Bez wychodzenia
z
domu
można
zagłosować
na platformie rudaslaska.budzetobywatelski.org. Należy podać imię
i nazwisko, adres, trzy ostatnie cyfry
numeru PESEL oraz numer telefonu
komórkowego, na który głosujący
otrzyma SMS-a z kodem umożliwiają-

cym oddanie głosu na platformie
– informuje Grażyna Janduła-Jonda,
sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na
2023 rok.
Dla osób, które wolą głosować
w tradycyjny sposób, uruchomione
zostaną punkty głosowania w Urzędzie Miasta oraz 11 lokalizacjach
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wy-

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI 2023
Lp.

Nazwa punktu

Adres punktu

1.

Urząd Miasta
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

2.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Stacja Biblioteka

Chebzie
ul. Dworcowa 33

3.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Biblioteka Ficinus

Wirek
ul. Pawła
Kubiny 24

4.

5.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych
Stary Orzegów
Miejska Biblioteka
Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych
Stara Bykowina

6.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 6

7.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 8

8.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 13

9.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 15

10.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 16

11.

12.

Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 18
Miejska Biblioteka
Publiczna
– Filia nr 21

Godziny urzędowania
poniedziałek-środa:
od 8.00 do 16.00
czwartek:
od 10.00 do 18.00
piątek: od 8.00 do 14.00
poniedziałek, wtorek,
środa, piątek:
od 10.00 do 18.00
czwartek:
od 11.00 do 19.00
sobota: od 7.00 do 15.00
poniedziałek, wtorek,
środa, piątek:
od 10.00 do 18.00
czwartek:
od 11.00 do 19.00
sobota: od 7.00 do 15.00

Orzegów
ul. Kard.
A. Hlonda 29

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

Bykowina
ul. 11 Listopada
15a

poniedziałek, piątek:
od 11.00 do 15.00
wtorek, środa, czwartek:
od 11.00 do 18.00

poniedziałek, piątek:
od 11.00 do 15.00
wtorek, środa, czwartek:
od 11.00 do 18.00
poniedziałek, piątek:
Halemba
od 11.00 do 15.00
ul. Kaczmarka 38 wtorek, środa, czwartek:
od 11.00 do 17.00
poniedziałek, piątek:
Godula
od 11.00 do 15.00
ul. Joanny 20
wtorek, środa, czwartek:
od 11.00 do 18.00
poniedziałek-piątek:
Kochłowice
od 11.00 do 18.00
ul. Brzozowa 4
sobota: od 11.00 do 15.00
poniedziałek-piątek:
Ruda
od 11.00 do 18.00
ul. Wolności 20
sobota:
od 11.00 do 15.00
poniedziałek-piątek:
Halemba
od 11.00 do 18.00
ul. 1 Maja 32
sobota: od 11:00 do 15:00
poniedziałek-piątek:
Bykowina
od 11.00 do 18.00
ul. Grzegorzka 8
sobota: od 11.00 do 15.00
Bielszowice
ul. Kokota 170

pełnioną kartę do głosowania należy
wrzucić do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego
tożsamość i dokonaniu wpisu na liście głosujących, również z podaniem
trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.
Do etapu głosowania zakwalifikowanych zostało 11 projektów dużych
(koszt realizacji każdego z nich wynosi ponad 340 tys. zł) i 25 projektów

małych (koszt realizacji każdego zadania nie przekracza 340 tys. zł).
– Do realizacji zostaną wybrane
zadania, które uzyskają najwyższą
liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30
i będą mieściły się w przewidzianej
puli pieniędzy – informuje Grażyna
Janduła-Jonda. Lista zwycięskich
projektów zostanie opublikowana
23 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego
budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziesiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to
2 mln zł, a pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2023 r. wyniesie
4,673 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób,
w ostatnim – ponad 8,1 tys.
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Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2023 r.
Wykaz zadań dużych
Projekt nr 2
Bielszowice Trails: Skatepark
Lokalizacja: Park Strzelnica, działka nr 4167, południowo-zachodni trawnik przed restauracją
„Parkowa” – obok placu zabaw
Opis: Budowa betonowego skateparku o powierzchni 700-900 m2 składającego się
z ok. 10 przeszkód w tym co najmniej: funboxy,
jumpboxy i spine – przeszkody do skakania oraz
banki, quatery i minirampę – do rozpędzania się
i sztuczek. Mile widziany bowl – fragment zagłębienia do wykonywania sztuczek.
Projekt nr 3
Lepiej na boisku niż na blokowisku
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 7, ul. Bujoczka 2
– obecnie istniejące betonowe boisko, działka
nr 1110/92
Opis: Budowa boiska wielofunkcyjnego do uprawiania piłki ręcznej, mini piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki oraz zagospodarowanie terenu
(dojścia – chodniki, zieleń w postaci trawnika
w miejscach, gdzie nie będzie chodnika, dostosowanie do osób niepełnosprawnych).
Projekt nr 5
Budowa boiska szkolnego oraz rozbudowa
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11
Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Bielszowicka 108
Opis: Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier
zespołowych 20 m x 40 m: piłki ręcznej, nożnej,
siatkówki, koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, rozbudowa placu zabaw (15 m x 20 m)
– nawierzchnia poliuretanowa, 2 huśtawki ławeczkowe, 1 huśtawka „bocianie gniazdo”. Zamontowanie monitoringu w postaci 2 kamer.
Rekultywacja terenu zielonego wokół obiektu
sportowego.
Projekt nr 6
Budowa parkingu dla pojazdów osobowych,
busików autokarów oraz rowerów
przy Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej
im. Świętego Jana Pawła II

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna,
ul. Bielszowicka 108
Opis: Wykonanie parkingu z miejscami postojowymi – 30 miejsc dla samochodów osobowych,
w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
2 miejsca dla busików dowożących uczniów do
szkoły oraz miejsce na stojaki dla rowerów – 10.
Wykonanie nowego chodnika prowadzącego od
parkingu do wejścia głównego szkoły. Zamontowanie ławeczek wzdłuż chodnika z małymi koszami na śmieci.
Projekt nr 8
Rewitalizacja terenu dawnego podobozu
Althammer w Halembie
Lokalizacja: ul. Ks. Piotra Skargi, działki
nr: 2032/33 oraz 2031/31 obręb Stara Kuźnia
Opis: Rewitalizacja skweru poprzez: uporządkowanie zieleni, dokonanie nowych nasadzeń
– zwłaszcza od strony ulicy i posadzenie pasa
wiśni kanzan wzdłuż wschodniej granicy obozu,
wykonanie alejek pieszych, montaż ujednoliconych stylowo ławek, koszy na śmieci i stojaków
rowerowych, wykonanie oświetlenia, wyeksponowanie miejsca pamięci ofiar dawnego podobozu KL Auschwitz poprzez: wykonanie nowego
postumentu i „placyku” – miejsca utwardzonego do upamiętniania ofiar, postawienie tablic
informacyjnych, postawienie fragmentu ścianki
wykonanej z cegły rozbiórkowej z wizualizacją
dawnego podobozu – po zachodniej stronie,
przy granicy z firmą odbierającą odpady komunalne, postawienie 2 słupków lub fragmentów
ścianek z cegły symbolizujących wejście do obozu, porośniętych bluszczem lub inną, wijącą się
roślinnością.
Projekt nr 9
Tartan Niebieskie Dachy
– kompleks sportowy dla mieszkańców
w każdym wieku
Lokalizacja: ul. Górnośląska/Karskiego działki
nr: 1635/102, 1909/142, 1908/105

Opis: Wykonanie nowego dużego boiska wykonanego z nawierzchni ze sztucznej trawy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów oraz zachowaniem norm bezpieczeństwa, wyposażenie obszaru w odpowiednią infrastrukturę (kosze, ławki,
stojaki na rowery itp.), stworzenie w sąsiedztwie
boiska strefy gier z powierzchni poliuretanowej
z oznaczeniem graficznym typu grzyb, imitacja
mini ruchu drogowego, itp., postawienie tablic
kredowych z liczydłami dla najmłodszych, wymiana dwóch stołów do gry w ping-ponga, zakup dwóch stołów do gry w chińczyka, wysianie
trawy w odpowiednich miejscach oraz położenie
kostki brukowej pod stoły do gry.
Projekt nr 20
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 4, ul. Tołstoja 13
Opis: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30/20 m, montaż ławek oraz koszy na
śmieci.
Projekt nr 21
Boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej nr 8
im. Miłośników Ziemi Śląskiej
w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1, działka nr 1926/34
Opis: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej), oświetlenia boiska, postawienie koszy na śmieci. Na
skarpie wzdłuż boiska projekt zakłada stworzenie „strefy kibica” poprzez zamontowanie ławek
dla całej społeczności szkolnej.
Projekt nr 32
Boisko Orlik ul. Gwarecka 2
– renowacja kompleksu boisk sportowych
Lokalizacja: Kompleks boisk Orlik przy ul. Gwareckiej 2

Opis: Remont kompleksu boisk obejmujący:
wymianę sztucznej trawy (demontaż i utylizacja
starej nawierzchni), wykonanie warstwy natryskowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
wymianę oświetlenia na led, wymianę piłkochwytów, wymianę bramek do piłki nożnej.
Projekt nr 35
Wybieg dla psów w Goduli
Lokalizacja: Park Adama Mickiewicza, działka
nr 949/22
Opis: Ogrodzenie terenu ok. 4000 m2 płotem
o łącznej długości ok. 262 m, z dwoma podwójnymi furtkami. Ustawienie przy każdym wejściu:
1 ławki, 1 kosza na śmieci, 1 kosza na odchody,
1 stojaka na woreczki na odchody oraz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu. Umieszczenie na terenie wybiegu przeszkód
tzw. sprzętu agility: drążki do skoków, tunel oraz
mostek (tzw. szałas).
Projekt nr 39
Generator zdrowia i dobrego samopoczucia
– strefa relaksu i aktywnego wypoczynku
Lokalizacja: Park miejski im. Adama Mickiewicza, zlokalizowany u zbiegu ulic Karola Goduli
oraz Bytomskiej
Opis: Zaadaptowanie otwartej przestrzeni fragmentu parku miejskiego na potrzeby strefy rekreacyjno-wypoczynkowej: ułożenie bezpiecznej
nawierzchni, zamontowanie oświetlenia oraz
systemu monitoringu, instalacja urządzeń do
crossfitu i street workoutu, ustawienie różnego
rodzaju elementów małej architektury, montaż
przyrządów do gier planszowych i zespołowych,
budowa elementów rekreacyjno-wypoczynkowych – huśtawki, zjeżdżalnia, trampoliny, zjazd
strażacki, zjazd liniowy typu tyrolka, tor przeszkód, liniarium, hamaki, wykonanie nasadzeń
roślin i krzewów wokół obiektu.

wykaz zadań małych
Projekt nr 1
Budowa w Parku Strzelnica ogrodzonego,
oświetlonego wybiegu dla psów
„Sznupowisko”, z elementami toru przeszkód
agility, w celu zapewnienia aktywnej
i bezpiecznej formy spacerów ze zwierzętami
Lokalizacja: Park Strzelnica, działki nr: 4161
2472, 4167
Opis: Budowa ogrodzonego, oświetlonego
i bezpiecznego wybiegu dla psów o powierzchni
ok. 1500 m2. Elementy wybiegu: niewielki tor agility, urządzenia przeznaczone do psich sportów,
np. kładka, obręcz i regulowane poprzeczki do
przeskoków, równoważnia, tuba, pochylnia skośna, słupki do slalomu, obszar z piaskiem, mała
architektury: ławki, kosze na śmieci, regulamin.
Projekt nr 4
Ścieżka rekreacyjna dla seniorów
przy ul. Zgrzebnioka

Lokalizacja: ul. Zgrzebnioka, działki nr: 1620/142,
1124/142, 128, 1619/142, 1617/142
Opis: Wykonanie ciągów pieszych z kilkunastoma miejscami do siedzenia przystosowanymi dla
najstarszych mieszkańców (ławki z podłokietnikami), postawienie koszy na śmieci, dokonanie
nasadzeń krzewów ozdobnych.
Projekt nr 7
Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 6
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bytomska 8
Opis: Wykonanie placu zabaw składającego się
z 2 części. 1 część – zestaw sprawnościowy posiadający: liczne wieże zadaszone i bez dachu,
min. 3 ślizgi, rurę ze stopniami, schody na podest,
pomost linowy, przejścia z belkami, przejścia
ze sprężynami oraz tunel transparentny, sklep,
liczydło, kółka, motyl, koraliki, kierownica, sorter

sznurki, dwie trampoliny naziemne, bezpieczna
nawierzchnia, chodnik z kostki brukowej, kosze,
stojak na rowery, tablica zawierająca regulamin.
2 część – plac zabaw o konstrukcji metalowej
posiadający: 3 wieże, 2 ślizgi, ściankę wspinaczkową, drabinkę wypukłą, tunel transparentny, liczydło, suwak astronauty, panel z frezem, koszyk
gruszka, trampolina naziemna, bujaki sprężynowe, równoważnia, domek sadownika ze ścianką
wspinaczkową, ławeczkami i stolikiem, stojak na
rowery, kosze na śmieci, tablica z regulaminem,
bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie.
Projekt nr 10
Rudzkie warsztaty jazdy na rolkach
Lokalizacja: Rolkowisko przy parku Strzelnica,
ul. Jasna
Opis: W ramach projektu zostaną zrealizowane:
1. Lekcje jazdy na rolkach dla początkujących
– okres realizacji: maj-wrzesień 2023 roku,

liczba grup: 2, liczebność grup: 12 osób/
grupa, liczba spotkań: 12 (1 spotkanie – 1 h
= 60 minut), częstotliwość spotkań: raz na
tydzień.
2. Lekcje doskonalące dla umiejących jeździć
na rolkach – okres realizacji: maj-wrzesień
2023 r., liczba grup: 2, liczebność grup:
12 osób/grupa, liczba spotkań: 12 (1 spotkanie – 1 h = 60 minut), częstotliwość spotkań:
raz na tydzień.
W ramach działań promujących zostaną przeprowadzone: działania promocyjne za pośrednictwem stron internetowych jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska, mediów społecznościowych i inne nieodpłatne formy promocji
projektu.
Projekt nr 12
Przyjaźnie, bezpiecznie i rekreacyjnie
– Barbórkowy plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 7 im. Barbórki
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Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 7, ul. Wolności 43, działka nr 1302/181
Opis: Stworzenie placu zabaw: zakup i montaż
urządzeń zabawowych typu: huśtawka „bocianie
gniazdo”, karuzela z siedziskami, lokomotywa
z wagonikiem, elementy zjazdowe (wieża), bujak
podwójny na sprężynie, samochód – radiowóz,
piaskownica z pokrowcem, głuchy telefon, zakup
i montaż sprzętu sprawnościowego typu „traf do
celu”, „układanka”, „bramka do piłki z koszykówką”, doposażenie w elementy małej architektury
typu regulamin placu, ławki i kosze na śmieci,
położenie bezpiecznej nawierzchni, zakup stojaków na rowery, stołów zewnętrznych do gier
planszowych typu warcaby, chińczyk i młynek.
Projekt nr 13
Plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Pawła
Kubiny 15, działka nr 2863/207
Opis: Budowa mini boiska do piłki nożnej z bezpieczną nawierzchnią oraz z możliwością postawienia kosza do gry w koszykówkę, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz nowych
ławek (5 szt.) i koszy na śmieci (2 szt.).
Projekt nr 14
Aktywne dziecko – plac zabaw
przy Miejskim Przedszkolu nr 17
(Nowy Bytom)
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Piotra
Niedurnego 63
Opis: Stworzenie nowego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową lub z mat
przerostowych, zakup, dostawa oraz montaż
urządzeń zabawowych.
Projekt nr 15
Zielona Godula – zagospodarowanie
nieurządzonej części Parku im. Mickiewicza
– miejsce relaksu w roślinnym otoczeniu
Lokalizacja: Niezagospodarowana część działki
nr 949/22
Opis: Nasadzenie różnorodnej roślinności oraz
zamontowanie elementów architektury miejskiej: ławki, leżaki, kosze na śmieci, stoliki parkowe, donice.
Projekt nr 17
Parking przy „Górze Antonia”
od strony ul. 1 Maja na działce nr 2156/71
Lokalizacja: Teren za budynkami przy ul. 1 Maja,
pod „Górą Antonia”, działka nr 2156/71
Opis: Wykonanie parkingu na 16 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla niepełnosprawnych mają być wykonane
z kostki behaton a pozostałe miejsca postojowe
z płyt ażurowych. Dopuszcza się odstępstwo od
wskazanej koncepcji parkingu, jeśli pojawiłyby
się techniczne przeszkody lub jeśli przyczyniłoby
się to do zwiększenia liczby miejsc postojowych.
Projekt nr 22
Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40
w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Joanny 13
Opis: Budowa ogólnodostępnego, bezpiecznego
miejsca zabaw poprzez wymianę: wyeksploatowanej nawierzchni istniejącego placu zabaw i pokrycie go matą przerostową, istniejących przęseł
ogrodzeniowych z wykorzystaniem istniejących
słupków, ławek oraz instalacja stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo urządzeń
zabawowych, tj.: zestaw wielofunkcyjny, huś-
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tawka wahadłowa potrójna, huśtawka wagowa
podwójna, huśtawka na sprężynie podwójna, karuzela tarczowa, stoliki piknikowe dla dzieci.

zestawu zabawowego dla dzieci na podkładzie
z maty przerostowej oraz urządzeń sportowych
dla dorosłych (siłownia napowietrzna).

Projekt nr 23
Nowy plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 13
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Księdza Józefa Niedzieli 61, za obecnym (starym) placem zabaw
Opis: Budowa placu zabaw z częścią urządzeń
dostosowanych do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz oddziałów specjalnych
funkcjonujących w szkole – huśtawki „ptasie
gniazda”, piankowe, kreatywne moduły, bujak
sprężynowy wieloosobowy, zestaw ze zjeżdżalnią, nawierzchnia bezpieczna z wyznaczonymi
miejscami do gry w chińczyka, szachy. Wykonanie monitoringu obsługiwanego przez szkołę.

Projekt nr 28
Budowa ogrodzenia oraz bieżni
lekkoatletycznej na terenie
IV LO im. Hoovera w Orzegowie
Lokalizacja: IV Liceum Ogólnokształcące,
ul. Orzegowska 25, działka nr 3202/2662
Opis: Montaż 250 m ogrodzenia. Wykonanie
50-metrowej, 2-torowej lekkoatletycznej bieżni
tartanowej oraz skoczni do skoku w dal w ciągu
bieżni.

Projekt nr 25
Bielszowice Trails – Etap 4:
Rozbudowa terenowych tras rowerowych
w Parku Strzelnica
Lokalizacja: Park Strzelnica, działki nr: 4109/546,
4161, 4151, 4152, 4167, dodatkowo (nie obligatoryjnie): 4153, 4158 oraz oświetlenie w okolicach 4162, 4163
Opis: Rozbudowa zrównoważonych rowerowych tras terenowych Bielszowice Trails o kolejne atrakcje: trudna trasa zbudowana w całości
z kamieni (rockgarden) o długości ok. 200 m, ze
stromymi odnogami, zlokalizowana w otoczeniu
wąwozu po starym wyciągu, skills arena – z około 15 przeszkodami o łącznej długości ok. 300 m,
w miarę możliwości finansowych doświetlenie
sekcji dirt.
Projekt nr 26
Modernizacja boiska położonego
przy ul. Dworaka poprzez wymianę
jego nawierzchni oraz zagospodarowanie
terenu w jego obrębie
Lokalizacja: ul. Dworaka, działka nr 3230/54
Opis: Modernizacja boiska do gry w koszykówkę
(minikoszykówkę) i siatkówkę (18 m x 10 m), wymiana starych stojaków do koszykówki, montaż
słupków do siatki oraz piłkochwytów z dwóch
stron boiska, chodnik z kostki betonowej, stanowiący dojście do boiska z istniejącego chodnika,
utwardzenie terenu wokół boiska (obrzeże) kostką brukową, montaż 3 ławek i kosza na śmieci
w sąsiedztwie boiska. W miarę wolnych środków
– montaż oświetlenia.
Projekt nr 27
Mini Park Ruda „Szczęść Boże”
– rekreacja i sport z oświetloną ścieżką
spacerowo-rowerową
(łącznik Ruda-Biskupice-Zaborze)
oraz nowoczesnym placem zabaw
dla dzieci i urządzeniem sportowym
dla dorosłych – poprawa komunikacji,
komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców
Lokalizacja: ul. Szczęść Boże 76 – proponowany początek ścieżki spacerowej na działce
nr 1254/29 (w miejscu, gdzie obecnie kończy się
kostka brukowa), następnie kontynuacja oraz
realizacja pozostałych części projektu na działce
nr 1101/24
Opis: Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej
lub co najmniej spacerowej wraz z uporządkowaniem roślinności niewymagającym dużego nakładu finansowego, oświetlenia ścieżki lampami
LED – np. komplet słupów z oprawami typu LED
o wysokości 5 metrów w ilości 4-5 szt., montaż

Projekt nr 29
Całoroczny fortepian zewnętrzny Cadenza
w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Plac Jana Pawła II – obok Urzędu
Miasta
Opis: Stworzenie ogólnodostępnej strefy muzycznej, w której każdy będzie mógł zatrzymać się
i zagrać na fortepianie lub posłuchać muzyki na
żywo, koncertów. Punktem centralnym strefy ma
być nowoczesny całoroczny fortepian zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej i betonu.
Projekt nr 31
Oświetlenie toru rolkarskiego
w Bielszowicach
Lokalizacja: Tor rolkarski przy ulicy Jasnej
Opis: Instalacja kilku punktów świetlnych, w zależności od położenia i maksymalnego zakresu
oświetlenia tak, aby nawet te najbardziej zacienione miejsca były bezpieczne i oświetlone w takim stopniu, aby umożliwić swobodne korzystanie z toru po zmroku.
Projekt nr 34
Prosty sposób na trudną sprawę,
czyli naukowy plac zabaw
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
Lokalizacja: Plac szkolny Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Kościuszki, ul. Gen. Hallera 12, działka
nr 3505/83
Opis: Stworzenie naukowego placu zabaw, składającego się m.in. z litofonu, armaty powietrznej,
głuchego telefonu, peryskopu, kołyski Newtona,
wielokrążka, pryzmatu. Montaż ław ze stołami.
Projekt nr 36
Zielony parking przy
ul. Szpaków (bez wycinki drzew)
Lokalizacja: ul. Szpaków, działki nr: 1943, 708,
761, 762, 1396/108, 1393/111
Opis: Wykonanie miejsc do parkowania wzdłuż
ulicy Szpaków od strony południowej z jak najmniejszą ingerencją w zieleń.
Projekt nr 38
Eko-Park w Bykowinie
przy osiedlowej strefie aktywności
Lokalizacja: ul. Gwarecka, działki nr: 1620/142,
1619/142, 1124/142, 128, 1463/83
Opis: Stworzenie przestrzeni do spędzania czasu
wolnego w otoczeniu zieleni – wykonanie alejki,
nasadzeń z opisami roślin, postawienie ławek,
koszów na odpady, stojaków rowerowych.
Projekt nr 41
Ławki i stacja naprawy rowerów
na kochłowickim rynku
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego i Oświęcimska, działki nr: 1198/32, 1795/32

Opis: Utworzenie miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów składającego się z ławek, samoobsługowego punktu naprawy rowerów wraz
z odpowiednią infrastrukturą, koszy na śmieci,
stojaków rowerowych. Urządzenie zieleni.
Projekt nr 42
Skwer Żwirki i Wigury – salon dzielnicy Ruda
Lokalizacja: Skwer Żwirki i Wigury, działka
nr 2013/35
Opis: Rewitalizacja skweru poprzez: montaż
4-5 tablic informacyjnych, prezentujących historię dzielnicy (górnictwo, hutnictwo), zasłaniających jednocześnie nieestetyczny mur oporowy
w południowej części skweru, punktowe podświetlenie pomnika, uzupełnienie istniejącego
oświetlenia parkowego, wymianę istniejącej
nawierzchni na nową, przepuszczalną, dolomitową o drobnej frakcji, zakup i montaż dwóch
ławek (uzupełnienie) oraz koszy na śmieci, zakup
i montaż mebli miejskich – 3 szt. ławek-huśtawek
(zabezpieczonych przed kradzieżą) – jedna z nich
zastąpi piaskownicę, dwie pozostałe znajdą się
w centralnej części skweru, ustawione symetrycznie przy pomniku.
Projekt nr 44
Rekultywacja boiska do koszykówki
w dzielnicy Nowy Bytom
Lokalizacja: ul. Szarotek, działki nr: 2406/183,
2416/183
Opis: Budowa boiska sportowego o nawierzchni
z kostki brukowej o wymiarach 30 x 20 m, do gry
w koszykówkę, obrzeża betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej, zakup i montaż koszy do
koszykówki, zakup i montaż dwóch ławek oraz
kosza na śmieci.
Projekt nr 45
Rynek kochłowicki przyjemny dla oka
Lokalizacja: Centralna część kochłowickiego
rynku – przy ul. Piłsudskiego i Oświęcimskiej,
działki nr: 1198/32, 1795/32, 1014/33, 2631/51,
2630/50
Opis: Rewitalizacja terenów położonych w centralnej części kochłowickiego rynku w sposób
użytkowy poprzez: demontaż fragmentu starej
ścieżki w centralnym punkcie kochłowickiego
rynku (obok sklepu Żabka), wyrównanie terenu,
montaż trejaży, ławek, koszy na śmieci, demontaż
słupa ogłoszeniowego i przeniesienie go w inne
miejsce, budowa nowych ścieżek (nawierzchnia
z ładnej kostki betonowej lub innej utwardzonej
nawierzchni), montaż całorocznych punktów
oświetleniowych (podświetlenie nasadzonych
drzew i stylowe oświetlenie loft), montaż biblioteczki publicznej, nasadzenia roślin (drzewa
karłowe na pniu, krzewy np. mało wymagające
trawy ozdobne, wysiew mieszanek trawy i łąki
kwietnej), montaż parkingu rowerowego.
Projekt nr 47
Góra Antonia – strefa rekreacji 2.0
Lokalizacja: Góra Antonia, rejon ul. 1 Maja, działka nr 2690/74
Opis: Budowa w miejsce zdewastowanych
zjeżdżalni jednej – rynnowej, terenowej, bezpiecznej, wykonanej ze stali nierdzewnej zjeżdżalni o długości ok. 35-40 m, montaż huśtawki
3-osiowej Mobilus, wymiana tablic informacyjnych na Górze Antonia na bardziej odporne m.in.
na promienie UV, zarysowania, nowe tablice informacyjne. Ponadto, projekt przewiduje prace
modernizacyjne i konserwacyjne w zakresie istniejącego placu zabaw, integrację z Mobilusem
w ramach jednego założenia oraz wymaganą
certyfikację urządzeń.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz
reportaże
z chrztów

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

Gładzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116672.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę
do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

NIERUCHOMOŚCI

Zatrudnimy do sprzątania na terenie
hali magazynowej, praca zmianowa od pn.
do ndz. wg graﬁku. Praca dla kobiet i mężczyzn. Umowa Zlecenie 19,70/h brutto.
Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty. Kontakt, tel.
661-991-554.

RÓŻNE

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.
Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22
lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.
pl, tel. 793-017-323.

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

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w sierpniu od 600 zł dla
emeryt/rencista, z 40% doﬁnansowaniem
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie.
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

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

Pani
Agnieszce Pańczyk
Kierownikowi Rejonu Eksploatacji Budynków Nr 6
wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci

OJCA
składają
Zarząd i Pracownicy
MPGM TBS Sp. z o.o.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”),
– 120 o powierzchni 412 m2 (użytek „RIVb”),
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00008228/8. W dziale III ww. księgi wieczystej znajduje się następujący wpis: „prawo drogi na
rzecz każdoczesnego posiadacza gruntu Kochłowice wykaz 1279 – wpisano dnia 31 października 1927 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej Kochłowice Tom 46 Wykaz 1411 na wniosek z dnia 9 września 1996 r. Dz.KW. 2898/96 – dnia
23 września 1996 r.”.
Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Przetargi, które odbyły się w dniach 14.02.2022 r. oraz 25.07.2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:
15MNUI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Nieznaczna część działki nr 624/121 oznaczona jest symbolem:
22KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 86 000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. o godz. 12.00
w sali 112 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 oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.09.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4 300,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Ludwika
Tunkla” 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 odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223) tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 24.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu 11 niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Węzłowej, stanowiące
działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2938/220 o powierzchni 649 m2, 2939/220 o powierzchni 501 m2, 2940/220
o powierzchni 451 m2, 2941/220 o powierzchni 428 m2, 2942/220 o powierzchni 454 m2, 2943/220 o powierzchni
456 m2, 2944/220 o powierzchni 458 m2, 2945/220 o powierzchni 458 m2, 2946/220 o powierzchni 458 m2, 2947/220
o powierzchni 435 m2, 2948/220 o powierzchni 451 m2, użytek: Bp, obręb Bielszowice zapisane na k.m.1 oraz w Księdze
Wieczystej nr GL1S/00007304/8, które zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) poszczególnych nieruchomości do przetargu wynosi:
dla działki 2938/220 – 142.000 zł, dla działki 2939/220 – 110.000 zł, dla działki 2940/220 – 99.000 zł, dla działki 2941/220 – 94.000 zł, dla działki 2942/220 – 100.000 zł, dla działki 2943/220 – 100.000 zł, dla działki 2944/220
– 101.000 zł, dla działki 2945/220 – 101.000 zł, dla działki 2946/220 – 101.000 zł, dla działki 2947/220 – 96.000 zł, dla
działki 2948/220 – 99.000 zł.
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Wyniki VI Biegu Wiewiórki

W sobotnim biegu dzieci wzięło udział 111 osób.

W sobotnie przedpołudnie (20.08)
tradycyjnie na terenie lasów halembskich oraz Szkoły Podstawowej nr 15
Sportowej odbyła się kolejna, szósta
edycja Biegu Wiewiórki. Mimo wysokiej temperatury na starcie stanęło
228 biegaczy i fanów nordic walking.
Dzieci i młodzież jak zwykle rywalizowały na dystansie 1000 m jako
pierwsi. Tym razem najszybszy był
Bartosz Jankowski, który osiągnął
świetny czas 3,36. Drugi był Maciej
Opiłka (3,47), a trzecia Paulina Gabryś (4,03). Ponadto wśród chłopców
trzeci wynik osiągnął Adrian Wieczorek (4,05). W rywalizacji dziewcząt
druga była Maria Górka (4,09, piąty
czas), a trzecia Karolina Fitał (4,55,
miejsce 17.).
W biegu głównym szczególnie wyraźnie widać było, jak trudne warunki
podyktowała tego dnia pogoda. Tylko
dziesięcioro biegaczy przebyło pełny
dystans, czyli pięć pętli o długości

4,2 km każda. Najlepszy okazał się Mateusz Osadnik z czasem 1:37,05, drugi
był Rafał Łuszczek (1:52,03), a trzeci
Grzegorz Bloch (1:55,23). Wśród kobiet tylko Agnieszka Kristof przebiegła
pięć okrążeń (2:10,15, szósty czas
w kategorii open). Ponadto Julia Kurek
przebiegła cztery pętle w czasie 1:50,37
(14. wynik tego dnia), a Kinga Mrowiec
trzy w czasie 0:59,39.
W przypadku rywalizacji nordic
walking, zawodniczki i zawodnicy
mogli pokonać maksymalnie trzy pętle, co udało się sześciu uczestnikom.
W sobotę najszybszy był Adam Tkocz
(1:37,15), który zakończył zmagania
przed Aleksandrą (1:45,15) i Tomaszem (1:45,16) Taisnerami. Wśród panów trzeci był Adam Szeibel (1:47,25,
czwarty wynik), natomiast w rywalizacji kobiet druga była Aneta Franke
(1:52,21, piąty wynik), a trzecia Alicja
Tkocz (1:56,51, szósty wynik).

DK

Urania lepsza w derbach
Urania Ruda Śląska pokonała na wyjeździe Wawel Wirek 2:1 w pierwszej
kolejce katowickiej A klasy. Zespół
z Kochłowic zapewnił sobie trzy punkty
w samej końcówce spotkania.
Obie drużyny przed inauguracją rozgrywek przeszły sporo zmian. Do Wirku trafili między innymi Michał Barciaga i Mateusz Wojciechowski (obaj
wcześniej grali w Uranii), Artur Różycki (Beskid Andrychów), Paweł Grzesik
(niegdyś zawodnik Grunwaldu, Slavii
czy futsalista Gwiazdy), Miłosz Jastrzębski (LKS Bujaków), Patryk Sitek
oraz Marek Król (Drama Kamieniec).
Z klubu natomiast odeszli m.in. Grzegorz Kałużny (Szombierki Bytom) czy
Wojciech Blaszke. Urania natomiast pozyskała m.in. Dominika Dobrowolskiego z Józefki Chorzów, Kamila Lankocza z czwartoligowej Polonii Łaziska
Górne, Pawła Drapałę (wcześniej rezerwy Ruchu Chorzów) i Aleksandra
Sekułę (wcześniej drużyny młodzieżowe Ruchu Chorzów), Nikodema Kokota
(Śląsk Świętochłowice) oraz Marka
Szymona (WKS Tempo Białka).
Przed meczem kapitan Uranii Rafał
Pardela otrzymał nagrodę ufundowaną
przez redakcję Sportu Rudzkiego za
zwycięstwo w klasyfikacji rudzkich
drużyn w zeszłym sezonie. Pierwsze
45 minut raczej zawiodło kibiców, którzy tłumnie odwiedzili tego dnia stadion
przy ul. Katowickiej. W tej części gry
przewagę mieli goście, którzy jednak
mimo kilku niezłych sytuacji nie byli
w stanie wyjść na prowadzenie. Udało
się to drużynie z Wirku dzięki potężnemu uderzeniu Arkadiusza Krawczyka
z rzutu wolnego w 54. minucie. Bram-
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Rozstrzygnięcie pierwszych derbów miasta w sezonie
ligowym padło w samej końcówce meczu.

karz Uranii wprawdzie miał piłkę na
dłoni, ale ta nabrała prędkości po odbiciu się od mokrej murawy i wpadła do
bramki. Goście długo nie pozostawali
dłużni. W 58. minucie precyzyjne dośrodkowanie Kamila Lankocza wykorzystał Seweryn Zalewski. W dalszej
części meczu więcej z gry nadal miała
Urania, która ostatecznie sięgnęła po
wygraną. Autorem zwycięskiego trafienia był Bartosz Nowakowski, który
przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego przelobował Mateusza Mertę.
Wawel Wirek
– Urania Ruda Śląska 1:2 (0:0)
Krawczyk 54’ – Zalewski 58’, Nowakowski 89’.
Wawel: Merta – Lenert, Krawczyk,
Grzesik, Osuch, Kałużny (46’ Różycki),
Seroka
(80’
Sitek),
Kokoszka
(28’ Ganczarczyk), Mosgalik (90’ Celadyn), Wojciechowski (46’ Dziadzik),
Król (70’ Łągiewka).
Urania: Pardela – Zalewski, Mzyk
(72’ Dobrowolski), Mazurek (54’ No-

wak), Czajor, Wleciałowski, Kołodziej,
Kulisz, Nowakowski, Lankocz (68’ Marek), Drapala.
Żółte kartki: Grzesik, Kokoszka,
Seroka – Lankocz, Wleciałowski, Marek, Dobrowolski.
W innych spotkaniach A klasy Jastrząb Bielszowice pokonał na wyjeździe UKS Ruch Chorzów 5:1 (bramki
dla Jastrzębia zdobyli Adrian Deptuch
– dwie, Artur Osadnik, Patryk Nowok
i Łukasz Kowalski). Zwycięstwo odniosła również Gwiazda Ruda Śląska, która
wygrała 3:1 z Józefką Chorzów (bramki
Chromika, Buczkiewicza i Jagodzińskiego). Porażką natomiast rozpoczął
zmagania w A klasie Grunwald, który
uległ na własnym boisku Naprzodowi
Lipiny 2:4. Gole dla Zielonych zdobyli
Jankowski i Gawenda (gol samobójczy). Bez punktów w lidzie pozostaje
Slavia. Drużyna Jarosława Zajdla przegrała u siebie 0:2 z RKS-em Grodziec
mimo faktu, iż miała dwie znakomite
szanse z rzutów karnych. 
DK
OGŁOSZENIA

Zapasy

Rudzianki poza
podium w Sofii
Patrycja Słomska i Patrycja Cuber
wystąpiły na Mistrzostwach Świata
w Zapasach U20, które odbyły się
w dniach 15-21.08 w stolicy Bułgarii.
Tym razem na drodze do sukcesu rudzianek stanęły zawodniczki z Turcji.
W kategorii wagowej do 68 kg
wystąpiła Patrycja Słomska. W pierwszej walce Słomska pokonała Zhibekzhanę Sabyrzhanovą z Kazachstanu
i w ćwierćfinale stanęła naprzeciw
Nasrin Bas. Turczynka, aktualna mistrzyni Europy, pokonała naszą zawodniczkę przez przewagę techniczną. Słomska miała jeszcze szansę na

udział w repasażach, gdyby Nasrin
Bas pokonała Ami Ishii. Stało się jednak inaczej – Turczynka przegrała
z Japonką, która następnie sięgnęła po
złoty medal.
Patrycja Cuber natomiast wystartowała w kategorii wagowej do 72 kg.
Zawodniczka Slavii uległa w pierwszej walce Nazar Batir z Turcji. Obie
zapaśniczki spotkały się już w tym roku podczas Mistrzostw Europy w Rzymie. Wówczas również lepsza okazała
się Batir. Złoty medal w tej kategorii
zdobyła Amerykanka Amit Elor.

DK

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Szczęść Boże.
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