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Park magazynowy ma mieć powierzchnię ok. 100 tys. m kw.
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inWEStYcJE

Kolejny inwestor docenia Rudę Śląską

Obiekt ma powstać przy ulicy Zabrzań-
skiej pomiędzy drogą krajową nr 925 oraz 
Drogową Trasą Średnicową. Będzie on 
miał ok. 100 tys. m kw. Przyszłymi najem-
cami mają być głównie firmy logistyczne, 
ale również prowadzące tzw. lekką pro-
dukcję. Zachętą dla nich ma być nowocze-
sny budynek, który wyposażony będzie 
w energooszczędną instalację. Zaletą jest 
już teraz sama lokalizacja, na którą zdecy-
dowała się spółka Hillwood. – Ruda Śląska 
to ważne miejsce na terenie Górnego Ślą-
ska. Realizowany projekt przy Drogowej 
Trasie Średnicowej oraz trasie N-S znajdu-
je się w najbardziej centralnej lokalizacji, 
co jest priorytetem zarówno z punktu wi-
dzenia dystrybucji, jak i również dojazdu 
do pracy zatrudnionych – wyjaśnia wybór 
Renata Szostak z biura prasowego Hillwo-
od Polska. – Ruda Śląska bardzo szybko się 
rozwija i stwarza przyjazne warunki do 
współpracy. Władze inwestują w infra-
strukturę drogową oraz transport publicz-
ny, co dla naszych klientów jest kluczowe 
– ocenia. 

Budowa parku magazynowego ma roz-
począć się w październiku, a pierwszy etap 
inwestycji zostanie zrealizowany w maju 

W rudzie Śląskiej ma szansę powstać nowoczesny park magazynowy. Plany, by wybudować go przy ul. zabrzań-
skiej, ma spółka hillwood. Pierwsza łopata pod budowę obiektu ma zostać wbita w październiku tego roku. 
W centrum logistycznym, bo taki jest cel realizacji inwestycji, pracę ma znaleźć ok. 1000 osób. 

2019 r. Tak deklaruje inwestor. Z kolei już 
od samych najemców będzie zależało, ile 
osób docelowo znajdzie pracę przy ul. Za-
brzańskiej. – Zatrudnienie będzie uzależ-
nione od strategii przyszłych najemców. 
Wstępnie można potwierdzić, że będzie to 
ponad 1000 osób – zapowiada Renata Szo-
stak.

WYciĄG z OGŁOSzEnia O PrzEtarGU

PrEzYdEnt MiaSta 
rUda ŚlĄSka 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie  
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości 

gruntowych położonych w rudzie Śląskiej-kochłowicach  
przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczo-
nego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta ruda Śląska, poło-
żonych w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb kochłowice, 
k.m. 4, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd rejonowy 
w rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00011360/9, stanowiących działki ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

1) 2123/32 o powierzchni 741 m2, użytek r-V, 
2) 2125/32 o powierzchni 700 m2, użytek r-V.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej, porośnięte wysoką trawą. dojazd do nich winien odbywać się z drogi 
publicznej ul. Wireckiej poprzez działkę nr 2132/32 przewidzianą pod we-
wnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do 
Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na 
powyższe. 

 
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę 

mieszkaniową wynoszą:
– dla działki nr 2123/32 – 117.000,00 zł, 
– dla działki nr 2125/32 – 111.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie 

stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 

15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek 
od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia 
zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne 
będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczyste-
go. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określo-
nych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat 
od dnia zawarcia aktu notarialnego. niezachowanie ww. warunku może sta-
nowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty 
rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2018 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 9.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach 
dla działki nr : 2123/32 – 5.900,00 zł, 2125/32 – 5.600,00 zł, z dopiskiem „wa-
dium – ul. Wirecka, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 inG Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, 
Urząd Miasta ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków 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 ko-
misji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo 
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Dodajmy, że wraz z powstaniem DTŚ 
i części trasy N-S do Rudy Śląskiej napły-
wa coraz więcej inwestorów i powstają no-
we inwestycje. Mowa tutaj m.in. o hali Pa-
nattoni Park Ruda Śląska, czy salonie Mer-
cedes-Benz. Niedawno również pojawiły 
się informacje o planowanej budowie wie-
żowca Radius. Joanna Oreł

Rudzka OSP otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy. 
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– Cieszę się, że możemy przekazać ten 
samochód naszej Ochotniczej Straży Po-
żarnej. W ubiegłym roku miasto dofinan-
sowało kwotą 420 tysięcy złotych zakup 
nowego wozu bojowego dla Komendy 
Miejskiej PSP. Dzięki temu inny samo-
chód mógł zostać przekazany OSP i nadal 
będzie służyć mieszkańcom Rudy Śląskiej 
– podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezy-
dent Rudy Śląskiej. 

Wraz z przekazaniem pojazdu, który 
OSP otrzymała po raz pierwszy, straża-
kom podarowano także dodatkowy 

Samochód ratowniczo-gaśniczy służy już Ochotniczej Straży Pożarnej w rudzie Śląskiej. W czwartek (6.09) rudz-
ka komenda Miejska PSP przekazała strażakom-ochotnikom nowy wóz, z którego będą oni korzystali podczas 
wyjazdów do zdarzeń. 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy. – To naj-
większe wydarzenie dla strażaków OSP 
ostatnich lat, bo po raz pierwszy otrzy-
mali samochód ratowniczo-gaśniczy, 
do pomocy w naszych działaniach, 
a także mieszkańcom miasta. Mam na-
dzieję, że rudzka jednostka OSP dalej 
będzie nas wspierać. Przypomnę, że 
w tym roku prowadziliśmy ponad 50 
wspólnych akcji – powiedział mł. bryg. 
Andrzej Małysiak, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej.

Przekazany samochód ratowniczo-ga-
śniczy posiada zbiornik wodny o pojemno-
ści 2 tysięcy litrów wody, zbiornik ze środ-
kiem pianotwórczym o pojemności 200 l 
oraz autopompę o wydajności 3000 l na mi-
nutę. – Dziękuję za możliwość przejęcia te-
go samochodu, który będzie służył społecz-
ności lokalnej. Jestem ogromnie wdzięczny 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do te-
go, że OSP otrzymała własny wóz. To wiel-
kie odznaczenie dla naszej jednostki – za-
znaczył Adrian Tomas, komendant OSP 
w Rudzie Śląskiej.  Agnieszka Lewko



Kolejne spotkania w dzielnicach
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
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Rozpoczyna się 15. tura 
spotkań prezydent miasta 
Grażyny Dziedzic  
z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic. 
W sumie odbędzie się ich 
dziewięć. Przypomnijmy,  
że dotychczas zorganizowano 
130 spotkań, w których 
uczestniczyło ok. 6 tys. 
mieszkańców. Teraz przyszedł 
czas nie tylko na kolejne 
pytania ze strony 
mieszkańców,  
ale i podsumowania.

HARMONOGRAM 
SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

13.09. – czwartek, godz. 17.00 – Halemba – ZSP nr 2, ul. Kaczmarka 9

17.09. – poniedziałek, godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28

18.09. – wtorek, godz. 17.00 – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa

24.09. – poniedziałek, godz. 17.00  
– Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45

27.09. – czwartek, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69

1.10. – poniedziałek, godz. 17.00  
– Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90

4.10. – czwartek, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1

8.10. – poniedziałek, godz. 17.00  – Halemba, SP nr 24 (budynek B), ul. ks. Lexa 14

11.10. – czwartek, godz. 17.00  
– Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

– Jesienna tura spotkań wydaje 
się być nieco turą przyspieszoną. 
Dziewięć spotkań w miesiąc. Zapo-
wiedź kampanii wyborczej?

– Zawsze w okresie jesiennym or-
ganizuję turę spotkań, dlatego absolut-
nie nie jest to dla mnie element kam-
panii wyborczej. Dalej robimy swoje, 
wsłuchujemy się w głos mieszkańców, 
przedstawiamy to, co udało się zrobić, 
czekamy na pytania i zapowiadamy, 
co zamierzamy zrobić w kolejnym ro-
ku. Ten głos mieszkańców jest dla 
mnie szczególnie ważny, bo dla nich 
jestem i często dzięki ich uwagom 
w zupełnie inny sposób potrafię spoj-
rzeć na pewne problemy. 

– Skoro mowa o podsumowaniach, 
czego nie udało się zrobić w tym roku?

– Przede wszystkim nie zostało zre-
alizowanych kilka przetargów, co było 
od nas niezależne. Firmy nie mają rąk 
do pracy, bo bezrobocie w Rudzie Ślą-
skiej jest na poziomie 3,2 proc. Wy-
starczy spojrzeć na czekającą inwesty-
cję, czyli domek na Ficinusie, gdzie 
ma powstać siedziba biblioteki oraz 
punkt informacji turystycznej. Prze-
prowadzamy już drugi przetarg. To 
samo z planami utworzenia zaplecza 
piłkarskiego przy stadionie lekkoatle-

tycznym w Nowym Bytomiu. Dwa 
przetargi i ani jeden nie został sfinali-
zowany. Takich przykładów mogła-
bym podać dużo więcej. Kolejnym 
problemem jest brak materiałów bu-
dowlanych na rynku. Kiedyś firmy 
czekały na nie do dwóch tygodni, te-
raz jest to nawet dziesięć tygodni! In-
westycje są też coraz droższe, bo firmy 
windują ceny nawet o 40 proc. od ce-
ny wyjściowej w przetargu. 

– À propos drogich inwestycji. Co 
z oceanarium? To miała być flagowa 
inwestycja najbliższych lat...

– Ogłosiliśmy konkurs, który miał 
wyłonić inwestora, ale trzeba było go 
unieważnić, bo nie wpłynęła żadna 
oferta. W trakcie trwania procedury do 
komisji konkursowej wpłynęła prośba 
o zmianę regulaminu. Nie zgodziliśmy 
się na proponowane zmiany, bo mo-
głyby one skutkować dla miasta po-
ważnymi konsekwencjami finansowy-
mi. Odpowiedź była stanowcza, bo nie 
chcę zadłużać miasta. Poinformowa-
łam o tym zarówno mieszkańców, jak 
i radnych. Musimy tak gospodarować 
finansami miasta, żeby na wszystko 
wystarczyło pieniędzy. 

– Wróćmy na chwilę do tematu 
wyborów i tego, co deklarowała Pa-

ni cztery lata temu. W programie 
był m.in. punkt o transporcie pu-
blicznym i plan systematycznego 
wprowadzenia bezpłatnej komuni-
kacji publicznej na liniach we-
wnątrzmiejskich. Złożyliście broń?

– Oczywiście, że nie. Bo jak Pani 
wspomniała, systematycznie wprowa-
dzamy bezpłatną komunikację. Naj-
pierw w okresie Wszystkich Świętych, 
później podczas Dni Rudy Śląskiej, 
a następnie w czasie wakacji. Udało 
się także, o co wnioskowałam, wpro-
wadzić bezpłatną komunikację dla 
dzieci i młodzieży do lat 16. w ramach 
Metropolii, do czego przekonałam ko-
lejnych prezydentów.

– Kolejny punkt – budowa hali 
widowiskowo-sportowej pomiędzy 
Wirkiem a Nowym Bytomiem. 

– Tego rzeczywiście nie udało nam 
się zrealizować, ponieważ po analizie 
szkód górniczych otrzymaliśmy nega-
tywną opinię ze strony kopalni. Dlate-
go też postanowiliśmy gruntownie 
zmodernizować halę sportową w Ha-
lembie. 

– Chwyt wyborczy?
– Nie. Przygotowania do wykona-

nia tej inwestycji trwają już od dłuż-

szego czasu. Najpierw musieliśmy 
wykonać dokumentację techniczną, 
teraz ogłosiliśmy przetarg. Te plany 
zostały zresztą ujęte w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta. 

– Pokusi się Pani o ocenę mijają-
cej kadencji?

– Na pewno była ona o wiele spo-
kojniejsza niż ta pierwsza, którą z po-
wodu zadłużenia miasta i konieczno-
ści sprzątania po poprzedniku oraz 
stawiania miasta na nogi, nie nazwała-
bym nawet kadencją. Dziś prowadzi-
my politykę dalekosiężną, strategicz-
ną, przygotowaną na lata. Mówimy 
jednym językiem. Począwszy od mo-
ich zastępców, radnych, bardzo do-
brych naczelników, pracowników 
Urzędu Miasta oraz pracowników jed-
nostek miejskich, a kończąc na miesz-
kańcach, z którymi nieustanny dialog 
jest bezcenny.

– Dziękuję za rozmowę.
JO
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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.

Powstająca ścieżka będzie miała długość 1,3 km i prze-
biegać będzie od skrzyżowania ulic Górnośląskiej, 
Gołębi do skrzyżowania ulic Obrońców Westerplatte 
i Kupieckiej (w ramach inwestycji niedawno przebu-
dowano fragment tej pierwszej ulicy, a także ulicy Ka-
towickiej). Inwestycja ma w sumie kosztować 
ok. 1,7 mln zł.  Joanna Oreł

Katowicka już przejezdna

– Staram się omijać tę drogę, 
bo ruch puszczany jest jednym pa-
sem i wolę unikać utrudnień – na-
rzekał w trakcie remontu pan 
Piotr, kierowca z Wirku. – Zasta-
nawia mnie jednak, co tam się 
dzieje i jak długo droga będzie 
rozkopana? – pytał. 

W tej chwili ulica Katowicka 
jest już przejezdna i ruch odbywa 
się bez utrudnień. Natomiast pra-
ce realizowane na wysokości uli-
cy Robotniczej związane były 
z budową drogi rowerowej. – Pro-
wadzony zakres prac obejmował między innymi prze-
budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz podnie-
sienia niwelety jezdni w celu dostosowania ulicy do 
budowanego ciągu rowerowego. W chwili obecnej 
prowadzone są prace wykończeniowe oraz porządko-
we – wyjaśnia Barbara Mikołajek-Wałach, naczelnik 
Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza na dzień 26.09.2018 r. godz. 11.00 przetarg ofertowy na zapewnienie 
pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem:

boksu garażowego nr 30 przy ul. Norwida 26 w Rudzie Śląskiej o powierzchni – 30,41 m2, stawka 
eksploatacyjna wywoławcza nett o – 8,00 zł/m2, wysokość wadium + koszt przetargu z VAT – 400 
zł + 123 zł koszty przetargu.

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjścio-
wą podaną wyżej. 

Warunki uczestniczenia w przetargu i szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-
Lokalowy (pokój 100) lub pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 209 lub 290. 

Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 24.09.2018 r. w godz. 14.00-16.00. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z interwencją dotyczącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił się do nas miesz-
kaniec miasta. Pytanie dotyczy sposobu doręczenia decyzji o przyznaniu świadczenia 500+. 
– Pracownicy ponaglają smsami i telefonami, strasząc, że jak się nie odbierze decyzji to wy-
płata będzie wstrzymana – pisze pan Piotr. – Jak przyjechaliśmy do MOPS-u, dowiedzieliśmy 
się, że decyzja zostałaby wysłana pocztą. Czy to nie obowiązkiem instytucji jest doręczenie 
wydanej decyzji? – zastanawia się nasz Czytelnik. 

Problem z doręczeniem decyzji 

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Próba 
doręczenia decyzji do stron w siedzibie ośrodka miała 
zapewnić szybszą, a zarazem skuteczniejszą formę od-
bioru korespondencji. Doręczenie decyzji jest niezbęd-
ne, aby móc na jej podstawie realizować przyznane 
świadczenia – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej. – Mając na uwadze lata ubiegłe, w których ze 
względu na zbyt dużą liczbę wysyłanej poczty nastąpiły 
opóźnienia w doręczaniu decyzji, co spowodowało 
niemożność zrealizowania świadczenia w ustawowym 
terminie, zdecydowano się na zmianę sposobu ich do-

Przez kilka tygodni na ulicy Katowickiej w Wirku trwały prace drogowe, a kierowcy 
musieli liczyć się z utrudnieniami. Okazuje się, że były one związane z budową drogi 
rowerowej, która łącznie ma mieć ok. 1,3 km.

Przy ul. Katowickiej powstała ścieżka rowerowa.
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starczania. Należy nadmienić, że opóźnienia te były 
spowodowane pracą Poczty Polskiej – dodaje. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na 
pojawiające się od mieszkańców Rudy Śląskiej infor-
macje o trudnościach wynikających z odbiorem kore-
spondencji w siedzibie ośrodka, postanowił wrócić do 
formy tradycyjnej doręczenia decyzji za pośrednic-
twem Poczty Polskiej na adres wskazany we wniosku. 
– Za wszelkie nieporozumienia bardzo przepraszamy. 
Przyjęte rozwiązania mają na celu jak najszybsze do-
ręczenie decyzji i wypłatę zasiłków – zapewnia dyrek-
tor MOPS-u. 

 Arkadiusz Wieczorek

WIREK

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 szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyj-
nego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami), 
zawiadamiam, że w dniu 05.09.2018 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła 
II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 
Krzysztofa Trólkę (Trólka) – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą w Kato-
wicach przy ul. Bolesława Prusa 42, wydana została decyzja nr 532-18 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. Bukowej, 1 Maja, Edmunda Kokota, Czarnoleśnej, Stanisława Kunickiego – bu-
dowa ścieżki rowerowej od ul. Bukowej do ul. Głównej w Rudzie Śląskiej – ETAP 2 – rozbudowa 
ul. Edmunda Kokota”, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1388/200, 3279/202, 
3281/202, 3284/194, 3604/377, 3998/195, 30, 3536, 2007/192 i 3698/200 (numery działek przed 
podziałem) w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach/Wirku.

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 Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni. 
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REKLAMA

FESTYN „PO SĄSIEDZKU”

Miss Lata wybrana
Wybory Miss Lata 2018 i ostatni festyn z cyklu „Po sąsiedzku” odbyły się w piątek (7.09) w Parku 
Strzelnica w Bielszowicach. Miss Lata została Karolina Niedworok, Wicemiss Lata to Weronika 
Badura, a Miss Foto – Anna Sznapka. Gwiazdą wieczoru, która zaśpiewała dla publiczności, była 
Iwona Węgrowska. Imprezę poprowadzili Izabela Nowrotek i Arkadiusz Wieczorek. 

OGŁOSZENIA

– Nie spodziewałam się, że zdobędę ten tytuł, ale 
udało się i jestem z tego powodu szczęśliwa. Dziękuję 
jury, że tak wysoko mnie oceniło – powiedziała Karoli-
na Niedworok, Miss Lata. – Brałam już udział w wybo-
rach Miss Rudy Śląskiej i przyznam, że to doświadcze-
nie dodało mi pewności siebie. Dlatego polecam takie 
konkursy wszystkim dziewczynom, bo pomagają one 
spełniać marzenia – dodała. 

Kandydatki do tytułu Miss Lata zaprezentowały się 
w czterech odsłonach: w strojach sportowych, strojach 
kąpielowych, strojach własnych oraz w strojach wie-

czorowych. Dziewczyny odpowiadały także na pytania 
prowadzących. Podczas festynu nie zabrakło ponadto 
wielu atrakcji dla całych rodzin, w tym m.in. zumby i 
zabaw dla dzieci, dmuchańców oraz konkursów z na-
grodami dla dzieci i dorosłych. Festyny „Po sąsiedzku” 
organizowane są od trzech lat. W tym roku bawiliśmy 
się w Goduli, Orzegowie, Nowym Bytomiu, Kochłowi-
cach, Bykowinie, Halembie i Bielszowicach. Kolejna 
okazja do wspólnej zabawy będzie 22 września na tar-
gowisku w Wirku, gdzie odbędzie się Festiwal Żuru 
i I Rudzkie Dożynki.  Tekst i foto: AL
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PARTNERZY WYBORÓW 
MISS LATA

DEKORACJE 
BALONOWE



Ruda

Bykowina

Integracja na Dzikim Zachodzie
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Ruda

Od 60 lat ratują życie
Stowarzyszenie Honorowych Dawców 

Krwi RP Klub im. Henryka Dunanta przy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
świętuje w tym roku swoje 60-lecie dzia-
łalności. Z tej okazji odbyła się uroczysta 
msza święta oraz spotkanie w Osiedlo-
wym Domu Kultury Rudzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Matecznik”, przy 
którym działają krwiodawcy. 

– Serdecznie dziękuję za to, co robicie. 
Jesteście Państwo wyjątkową społeczno-
ścią. Nie tylko jesteście bezinteresowni, 
życzliwi i odważni. Przede wszystkim 
można się od Was uczyć postawy obywa-
telskiej. Oddajecie część siebie, by po-
móc wrócić do zdrowia potrzebującym, 
a często również uratować życie. Nie 
znajduję słów, by odpowiednio wyrazić 

Bykowina

Dzielnicowa integracja
W strefie aktywności w Bykowinie od-

był się kolejny piknik dla mieszkańców. 
Była to okazja do zintegrowania się, 
wspólnego grillowania oraz zabawy.

– Pomysł organizowania takich pikni-
ków rodzinnych zrodził się trzy lata temu, 
kiedy to w ramach budżetu obywatelskie-
go pojawił się tutaj grill. Wtedy pomyśla-
łam, że skoro w Bykowinie nie mamy żad-
nego miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby 
się spotkać, porozmawiać i zwyczajnie po-
być ze sobą, to nasza strefa aktywności 
może stać się dobrym miejscem do spo-

mą wdzięczność za wszystko. Bo jak po-
dziękować za krew? Wszystkim Państwu 
życzę przede wszystkim zdrowia, szczę-
ścia i wszelkiej pomyślności – mówiła 
podczas spotkania Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej.

Przypomnijmy, że największą akcją 
rudzkich krwiodawców jest organizowa-
na od lat Wakacyjna Rudzka Kropla 
Krwi, dzięki której nie tylko udaje się ze-
brać wiele litrów tego ratującego życie 
cennego leku, ale również zarazić ideą 
krwiodawstwa młodsze pokolenia. Sto-
warzyszenie organizuje również cyklicz-
ne zbiórki krwi, które odbywają się m.in. 
na rynku w Nowym Bytomiu oraz przy 
rudzkich parafiach. 

 AW 

RUDA�ŚląSkA

Wolontariusze na wagę złota
Rudzianie o wielkich sercach, którym nie 

jest obojętny los drugiego człowieka, mają 
szansę zapisać się do tegorocznej edycji 
„Szlachetnej Paczki” i zostać lokalnymi he-
rosami. Wolontariusze po raz kolejny będą 
mogli udowodnić, że warto pomagać oraz 
zachęcić do tego innych mieszkańców Ru-
dy Śląskiej. W tym roku finał akcji zaplano-
wano na 8-9 grudnia, natomiast kandydaci 
na SuperW w swoich rejonach mogą się 
zgłaszać do 30 września. 

– Jeśli ktoś lubi pomagać to nie powinien 
się wahać, tylko przyłączyć się do naszej ak-
cji. To bardzo ważne, żebyśmy pamiętali 
o najbardziej potrzebujących – zaznacza 
Radosław Pyzik, lider „Szlachetnej Paczki” 
Ruda Śląska-Północ. – Wolontariusze od-
wiedzają dane rodziny i rozmawiają z nimi, 

W świat Dzikiego Zachodu przenieśli się 
uczestnicy wieczoru harcerskiego, który już 
po raz siódmy odbył się w Ośrodku Adapta-
cyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Bykowinie. W piątek (7.09) podopieczni 
ośrodka, ich rodziny i przyjaciele razem 
z harcerzami integrowali się przy wielkim 
ognisku i wspólnej zabawie.

– Spotykamy się już po raz siódmy i wspa-
niale się bawimy z okazji rozpoczęcia kolej-
nego roku szkolnego. W tym roku tematem 
przewodnim jest Dziki Zachód. Ponadto za-
bawy, które zostały przygotowane przez 
harcerzy i pracowników ośrodka, nawiązy-
wały do wielu wartości takich jak przyjaźń 
i odpowiedzialność. Uczyły też działania 
w grupie, ale przede wszystkim sprawiły im 
dużo radości – zaznaczył Arkadiusz Staisz, 
dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. – Wszyscy się nie tylko 

Wieczór harcerski to już tradycja w Ośrodku Adaptacyjnym. 
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Zapachniało chlebem
W niedzielę (9.09) zapachniało chlebem 

przy rudzkim piekaroku. W pobliżu zabytko-
wego pieca do wypiekania chleba odbyła się 
impreza „Śląski Sztand Pomysłów”, podczas 
której największą furorę zrobił chleb z „tu-
stym”, wypiekany właśnie w tym piecu. 

– Smaku tego chleba nie da się podrobić. 
Dla wielu rudzian to smak dzieciństwa. Nasz 
piekarok to mały, niepozorny budyneczek, 
a zawsze przyciąga tłumy. Warto było zain-
westować i go odrestaurować, bo to część 
naszej rodzimej kultury i tradycji – zazna-
czyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej. 

Przy piekaroku nie sposób było się nu-
dzić. – Podczas niedzielnego spotkania moż-
na było jak zwykle skosztować chleba wypie-
kanego tradycyjną metodą, ale też spróbo-
wać swoich sił na śląskim sztandzie pomy-
słów. Nie zabrakło chętnych do szatkowania 
i deptania kapusty, prania na waszbrecie czy 

tarcia kartofli. I to wszystko na tradycyjnym 
sprzęcie, którego używały nasze babcie  
– powiedziała Iwona Małyska z Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Imprezy przy 
rudzkim piecu chlebowym są jedynymi tego 

Pikniki przy piekaroku stały się rudzką tradycją. 

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

tkań – przy grillu jak przy wspólnym stole 
– mówi Ewa Maria Chmielewska z Fun-
dacji Aktywni Społecznie AS, organizator 
pikniku.

Oprócz wspólnego grillowania odbyły 
się gry i zabawy dla dzieci, konkursy z na-
grodami i zumba. Zorganizowano także 
objazdowy plac zabaw. Całość imprezy 
uświetnił zespół seniorek. Przypomnijmy, 
że strefa aktywności powstała w ramach 
budżetu obywatelskiego miasta Ruda Ślą-
ska i od kilku lat jest rozbudowywana. 

JO

dzięki czemu wiedzą, co ma się znaleźć 
w paczce oraz czego dana rodzina najbar-
dziej potrzebuje. Później kontaktują się 
z darczyńcami – dodaje. 

Wolontariuszami „Szlachetnej Paczki” 
mogą zostać osoby pełnoletnie, jednak już 
te, które mają ukończone 16 lat, mogą dzia-
łać jako wolontariusze wspomagający. Do-
rośli wolontariusze dostają pod swoją opie-
kę trzy rodziny. Każdy, kto chce przystąpić 
do udziału w akcji, może zgłosić się na stro-
nie internetowej www.superw.pl, na której 
znajdują się informacje na temat projektu. 
Po zgłoszeniu się, ochotnika czeka rozmo-
wa rekrutacyjna z liderem rejonu, a po niej 
szkolenie, podczas którego wolontariusz 
uczy się, jak pomagać najbardziej potrzebu-
jącym.  AL

PReZYDenT�MIASTA�RUDA�ŚląSkA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprze-
ciw� pokoju� 215)�wykazu� nieruchomości� gruntowych� które� zostaną� oddane�
w�użyczenie,�dzierżawę�oraz�najem�znajdujących�się�w�rejonie�ulic:�Górnej,�
kolberga� –� z� przeznaczeniem� pod� istniejące� garaże� wolnostojące,� � Górnej�
–� z� przeznaczeniem� pod� ogródek� rekreacyjny,� Sportowców,� Piłsudskiego�  
–�z�przeznaczeniem�pod�ogródki�przydomowe,�Grobli�kolejowej,�Cegielnianej,�
Porannej,�Długiej,�Świętochłowickiej�–�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�upra-
wy�polowe,�Tunkla�–�z�przeznaczeniem�pod�nowe�boisko�sportowe,�katowic-
kiej – z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy.

typu w regionie. Klimat tego miejsca i ro-
dzinna atmosfera sprawiają, że każde spo-
tkanie przy piekaroku jest udane. Tak jak 
dawniej bywało, gromadzimy się przy stole, 
przy wspólnym posiłku, muzyce i śpiewaniu, 
jak jedna wielka rodzina – dodała.  AL

ORZeGÓW

Zaczytani w „Przedwiośniu”
Już po raz siódmy Ruda Śląska włączy-

ła się w akcję „Narodowego Czytania”. 
Tym razem uczestnicy wraz z mieszkań-
cami czytali fragmenty „Przedwiośnia”, 
co związane było z tematyką historyczną 
i patriotyczną, a co wynikało z przypada-
jącego w tym roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Akcja odby-
ła się w Galerii Czapla przy Centrum Ini-
cjatyw Społecznych w Orzegowie. 

W ,,Narodowym Czytaniu” w Rudzie 
Śląskiej wzięli udział zaproszeni goście.  
Wraz z nimi fragmenty „Przedwiośnia” 
czytali lub słuchali licznie zebrani miesz-
kańcy, w tym m.in. uczniowie szkół. W su-
mie w Galerii Czapla zgromadziło się ok. 
140 osób. – Dla mnie  ogromnym zasko-
czeniem była właśnie frekwencja oraz za-
czytanie uczestników – podkreśla Agniesz-
ka Płaszczyk, kierownik Centrum Inicja-

tyw Społecznych w Orzegowie. – Myślę, 
że te fragmenty „Przedwiośnia”, które 
wspólnie wybraliśmy, sprawiły, że wśród 
osób słuchających pojawiły się refleksje, 

Akcja „Narodowe Czytanie” odbyła się w Centrum Inicjatyw Społecznych.
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związane z tym, jak to nasze państwo po-
winno wyglądać, w tym także ta nasza ma-
ła ojczyzna – podsumowuje. 

 JO

OGŁOSZenIe

integrowali, ale także doświadczali poczu-
cia wspólnoty, współdziałania i obudzili 
w sobie harcerskiego ducha – dodał. Pod-
czas spotkania w ośrodku zorganizowanych 

zostało wiele zabaw i zajęć sprawnościo-
wych oraz odbyła się gra terenowa w poszu-
kiwaniu gangu „El Guapo”. Nie zabrakło 
też grillowania przy ognisku. AL
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Akcja „Szlachetna Paczka” 
 w Rudzie Śląskiej

Szlachetna� Paczka� to� inicjatywa� ogólnopolska,�
której�celem�jest�wsparcie�najbardziej�potrzebu-
jących�rodzin.�Polega�ona�najpierw�na�zapoznaniu�
się�z�rodzinami,�później�na�zbiórce�darów,�a�na-
stępnie� na� przekazaniu� paczek.� Od� 2015� roku�
„Szlachetna� Paczka”� organizowana� jest� także� 
w�Rudzie�Śląskiej�przez�ekipy�Północ� i�Południe.�
Sami�o�sobie�wolontariusze�mówią,�że�starają�się�
pomagać�mądrze�–�tak,�aby�pomoc�odpowiadała�
na�konkretne�potrzeby,�nie�uzależniała,�ale�dawa-
ła�siłę�do�działania�i�przezwyciężenia�beznadziei.�
W�ubiegłym�roku�w�Rudzie�Śląskiej�działało�ok.�30�
wolontariuszy,�którzy�przekazali�pomoc�ponad�40�
rodzinom.

Chcąc oddać głos na akcję „Szlachetna Paczka”  
w Rudzie Śląskiej, wyślij SMS-a na nr 71100  

o treści OS.1, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Jarosław Baron
Pierwsza� w� hi-
storii� Rudy� Ślą-
skiej�Charytatyw-
na� Wielka� Gala�
Sportów� Siło-
wych� i� Sportów�
Walki��odbyła�się�
23�czerwca�w�ha-
li� Miejskiego�
Ośrodka� Sportu�

i� Rekreacji� w� Halembie.� W� ten� sposób� rudzkie�
i�śląskie�kluby�sportowe�wspólnymi�siłami�posta-
nowiły�pomóc�w�leczeniu�malutkiego�Bartka�Pali-
gi,� który� urodził� się� z� krytyczną� wadą� serca.� Ta�
charytatywna�inicjatywa�zrodziła�się�dzięki�pomy-
słowi�Jarosława�Barona,�który�na�co�dzień�pracuje�
w�Wydziale�Zarządzania�Kryzysowego,�a�prywat-
nie� trenuje� sporty� siłowe.� To� trzykrotny� mistrz�
świata�i�Europy�w�wyciskaniu�sztangi�leżąc.�

Chcąc oddać głos na Jarosława Barona,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści OS.2,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Sandra Loska
Wraz� z� mężem�
i� przyjaciółmi� od�
kilku� lat� dzielnie�
walczy� o� zdrowie�
swojego� syna� Bo-
ryska,� który� cho-
ruje� na� jedną�
z� najcięższych�
wrodzonych� wad�
serca.�Dziś�pomo-
cą,�którą�otrzyma-
ła� od� ludzi,� dzieli�
się� sama.� Sandra�

Loska�promuje�oraz�współorganizuje�wszelkiego�
rodzaju�akcje�charytatywne.�Jest�także�członkiem�
Fundacji� Przyjaciół� Świętego� Mikołaja,� z� którą�
zbiera� pieniądze�na� leczenie� i� szybki� powrót� do�
zdrowia�chorujących�rudzian.�Czuwa�również�nad�
licytacjami�i�kiermaszami,�z�których�dochód�prze-
kazywany� jest� także�na�powyższy�cel.�Prywatnie�
nauczycielka�muzyki� i� plastyki� w� szkole� podsta-
wowej.
Chcąc oddać głos na Sandrę Loskę, wyślij SMS-a 

na nr 71100 o treści OS.3,  
koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Mają�otwarte�serca,�są�osobami�o�wielu�pasjach�oraz�udowadniają,�że�są�przyszłością�naszego�miasta,�a�jeżeli�działać,�to�w�grupie�najlepiej.�Są�po�prostu�unikal-
ni!�Redakcja�„Wiadomości�Rudzkich”�po�raz�czwarty�organizuje�plebiscyt�„Unikalni�2018”.�Przedstawiamy�15�Unikalnych,�którzy�konkurują�w�pięciu�kategoriach.�
Przypominamy,�że�głosować�można�za�pośrednictwem�Facebooka�(www.facebook.com/WR),�na�portalu�www.wiadomoscirudzkie.pl�oraz�wysyłając�SMS-y.�Gło-
sowanie�rozpocznie�się�12�września�br.�o�godz.�12�i�potrwa�do�26�września�br.�do�godz.�12.�Gala�finałowa�plebiscytu�odbędzie�się�28�września�o�godz.�18�w�Domu�
Kultury�w�Bielszowicach.�Podczas�niej,�oprócz�rozstrzygnięcia�plebiscytu,�wręczymy�nagrody�specjalne.

PLEBISCYT�„UNIKALNI�2018”

Wybierz swojego Unikalnego 2018! Trwa głosowanie

I�OTWARTE�SERCA II�W�GRUPIE�SIŁA III�Z�PASJĄ IV�NASZA�PRZYSZŁOŚĆ
 Amatorski Teatr Pierro

W�1997�roku�kilkanaście�osób�zebrało�się,�by�stwo-
rzyć� niepowtarzalne� miejsce,� choć� wtedy� same�
nawet�nie�miały�świadomości�tego,�że�szkolny�te-
atrzyk� stanie� się� wkrótce� najważniejszym� miej-
scem� w� ich� życiu.� Tak� powstał� Amatorski� Teatr�
Pierro,�który�od�początku�działa�pod�okiem�Anny�
Morajko.� Przez� ponad� 20� lat� działalności� swoje�
pierwsze�kroki�na�scenie�stawiało�tu�setki�osób.�Od�
najmłodszych� lat�to�tutaj�uczyli�się�wokalu,�tańca�
i�recytacji.�Wielu�z�nich�w�dorosłym�życiu�na�stałe�
związało�się�ze�sceną,�ale�do�dziś�lubią�tu�wracać.�
Festiwali,�konkursów�oraz�wydarzeń�miejskich�i�ogól-
nopolskich,�w�których�uczestniczył�Amatorski� Te-
atr�Pierro,�dziś�już�nie�sposób�wymienić.�

Chcąc oddać głos na Amatorski Teatr Pierro,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WGS.1,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Hufiec ZHP Ruda Śląska

Rudzcy�harcerze�to�największa�rudzka�organizacja�
młodzieżowa,�która� liczy�około�600�osób.�Od�lat�
harcerze�mogą�pochwalić�się�licznymi�sukcesami,�
np.� w� zeszłym� roku� komendant�Marcin� Różycki�
otrzymał� wyróżnienie� najlepszego� komendanta�
hufca�podczas�VIII�Gali�Mistrzów�Harcerstwa�Cho-
rągwi� Śląskiej.� Co�więcej,� harcerze� cały� czas� re-
montują�swoją�siedzibę,�czyli�Dom�Harcerza�w�Ru-
dzie,� a�w� tym� roku� rozpoczęli� zbiórkę�publiczną�
na�ten�cel.�W�tym�roku�także�około�dwustu�rudz-
kich� harcerzy� uczestniczyło�w� zlocie� harcerskim�
zorganizowanym�w�Gdańsku�z�okazji�rocznicy�stu-
lecia� powstania� Związku� Harcerstwa� Polskiego,�
gdzie�promowali�Rudę�Śląską.�

Chcąc oddać głos na Hufiec ZHP Ruda Śląska, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WGS.2,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Grupa bębniarska z SP nr 41

Niemal� każdego� dnia�w�murach� Szkoły� Podstawo-
wej�nr�41�w�Rudzie�można�poczuć�afrykański�klimat.�
Na� szkolnych� korytarzach� rozbrzmiewają� bębny�
i� śpiewy� prosto� z� Afryki,� a�wszystko� to� za� sprawą�
grupy� bębniarskiej,� która� ćwiczy� pod� kierunkiem�
nauczyciela� i� pasjonata� Afryki� –� Andrzeja� Żydka.�
Dzięki�niemu�dzieciaki�mogą�pograć�na�afrykańskich�
dżembach,� a� także�arabskich�darabukach� i� kubań-
skich�kongach.�Zajęcia�odbywają�się�z�pasji�do�mu-
zyki�i�bezpłatnie,�dlatego�może�przyjść�na�nie�każdy�
uczeń�szkoły,�który�tylko�ma�na�to�ochotę.�

Chcąc oddać głos grupę bębniarską z SP nr 41, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WGS.3,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Daniel Coceancig 
Związany� z� Rudą� Ślą-
ską� finalista� trzeciej�
edycji� programu�
„Bake� off� –� Ale� cia-
cho”�to�utalentowany�
cukiernik,� który� czę-
sto� powtarza,� że�
mieszkał� w� wielu�
miastach,� ale� żadne�
nie�ma�takiego�wspa-
niałego� klimatu� jak�
Ruda� Śląska.� W� tym�

roku� Daniel� wydał� swoją� książkę� „Ciastecznik”,�
w�której�przedstawia�niecodzienne�pomysły�kuli-
narne,� a� także� niezwykłe� fotografie� wypieków.�
Pomysły�na�wypieki� i�desery�umieszcza�także�na�
Facebook’u,� Instagramie� oraz� blogu.� Jego� pasja�
do�pieczenia�zaczęła�się�około�piętnastu�lat�temu�
i�od�tego�czasu�z�każdym�rokiem�coraz�bardziej�się�
rozwija.�

Chcąc oddać głos na Daniela Coceancig’a, 
 wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.1,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.  

Damian Ciecierski
Jego�pasją�jest�szero-
ko� rozumiana� ślą-
skość.�Śląskie�tradycje�
kultywowane� są�
w� domu� Damiana�
Ciecierskiego� od� lat,�
przez� co� nie� wstydzi�
się�śląskiej�godki.�Ak-
tywnie� bierze� udział�
w�imprezach�oraz�wy-
darzeniach� promują-
cych� śląskość,� np.�

w�Zespole�Szkół�Ponagimnazjalnych�nr�2�,�której�
jest�uczniem�i�gdzie�organizowany�jest�corocznie�
Tydzień�Kultury�Śląskiej.�Jednym�z�sukcesów�Da-
miana�Ciecierskiego� jest� tegoroczne�zwycięstwo�
w�pierwszym�dyktandzie�„Ślõnskiej�godki”,�które�
odbyło�się�w�Rudzie�Śląskiej,�a�w�którym�Damian�
wygrał�nagrodę�w�postaci�wyjazdu�do�Strasbur-
ga.

Chcąc oddać głos na Damiana Ciecierskiego, 
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.2,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Michalina Sujewicz

Śmiało�można�powiedzieć,�że� jej�życie�to�kawa.�
Michalina� Sujewicz� cztery� lata� temu�wyjechała�
z� Rudy� Śląskiej� do� Nowej� Zelandii� i� to� właśnie�
tam� odkryła� swoją� życiową� pasję.� Pokochała�
kawę� i� została� baristką.� Jej� miłość� do� ziaren,�
z�których�robiony�jest�ten�popularny�napój,�spo-
wodowała,�że�rudzianka�od�dwóch�lat�jest�człon-
kiem�Międzynarodowego� Stowarzyszenia� Kawy�
Wysokiej�Jakości.�Objęła�także�stanowisko�głów-
nego�baristy�w�jednej�z�najbardziej�rozpoznawal-
nych�kawiarni�w�Christchurch�w�Nowej�Zelandii.�
Niewykluczone,�że�po�powrocie�w�rodzinne�stro-
ny�otworzy�kawiarnię�z�prawdziwego�zdarzenia.�

Chcąc oddać głos na Michalinę Sujewicz,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści ZP.3,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Jakub Herwy 
Ma� zaledwie� jedena-
ście� lat,�a�potrafi�po-
konać�dorosłego� gra-
cza� w� szachowym�
pojedynku.� Młody� 
rudzianin� w� czerwcu�
tego� roku� został� 
m.in.�mistrzem�Śląska�
w�szachach,�a�później�
w� lipcu� zajął� szóste�
miejsce� w� Mistrzo-
stwach� Europy� Szkół�
w� Szachach.� Jedena-

stolatek�startuje�w�wielu�turniejach�szachowych,�
które�odbywają�się�w�całej�Polsce�i�zawsze�plasuje�
się�na�wysokich�pozycjach.�Swoją�szachową�przy-
godę�rozpoczął�w�pierwszej�klasie.�Wtedy�zaczął�
uczyć�się�podstaw�szachowych�i�spróbował�swo-
ich�sił�w�pierwszym�turnieju,�gdzie�zdobył�V�kate-
gorię� szachową.� Teraz�ma� I� kategorię� i� chciałby�
uzyskać�kolejne�stopnie.�

Chcąc oddać głos na Jakuba Herwego,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NP.1,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

Artur Kurka
To� uczeń� rudzkiej�
szkoły�muzycznej�oraz�
członek�Orkiestry�Dę-
tej� KWK� Pokój� pod�
batutą� Jacka� Kampy.�
Młody� rudzianin� od�
siódmego� roku� życia�
gra� na� puzonie.� Po-
chodzi� z� muzykalnej�
rodziny,� ponieważ�
w� orkiestrze� gra� też�
jego� ojciec� i� siostra.�

Na�co�dzień�Artur�jest�uczniem�czwartej�klasy�SP�
nr�8�w�Wirku�oraz�uczniem�trzeciej�klasy�Zespo-
łu�Szkół�Muzycznych�I�i�II�stopnia.�Podczas�tego-
rocznego� XVIII� Międzynarodowego� Festiwalu�
Orkiestr�Dętych�młody�rudzianin�zagrał�po�raz�
pierwszy� przed� wielką� publicznością.� Młody�
muzyk�chce�związać�swoją�przyszłość�z�muzyką.�
Obecnie�ćwiczy�grę�pod�kierunkiem�nauczycie-
la�Piotra�Misiaka.

Chcąc oddać głos na Artura Kurkę,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NP.2,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Wiktoria Pierończyk
Uczennica� drugiej�
klasy� Zespołu� Szkół�
Ponadgimnazjalnych�
nr�5�w�Rudzie�Śląskiej�
o� kierunku� technik�
obsługi� turystycznej.�
Przez�wiele�lat�uczest-
niczyła� w� zajęciach�
tanecznych� w� Osie-
dlowym�Domu�Kultu-
ry� RSM� „Matecznik”,�
zdobywając� z� zespo-

łem�Elektra�wiele�wyróżnień�i�nagród.�Od�trzech�
lat�działa�w�Młodzieżowej�Radzie�Miasta,�począt-
kowo�jako�radna,�a�obecnie�pełniąc�funkcję�prze-
wodniczącej.�Wiktoria�udziela�się�także�jako�wo-
lontariusz�w�szkole�i�w�mieście.�Brała�udział�w�or-
ganizacji� Festiwalu� Polsko-Irlandzkiego� oraz�
Ogrodów�Śniadaniowych�przy�Miejskim�Centrum�
Kultury.�W�wolnym�czasie�uwielbia�czytać�książki�
lub�spędzać�czas�aktywnie.

Chcąc oddać głos na Wiktorię Pierończyk,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści NP.3,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u. 

IV�W�MUZYCE�SIŁA
Weronika Nawara

Weronika� to� laureat-
ka� konkursów�wokal-
nych� m.in.� tegorocz-
nej� edycji� konkursu�
„O�Rudzki�Mikrofon”,�
dzięki�któremu�mogła�
zaprezentować� się�
podczas�Dni�Rudy�Ślą-
skiej.� Jest� uczennicą�
Zespołu� Szkół� Ogól-
nokształcących� nr� 3�
im.�Jana�Pawła�II�oraz�

Zespołu�Szkół�Muzycznych�I�i�II�stopnia�w�Rudzie�
Śląskiej.�Weronika�gra�także�na�pianinie�i�gitarze.�
Pisze�własne�utwory.�Interesuje�się�również�dub-
bingiem.�Wolny�czas�lubi�spędzać�z�najbliższymi,�
tworząc�muzykę�lub�czytając�dobrą�książkę.

Chcąc oddać głos na Weronikę Nawarę,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WMS.1,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Marta Mansfeld
Uczennica� drugiej�
klasy� Zespołu�
Szkół� Ponadgim-
nazjalnych� nr� 5�
w� Rudzie� Śląskiej�
o� kierunku� tech-
nik� obsługi� tury-
stycznej.� Jest� wo-
kalistką�i�współza-
łożycielką� zespołu�
Only-M.� Gra� na�

pianinie,� gitarze� oraz� organach.� Uczestniczyła 
w�wielu�konkursach�muzycznych,�osiągając�spore�
sukcesy.�W�repertuarze�Marty�znajdują�się�utwo-
ry�muzyki�nowoczesnej,�ale�także�utwory�śląskie,�
które�śpiewa�u�boku�rudzkiej�wokalistki�Katarzyny�
Sroki.� Marta� Mansfeld� śpiewa� ponadto� w� chó-
rach�pw.�św.�Barbary�i�scholi�Vox�Dei.

Chcąc oddać głos na Martę Mansfeld,  
wyślij SMS-a na nr 71100 o treści WMS.2,  

koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.

Orkiestra dęta Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia pod 

kierunkiem Dariusza Kasperka

Zespół�został�powołany�do�życia�w�ubiegłym�roku�
szkolnym.� W� jego� skład� wchodzi� nastoletnia,�
uzdolniona� młodzież� grająca� na� instrumentach�
dętych.�Orkiestra�pracuje�pod�kierunkiem�Dariu-
sza�Kasperka�–�klarnecisty�o�dużym�doświadcze-
niu�muzycznym,�które�zdobył�w�różnego�rodzaju�
zespołach�i�orkiestrach.�Zaraża�on�swoją�pasją�do�
wspólnego�muzykowania�młodych� ludzi,� dobie-
rając�wykonywany�przez�nich�program� tak,� aby�
był�on�ciekawy�i�urozmaicony.�W�repertuarze�or-
kiestry� znajdują� się� zarówno� przeboje� muzyki�
klasycznej,� jak� i� rozrywkowej� oraz� filmowej.�
Szkolna� młodzież� chętnie� wykonuje� również�
utwory�podtrzymujące�tradycję�kultury�muzycz-
nej�Śląska.
Chcąc oddać głos na Orkiestrę dętą Zespołu Szkół 

Muzycznych I i II stopnia pod kierunkiem  
Dariusza Kasperka, wyślij SMS-a na nr 71100  

o treści WMS.3, koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT-u.
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Ruszył przetarg na modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej w Halembie. Na złożenie ofert wykonawcy mają blisko trzy tygodnie. 
Od podpisania umowy zwycięzca będzie miał 8 miesięcy na wykonanie inwestycji. Przedsięwzięcie obejmie m.in. termomodernizację budynku, wybudowa-
nie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy.

Hala MOSiR w nowej odsłonie
– Aktualnie wygląd halembskiej hali 

pozostawia wiele do życzenia. Budy-
nek nie był modernizowany od począt-
ku istnienia, co daje się zauważyć. Po-
mimo to obiekt oblegany jest przez 
mieszkańców nieustannie, od rana do 
wieczora. Jego remont jest konieczny. 
Chcielibyśmy, by ten obiekt był na 
miarę XXI wieku. Do przyszłego roku 
zmieni się jego wygląd zewnętrzny. Bę-
dziemy chcieli też sukcesywnie moder-
nizować wnętrze i obejście obiektu 
– zapowiada prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Modernizacja hali zakłada wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wy-
konanie docieplenia ścian zewnętrz-
nych, docieplenia dachu, odwodnienia 
połaci dachowej, wykonanie robót 
elektrycznych zewnętrznych, instalacji 
odgromowej, nowego podjazdu dla 
niepełnosprawnych i wybudowanie 
windy.

– Kolorystycznie i architektonicznie 
zmodernizowana hala ma nawiązywać 
do zlokalizowanego w sąsiedztwie par- W przyszłym roku zmieni się wygląd hali w Halembie.

ku wodnego – mówi Piotr Janik, na-
czelnik Wydziału Inwestycji UM.

Wybudowany w latach 80. budynek 
hali im. Rudzkich Olimpijczyków li-
czy 3825 m². W części widowiskowej 
jest jednokondygnacyjny z charaktery-
styczną amfi teatralną widownią na 570 
miejsc siedzących. Tam też znajduje 
się boisko o wymiarach 22 m x 42 m 
oraz scena 14 m x 3,6 m z możliwością 
powiększenia głębokości. W budynku 
zlokalizowane są pomieszczenia ka-
wiarni, sali dyskotekowej, sali klubo-
wej oraz fi tness klubu.

W hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej 
od lat organizowane są cykliczne wy-
darzenia, jak Olimpiada Radości czy 
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. 
W ostatnim czasie dwukrotnie odbyły 
się też w tym miejscu turnieje tanecz-
ne rangi ogólnopolskiej, a także warsz-
taty sportowe pod okiem dwóch olim-
pijek: Otylii Jędrzejczak – Otylia 
Swim Tour oraz Moniki Pyrek – Alter-
natywne Lekcje WF.

DR

Nowy kompleks 224 garaży z drogami dojazdowymi i oświetleniem powstał w rejonie ul. Kempnego w Rudzie Śląskiej-
Czarnym Lesie. Miejsce to całkowicie zmieniło swój wygląd. Do tej pory teren ten był niezagospodarowany, a zniszczone oraz 
chaotycznie rozmieszczone garaże szpeciły okolicę. Dzięki wartej 3 mln zł miejskiej inwestycji dotychczasowi najemcy starych 
garaży będą mieć nowe lokum dla swoich pojazdów. Pozostałych ok. 50 nowych garaży w formie przetargu znajdzie swoich 
najemców wśród zainteresowanych mieszkańców Rudy Śląskiej. W tym roku nowy kompleks ponad 80 garaży powstanie 
jeszcze przy ul. Tołstoja, natomiast w przyszłym roku ma ruszyć budowa ponad 50 garaży w rejonie ul. Ratowników.

Garaże mogą być ładne

– Jeszcze dwa lata temu o najbliż-
szej okolicy ul. Kempnego z całą pew-
nością nie można było powiedzieć, że 
jest wizytówką miasta. Teraz to miej-
sce zmieniło całkowicie oblicze. Może-

my też śmiało powiedzieć, że garaże 
również mogą być ładne – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. Budowa 
kompleksu garaży rozpoczęła się na 
początku 2017 r., jednak działania 

zmierzające do uporządkowania tere-
nu w tym miejscu były prowadzone 
już wcześniej. – Najpierw rozmawiali-
śmy z samymi użytkownikami garaży, 
jak rozwiązać problem tego miejsca. 

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na 
budowę kompleksu blaszanych garaży 
w miejscu tych starych „blaszaków”. 
Garażowicze zaś jeszcze przed wypro-
wadzką mieli pewność, że w nowym 
kompleksie będą mieli pierwszeństwo 
w najmie garaży – informuje wicepre-
zydent Michał Pierończyk.

Z 224 nowych garaży ok. 160 przy-
padnie dotychczasowym najemcom 
starych garaży. Na pozostałe Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS ogłosi przetarg na na-
jem. W ten sposób o możliwość najmu 
garaży w nowym kompleksie będą się 
mogli starać także inni mieszkańcy. 
– Do tej pory użytkowanych jest już 
ok. 50 garaży. Rozpoczęliśmy odbiory 
techniczne pozostałych, a po uzyska-
niu pozwolenia na użytkowanie bę-
dziemy sukcesywnie przekazywać ga-
raże najemcom – tłumaczy Michał 
Pierończyk. Każdy z garaży znajdują-
cych się w kompleksie posiada we-
wnętrzne oświetlenie oraz dostęp do 
prądu. W ramach inwestycji wykona-
no z płyt ażurowych drogi dojazdowe, 

Każdy z garaży znajdujących się w kompleksie posiada wewnętrzne oświetlenie oraz dostęp do prądu.

cały teren oświetlono, powstały także 
dwa placyki gospodarcze.

Jeszcze w tym roku gotowy będzie 
także kolejny kompleks garaży przy 
ul. Tołstoja, także w Czarnym Lesie. 
Tutaj budowanych jest ponad 80 gara-
ży, które podobnie jak w przypadku 
kompleksu przy ul. Kempnego trafi ą 
w pierwszej kolejności do najemców 
starych garaży, które do niedawna znaj-
dowały się w tym miejscu. Władze 
miasta planują także budowę kolejnego 
zespołu garaży, tym razem w rejonie 
ul. Ratowników. Miałoby tam powstać 
ponad 50 takich konstrukcji. Jest już 
gotowa dokumentacja projektowa oraz 
złożony został wniosek na pozwolenie 
na budowę. Rozpoczęcie prac budow-
lanych planowane jest na przyszły rok. 
Jak podkreślają władze Rudy Śląskiej, 
przygotowany przez nie swoisty pro-
gram porządkowania zespołów garaży 
na gruntach miejskich ma przede 
wszystkim realizować dwa podstawo-
we zadania: służyć poprawie estetyki 
oraz zwiększeniu liczby miejsc garażo-
wych i postojowych. TK
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Jeszcze tylko do 14 września można głosować na zadania, które znajdą się w budżecie obywatelskim Rudy Śląskiej na 2019 rok. Do wyboru są dwa projekty 
ogólnomiejskie i 23 lokalne, a łączna pula środków do rozdysponowania wynosi ponad 3,7 mln zł. Po raz pierwszy można głosować również poprzez specjal-
ną platf ormę elektroniczną.

Kończy się głosowanie na inwestycje 
do budżetu obywatelskiego 2019!

– Pod koniec września dowiemy się, ja-
kie zadania zgłoszone do przyszłoroczne-
go budżetu obywatelskiego i zakwalifi ko-
wane do głosowania najbardziej spodo-
bały się rudzianom – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Im więcej głosują-
cych, tym większa waga tej decyzji. Mam 
nadzieję, że wprowadzone nowości, czyli 
platforma elektroniczna i możliwość zgła-
szania projektów „miękkich”, zachęcą 
kolejne osoby do oddania głosu – dodaje.

Do etapu głosowania zakwalifi kowane 
zostały dwa projekty ogólnomiejskie oraz 
23 lokalne – dwa w dzielnicy Bielszowi-
ce, jeden w Bykowinie, dwa w Goduli, 
jeden w Halembie, trzy w Kochłowicach, 
trzy w Nowym Bytomiu, dwa w Orzego-
wie, trzy w Rudzie i sześć w Wirku. Pula 
środków wnosi 3 mln 720 tys. zł, z tego 
1 mln 520 tys. na zadania o charakterze 
ogólnomiejskim i 2 mln 200 tys. zł 
na zadania o charakterze lokalnym. 
Listę zadań z dokładną lokalizacją 
i opisami można znaleźć na stronie 
rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Głosowanie trwa do 14 września br. Jest 
ono imienne, a uprawnieni do udziału są 
pełnoletni mieszkańcy Rudy Śląskiej. 
– Osoby zameldowane w naszym mieście 
mogą skorzystać z platformy elektronicz-
nej, dostępnej pod adresem rudaslaska.
budzet-obywatelski.org – podkreśla Gra-
żyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. 
– Aby skorzystać z tej możliwości, należy 
podać imię i nazwisko, numer PESEL, na-
zwisko rodowe matki oraz numer telefonu 
komórkowego, na który głosujący otrzyma 

SMS-a z kodem umożliwiającym oddanie 
głosu na platformie – informuje.

Rudzianie, którzy wolą zagłosować 
w tradycyjny sposób, mogą to zrobić 
w kilkunastu punktach na terenie miasta, 
zlokalizowanych w Urzędzie Miasta oraz 
fi liach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Wypełnioną kartę do głosowania należy 
wrzucić do urny po uprzednim okazaniu 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 
i dokonaniu wpisu na liście głosujących. 
Każdy głosujący może wskazać jedno za-
danie ogólnomiejskie i jedno lokalne. Wy-
niki zostaną ogłoszone do 28 września br.

– Do realizacji wybrane zostaną zada-
nia, które uzyskają najwyższą liczbę gło-
sów, jednak nie mniej niż 30 i będą mie-
ściły się w przewidzianej puli pieniędzy. 
Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki, 
to będą mogły zostać przesunięte na inne 
zadania. W pierwszej kolejności w ra-
mach danej dzielnicy, według liczby uzy-
skanych głosów. Środki niewykorzystane 
w dzielnicach, po zsumowaniu, będą prze-
znaczone na zadania z największą liczbą 
głosów w skali miasta – mówi Grażyna 
Janduła-Jonda.

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji 
mieszkańców to szósta tego typu inicjaty-
wa realizowana w Rudzie Śląskiej. 
W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 
roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku 
– 2,650 mln zł, a w 2017 i 2018 roku 
– 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu 
wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim 
– prawie 3,9 tys.  WG

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA
– BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Lp. Nazwa punktu Adres punktu Godziny urzędowania

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

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

piątek: 8.00-14.00

2. Miejska Biblioteka Publiczna
 – dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

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

3. Miejska Biblioteka Publiczna
 – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

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

4. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166 

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

5. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek-piątek:
11.00-17.00

6. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

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

7. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

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

8. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

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

9. Miejska Biblioteka Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek-piątek:
11.00-17.00

10. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

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

11. Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

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

12.
Miejska Biblioteka Publiczna 

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

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

13.
Miejska Biblioteka Publiczna

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stary Orzegów

Orzegów
ul. Kard. 

A. Hlonda 29

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

Do końca roku w Rudzie Śląskiej powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej. Właśnie przekazano teren budowy ścieżki wzdłuż części ul. 1 Maja. Na tym 
odcinku przebudowane zostanie również oświetlenie i wymieniona będzie sygnalizacja świetlna. Koszt inwestycji to prawie 2,6 mln zł, z czego 1,25 mln zł 
będzie pochodziło z dofi nansowania Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Rusza budowa kolejnej 
ścieżki rowerowej

– Jednym z kluczowych działań Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
było utworzenie Funduszu Solidarno-
ści – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – W Rudzie Śląskiej bardzo 
aktywnie pozyskujemy środki zewnętrz-
ne na inwestycje, złożyliśmy więc rów-
nież wnioski do nowego metropolital-
nego programu – dodaje.

Dofi nansowane rudzkie zadanie 
obejmuje budowę drogi rowerowej 
wzdłuż części ul. 1 Maja wraz z wyzna-
czeniem szlaku rowerowego. – Na od-
cinku od skrzyżowania ulic 1 Maja 
i Tołstoja do ul. 1 Maja 360 rowerzyści 

będą poruszali się szlakiem rowero-
wym, wytyczonym ulicami Tołstoja 
i Kazimierza. Dalej, do zjazdu 
z ul. 1 Maja do gazowni, wzdłuż ulicy 
wybudowane zostanie 800 m drogi ro-
werowej. W ramach inwestycji przebu-
dowane zostanie oświetlenie po wschod-
niej stronie ulicy oraz skrzyżowanie ulic 
1 Maja i Hallera, gdzie zostanie też wy-
mieniona sygnalizacja świetlna – infor-
muje Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg 
i Mostów UM. Koszt zadania został 
oszacowany na prawie 2,6 mln zł.

Metropolitalny Fundusz Solidarno-
ści powstał w celu niwelowania różnic 

w poziomie rozwoju społeczno-gospo-
darczego gmin tworzących Górnoślą-
sko-Zagłębiowską Metropolię oraz 
w celu integracji i wsparcia gmin 
członkowskich w realizacji wspólnych 
przedsięwzięć. Środki na jego realiza-
cję zostały zaplanowane w budżecie 
GZM, a regulamin udzielania dotacji 
został przyjęty uchwałą Zarządu Me-
tropolii.

Przypomnijmy, że Metropolia przy-
znała Rudzie Śląskiej dofi nansowanie 
również do budowy nowego mostu nad 
Bytomką, realizowanej w ramach prze-
budowy ul. Piastowskiej. Plac budowy 

tej inwestycji został przekazany 11 lip-
ca br. Wykonawca na realizację całego 
zadania ma 20 miesięcy, a sam most ma 
powstać jeszcze w tym roku. Dofi nan-
sowanie z Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności wyniesie 1,8 mln zł.

W Rudzie Śląskiej jest 77 km infra-
struktury rowerowej. Kolejne 500 m 
ścieżki rowerowej z kostki betonowej 
powstanie przy okazji budowy ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wolności, Maga-
zynowej i Brańskiego. Z kolei na 
ukończeniu jest budowa 1,3 km drogi 
rowerowej od skrzyżowania ulicy 
Górnośląskiej i Gołębi do skrzyżowa-

nia ulic Obrońców Westerplatte i Ku-
pieckiej.

W tegorocznym budżecie Rudy Ślą-
skiej na inwestycje zarezerwowano 
prawie 162 mln zł, w tym ponad 
82 mln zł na zadania drogowe. Najważ-
niejsze wydatki w tym zakresie związa-
ne są z dalszą budową trasy N-S (ponad 
44 mln zł), modernizacją dróg grunto-
wych (ponad 9,3 mln zł), budową ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brań-
skiego i Magazynowej (prawie 8,8 mln 
zł) i przebudową ul. Piastowskiej 
(prawie 6 mln zł w 2018 r i 21 mln zł 
w latach następnych). IM
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FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

o doKonywAnIe oPłAt 
zAległyCh gRobów 

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy Chorzowskiej w nowym bytomiu 

oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
suKCesywnIe lIKwIdowAć.

FIRMA PogRzebowA botoR
uprzejmie prosi 

o doKonywAnIe oPłAt  
zAległyCh gRobów 

na cmentarzach komunalnych 
 przy ulicy 1 Maja w halembie 

oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
suKCesywnIe lIKwIdowAć.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, 
wykazu dotyczącego części nieruchomości gruntowych 

położonych przy ul. Solidarności, klary i kędzierzyńskiej, które 
przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 

umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

ZaprasZamy do salonu 

Alex  
(C.H. DOMINO – pasaż dolny),  

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natry-• 
skowe. 

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

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. 8.00-17.00, wt., śr., czw. 8.00-16.00, 
pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl   
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian 
redakcyjnych w publikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 

i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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GÓRNIKU! 
 KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ 

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

NAJMŁODSI RUDZIANIE  
– wItAMy w RUDZIE śląSkIEJ

 Sprzedam 3 pokoje Bocianów, Pordzika,  
2 pokoje Sławika, Olszynowa 793-017-323, 
www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam mieszkanie po generalnym 
remoncie w Rudzie śl.   tel. 668-845-818.

  NIERUCHOMOśCI GABRIEl  
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HAlEMBA ul. Solidarności od 

89 m2, wIREk, ul. Jankowskiego 107 m2,  
GODUlA „Paryż” od 125 m2. Pomagamy 

uzyskać kredyt. tel. 691-523- 055.

 kUPIĘ MIESZkANIE w RUDZIE śląSkIEJ. 
tEl. 501-239-405, ANEl.

 Działki Ruda śląska, Mikołów sprzedam, 
www.ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, jednopokojowe, 28 m2, 40 tys., 
www.ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 47 m2, 93 tys., www.
ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Mieszkanie wirek, stare budownictwo, 
c.o. do wynajęcia. tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal użytkowy wirek, I p, 
80 m2, na biuro, kancelarię, gabinety. tel. 
692-765-153.

 UwAGA! Do wynajęcia Gabinet Sto-
matologiczny Ruda śląska-Halemba tel.32 
243-29-98.

 Biura, gabinety lekarskie. lokale do wyna-
jęcia po remoncie, aranżacja pomieszczeń 
według potrzeb. Powierzchnie od 16 m2 do 
150 m2. Instalacje centralnego ogrzewania, 
telefoniczne, internet światłowody. Centrum 
Goduli, naprzeciw Biedronki. Przystanki au-
tobusowe, tramwaj. karola Goduli 24. tel. 
603-179-748.

 Administrowanie, zarządzanie nierucho-
mościami, DOM, tel. 504 434-445.

 Sprzedam działkę 2500 m2, Mikołów-Bu-
jaków, tel. 32 230-70-07, 691-783-745.

 Sprzedam M-3 Orzegów, 38 m2, 65 tys. 
tel. 600-154-391. 

Motoryzacja

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

 kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. tel. 507-572-625.

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 

skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
wIĘCEJ NIŻ kONkURENCJA. tel. 733-031-
261.-

USłUgi

 kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Drobne usługi budowlane. tel. 607-
219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. tel. 507-055-024.

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

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

 Serwis telewizorów. tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. tel. 512-120-119, 
513-981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, na-
tychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypła-
ta, tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik 
CDF S.C. Firmy MAtPOl FINANSE Sp. z o.o.

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

 krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. 
Faktura VAt. tanio i solidnie. tel. 512-549-
097.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjo-
nalne remonty łazienek, panele, instalacje 
c.o. tel. 784-699-569.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie, niedrogo. tel. 606-274-
056.

 Instalacje wod.-kan., c.o., tel. 797-599-
031.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. tel. 737-593-999.

USłUgi POgRZEBOWE

 DOM POGRZEBOwy ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda śląska-wi-
rek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-
26-27.

NiERUChOmOśCi
 

 kupię mieszkanie w Rudzie śląskiej pilne, 
gotówka. tel. 668-591-916.

 SkUP AUt wszystkich marek, płacę najle-
piej. tel. 502-752-634, 502-865-808.

 AUtO-SkUP za gotówkę, stan obojętny. 
tel. 507-572-625.

 AUtO-SkUP – wszystkie marki. tel. 
505-049-833.

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. wydawanie zaświadczeń. 
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA 
AkUMUlAtORÓw. tANIE OPONy. tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda śląska - Chebzie ul. 
kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca

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

 Zatrudnię do prac dorywczych, pracowni-
ka gospodarczego – murarza, wirek. tel. 692-
765-153.

 kucharzy, pomoce kuchenne, bufetowe 
zatrudnię na dogodnych warunkach (umowa 
o pracę). tel. 668-447-128 lub marta.akade-
miasmaku@onet.pl.

 Emeryta górniczego do prac gospodar-
czych przy nieruchomości zatrudnię. wyma-
gania Prawo jazdy kat.B Sprawność fizyczna. 
tel. 603-179-748.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej w 
ogrodnictwie. tel. 691-911-683.

 Firma zatrudni osoby chętne do pracy w 
restauracji. Praca w systemie zmianowym. 
tel. 502-845-327.

 Szukamy do pracy emerytów górniczych 
na stanowiska ślusarz, tokarz, frezer. kontakt 
pod nr telefonu 697-771-111 w godz. 11-13. 

 Zatrudnimy kierowców z kategorią C i me-
chaników samochodowych. kierowcy – praca 
na terenie woj. śląskiego, mechanik samo-
chodowy – praca na terenie Rudy śląskiej. 
tel. kom. 693-399-002, 693-399-005.

 Firma wPBk-BIS-EXPORt Sp. z o.o. zatrud-
ni osobę dozoru na terenie kopalni Bielszowi-
ce. tel. 883-953-430.

 Firma wPBk-BIS-EXPORt Sp. z o.o. zatrud-
ni górników na terenie kopalni Silesia. Bardzo 
dobre wynagrodzenie. Firma zapewnia trans-
port. tel. 883-953-430.

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz 
sanitariusza-noszowego i ratownika me-
dycznego. NZOZ Paktor, 32 771-71-02, 
praca@paktor.com.pl.

 Zatrudnię kierowcę kat C+E z ważnymi ba-
daniami + kurs na przewóz rzeczy. Mile wi-
dziane uprawnienia na HDS. telefon kontak-
towy – 509-523-057.

 Elektronika do domofonów zatrudnię. tel. 
604-796-694 w godz. 17.00-18.00.

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

 Zatrudnię fryzjerkę. tel. 518-103-998.

RóżNE

 Drewno kominkowe. tel. 530-412-007. 

 kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. 
kolejki PIkO, HO, tt. tel. 607-912-559.

 kupię wszelkie starocie od igły po szafę. 
tel. 603-280-675.

Aleks Gałecka
syn Eweliny i Rafała

ur. 19.08. (2900 g i 53 cm)

Wojciech Stępniak
syn Magdaleny i Adama

ur. 18.08. (3600 g i 57 cm)

Henryk Wiśniewski
syn Pauliny i Mateusza

ur. 18.08. (4200 g i 58 cm)

Weronika Bartoszuk
córka Moniki i Łukasza

ur. 10.08. (1800 g i 43 cm)

Julia
córka Anny i Adama

ur. 18.08. (2950 g i 52 cm)

Szymon Krzysteczko
syn Moniki i Andrzeja

ur. 17.08. (2990 g i 55 cm)

Łukasz Witek
syn Natalii i Roberta

ur. 21.08. (2490 g i 45,5 cm)

Lidia Kiełtyka
córka Aleksandry i Macieja
ur. 21.08. (3450 g i 56 cm)

Filip Gil
syn Anety i Damiana

ur. 20.08. (3550 g i 58 cm)

Maja Machura
córka Sandry i Michała

ur. 23.08. (3200 g i 54 cm)

Igor Litański
syn Justyny i Adama

ur. 24.08. (3780 g i 57 cm)

Antoś Leśniak
syn Marleny i Artura

ur. 24.08. (3320 g i 56 cm)

Natalia  
i Jakub
dzieci 
Aldony  
i Sebastiana
ur. 28.08. 
(2150 i 
2250 g,
47 i 49 cm)

Jakub Orszulik
syn Anny i Dariusza

ur. 22.08. (3200 g i 54 cm)

Bruno 
i Borys
synowie 
Pauliny 
i Wojciecha
ur. 27.08. 
(3510 
i 3110g, 
54 i 51 cm)

Karolina Berda
córka Moniki i Adama

ur. 27.08. (4120 g i 59 cm)

Aleksander Kwiatkowski
syn Sylwii i Łukasza

ur. 27.08. (3680 g i 58 cm)

Marysia Copp
córka Anny i Tomasza

ur. 3.09. (3750 g i 59 cm)

Miłosz Marszałek
syn Karoliny i Kamila

ur. 31.08. (3900 g i 56 cm)

Alex Szafranek
syn Marzeny i Pawła

ur. 1.09. (3250 g i 54 cm)

Maja 
i Nela 
Walosiewicz
córki 
Małgorzaty 
i Artura
ur. 6.08. 
(1980,
1700 g 
i 45, 45 cm)
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie 

w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej -Bielszowicach przy ulicy 

Piernikarczyka z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka, obręb Bielszowi-
ce, k.m. 4, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr kW Gl1S/00052095/9, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 4112/338 o powierzchni 809 m2, użytek R-IVa, 
2) 4114/338 o powierzchni 809 m2, użytek R-IVa.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol pla-
nu MN2).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte tra-
wą. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Piernikarczyka poprzez nieurządzoną gminną, 
działkę nr 4119/338 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu 
z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do 
Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 

 
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wyno-

szą:
– dla działki nr 4112/338 – 127.000,00 zł, 
– dla działki nr 4114/338 – 127.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do 

ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów 
i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy 
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez 

cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasa-
dach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, 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 11.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokościach dla działki nr : 4112/338 – 6.400,00 zł, 4114/338 – 6.400,00 zł, z dopiskiem „wa-
dium – ul. Piernikarczyka, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wy-
magane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

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

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania 
na sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 
Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska

 
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-

mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest udział Skarbu 
Państwa wynoszący 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 
położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w operacie ewi-
dencji gruntów jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950 m2, użytek „dr, RIVa”, obręb kochłowi-
ce, k.m.3, kW nr Gl1S/00000870/7. 

W dziale III kW nr Gl1S/00000870/7 figuruje wpis „ciężary wpisane w kW kochłowice Wykaz 
1436 w dziale 2 pod bieżącym nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym 
stanem prawnym wpisu udziału we współwłasności. dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od 
wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie 
37MNI). 

Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest pła-
ska, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ulicy Przemysłowej. 

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 37.000,00 zł.. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Rokowania odbędą się w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapo-
znają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 2.10.2018 dokonają 
wpłaty zaliczki w wysokości 1.900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę wniesienia za-
liczki przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto 
przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie
 pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. dz.U. z 2017 poz.2097) zwal-
nia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo 
w rokowaniach w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 2.10.2018 
r. do godz. 16.00.

 Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej koper-
cie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach 
na sprzedaż udziału w nieruchomości własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 
przy ul.Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu 
nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie 
data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieru-

chomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie 

uchylenia się od zawarcia umowy, podpis. 
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia roko-

wań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

32 248-75-63.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje  

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 

Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże 
położone w kompleksie garażowym. 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej, która zostanie oddana w użyczenie na 

okres 3 lat w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Rekultywacja i remediacja 
terenów dawnej koksowni Orzegów.
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Spotkanie z mistrzem

Biegiem upamiętnili górników
Biegi 
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Grunwald Ruda Śląska – Stadion Śląski Chorzów 5:0

IV Bieg Pamięci Górników połączony z „Biegiem 
Wiewiórki” odbył się w sobotę (8.09) w halembskim 
lesie. Mimo deszczowej aury na starcie nie zabrakło 
zapalonych biegaczy, miłośników nordic walking 
i dzieci. Wszyscy wspólnym biegiem upamiętnili pole-
głych na posterunku pracy górników. 

– Mówi się, że nie ma złej pogody, są tylko słabe 
charaktery. Miałam okazję się o tym przekonać. Desz-
czowa pogoda nie zniechęciła biegaczy do udziału w  
„Biegu Wiewiórki”. Ten był wyjątkowy, bo połączony 
z Biegiem Pamięci Górników. Piękna inicjatywna. 
W ten sposób upamiętniliśmy poległych górników – za-
znaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Przed biegiem złożono wieniec przed pomnikiem 
Górników przy KWK Halemba, a później upamiętnio-
no poległych minutą ciszy. – Już po raz czwarty orga-
nizujemy Bieg Pamięci Górników. W 2015 roku po 
tragedii na kopalni Śląsk postanowiliśmy pomagać  
rodzinom ofiar katastrof górniczych i tak się zrodził 
pomysł na zorganizowanie właśnie tego biegu. Łączy-
my się myślami z rodzinami wszystkich górników, któ-
rzy zginęli w swojej pracy – tłumaczył ultramaratoń-
czyk August Jakubik. 

W tym biegu zawodnicy pokonali dystans trzech 
okrążeń, czyli 12,6 km.  Pierwsze trójki w klasyfikacji 
generalnej wśród kobiet i mężczyzn  otrzymały nagro-
dy ufundowane przez firmę Węglo Smyk. – Bardzo się 

Podczas biegu upamiętniono poległych  
na stanowiskach pracy górników. 

cieszymy, że co roku wiele osób bierze udział w tym 
biegu, upamiętniając w ten sposób zmarłych tragicz-
nie górników. Rozpoczęliśmy tegoroczny bieg minutą 
ciszy. Co roku składamy też wieniec w miejscu upa-
miętniającym różne katastrofy górnicze, dlatego rano 
udaliśmy się pod pomnik górników przy KWK „Ha-
lemba” – powiedziała Beata Kadłubowska z firmy 
Węglo Smyk. – To ważne, że pomimo brzydkiej pogo-
dy tylu zawodników zjawiło się na bieżni SP nr 15, aby 
oddać hołd górnikom, którzy odbyli ostatnią szychtę  
– dodała.

Historyczny sukces łuczników
ŁuCzniCtwo 

Rudzcy łucznicy zdominowali Mistrzostwa Polski 
Młodzików w Żywcu. – Jechaliśmy do Żywca z dużymi 
nadziejami, ale to, co się tam wydarzyło, zapisze się zło-
tymi zgłoskami w historii naszego klubu. Nasi zawodnicy 
poszli na całość i zdominowali tegoroczne mistrzostwa 
Polski – komentuje Rafał Lepa, prezes UKS-u Grot Ru-
da Śląska. 

Indywidualną mistrzynią Polski została Natalia Lepa, 
a tytuł drugiej wicemistrzyni Polski wywalczyła Karoli-
na Hernicka. Chłopcy nie wypadli gorzej, bo wicemi-
strzem Polski został Jakub Sroka, a tytuł drugiego wice-
mistrza Polski powędrował do Adriana Szłapaka. Druży-
na dziewcząt w składzie: Natalia Lepa, Karolina Hernic-
ka, Dominika Ratyńska oraz Dominika Brzezina została 
drużynowymi mistrzyniami Polski. Z kolei drużyna 
chłopców w składzie: Jakub Sroka, Adrian Szłapak, Pa-
weł Korzonek i Mateusz Synowiec zdobyła tytuł druży-
nowych wicemistrzów Polski. W konkurencji mikst mi-
strzostwo Polski zdobyła para: Natalia Lepa i Adrian 
Szłapak, a tytuł wicemistrzowski trafił w ręce Karoliny 

Łucznicy osiągnęli wielki sukces  
indywidualnie i drużynowo. 

Hernickiej oraz Jakuba Sroki. Natalia Lepa dołożyła 
jeszcze dwa złote medale, zwyciężając zdecydowanie 
klasyfikacje na odległościach długich 2 x 40 m i krótkich 
2 x 20 m, strzelając łącznie 1372/1440 punktów.

Kadra trenerska w składzie: Dariusz Wyciślik, Rafał 
Lepa i Igor Chudy. 

Złote dziewczyny
PiŁka RęCzna

Złote medale zdobyły młodziczki KS Zgoda Ruda 
Śląska podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcz-
nej Młodziczek, który odbył się w Siemianowicach 
Śląskich w dniach od 7 do 9 września.

Do Siemianowic Śląskich pojechało dwanaście dru-
żyn z całej Polski. Dziewczęta ze Zgody pokonały w 
eliminacjach kadrę województwa świętokrzyskiego 
wynikiem 21:15 oraz APR Ruch Chorzów z rezultatem 
17:8. W grach półfinałowych nasze zawodniczki zwy-
ciężyły z KS Sośnicą Gliwice 16:11 i KS Bystra 17:9. 
W finale turnieju spotkały się niepokonane dotąd ze-
społy Zgody oraz Varsovii Warszawa.

– Młodziczki zwyciężając 23:9 mogły się cieszyć  
z sukcesu i założyć złote medale na szyję. Ponadto Mar-
tyna Hajda została królową strzelczyń, Nikola Lessner 
najlepszą bramkarką, a Oliwia Szewczyk otrzymała 
wyróżnienie – komentował Józef Szmatłoch, trener za-
wodniczek.

Skład zespołu: Justyna Gontarek, Nikola Lessner, 
Oliwia Szewczyk, Wiktoria Pietryga, Martyna Hajda, 
Natalia Szydełko, Marta Bodzianowska, Natalia Gar-
dian, Daria Sierant, Julia Wilczyńska, Magdalena My-
narek, Dominika Madej, Wiktoria Skiba oraz Oliwia 
Dera. Trenerzy: Józef Szmatłoch i Adam Michaliski.

Strzałka wicemistrzynią świata
zaPaSy

To były owocne zawody dla Natalii Strzałki. Zawodniczka  
ZKS-u Slavia Ruda Śląska podczas Akademickich Mistrzostw Świata 
w Goianie w Brazylii wywalczyła srebrny medal w zapasach. 

Rywalizująca w kategorii do 72 kg rudzianka w pierwszym poje-
dynku pokonała zawodniczkę gospodarzy Kauanny Ramos, a w dru-
giej walce w pokonanym polu pozostawiła Kanadyjkę Shaunę Ku-
ebeck. Natomiast w pojedynku decydującym o tytule mistrzowskim 
Natalia musiała uznać wyższość reprezentantki Japonii Shindo Mei. 

 Dobrze spisał się też zapaśnik ZKS-u Slavia Ruda Śląska Andrzej 
Sokalski, który zdobył trzecie miejsce w Memoriale Wacława Ziół-
kowskiego w zapasach w stylu wolnym, który odbył się w Warsza-
wie w dniach 7-9 września. Zawodnik walczył w kategorii do  
74 kg.

– Zawody te były ważnym startem kontrolnym Reprezentacji Polski 
przed mistrzostwami świata, które rozegrane zostaną w październiku 
w Budapeszcie – podkreślił Tomasz Garczyński, trener ZKS-u Slavia 
Ruda Śląska. 

Natalia może pochwalić się kolejnym 
medalem w swojej karierze. 

Wygrana Grunwaldu
PiŁka nożna 

Kibice Grunwaldu mieli w minioną sobotę (8.09)
powód do radości. Ich ulubiona drużyna pokonała 
Stadion Śląski, a to przede wszystkim dzięki Wojcie-
chowi Jankowskiemu. „Zieloni” zakończyli spotkanie 
z wynikiem 5:0. Podczas meczu młody zawodnik 
ustrzelił hat tricka (strzelił trzy gole) oraz dorzucił 
dwie asysty. Już wcześniej w 1. kolejce z Uranią II 

Ju-JitSu

Ponad stu zawodników uczestniczyło w seminarium 
brazylijskiego jiu-jitsu z mistrzem świata Jędrzejem 
Loską, które odbyło się w sobotę (8.09) w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzegowie. Pod-
czas tego spotkania została przeprowadzona także 
zbiórka pieniędzy na leczenie zawodnika klubu Barra-
cuda BJJ Poznań, który przeszedł ciężką operację neu-
rologiczną. – Oprócz naszych przyjaciół z Academii 
Gorila Rybnik,  na macie byli obecni przedstawiciele 
większości klubów ze Śląska i Małopolski. Tematem 

W seminarium 
wzięli 
udział 
zawodnicy 
ze Śląska 
i Małopolski. 

przewodnim seminarium była koronna pozycja naszego 
trenera,  czyli kontrola i ataki pleców – zaznaczył To-
masz Paszek z Academii Gorila Ruda Śląska. – Każdy 
zawodnik obecny na seminarium, bez względu na sto-
pień zaawansowania i staż treningowy, mógł znaleźć 
parę cennych detali, które przydadzą się do poprawy  
gry w tej płaszczyźnie walki. Punktem kulminacyjnym 
seminarium była długo wyczekiwana promocja nasze-
go trenera Jarka Rataja na mistrzowski czarny pas 
– dodał. 

Rodzinny „Fit Day”
Fit Day

Już po raz czwarty rudzianie mogli uczestniczyć 
w imprezie „Fit Day dla rodziny”. W sobotę (8.09) 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 5 specjalnie z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach naszego miasta i ich rodzicach przy-
gotowane zostały zajęcia taneczne, gimnastyczne, 
plastyczne, gry, zabawy, konkursy oraz porady spe-
cjalistów. 

– „Fit Day dla rodziny” to już nasza tradycja, 
w tym roku organizujemy go już po raz czwarty. Przy 
okazji obchodzimy także urodziny naszego klubu fit-

ness. Przygotowałyśmy wiele atrakcji. Nie zabrakło 
zajęć fitness, zajęć tanecznych i gimnastycznych oraz 
zapasów. Był to dzień pełen atrakcji dla całej rodziny, 
gdzie każdy znalazł coś dla siebie – powiedziała Anna 
Stężały-Pocztańska z klubu 2AFit. 

W programie wydarzenia znalazły się m.in.: kids 
dance, zumba, body control, zajęcia „Kreatywny Baj-
tel”, sensoplastyka, porady dietetyczne i kosmetycz-
ne, profilaktyka jamy ustnej i malowanie twarzy. Była 
też strefa gier i zabaw dla dzieci, nauka capoeiry oraz 
zapasy. Nie zabrakło również zdrowych przekąsek. 

pokazał on, że obrońcy rywali będą mieli z nim duże 
problemy. Wojciech Jankowski jest 39 zawodnikiem 
w I zespole Grunwaldu, który strzelił co najmniej trzy 
bramki w meczu ligowym.

Bramki: 1:0 Jankowski, 2. min, 2:0 Babisz, 22. 
min,  3:0 Ogłoza, 49. min, 4:0 Jankowski, 66. min, 5:0 
Jankowski, 69.min.



16www.wiadomoscirudzkie.pl  REKLAMA | 12.09.2018

RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241
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