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Szpital MiejSki 

Panie chcą u nas rodzić

www.wiadomoscirudzkie.pl  MiaStO | 3.10.2018

Dr Cnota jest ordynatorem Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego.
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Rozmawiamy z ordynatorem 
Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego Szpitala 
Miejskiego w Goduli, 
Wojciechem Cnotą, który 
od niedawna pełni również 
funkcję kierownika Oddziału 
Klinicznego Ginekologii 
i Położnictwa Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Rudzie Śląskiej.

ReklaMa

– Co oznaczają te zmiany?
– To jest przede wszystkim bardzo pre-

stiżowa sprawa dla naszego szpitala i dla 
naszego miasta. Utworzenie Oddziału 
Klinicznego Położnictwa i Ginekologii 
było zasługą ówczesnego szefa prof. 
Krzysztofa Sodowskiego. Weszliśmy wte-
dy w skład elitarnej grupy oddziałów kli-
nicznych szkolących studentów w ramach 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To 
zwiększyło również nasze szanse w kon-
kursie na ośrodek III stopnia referencyj-
ności oraz nasze możliwości szkolenia 
lekarzy. Dostaliśmy więcej miejsc specja-
lizacyjnych i tym samym jesteśmy teraz 
silnym ośrodkiem nie tylko medycznym, 
ale także dydaktycznym. Mam tę radość 
i zaszczyt, że panie chcą u nas rodzić. 
Oczywiście my chcielibyśmy, żeby tych 
pań u nas rodziło jeszcze więcej i mam 
nadzieję, że będzie się to nam udawało. 

– No właśnie. 2017 rok był dla rudz-
kiego oddziału wyjątkowy ze względu 
na rekordową liczbę narodzin. W Go-
duli przyszło na świat ponad trzy tysią-
ce dzieci. 

– Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. 
Pierwsza to renoma ośrodka i chęć pa-
cjentek rodzenia w danym szpitalu. Dru-
ga rzecz to sama liczba tych pacjentek  
w populacji. To nie jest tak, że co roku 
mamy coraz więcej rodzących się dzieci 
w naszym mieście, regionie czy kraju. Ta-
ka fluktuacja, że raz tych urodzeń jest 
więcej, raz mniej, jest rzeczą naturalną  
w statystykach populacyjnych. Nie ma 
specjalnie możliwości, żeby w takim regio-
nie jak nasz, gdzie jest dużo szpitali położ-
niczo-ginekologicznych, udawało się 
większość porodów skupić w jednym  
miejscu. Natomiast ze względu na to, że 
ośrodków takich jak nasz (o trzecim stop-
niu referencyjności) jest na Śląsku niewie-
le, bo całe województwo od Częstochowy 
po Bielsko-Białą ma ich pięć, a w samej 
Metropolii znajdują się one w Bytomiu, 
Katowicach-Ligocie i w Rudzie Śląskiej, 
to właśnie u nas gromadzimy specyficzne 
rodzaje patologii ciąży, trudniejszych przy-
padków i trudniejszych porodów. Ich licz-
ba stale nam rośnie. Mam nadzieję, że 
przełoży się to również na ogólną liczbę 
porodów i ogólną liczbę urodzonych u nas 
dzieciaków.

– Co jeszcze wyróżnia oddział w Go-
duli?

– Przede wszystkim zespół ludzi, któ-
rzy są zgrani i pracują ze sobą od wielu 
lat. Trzon tego zespołu został stworzony 
jeszcze przez dr Jerzego Pozowskiego. 
Później ta dobra passa kontynuowana by-
ła przez prof. Krzysztofa Sodowskiego. 
Ja mam ten zaszczyt i przyjemność roz-
budowywania tego zespołu, który rzeczy-
wiście jest zespołem zgranych, dobrze 
wyszkolonych i mądrych ludzi, którzy 
wiedzą co robią i porozumiewają się ze 
sobą praktycznie bez słów. Do tego do-
chodzą świetne położne, świetne pielę-
gniarki i całość po prostu działa bez za-
rzutu. W tej chwili nie mamy żadnych 
problemów sprzętowych, nie brakuje nam 
aparatury do „dobrej medycyny”. Mamy 
m.in. nóż harmoniczny, laser do fetosko-
pii, czy fetoskop. 

– W ośrodku w Goduli przeprowa-
dza się zabiegi jeszcze w łonie matki. To 
dopiero jest niezwykłe!

– Jako jedyni na Śląsku przeprowadza-
my operacje fetoskopowe. Zabiegi te po-
legają na ratowaniu życia bliźniaków 
w dość specyficznym powikłaniu ciąży 
bliźniaczej, jakim jest zespół przetocze-
nia zwany również zespołem podkrada-
nia. Jest to zjawisko, w którym jeden 
bliźniak drugiemu jeszcze w łonie matki, 
kolokwialnie mówiąc, kradnie krew. Pro-

cedura fetoskopowa polega na tym, że 
niewielką kamerą wchodzimy do macicy 
ciężarnej, włóknem laserowym niszczy-
my połączenia naczyniowe, zamykamy je 
i przez to ten „złodziejski proceder” się 
kończy. W tej chwili mamy już kilkana-
ście wykonanych z sukcesem tego typu 
zabiegów na swoim koncie. A im więcej 
ich robimy, tym lepsi w tym jesteśmy. 
Druga rzecz to tzw. procedura exit, którą 
z powodzeniem wykonaliśmy po raz 
pierwszy trzy miesiące temu. Ta stosowa-
na w perinatologii procedura polega na 
tym, że rodzimy dziecko z poważnymi 
problemami w czasie cięcia cesarskiego, 
ale nie odcinamy go od pępowiny. Utrzy-
mujemy krążenie pępowinowe i w tym 
czasie neonatolodzy, chirurdzy dziecięcy 
wykonują procedury, które ratują tym 
dzieciom życie. Mamy za sobą pierwszą 
taką udaną operację. Przeprowadzona zo-
stała w dużym zespole. Byli chirurdzy 
dziecięcy pod przewodnictwem prof. Ja-
nusza Bohosiewicza, byli nasi neonatolo-
dzy no i my, położnicy. Udało się nam 
świetnie to skoordynować i jesteśmy z te-
go bardzo dumni. 

– Panie ordynatorze, na koniec pyta-
nie o przyszłość, czyli cele możliwe do 
realizacji w najbliższych miesiącach 
i latach.

– Chciałbym, żeby z jednej strony Go-
dula była świetnym ośrodkiem położni-

czym. Żeby zdrowe dziewczyny, rodzące 
zdrowe dzieci, chciały u nas rodzić, mó-
wiły że u nas jest fajna, rodzinna atmosfe-
ra, że jest przyjemnie, sympatycznie 
i bezpiecznie. To się oczywiście już reali-
zuje, ale chciałbym, żeby było jeszcze 
lepiej, żeby wszystkie dziewczyny, które 
u nas rodzą dzieci, czuły tę opiekę i miłą 
atmosferę naszego oddziału. Z drugiej 
strony istnieje ta medycyna trudna, cięż-
kiej patologii ciąży. Chcę razem z moim 
zespołem nadal ją rozwijać, żebyśmy 
w Rudzie Śląskiej wykonywali procedury 
ratujące życie, które pozwalają nam na 
bycie w kręgu elitarnych ośrodków per-
inatalnych w kraju. Tych ośrodków, które 
zajmują się najtrudniejszymi przypadka-
mi, najmniejszymi dziećmi i robią to 
z sukcesem. AL
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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.

Dwa place zabaw zamiast remontu | RUDA
Plac zabaw na Plantach Żwirki i Wigury, a w zasadzie jego brak, zainteresował jedną z mieszkanek Rudy. – Codziennie przechodzę przez skwer z dzieć-
mi i widzę jedną małą piaskownicę, a obok niej tabliczkę informującą o placu zabaw w tym miejscu. Jednak placu zabaw z prawdziwego zdarzenia to 
nie przypomina – informuje pani Aleksandra. – Czy w tym miejscu będą dostawione jakieś urządzenia? – pyta nasza Czytelniczka.

Remonty trwają  | BIELSZOWICE
Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec zainteresowany stanem chod-
nika przy ulicy Kokota w Bielszowicach (w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Karola Szymanowskiego). – Chodnik przy ulicy Kokota jest w fatalnym 
stanie. To główne dojście do przystanku autobusowego, dlatego jest to  
uciążliwy problem – tłumaczy pan Marek. – Tym bardziej, że lada dzień 
pogoda się pogorszy, spadnie deszcz, a później śnieg, więc to ostatni mo-
ment na remont – dodaje nasz Czytelnik. 

Wspomniany plac zabaw jednak nie docze-
ka się w najbliższym czasie przebudowy. Po-
wód? Brak pieniędzy, a także fakt, że kilka lat 
temu w pobliżu Plantów Żwirki i Wigury po-
wstał nowy plac zabaw. – Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego, które jest 
zarządcą miejskich terenów zieleni, nie pla-
nuje w najbliższym czasie remontować, czy 
też doposażać tego placu zabaw z uwagi na 
ograniczone środki fi nansowe, a także z uwa-
gi na powstały w ostatnim czasie plac zabaw 
w Parku im. Augustyna Kozioła, który znaj-
duje się około 500 metrów od plant (w 2015 
roku powstał tam plac zabaw a w 2017 roku 
siłownia i huśtawka – przyp. red.) – tłumaczy 
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy 
MPGM TBS Sp. z o.o. 

Ponadto w najbliższym czasie w pobliżu 
powstanie także kolejny plac zabaw. – Infor-
mujemy, że obecnie powstaje duży plac zabaw 
przy ul. Wiktora Bujoczka w ramach rewitali-
zacji Doliny Rowu Rudzkiego – zapowiada 
Mikołajczak. 

Agnieszka Lewko Na razie nie przewiduje się remontu placu zabaw na plantach. 
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Wydział Dróg i Mostów zapowiada, 
że jest już zaplanowany remont wspo-
mnianego odcinka. – Jeszcze w tym 
miesiącu nastąpi wymiana nawierzchni 
chodnika w ciągu ulicy Kokota od 
skrzyżowania z ulicą Szymanowskiego 
do przystanku na wysokości ul. Kokota 
230 – tłumaczy Barbara  Mikołajek-
Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mo-
stów Urzędu Miasta Ruda Śląska. – To 
oczywiście niejedyny zaplanowany re- Dziury z chodnika przy ul. Kokota mają zniknąć.
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mont. Na bieżąco sprawdzamy stan na-
szych dróg i chodników i przystępujemy 
do koniecznych prac – dodaje.

W najbliższym czasie rozpocznie się 
m.in. wymiana nawierzchni chodnika 
w Halembie od ulicy Solidarności do 
ulicy Energetyków 8. Obecnie w tej 
dzielnicy trwa także wymiana na-
wierzchni ulicy Hubalczyków oraz wy-
miana nawierzchni chodnika przy ulicy 
Ks. Niedzieli w Bielszowicach. AW 

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości, 

które zostaną oddane 
w trybie ustnego przetargu 

nieograniczonego w dzierżawę 
na okres 9 lat z przeznaczeniem 

pod istniejące targowisko 
miejskie położone 

w Rudzie Śląskiej w rejonie 
ulicy Międzyblokowej. 

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta

(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości, 

które zostaną oddane 
w najem na czas nieoznaczony 

z przeznaczeniem pod 
istniejące garaże murowane 

położone w kompleksie 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulicy Pokoju.

ZAPRASZAMY DO SALONU 

Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe. • 
Dla stałych klientów oferujemy różne 

promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny. 

Tel. 32 700-70-78

OGŁOSZENIA
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REKLAMY

W konkursie 
wybrano 

16 prac 
uczniów 

z całej 
Polski. Fo
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SZKOLNICTWO

W miniony czwartek (27.09) w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty gliwicka 
delegatura Kuratorium Oświaty wręczyła awanse zawodowe nauczycielom. Ode-
brała je ponad 200-osobowa grupa nauczycieli w tym m.in. rudzcy pedagodzy.

Awanse zawodowe nauczycieli rozdane

– Od 2011 roku zawsze towarzyszę naszym na-
uczycielom w uroczystości wręczenia aktu nada-
nia stopnia awansu zawodowego. W Rudzie Ślą-
skiej mamy około 2300 nauczycieli, z czego ponad 
70 procent osiągnęło już najwyższy stopień awan-
su, czyli stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Właśnie dołączyło do nich kolejnych 47 osób. 
Gratuluję Państwu i życzę satysfakcji z wykony-

wanej pracy. Życzę, żeby rodzice współuczestni-
czyli w nauczaniu i Was wspierali. Bądźcie zado-
woleni i szczęśliwi z tego, że wykonujecie ten 
ważny zawód, bo kształcicie, wychowujecie, po-
magacie, a przede wszystkim inspirujecie mło-
dzież – mówiła podczas uroczystości Anna Krzy-
steczko, zastępca prezydent miasta Ruda Śląska.

  AW 

– Dzisiejsze spotkanie nie jest przypadkowe, 
bo  jutro w całej Europie będziemy obchodzić Euro-
pejski Dzień Języków. Nasza szkoła szczególnie za-
chęca do nauki języków obcych, żeby lepiej poznać 
innych ludzi, ich kulturę, historię i zwyczaje. Mamy 
nadzieję, że udział w tym konkursie zachęci  mło-
dych ludzi do poznania języka i kultury naszych 
wschodnich sąsiadów – zaznaczył Bronisław Wilk, 
zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. 
K. Goduli. – Uczymy się w ten sposób tolerancji, 
poznajemy inne narody, ale przy tym pamiętamy 
o naszej kulturze. We współczesnym świecie stale 
trzeba rozwijać umiejętności językowe, a poprzez 
działania w naszej szkole wydaje się, że dzień języ-
ków trwa cały rok. Organizowane są szkolne kon-
kursy, uczniowie biorą udział w konkursach mię-
dzynarodowych, projektach i wycieczkach. W na-
szej szkole promujemy również sport, dlatego też 

ten konkurs wpisuje się w Europejski Tydzień  
Sportu ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej – dodał. W konkursie, zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 40 oraz Polskie Sto-
warzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka 
Rosyjskiego w Warszawie, wyłoniono 16 najcie-
kawszych prac plastycznych. Spośród nich 15 zo-
stało wyróżnionych, a szesnasta zdobyła pierwsze 
miejsce. – Nadesłano do nas  około 130 prac i nie 
ukrywam, że jury miało problem z wyborem, bo 
wszystkie prace były wspaniałe, ale w końcu się 
udało. Pierwsze miejsce zajął rudzianin – powie-
działa Bogusława Trzcińska, przewodnicząca jury 
konkursowego. – Serdecznie gratuluję wszystkim 
uczestnikom pomysłowości i zaangażowania. Je-
steście fenomenalni – dodała Aleksandra Piecko, 
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda 
Śląska podczas podsumowania konkursu.  AL

KONKURS PLASTYCZNY

Igor Żmudzki został laureatem ogólnopolskiego konkursu plastycznego. We 
wtorek (25.09) w Miejskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie konkur-
su „Z piłką przez kontynenty. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018”. 
Poza przyznaniem pierwszej nagrody uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3, wyróżniono także piętnastu uczniów z Rudy Śląskiej i innych miast. 

Z piłką nożną przez kontynenty

Osoby ubiegające się o pracę powinny posiadać aktualną książeczkę Sanepidu.
Prosimy o dostarczenie CV bezpośrednio do restauracji bądź przesłanie mailem.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Osobom wyróżniającym się i ambitnym stwarzamy możliwości dalszego rozwoju i awansu. 
Do Twoich obowiązków należała będzie praca w kuchni, obsługa gości, prace porządkowe. 

Do obowiązków osób pracujących na nocnej zmianie należeć będzie:
przyjmowanie dostaw, prace porządkowe w kuchni, na zapleczu,  

sali dla gości i terenie zewnętrznym. 

zAtrudni 
na pełny/niepełny etat pracowników na stanowisku: 

Pracownik Restauracji oraz 
Pracownik Zmiany Nocnej  

– praca w godzinach 22.00-7.00.

Restauracja McDonald’s 
Ruda Śląska ul. Zabrzańska 49, tel. 694-495-985  

Kartę MultiSport – dostęp do najlepszych obiektów sportowych,• 
Bonifikartę McDonald’s – upoważaniającą do zakupu po obniżonych cenach we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce,• 
możliwość wykupu polisy ubezpieczeniowej na życie, od poważnych chorób, trwałej niezdolności do pracy na preferencyjnych • 
warunkach dla pracownika i jego rodziny,
bezpłatne napoje, a także możliwość zakupu posiłków w restauracji, w czasie godzin pracy po bardzo konkurencyjnych cenach,• 
możliwość zdobycia dodatkowego dochodu w ramach organizowanych konkursów.• 

Proponujemy – pracę w znanej firmie, umowę o pracę,  
elastyczne godziny pracy z uśmiechniętymi i życzliwymi ludźmi.

DODaTkOwO OfeRujeMy:

Poszukujemy osób w różnym wieku, dyspozycyjnych, potrafiących pracować  
w zespole, zaangażowanych i sumiennych.  

Zapraszamy również osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Pracownikom zmiany nocnej przysługuje dodatek za pracę  
w godzinach nocnych w wysokości 20% stawki podstawowej.
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w gronie awansowanych znaleźli się m.in. nauczyciele z Rudy Śląskiej.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Kolejne spotkania za nami

www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO | 3.10.2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
Z MIESZKAŃCAMI:

4.10.2018 – czwartek, godz. 17.00  
– Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1

8.10.2018 – poniedziałek, godz. 17.00  
– Halemba, SP nr 24 (budynek B), ul. ks. Lexa 14

11.10.2018 – czwartek, godz. 17.00  
– Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

Z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia oraz Kochłowic rozmawiała prezydent Grażyna 
Dziedzic na dwóch kolejnych spotkaniach w jesiennej turze. Podczas nich rudzianie informo-
wali o problemach dotyczących dzielnic, w których mieszkają oraz zadawali pytania dotyczą-
ce ich małych ojczyzn.

Ostatnie ze spotkań odbyło się w Kochłowicach.
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OGłOSZENIA

W czwartek (27.09) w Miejskim 
Centrum Kultury im. H. Bisty zostały 
poruszone tematy dotyczące rozwoju 
Nowego Bytomia i Chebzia. Przedsta-
wiono też inwestycje dotyczące oby-
dwu dzielnic, a wśród nich znalazły się 
m.in.: termomodernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy ul. Markowej, przebudowa 
willi Florianka przy ul. Niedurnego 73 
oraz willi przy ul. Niedurnego 75, kolej-
ny etap modernizacji zabytkowego 
osiedla Kaufhaus oraz remont zabytko-
wego budynku dworca PKP w Chebziu 
i zaadaptowanie go na bibliotekę. Po-
nadto opracowano dokumentację budo-
wy parkingu park&ride, wykonano 
chodnik przy ul. Niedurnego od nr 14 
do przystanku tramwajowego przy hał-
dzie oraz nawierzchnię drogi z kształtki 
betonowej przy ul. ks. Szymały. Wybu-
dowano też parking przy ul. Planty Ko-
walskiego oraz opracowano dokumen-
tację budowy ścieżek rowerowych i tra-
sy pieszo-rowerowej.

Jednak wśród mieszkańców najbar-
dziej dominował temat braku miejsc 

parkingowych w Nowym Bytomiu. Je-
den z mieszkańców ocenił, że rewitali-
zacja parkingu przy ul. Planty Kowal-
skiego nie rozwiąże problemu. – Po-
czątkowo myśleliśmy o budowie parkin-
gu w miejscu garaży za kościołem pw. 
św. Pawła Apostoła, jednak ich użyt-
kownicy nie zgodzili się na to. Dlatego 
też wytypowaliśmy inną lokalizację. 
Konkretnie chodzi o tereny przy ul. Gro-
chowskiej i Czarnoleśnej – tłumaczyła 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej. – Myślimy też o budowie parkingu 
naprzeciwko stadionu lekkoatletyczne-
go. Ostatnia duża impreza biegowa, or-
ganizowana w tym miejscu, pokazała, 
że jest on naprawdę potrzebny – doda-
ła. 

Mieszkańcy dowiedzieli się też, że 
park przy ul. Parkowej będzie rewitali-
zowany i odzyska dawną świetność, 
a także rewitalizowana będzie centralna 
część Nowego Bytomia. W planach jest 
m.in.: przebudowa rynku z wyłącze-
niem z ruchu ul. Niedurnego od  
ul. Czarnoleśnej do ul. Hallera oraz 
stworzenie warunków do zakładania 

obiektów gastronomicznych. Ponadto 
mieszkańcy pytali o podłączenie do sie-
ci ciepłowniczej budynków przy  
ul. Krasickiego. Okazuje się, że wszyst-
kie mieszkania w Nowym Bytomiu w naj-
bliższych latach będą do niej podłączo-
ne. Poruszono także m.in. temat zbyt 
małej liczby ławek i koszy na śmieci 
przy ul. Hallera, rewitalizacji ogrodu 
przy MCK-u, zamknięcia szaletu miej-
skiego, potrzeby zainstalowania progów 
zwalniających przy ul. Damrota oraz 
odwodnienia terenu przy ul. Szafranka. 

Tematów do rozmowy nie brakowało 
także podczas poniedziałkowego (1.10) 
spotkania władz miasta z mieszkańcami 
Kochłowic. 

Pytano m.in. o dalsze możliwości 
uzyskania dofinansowania w celu 
zmiany ogrzewania na bardziej ekolo-
giczne, realizację kanalizacji, czy też 
o to, jak zmieniają się Kochłowice.  
– Orzegów doczekał się bardzo ładne-
go rynku. Czy możemy także liczyć na 
takie miejsce w naszej dzielnicy np. na 
kochłowickich plantach? – pytał jeden 
z mieszkańców. – Sukcesywnie zmie-
niamy planty zgodnie z planem rewita-
lizacji – podkreśliła prezydent Graży-
na Dziedzic.

Mieszkańcy poruszali również pro-
blem smogu w sezonie grzewczym.  
– W okolicach ronda normy są wtedy 
wielokrotnie przekroczone. Czy nie 
można kontrolować, czym ludzie palą? 
– pytał. – Straż Miejska przeprowadza 
takie kontrole. Najlepiej od razu zgła-
szać, kiedy wygląda na to, że ktoś 
w okolicy spala nie to, co powinien  
– odpowiedział wiceprezydent Krzysz-
tof Mejer. 

Podczas poniedziałkowego spotkania 
podsumowano ponadto inwestycje  
w dzielnicy. W tym roku w Kochłowi-

Trwa jesienna tura spotkań prezydent 
Grażyny Dziedzic z mieszkańcami.
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cach rozbudowano ulicę Zjednoczenia 
oraz zmodernizowano plac zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 42 (jest to in-
westycja zrealizowana w ramach budże-
tu obywatelskiego). W trakcie jest prze-
budowa ul. Reja i modernizacja oświe-
tlenia ulicznego przy ul. Dunikowskie-
go, Malczewskiego, Tunkla, Pordzika  
i Chełmońskiego. Wyremontowano tak-
że nawierzchnię ulicy Radoszowskiej na 
odcinku od poczty do rynku, ulicy Pił-
sudskiego (pod autostradą), ul.  Kochło-
wickiej (pod autostradą), ul. Wyzwole-

nia (przy szkole) oraz ul. Malczewskie-
go. Ponadto trwa opracowanie doku-
mentacji m.in. na przebudowę ulicy 
Bałtyckiej, na budowę ścieżki rowero-
wej przy ul. Kochłowickiej (od  
ul. Oświęcimskiej do wiaduktu auto-
strady A4), na termomodernizację hali 
sportowej przy ul. Tunkla, czy na roz-
budowę ul. Siewnej. Dodajmy, że 
w przyszłym roku w ramach budżetu 
obywatelskiego w Kochłowicach ma 
zostać utworzona strefa aktywności 
„Mrówcza Górka”.  AL, JO
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Oni są po prostu unikalni
PLEBISCYT „UNIKALNI 2018”

Ruda Śląska jest unikalna, a to za sprawą jej mieszkańców, którzy codziennie 
udowadniają, że są po prostu niezwykli. Pięciu z nich wybraliśmy podczas 
piątkowego (28.09) wieczoru w Domu Kultury w Bielszowicach. 

Plebiscyt „Unikalni 2018” został 
w tym roku podzielony na pięć katego-
rii: „Otwarte serca”, „W muzyce siła”, 
„W grupie siła”, „Z pasją” oraz „Nasza 
przyszłość”. Głosowanie na stronie in-
ternetowej „Wiadomości Rudzkich”, 
profi lu Facebook oraz poprzez SMS-y 
trwało od 12 do 26 września. W tym 
czasie nasi Czytelnicy oddali prawie 
3200 głosów. – Co roku staramy się wy-
typować osoby, które w sposób szcze-
gólny wyróżniły się w ostatnich miesią-
cach swoją działalnością, inicjatywą, 
pasją, czy talentem. Z jednej strony ma 
to być wyróżnienie ze strony Czytelni-
ków i docenienie starań tych niezwy-
kłych rudzian, ale także motywacja do 
kolejnych działań – podkreśla Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczel-
na „Wiadomości Rudzkich”.

I tak, w kategorii „Otwarte serca” 
zwyciężyła Sandra Loska. – To niesa-
mowite przeżycie, niesamowite uczucie 
znaleźć się wśród „Unikalnych 2018”. 
Z całego serca dziękuję wszystkim, któ-
rzy na mnie głosowali – podziękowała 
Sandra Loska. – Zanim mój syn Borysek 
pojawił się na świecie wszelkie, apele 
o pomoc omijałam szerokim łukiem, 
mówiąc sobie, że mnie to nie dotyczy. 

Andrzej Frat otrzymał 
specjalne wyróżnienie.

PARTNERZY ORGANIZATORZY

Dom Przyjęć
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Imprezę poprowadzili Monika Herman-
Sopniewska i Arkadiusz Wieczorek.

Komendant Marcin Różycki odebrał 
nagrodę w imieniu Hufca ZHP Ruda Śląska.

Marta Mansfeld to laureatka 
w kategorii „W muzyce siła”.

Na gali nie brakowało wielu ciekawych 
występów. Na zdjęciu Kolina.

Nagrodę dla Wiktorii Pierończyk 
w kategorii „Nasza przyszłość”  wręczyła 

wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Redaktor naczelna „WR” wręczyła 
nagrodę specjalną dla Inny Biliaievy.

Nagrodę specjalną za Stację Biblioteka 
z rąk prezydent Grażyny Dziedzic odebrał 

Krysti an Gałuszka, dyrektor MBP.

Bardzo się myliłam. Niestety takie prze-
wrotne jest życie. Dlatego nie przy-
chodźcie obok, bo w każdej chwili być 
może to wy będziecie potrzebować po-
mocy – dodała. 

Z kolei w kategorii „W muzyce siła” 
zwyciężyła Marta Mansfeld, a w katego-
rii „W grupie siła” nagroda powędrowa-
ła do harcerzy Hufca ZHP Ruda Śląska. 
Natomiast Wiktoria Pierończyk – prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 
i wolontariuszka to zwyciężczyni w ka-
tegorii „Nasza przyszłość”, a kobietą 
„Z pasją” została Michalina Sujewicz. 
– Z głębi serca dziękuję wszystkim, któ-
rzy na mnie głosowali. Ten plebiscyt 
utwierdził mnie w przekonaniu, że nawet 
mimo tego, że nie jestem fi zycznie w Ru-
dzie Śląskiej, to otaczają mnie bardzo 
życzliwi ludzie, co jest bardzo miłe – za-
znaczyła baristka Michalina Sujewicz. – 
Gratuluję także wszystkim nominowa-
nym w plebiscycie i zwycięzcom pozosta-
łych kategorii – dodała. 

Podczas piątkowej gali przyznane 
zostały też nagrody specjalne, które 
otrzymali: Andrzej Frat (mieszkaniec, 
który zatruł się czadem i który prze-
strzega innych swoją historią i nakręcił 
o tym fi lm), Inna Biliaieva (artystka, 

która zajmuje się tworzeniem animacji 
z baniek mydlanych oraz fi nalistka pro-
gramu „Mam Talent”) oraz Kamil Wę-
gler (policjant i ratownik wodny, który 
uratował tonących turystów podczas 
swojej podróży poślubnej w Grecji). 
Nagrodzona została także inicjatywa 
utworzenia w budynku dworca PKP 
w Chebziu Stacji Biblioteka. Nagrodę 
w tej kategorii otrzymał dyrektor bi-
blioteki Krystian Gałuszka, który z rąk 
radnej sejmiku Urszuli Koszutskiej 
odebrał także złotą honorową odznakę 
za zasługi dla województwa śląskie-
go. 

Podczas gali nie zabrakło też wspa-
niałych występów artystycznych. Moż-
na było podziwiać skrzypaczkę Kolinę, 
posłuchać śpiewu Marty Mansfeld oraz 
gry na puzonie Artura Kurki. Z kolei In-
na Biliaieva przeniosła publiczność 
w bajkowy świat swoim pokazem ba-
niek, a tancerze grupy Mama Mia za-
prezentowali energiczny pokaz tanecz-
ny. Pod koniec imprezy goście mogli 
skosztować deseru przygotowanego 
przez Daniela Coceanciga, fi nalistę pro-
gramu „Bake off – Ale ciacho!” oraz 
jednego z nominowanych. 

Tekst i foto: Agnieszka Lewko

Sandra Loska wygrała 
w kategorii „Otwarte serca”.

W imieniu Michaliny 
Sujewicz nagrodę odebrał brat.

Wiceprezydent Krzysztof Mejer wręczył 
nagrodę specjalną Kamilowi Węglerowi. 

Statuetkę odebrała jego żona.

BEATA WILK PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
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Teatralne atrakcje w MCK-u
NOWY BYTOM HALEMBA

Zmagania 
niepełnosprawnych 

– Łączymy dzisiaj tę najbardziej popularną 
dyscyplinę sportową na świecie, czyli piłkę noż-
ną, ze szczególnym programem aktywności mo-
torycznej. Dzięki temu możemy zobaczyć, jaką 
wielka radość sport sprawia naszym sportow-
com – podkreślił Dariusz Wosz, dyrektor regio-
nalny Olimpiad Specjalnych Polska – Śląskie. 

W sportowej rywalizacji wzięli udział za-
wodnicy z kilkunastu miast regionu, takich jak: 
Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, Ty-
chy, Katowice, Zabrze, Gliwice i Ruda Śląska. 
Zawodnicy sprawdzali swoją sprawność fi zycz-

ną w dwóch halach sportowych: MOSiR w Ha-
lembie i Zgoda w Bielszowicach oraz w rudz-
kim Aquadromie. Po ceremonii otwarcia spor-
towcy rozegrali mecze oraz uczestniczyli w za-
jęciach w parku wodnym. Pod koniec zawodów 
wręczono medale. 

– Miałam przyjemność spotkać się ze wspa-
niałymi uczestnikami tych zawodów. Jesteście 
pięknym przykładem tego, ile radości daje sport 
i zdrowa rywalizacja. Dziękuję, że mogłam być 
z Wami i gratuluję – podsumowała Anna Krzy-
steczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.  AL

Przed rozpoczęciem zawodów zawieszono fl agę olimpijską. 
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Pierwsza część wydarzenia dedykowana była 
przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Na po-
czątku przedstawione zostały spektakle „Zuzanka 
i Utopce” oraz „Orfeusz w piekle” w wykonaniu 
laureatów XXVIII Rudzkiego Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej 2018. Z kolei Teatr Scena 
Muzyczna I LO zaprezentował spektakl „Spo-
TKANIE” wyreżyserowany przez Małgorzatę 
Grund-Bismor. Później można było zobaczyć 
przedstawienie „Tragedia prześlicznej Ulijanki 

Podczas Nocy Teatru nie zabrakło spektakli dla starszych i młodszych. 
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Około 170 niepełnosprawnych sportowców z 22 klubów wzięło udział w XVIII 
Śląskim Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych. Podczas za-
wodów, które odbyły się w środę (26.09), zorganizowano także III Śląski Dzień 
Treningowy Programu Aktywności Motorycznej w Środowisku Wodnym Olim-
piad Specjalnych. Zawody wpisały się w Europejski Tydzień Sportu. 

Spektakle, warsztaty teatralne i nocne zwiedzanie zakamarków Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na ru-
dzian w minioną sobotę (29.09). Czwarta edycja rudzkiej Nocy Teatru była 
kolejnym dowodem na to, że w mieście, w którym nie wybudowano teatru, 
też można obchodzić Metropolitalną Noc Teatrów. 

WIREK 

Twórczy Piątek 
na Ficinusie

– Europejski Dzień Języków obchodzony jest 
od 2001 roku, pomyślałem, że mógłby być świę-
towany po naszymu. Stąd pomysł, aby z okazji 
tego święta przygotować „po naszymu” para-
frazę „Ewangelicznie za św. Jonym” – mówi 
Bronisław Wątroba. 

Podczas spotkania można było nabyć tomik 
z autografem autora oraz porozmawiać z twór-
cą. Cykl spotkań z Bronisławem Wątrobą roz-
począł się już 26 września w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 
18. Następnie kontynuowany był 27 września, 
w Filii nr 18 MBP w dzielnicy Halemba, 
a ostatnie spotkanie odbyło się właśnie na za-
bytkowym osiedlu Ficinus. 

Przypomnijmy, że Europejski Dzień Języków 
to międzynarodowe święto, ustanowione z ini-
cjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Eu-
ropie 26 września. Jego celem jest zachęcenie 
Europejczyków do nauki języków obcych oraz 
propagowanie zalet różnorodności językowej.

AL

Rudzki twórca kultury Bronisław Wątroba był gościem „Twórczego Piątku na 
Ficinusie”. W piątek (28.09) rudzianin zaprezentował swoje najnowsze wy-
dawnictwo pt. „Ewangelicznie za św. Jonym”. Wydarzenie odbyło się w ra-
mach spotkań autorskich Bronisława Wątroby z okazji Europejskiego Dnia 
Języków.
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Gościem spotkania 
był Bronisław Wątroba. 

i dojrzałego Edmunda” w wykonaniu Teatru Re-
duta Śląska. Był to dramat o starciu miłości z fi lo-
zofi ą, w którym żadna ze stron nie odnosi zwycię-
stwa. Pod koniec rudzka publiczność podziwiała 
sztukę zaprezentowaną przez Lekki Teatr Przeno-
śny pt. „Serca o zmierzchu” w reżyserii Mirosła-
wa Orzechowskiego. Podczas rudzkiej Nocy Te-
atrów odbyły się także warsztaty teatralne dla 
dzieci oraz zwiedzanie zabytkowej drukarni i za-
plecza sceny Miejskiego Centrum Kultury. AL
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KANDYDACI ŚląsKIEJ PArtII rEgIoNAlNEJ
oKrĘg Nr III  

Bielszowice, Halemba
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6. 
KUBICA  
MAtEUsZ
Technik geodeta, student 
Akademii Górniczo-Hutniczej, 
wydziału geodezji górniczej 
i inżynierii środowiska; 
Rudzianin zafascynowany kulturą  Śląska, utożsamiający się 
z jego tradycjami.

7. 
DANIsZ
grZEgorZ
Ślązak, od 28 lat mieszkaniec 
Rudzie Śląskiej; szczęśliwy mąż 
i ojciec trojga dorosłych dzieci; 
działacz związkowy; członek 
Ruchu Autonomii Śląska. 

8. 
DoMACHoWsKA
JoANNA
Miłośniczka przyrody, 
szczęśliwa żona i matka 
dwóch córek; z zawodu biolog 
i farmaceuta, obecnie prywatny 
przedsiębiorca; kocha pracę z ludźmi i dla ludzi.

9. 
ogroCKA 
sYBIllA
Specjalista ds. 
administracyjnych 
i obsługi klienta w branży 
ubezpieczeniowej; mama 
czteroletniego chłopca, pasjonatka podróży i literatury, 
w wolnych chwilach pisząca wiersze.

10.
sKIErlAK
IWoNA 
Przedsiębiorca od 1997, 
restauratorka wyróżniona 
przez portal Pyszne.pl, Koronę 
Smakosza oraz „Dziennik 
Zachodni” za najlepszą restaurację w Rudzie Śląskiej; chętnie 
wspiera akcje charytatywne oraz imprezy kulturalne; nie 
pozostaje obojętna na krzywdę wobec zwierząt. 

1. 
PIEtEr 
KArol 
Ekonomista, absolwent 
Akademii Ekonomicznej, 
Rudzianin od pokoleń; 
zawodowo zajmuje się 
zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego miast; 
niegdyś związany z hutą „Pokój”; aktywny działacz organizacji 
społecznych i samorządowych.

2. 
KAsPErEK  
JErZY 
Od urodzenia związany z Rudą 
Śląską; posiada status osoby 
represjonowanej w stanie 
wojennym. Społecznik, obecnie 
wiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Orzegowa, 
członek Zarządu Stowarzyszenia Nasz Orzegów, założyciel 
Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury. 

3. 
MUZYCZYsZYN 
JANUsZ 
Inżynier, absolwent Politechniki 
Śląskiej, specjalista informatyk; 
jest poetą i pisarzem, od 
czterech lat prowadzi 
własny blog polityczno-literacki, organizuje także spotkania 
z ciekawymi ludźmi w miejskiej Bibliotece.

4. 
PIEtrZAK  
MArtA 
Pracownik administracji 
państwowej; nie boi się 
wyzwań, rzadko organizuje 
coś lub pracuje bez planu; lubi 
odpoczynek na łonie natury wspólnie z ukochaną córką.

5. 
gAWroN 
MArCUs 
DArIUsZ
Przedsiębiorca; przez 20 lat 
kształcił się i studiował w Danii; 
związany z Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą; chciałby 
sprawdzone rozwiązania wprowadzić na ukochanym Śląsku.

oKrĘg Nr I Chebzie, godula, orzegów, ruda

oKrĘg Nr II Nowy Bytom, Wirek, Czarny las

5. 
WolAŃsKA 
-stACHUrsKA 
IWoNA
Tłumaczka języka angielskiego 
i francuskiego; pasjonatka 
malarstwa, twórca nieprofesjonalny, organizator wernisaży 
śląskich artystów-plastyków w Indiach i Japonii; sprawny 
organizator, śmiało podejmujący nowe wyzwania.

6. 
sKUtElA 
PIotr 
Rudzianin, magister inżynier 
elektroniki i telekomunikacji; 
gra na trąbce w orkiestrze dętej 
KWK „Pokój” i zespole Silesia 
Orchestra; pasjonat muzyki, tańca, siatkówki i pływania; pragnie 
w duszę miasta wstrzyknąć odrobinę młodości. 

7. 
sPAŁEK 
ANEtA 
Rudzianka, pracownik branży 
handlowej; wrażliwa na 
sprawy społeczności lokalnej, 
preferująca zdrowy tryb życia 
w zdrowym środowisku. 

8. 
gArBAs
toMAsZ 
Rudzianin z dziada pradziada; 
politolog, specjalizacje media 
i komunikowanie społeczne 
oraz bezpieczeństwo 
państwowe i międzynarodowe; regionalista, specjalista 
ds. handlu i marketingu; członek Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami, społecznik; piewca historii i kultury Śląska, 
propagator śląskości i języka śląskiego. Człowiek, który zna 
i rozumie problemy i bolączki Rudzian. 

1. 
KUBICA
roMAN
Założyciel Śląskiej Partii 
Regionalnej, członek rady 
politycznej. Magister 
psychologii zarządzania, 
ekonomista, automatyk, przedsiębiorca, społecznik, dwukrotny 
laureat „Aniołów Wolontariatu”. Pasjonat i miłośnik śląskiej 
historii i kultury. Członek Zarządu Ruchu Autonomii Śląska.

2. 
BEloK 
DAMIAN
Kulturoznawca, pracownik 
Muzeum Miejskiego im. 
Maksymiliana Chroboka 
w Rudzie Śląskiej, 
pomysłodawca wielu projektów realizowanych w ramach 
budżetu obywatelskiego; społecznik od lat skutecznie 
pozyskujący dofinansowanie na przedsięwzięcia kulturalne 
w mieście.

3. 
KIZINIEWICZ
IrENA 
Dziennikarka i medioznawca; 
pracowała w „Wiadomościach 
Rudzkich” i „Gońcu 
Górnośląskim”; zaangażowana 
w działania społeczne, między innymi organizację bali 
charytatywnych w Bielszowicach, dzięki którym co roku 50. 
dzieci wypoczywało na koloniach letnich.

4. 
MIgAs
JAN
Przedsiębiorca; urodzony 
i zamieszkały w Rudzie Śląskiej; 
zaangażowany w propagowanie 
świadomości regionalnej; 
zapalony cyklista. 

1. 
PIECHNICZEK 
toMAsZ 
Ślązak, od 15 lat mieszkaniec 
Rudy Śląskiej; bezpartyjny 
fachowiec - samorządowiec, 
przedsiębiorca i nauczyciel 
akademicki; doświadczony społecznik, lubiący trudne 
wyzwania sprawny organizator, wrażliwy na sprawy 
zbiorowości. 

2. 
MErCIK 
ANNA 
Ekonomistka, specjalistka ds. 
projektów europejskich, od 
10 lat zawodowo związana 
z publicznym transportem 
miejskim, wcześniej pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Zabrzu. Autorka publikacji naukowych dotyczących polityki 
transportowej, różnych aspektów zarządzania projektami UE 
oraz efektywności wydatkowania środków publicznych.

3. 
sKIErlAK 
JACEK 
Przedsiębiorca aktywny 
w wielu branżach, otwarty 
na nowe wyzwania; 
laureat pierwszej trójki 
krajowego finału Master Beertender; chętnie wspiera akcje 
charytatywne.

4. 
sZCZEPANIAK
MIrosŁAW 
Rodowity Rudzianin, technik 
elektronik, od 1993 roku 
związany z kopalnią „Pokój” 
(obecnie „Ruda”) jako 
elektromonter.

5. 
PrZYBYŁA 
rAFAŁ 
Ślonzok; od 21 lat mieszka, 
żyje i pracuje w Rudzie 
Śląskiej; Ruda to jego dom, 
jego miejsce, jego miasto, jego 
przyszłość; jest ojcem dwójki dzieci.

6. 
strZEMPEK 
lUDWIK
Urodził się i mieszka w Rudzie 
Śląskiej – Bielszowicach. 
Z wykształcenia socjolog, 
na co dzień zajmuje się 
rozwiązywaniem szeroko rozumianych problemów natury 
społecznej.

7. 
rosÓŁ 
JoANNA 
Rodowita Ślązaczka. Od 
2001 roku mieszka w Rudzie 
Śląskiej. Z zawodu nauczyciel 
języka angielskiego oraz 
WOS. Praca z młodzieżą jest jej pasją i ciągłym wyzwaniem. 
Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

8. 
BogDANoWICZ 
lUCYNA 
Od 40 lat Ślązaczka, matka 
dwójki dzieci; emerytowany 
pracownik Urzędu Miasta, 
dla której Ruda Śląska stała 
się domem.

oKrĘg Nr IV Bykowina, Kochłowice

5. 
PrZYsIĘŻNIUK 
-MUZYCZYsZYN  
JANINA 
Inżynier-energetyk, 
absolwentka Politechniki 
Śląskiej; od wielu lat zajmuje się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
skupia się na problemach ekologii i ochrony środowiska. 

6. 
PADlEWsKA
grAŻYNA 
Absolwentka Politechniki 
Śląskiej, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych; 
Ślązaczka pochodząca  
z rodziny górniczej; mama trójki dzieci, zainteresowana 
ekologią, dobrymi warunkami rozwoju dzieci i młodzieży oraz 
zdrowym stylem życia.

7. 
PŁotKoWsKI 
KAZIMIErZ
Przedsiębiorca; wnuk 
powstańca śląskiego, syn 
górnika; uważa, że śląskość 
to styl życia, a nie wpis 
w deklaracji spisu powszechnego; spełniony mąż i ojciec dwóch 
synów.

1. 
MAKUlA 
MArIAN 
Rudzianin, technik górnik 
i magister historii; twórca 
i animator kultury, felietonista 
i wykonawca w kabarecie „RAK”; 
autor licznych piosenek, musicalu „Pomsta”, wodewilu „Zolyty” 
i scenariuszy wielu koncertów; prezes stowarzyszenia „SWAT”, 
założyciel Teatru Górnośląskiego, właściciel Agencji Artystycznej 
Makula; założyciel i członek Śląskiej Partii Regionalnej.

2. 
KoŁoDZIEJ
JAN  
Doświadczony pracownik 
branży kolejowej; prywatnie 
zapalony i utytułowany 
modelarz; Kochłowice stanowią 
dlań centrum świata i dlatego zasługują na przywrócenie 
kolejowego ruchu pasażerskiego.

3. 
BrZoZoŃ
HAlINA 
Emerytowany handlowiec; 
spełniona żona i matka; sercem 
oddana Kochłowicom, marzy 
o zagospodarowaniu plant 
i miejscu spotkań dla młodzieży i seniorów.

4. 
stEUEr
ŁUKAsZ
Rodowity Kochłowiczanin. 
Dynamiczny przedsiębiorca 
stawiający na długotrwałe 
relacje z partnerami, lubiący 
angażować się w nowe projekty, ale nie zapominający o stałych 
obowiązkach; miłośnik zwierząt.

ruda Śląska.
Wiemy jak to zrobić!

dr PIECHNICZEK
toMAsZ
KANDYDAt

NA PrEZYDENtA
MIAstA rUDA ŚląsKA

dr inż. arch. MErCIK
HENrYK 

KANDYDAt
Do sEJMIKU

WoJEWÓDZtWA
ŚląsKIEgo

KADrA PIECHNICZKA

MATERIAł SfINANSOWANy ZE ŚRODKóW  
KOMITETU WyBORCZEGO ŚląSKIEJ PARTII REGIONAlNEJ

lIstA Nr 18

lIstA Nr 15 MIEJsCE Nr 1
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– W naszym mieście działa mnóstwo organi-
zacji, w których są bardzo aktywni seniorzy, 
którzy chętnie uczestniczą w życiu naszego mia-
sta, z czego jestem bardzo dumna – mówi Gra-
żyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska. 
– Cieszę się, że święto seniora na stałe wpisało 
się w kalendarz imprez kulturalnych w Rudzie 
Śląskiej i że znów będziemy mogli się spotkać z 
tej okazji – dodaje. 

Rudzcy seniorzy na co dzień aktywnie działa-
ją w różnych organizacjach zrzeszających oso-
by starsze. Koncerty, które miasto organizuje 
w ramach Dnia Seniora, są uhonorowaniem ich 
całorocznych działań. – Wielu z nas działa 
w różnych organizacjach i robi coś dla naszego 
miasta. Od trzech lat jestem przewodniczącym 
rudzkiej Rady Seniorów i to, że jesteśmy tak ak-
tywni, uważam za wielki sukces nie tylko tej ra-
dy, ale także prezydent miasta, która o nas dba 
– podkreśla Józef Osmenda, przewodniczący 
Rady Seniorów.  

14 października w Halembie wystąpią artyści 
śląskiej sceny muzycznej, m.in. zespół Blue 
Party, Janina Libera, Claudia i Kasia Chwołka, 
Mariusz i Patrycja Doroz oraz zespół Nas Troje. 
Imprezę poprowadzą Arkadiusz Wieczorek i Se-
bastian Parma. Bezpłatne wejściówki na kon-
certy można odebrać w siedzibie „Wiadomości 
Rudzkich” w Nowym Bytomiu przy ulicy Nie-
durnego 36 w godzinach pracy redakcji. 

AW 

Adelajda i Zygmunt Turchońscy. Aniela i Jan Pryciakowie. Barbara i Henryk Majcherowie.

Bronisława i Wacław Chodaccy.
Danuta From-Herman  

z prezydent Grażyną Dziedzic. Elżbieta i Ginter Heiderowie.

Ernest Nowakowski  
z prezydent Grażyną Dziedzic. Helena i Waldemar Krząkałowie. Helga i Józef Chrząszczowie.

Irena i Andrzej Kapicowie. Krystyna Sadowska-Janiec i Józef Janiec. Małgorzata i Stanisław Świątkowscy.

Marianna i Franciszek Liszkowie. Regina i Stanisław Wojtankowie. Stafania i Waldemar Rolnikowie.

Sylwia Czech z prezydent Grażyną Dziedzic. Teresa i Józef Kocurowie.

DZIEŃ SENIORA

Dzień 
Seniora już 

14 października 

ZŁOTE GODY

Po raz trzeci w Rudzie Śląskiej święto-
wać będą seniorzy. Specjalnie z my-
ślą o nich, 14 października, odbędą 
się dwa koncerty w rytmie śląskich 
przebojów, które zorganizowane 
zostaną w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Halembie. 

 Koncerty z okazji Dnia Seniora to dla ich 
uczestników okazja do wspólnej zabawy.

Fo
to

:  
ar

ch
.
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PAŹDZIERNIK 
Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, ul. Niedurnego 69,

tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl 
12 października, godz. 18.00 – Koncert zespołu „U Studni”

Jeden z najlepszych w Polsce zespołów uprawiający balladę z umiejętnie dobranym tekstem i niebanalną oprawą muzyczną. Swój 
najnowszy program opierają na wierszach Adama Ziemianina, wybitnego krakowskiego poety, a także na utworach autorstwa Oli 
Kiełb, Darka Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Współtworząc przez wiele lat Stare Dobre Małżeństwo, wyznaczyli rozpoznawalne 
brzmienie i styl muzyczny tej legendarnej grupy. Zespół ma w swoim dorobku trzy płyty: „U Studni” (Dalmafon 2013), „Wąwóz na-
szych czasów” (Dalmafon 2014) oraz „Wspólne zdjęcie” (Dalmafon 2017). Grają w całej Polsce, a żywy kontakt ze słuchaczami, inte-
gracja duchowa, chęć i potrzeba wspólnego śpiewania z publicznością podczas koncertów stanowią dla nich podstawę działania.

Bilety w cenie: 40 zł (parter) i 35 zł (balkon) Dla grup min. 10-osobowych bilety w cenie 20 zł/szt. Emeryci i 
renciści: 25 zł.

13 października, godz. 18.00 – Gala operowo-operetkowa – Sonori Ensemble
Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operowe i operetkowe, a także standardy jazzowe i popularne piosenki 

oprawione barwnym komentarzem to niepowtarzalna podróż muzyczna, pełna emocji i wzruszeń. W trakcie spektaklu zabrzmią 
najsłynniejsze sceny z oper: „Traviata”, „Carmen”, „Opowieści Hoff manna”, „Don Giovanni”, „Lakmé”, „Straszny dwór” i wiele in-
nych. Powróci czar dawnego Wiednia ukryty w najpiękniejszych scenach operetkowych z takich przebojów, jak „Księżniczka Czar-
dasza”, usłyszą Państwo także przebojowe pieśni neapolitańskie. Nie zabraknie także wirtuozowskich popisów pianistycznych oraz 
barwnego słowa wiążącego, które dodają całemu spektaklowi lekkości i uroku. Nadzwyczajny koncert galowy w towarzystwie arty-
stów z Pragi, Krakowa i Wrocławia to niezapomniany wieczór i wspaniała uczta muzyczna!

Bilety w cenie: 50 zł
15 października,  godz. 19.00 – „JOJO” – komedia omyłek – spektakl Teatru MY

Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... 
gdybyśmy spróbowali te trzy słowa powtórzyć tyle razy ile utworów zostało poświęconych temu (jakże dramatycznemu) zagad-
nieniu zapewne nie starczyłoby nam życia na ich zapisanie (a Państwo na ich przeczytanie), więc (z braku tak naszego, jak i przed 
wszystkim Państwa czasu) nie podejmujemy się tego wyzwania...

Cóż jest takiego fascynującego w Temacie Trójkąta (zwanym dalej TT), że wciąż na nowo od wieków jest przerabiany? A te 
niekończące się przeróbki wciąż na nowo znajdują (chwała Bogu!) publiczność gotową zapoznać się z nowymi TT wariantami. Cóż 
jest takiego w TT niezwykłego? Za całą odpowiedź może posłużyć jedno proste słowo – ZDRADA! Cóż innego może się równać z jej 
niszczycielską, zabójczą, piorunującą siłą rażenia? Czy coś może wywoływać większe od niej emocje? Chyba tylko... podejrzewanie 
zdrady. 

Bilety w cenie: 80 zł (parter rz. I-V), 70 zł (parter rz. VI-XV), 60 zł (balkon)
Dom Kultury w Bielszowicach, ul. Kokota 170,

tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
14 października, godz. 16.00 – Spektakl bajkowy dla dzieci Piaskiem malowane „Kopciuszek”

Przez wiele dni artystki teatru piaskowej animacji Mira i Svitlana, w swojej magicznej pracowni szukały środków do przekazania 
widzom prawdziwej bajecznej atmosfery, niesamowicie pięknej i romantycznej historii pt. ,,Kopciuszek’’.

Widzowie staną się świadkami bardzo rzadkiej sztuki oraz niezwykłego widowiska, które pozostaje na długo w pamięci. Na 
dużym ekranie, za pomocą światła, piasku i cienia powstanie autorska interpretacja ulubionej bajki. Nowe spojrzenie na znaną od 
dawna historię, niezrównana animacja tworzona na żywo, zabierze widza w niezwykłą podróż do magicznego świata baśni. Zapra-
szamy na spektakl dzieci i rodziców.

Bilety w cenie 12 zł.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28, 

ul. 32 243-22-20, www.mdkruda.org
do 15 października 

– przyjmowanie zgłoszeń  – Konkurs literacki po hasłem: „Ważne, dobre, piękne”. 
Kategorie: poezja, mała proza (opowiadanie), scenariusz spotu lub eti udy fi lmowej do 3 min.
Adresat: młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, Urząd Miasta Ruda Śląska.
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Tężnia solankowa w strefi e aktywności przy ul. Górnośląskiej to projekt ogólnomiejski, wybrany przez mieszkańców Rudy 
Śląskiej do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Realizowanych będzie również 9 projektów dzielni-
cowych, z których większość dotyczy miejsc rekreacji. Do podziału było 3,72 mln zł, a udział w głosowaniu wzięło prawie 
5,2 tys. osób.

Rudzianie chcą tężni i miejsc rekreacji

– W tej edycji rudzkiego budżetu 
obywatelskiego po raz pierwszy można 
było głosować za pomocą specjalnej 
platformy elektronicznej. Za jej pośred-
nictwem oddano ponad 80% głosów, 
co najlepiej pokazuje, że wprowadze-
nie tego rozwiązania było dobrym po-
mysłem – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Nowy sposób glosowania 
wpłynął też z pewnością na wzrost licz-
by głosujących, których było o ponad 
tysiąc więcej niż w ubiegłym roku – do-
daje.

Głosowanie trwało od 3 do 14 wrze-
śnia br. w kilkunastu punktach w mie-
ście oraz na platformie rudaslaska.
budzet-obywatelski.org. – W głosowa-
niu wzięły udział 5172 osoby, z tego 
za pośrednictwem platformy elektro-
nicznej 4096, a w sposób tradycyjny 
1076. Wśród głosujących prawie 59% 
stanowiły kobiety, z kolei najliczniej 
reprezentowany przedział wiekowy to 
grupa od 36 do 49 lat, na którą przypa-
dło ponad 36% głosów. Ważnych gło-
sów było 5041 – informuje Grażyna 
Janduła-Jonda, sekretarz miasta.

Na zwycięski projekt ogólnomiejski, 
czyli tężnię solankową w strefi e aktyw-
ności przy ul. Górnośląskiej, oddano 
1984 ważne głosy. W ramach zadania 
ma powstać m.in. zadaszona tężnia 
(miejsce, gdzie rozprowadzana solanka 
tworzy korzystny dla zdrowia mikro-

klimat), ławki, zjazd dla wózków dzie-
cięcych i inwalidzkich na istniejących 
schodach prowadzących do strefy ak-
tywności oraz stojaki rowerowe. Na 
drugi poddany głosowaniu projekt 
ogólnomiejski, czyli bezpieczne przej-
ścia dla pieszych – migające „kocie 
oczka” w każdej dzielnicy, oddano 
1716 głosów.

Wśród zwycięskich projektów lokal-
nych dominują zadania związane z re-
kreacją. Ich lista wraz z liczbą uzyska-
nych głosów znajduje się w tabeli po-
niżej. Z dzielnicy Chebzie do tej edycji 
budżetu obywatelskiego nie zgłoszono 
żadnego projektu, natomiast jedyny 
projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny 
Las nie zakwalifi kował się do etapu 
głosowania. Szczegółową prezentację 
projektów można znaleźć na platfor-
mie elektronicznej rudaslaska.budzet-
obywatelski.org. 

Na przyszłoroczny budżet obywatel-
ski w Rudzie Śląskiej zarezerwowano 
3,72 mln zł, z tego 1 mln 520 tys. zł na 
zadania o charakterze ogólnomiejskim 
i 2 mln 200 tys. zł na zadania o charak-
terze lokalnym, po 200 tys. zł na każdą 
dzielnicę. Po zsumowaniu kosztów 
zwycięskich projektów pozostają nie-
wykorzystane środki. – Decyzja 
w sprawie ich przeznaczenia zostanie 
podjęta przez Prezydenta Miasta w po-
rozumieniu z Zespołem ds. budżetu 
obywatelskiego po I kwartale 2019 r., 
kiedy powinny być znane wyniki pierw-
szych przetargów na realizację wybra-
nych zadań – mówi Grażyna Janduła-

Jonda. – Niewykorzystane środki będą 
przeznaczone na realizację dodatko-
wych zadań, zgodnie z uzyskaną liczbą 
głosów w skali miasta oraz na pokrycie 
ewentualnych różnic pomiędzy plano-
wanym kosztem realizacji wybranych 
zadań a rzeczywistym kosztem ich wy-
konania – zapowiada.

W tej edycji nowością była też moż-
liwość zgłaszania tzw. projektów mięk-
kich, czyli przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, sportowym czy społecz-
nym, jednak żadne z zakwalifi kowa-
nych do etapu głosowania zadań tego 
typu nie zyskało poparcia wystarczają-
cego do realizacji.

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspo-
zycji mieszkańców to szósta tego typu 
inicjatywa realizowana w Rudzie Ślą-
skiej. 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 gło-
sowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, 
w ubiegłorocznym – prawie 3,9 tys.

W ramach budżetu obywatelskiego 
na 2018 rok w Rudzie Śląskiej do reali-
zacji wybrano 11 zadań –  jedno ogól-
nomiejskie i 10 dzielnicowych. Ich re-
alizację komplikuje trudna sytuacja na 
rynku zamówień publicznych, z którą 
muszą mierzyć się samorządy w całej 
Polsce. Głównym problemem jest brak 
ofert fi rm budowlanych oraz ceny zna-
cząco przewyższające kosztorysy in-
westorskie. – Największy problem ma-
my z małymi zleceniami, które dotyczą 

m.in. realizacji budżetu obywatelskie-
go, a to właśnie na nie najbardziej cze-
kają mieszkańcy – tłumaczy prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Tegoroczne zadanie ogólnomiejskie 
to rolkowisko w parku Strzelnica, czyli 
tor do jazdy na rolkach i wrotkach, wy-
posażony w pachołki do slalomu, z zie-
lenią i ławkami w otoczeniu. Powtó-
rzona procedura przetargowa na wyko-
nanie tej inwestycji również musiała 
zostać unieważniona. Zadania dzielni-
cowe to: minipark linowy z tyrolką 
i trampolinami przy ul. Kolberga 
w Wirku (w realizacji), kort tenisowy 
w parku Strzelnica w Bielszowicach 
(przetarg unieważniony), miniboisko, 
ławki i urządzenia zabawowe w ogro-
dzie Miejskiego Przedszkola nr 39 
w Halembie (w realizacji), zagospoda-
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rowanie terenu przy zabytkowym pie-
cu chlebowym, tzw. piekaroku w Ru-
dzie (trwa procedura zamówienia), 
kreatywna strefa gier przy Szkole Pod-
stawowej nr 40 w Goduli (zrealizowa-
na), boisko wielofunkcyjne na terenie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
2 w Czarnym Lesie (powtórzona pro-
cedura przetargowa), rozbudowa infra-
struktury sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Orzegowie (zrealizo-
wana), modernizacja placu zabaw na 
terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 
w Kochłowicach (zrealizowana), strefa 
sportu i rekreacji w Parku Dworskim 
w Nowym Bytomiu (powtórzony prze-
targ unieważniony), rozbudowa strefy 
aktywności przy ul. Górnośląskiej 
w Bykowinie (powtórzony przetarg 
unieważniony). WG

ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE

nazwa zadania dzielnica
zweryfi kowany 

koszt
liczba głosów

Tężnia solankowa ogólnodostępna
–  zdrowie dla każdego

Bykowina 950 000 zł 1984

ZADANIA LOKALNE

nazwa zadania dzielnica
zweryfi kowany 

koszt
liczba głosów

Budowa terenowych tras 
rowerowych typu singletrack/

bikepark w okolicy Parku 
Strzelnica

Bielszowice 200 000 zł 359

Rozbudowa pasa drogowego 
wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 

na miejsca postojowe
Bykowina 200 000 zł 606

Rozbudowa przyszkolnej 
infrastruktury sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 40
Godula 200 000 zł 170

Halembska Strefa 
Aktywności Fizycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 24

Halemba 200 000 zł 520

Strefa aktywności 
„Mrówcza Górka”

Kochłowice 200 000 zł 327

Strefa crossfi t
– siłownia napowietrzna 

typu street workout
Nowy Bytom 200 000 zł 168

Plac zabaw z dwupoziomową 
piaskownicą, trampolinami 

oraz innymi atrakcjami 
przy ul. Fojkisa

Orzegów 200 000 zł 366

Strefa aktywności lokalnej
Park Gorgol

Ruda 200 000 zł 190

Budowa ścieżki 
sensorycznej i placu zabaw 

– nowe oblicze terenu 
wokół Miejskiego 
Przedszkola nr 37

Wirek 200 000 zł 506

WYKAZ ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego powstała 
m.in. strefa gier przy Szkole Podstawowej nr 40 w Goduli.
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W latach 2015-2017 na drogi przeznaczono 114 mln zł. Większość z tej kwoty została wykorzystana na budowę trasy N-S.

– Program na lata 2013-2018 był 
pierwszym kompleksowym dokumen-
tem, który obejmował zakres ochrony 
przed hałasem w naszym mieście 
–  przypomina  prezydent  Grażyna 
Dziedzic. – Porównując dane sprzed 
pięciu lat z obecnymi widać, że prawie 
wszystkie wskaźniki dotyczące zagro-
żenia hałasem drogowym zostały po-
prawione, przede wszystkim w stosun-
ku do hałasu o dużym natężeniu – pod-
kreśla.
To właśnie ruch samochodowy jest 

dominującą  przyczyną  przekroczeń 
norm natężenia hałasu w Rudzie Ślą-
skiej.  Hałas  przemysłowy,  kolejowy 
i tramwajowy ma tutaj śladowy wpływ. 
Właśnie  z  hałasem  samochodowym 
związane  jest  30 określonych w Pro-
gramie  obszarów  podlegających 
ochronie  akustycznej, w obrębie  któ-
rych  zarejestrowano  przekroczenia 
obowiązujących wartości dopuszczal-
nych. – Dokument podaje trzy główne 
rodzaje środków zaradczych: egze-
kwowanie obowiązujących ograniczeń 
prędkości, utrzymanie nawierzchni 
w dobrym stanie technicznym 

oraz wprowadzanie środków trwałego 
uspokojenia ruchu – wylicza wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. – Warto przy-
pomnieć, że to właśnie środki na drogi 
stanowią największą część wydatków 
inwestycyjnych w budżecie Rudy Ślą-
skiej – zaznacza.
W  jednym  przypadku  zalecenia  są 

jednak inne – chodzi o ochronę przed 
hałasem generowanym przez  ruch na 
autostradzie A4 w rejonie tzw. fińskich 
domków  w  dzielnicy  Bielszowice. 
– Dla tego rejonu Program określa 
działania naprawcze w postaci wyko-
nania analizy akustycznej wraz  
z pomiarami hałasu oraz koncepcją 
metod zabezpieczenia przed hałasem 
wraz z późniejszą realizacją –  infor-
muje  Ewa  Wyciślik,  naczelnik  Wy-
działu Ochrony Środowiska i Górnic-
twa UM. Odpowiedzialny  za  realiza-
cję  jest  zarządca  drogi,  czyli  w  tym 
przypadku  Generalna  Dyrekcja  Dróg 
Krajowych  i  Autostrad,  a  założony 
w  Programie  termin  to  lata  2019-
2022.
Wyszczególnione  w  Programie 

działania naprawcze dzielą się na trzy 

grupy:  działania  programowe,  obej-
mujące  zadania,  których  celem  jest 
poprawa  jakości  klimatu  akustyczne-
go na terenach, na których stwierdzo-
no  przekroczenia  wartości  dopusz-
czalnych;  działania  monitoringowe, 
obejmujące pomiary hałasu w wyzna-
czonych  lokalizacjach  oraz  działania 
edukacyjne, obejmujące m.in. promo-
wanie komunikacji zbiorowej i rowe-
rowej.
Program ochrony środowiska przed 

hałasem został sporządzony w oparciu 
o Mapę akustyczną miasta Ruda Ślą-
ska, Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz mapę aku-
styczną dróg o natężeniu ruchu powy-
żej 3 mln pojazdów/rok wykonaną dla 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.
Pierwsza  mapa  akustyczna  Rudy 

Śląskiej wykonana została w 2012 ro-
ku  i  była  podstawą  dla  Programu  na 
lata 2013-2018. W ubiegłym roku ma-
pa została ponownie opracowana. Po-
kazuje ona  średnie poziomy dźwięku 

dla całej doby oraz pory nocnej. Moż-
na się na niej zapoznać z wynikami dla 
czterech rodzajów hałasu: drogowego, 
kolejowego, tramwajowego i przemy-
słowego.  Mapę  można  znaleźć  
pod  adresem  www.rudaslaska.pl/ 
mapa-akustyczna.
Należy  podkreślić,  że  mapa  służy 

przede  wszystkim  celom  strategicz-
nym,  jest  istotna  dla  właściwego  za-
rządzania  terenami  i  infrastrukturą 
miasta,  przede wszystkim w  procesie 
decydowania  o  formie  i  zakresie wy-
korzystania  poszczególnych  terenów 
w celach inwestycyjnych. – Trzeba pa-
miętać, aby nie mylić wykorzystywa-
nych tutaj wskaźników długookreso-
wych z pomiarami wykonywanymi in-
terwencyjnie, w krótkim czasie – za-
znacza  Ewa  Wyciślik.  –  Wartości 
zmierzone np. w momencie interwencji 
spowodowanej zgłoszeniami miesz-
kańców mogą się więc różnić od tych 
zaprezentowanych na mapie – dodaje.
Obowiązek oceny stanu akustyczne-

go środowiska i obserwacji jego zmian 
przez  sporządzanie  co  pięć  lat  map 
akustycznych nakłada na miasta powy-

żej  100  tysięcy  mieszkańców  ustawa 
Prawo  ochrony  środowiska  oraz  dy-
rektywa  Parlamentu  Europejskiego 
oraz Rady w sprawie oceny i zarządza-
nia poziomem hałasu w środowisku.
Ruda Śląska położona jest na trasie 

paneuropejskiego  korytarza  transpor-
towego  oznaczonego  symbolem  III 
(Bruksela, Aachen,  Kolonia,  Drezno, 
Wrocław,  Katowice,  Kraków,  Lwów, 
Kijów). Miasto  jest  też ważnym wę-
złem  komunikacyjnym,  leżącym  na 
skrzyżowaniu dróg łączących zachod-
nią  i wschodnią oraz północną i połu-
dniową  część Aglomeracji  Górnoślą-
skiej.  W  chwili  obecnej  przez  Rudę 
Śląską przebiegają trzy główne drogi: 
autostrada A4 (fragment trasy europej-
skiej E40), droga wojewódzka nr 902 
–  tzw.  Drogowa  Trasa  Średnicowa 
(Katowice  –  Chorzów  –  Świętochło-
wice – Ruda Śląska – Zabrze – Gliwi-
ce)  oraz  droga  wojewódzka  nr  925 
(Rybnik  –  Ruda  Śląska  –  Bytom). 
Miasto  buduje  trasę N-S,  która  połą-
czy autostradę A4 i DTŚ, a w Progra-
mie została ujęta  jako  inwestycja po-
prawiająca klimat akustyczny.  WG

Podjęte w ostatnich pięciu latach w Rudzie Śląskiej działania na rzecz ochrony przed nadmiernym hałasem przyniosły skutek – tak wynika z analiz przepro-
wadzonych w ramach przygotowywania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018-2023”. Dokument został uchwa-
lony podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Mniej hałasu w Rudzie Śląskiej

Blisko 300 mln zł przeznaczono na inwestycje w Rudzie Śląskiej w ciągu ostatnich trzech lat. Rosnący od kilku lat wzrost wydatków inwestycyjnych swoje 
odzwierciedlenie znalazł w najnowszym rankingu dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”. Zestawienie obejmuje wydatki inwestycyjne 48 samorzą-
dów za lata 2015-2017. Ruda Śląska w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem awansowała o 9 lokat i wyprzedziła m.in. takie miasta, jak Chorzów, Pie-
kary Śląskie, Mysłowice, Bytom, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

Inwestycyjny skok
– Korzystamy jak możemy ze środ-

ków unijnych, dlatego w pierwszej ko-
lejności realizujemy te inwestycje, na 
które możemy pozyskać dofinansowa-
nie. Trwająca unijna perspektywa fi-
nansowa to jest właśnie ten moment, 
który musimy wykorzystać do rozwoju 
Rudy Śląskiej –  podkreśla  prezydent 
Grażyna Dziedzic.
Autorzy rankingu „Wspólnoty” pod 

lupę wzięli trzy ostatnie lata budżeto-
we  –  2015,  2016  i  2017  i  wyliczyli 
średnią tych wydatków na rok w prze-
liczeniu  na  jednego  mieszkańca.  Co 
ważne,  poza  wydatkami  zapisanymi 
w  budżetach  samorządowych  w  ran-
kingu uwzględnione zostały także wy-
datki  poniesione  na  inwestycje  przez 
spółki komunalne. W przypadku Rudy 
Śląskiej średnie wydatki inwestycyjne 
na  jednego  mieszkańca  wyniosły 
745,16  zł  –  to  zdecydowanie  więcej 
niż  średnia  za  lata  2014-2016,  która 
wyniosła 616,85 zł. Tym samym Ruda 
Śląska  wśród  48  sklasyfikowanych 
miast na prawach powiatu znalazła się 
na  31.  miejscu,  odnotowując  awans 
z 40. miejsca w 2017 r. (ranking za la-

ta 2014-2016) i 43. miejsca w 2016 r. 
(ranking za lata 2013-2015).
Jak  zapowiadają  władze  miasta, 

w  przyszłorocznym  rankingu  lokata 
Rudy Śląskiej powinna się jeszcze po-
prawić. – W tym roku na inwestycje za-
planowaliśmy ponad 160 mln zł, to  
o jedną trzecią więcej niż w 2017 r. 
W kolejnych latach również chcemy in-
westować na poziomie ponad 100 mln 
zł rocznie – zapowiada Grażyna Dzie-
dzic. – Mamy uruchomiony niskoopro-
centowany kredyt w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym, który oprócz środków 
zewnętrznych wspomaga nas dodatko-
wo w finansowaniu inwestycji. Oczywi-
ście kolejne transze kredytu uruchamia-
ne są w przemyślany sposób, dlatego 
też wskaźnik zadłużenia miasta cały 
czas oscyluje na bezpiecznym poziomie 
trzydziestu kilku procent – dodaje.
W  latach  2015-2017  Ruda  Śląska  

na  inwestycje  przeznaczyła  blisko  
284  mln  zł,  a  najwięcej,  bo  ponad  
114 mln zł na drogi. To w tym czasie 
zakończono budowę drugiego odcinka 
trasy N-S oraz rozpoczęto budowę ko-
lejnego etapu tej inwestycji, który za-

kończono  w  tym  roku,  a  oddano 
do  użytku  przed  tygodniem.  Kolejną 
inwestycją  drogową  zrealizowaną  w 
tym czasie jest przebudowa ul. Górno-
śląskiej w Bykowinie. Następną pozy-
cją jeśli chodzi o wydatki inwestycyj-
ne w ostatnich trzech latach jest sport, 
na który przeznaczono ponad 60 mln 
zł. Ze środków tych m.in. komplekso-
wo przebudowano basen  letni w No-

wym Bytomiu oraz wybudowano no-
wy  stadion  lekkoatletyczny.  Ponadto 
w latach 2015-2017 ponad 42,3 mln zł 
przeznaczono  na  inwestycje  oświato-
we. Ze środków tych za kwotę ponad 
31 mln zł przeprowadzono 20 termo-
modernizacji placówek oświatowych, 
wybudowano także nową salę gimna-
styczną  przy  Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 w Bielszowicach.

W tym roku na inwestycje w budże-
cie  miasta  zaplanowano  ponad  
162 mln zł. Ponad połowa tych środ-
ków – 82,3 mln zł – przeznaczonych 
zostanie na drogi, ponad 23 mln zł na 
rewitalizację, a na inwestycje z zakre-
su  gospodarki  mieszkaniowej  ponad 
17,6  mln  zł.  Z  kolei  na  inwestycje 
oświatowe  przeznaczono  ponad  
11 mln zł.  TK
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W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

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

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

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM

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

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

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

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

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

ZABIEGI W NARKOZIE

Magdalena Skiba
córka Dominiki i Dariusza

ur. 18.09. (2530 g i 49 cm)

Mateusz Zacharz
syn Eweliny i Mariusza

ur. 21.09. (3250 g i 56 cm)

Sara Kucz
córka Lucyny i Krzysztofa

ur. 20.09. (3098 g i 53 cm)

Anna Pohl
córka Aliny i Mariusza

ur. 21.09. (3550 g i 56 cm)

Luiza Krasówka
córka Agnieszki i Tomasza
ur. 20.09. (2850 g i 52 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Filip Czopp
syn Lidii i Adama

ur. 21.09. (3240 g i 55 cm)

Jakub Drobis
syn Sandry i Mariusza

ur. 20.09. (3050 g i 51 cm)

| POLECAMY

Olga Rudnicka 
Byle do przodu

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – straż, 5 – elektroda ujem-
na 8 – parmezan, 9 – obca czcionka w skła-
dzie, 11 – drwina, 12 – dowódca Kozaków, 
15 – druciany szkielet abażuru, 17 – ryba 
słodkowodna, 20 – „polarna”, 21 – umizgi, 
24 – szwajcarskie frytki, 25 – nadzorca 
folwarku, 28 – chwast zbożowy, 29 – lichy 
utwór literacki, 32 – plakat, 33 – nanos, 36 
– japoński gangster, 39 – pokrewieństwo 
ze strony ojca lub matki, 42 – mit. rzym. 

bogini sadów, 43 – część obszaru wodne-
go, 45 – krótkie wiosło, 46 – schadzka, 47 
– aprak, tkanina odzieżowa.

Pionowo: 1 – Tarsjusz, 2 – niewolnik, 3 
– imię żeńskie, 4 – zespół Beaty Kozidrak, 
5 – syn Adama i Ewy, 6 – Ilion, 7 – lanca, 
10 – składnik czekolady, 13 – ludowy po-
eta muzułmański, 14 – brat Mojżesza, 16 
– gat. papugi, 17 – pasza dla bydła, 18 – 
ssak z rodz. delfi nowatych, 19 – asysta, 21 
– wiraż, 22 – pomieszczenie, 23 – mit. gr. 
ojciec Ajaksa, 26 – gwiazdozbiór, 27 – 
prawy dopływ rzeki Narwi, 30 – małpa 
wąskonosa, 31 – as, 34 – spisek, 35 – sys-
tem płacy za pracę, 37 – ptak z rodz. ibi-
sów, 38 – ryba z kolcem jadowym, 40 – 
człowiek nieuważny, 41 – statek Argonau-
tów, 44 – ukrop.

Hasło krzyżówki nr 28 brzmiało: Wier-
ność to siła. Nagrodę otrzymuje Maria 
Karwot. Po odbiór zapraszamy do redak-
cji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 zło-
tych, który jest do realizacji w fi rmie han-
dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 
38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na adres re-
dakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Trup był, ale już sobie poszedł. 
Maria marzy o własnej restau-

racji. O jej prowadzeniu, tak jak o 
gotowaniu, nie ma pojęcia, ale od 
czego jest kucharz i menedżer? 
Piotr, jej brat, zarządza centrum 
urody, choć nie odróżnia jogi od 
feng shui. Pomocy, zwłaszcza fi -
nansowej, w spełnieniu tych ma-
rzeń rodzeństwu udziela ojciec, 
bogaty przedsiębiorca. 

 Maria i Piotr nie mają złudzeń. 
Za darmo umarło. Ta propozycja 
musi mieć drugie dno. Co tak 
naprawdę planuje ich ojciec? Za 
wszelką cenę postanawiają się tego dowiedzieć. Szpiegostwo, szantaż, 
przekupstwo, nie cofną się przed niczym, by dociec prawdy i ubiec kno-
wania ojca. Wszystkie chwyty są dozwolone!

Olga Rudnicka (ur. 1988) - znana autorka powieści sensacyjnych „Na-
talii 5”, „Cichy wielbiciel”, „Były sobie świnki trzy” i wielu, wielu innych. 
Miłośniczka zwierząt, natury i dobrego jedzenia. Kocha jazdę konną i 
dobrą książkę. Nigdy nie polubi kawy i hipokryzji. Zawsze będzie podą-
żać za swoimi marzeniami.

Małgorzata Warda 
Dziewczyna z gór

Nadia była tylko jedenasto-
letnim dzieckiem, kiedy młody 
mężczyzna porwał ją z przyczepy 
kempingowej, stojącej na tyłach 
domu rodziców, i wywiózł na 
pustkowie w górach, do chaty 
położonej w rozległych lasach, 
gdzie nie docierały dźwięki cywi-
lizacji, żadna droga nie prowadzi-
ła do innych zabudowań, a noca-
mi pojawiały się wilki. Sama ze 
swoim porywaczem dziewczynka 
musiała nauczyć się nie tylko ży-
cia w lesie, ale też zrozumieć, kim 
jest ten mężczyzna i dlaczego to 
właśnie ją skazał na taki los. Odkrycie tajemnicy zmieniło wszystko. 

 Po latach porwanie Nadii pozostaje nierozwiązaną sprawą w policyj-
nych kartotekach. Tymczasem młoda kobieta w górach prosi przypad-
kowego kierowcę o pomoc. Sprawa Nadii może zyskać nowe oblicze. 
Dlaczego dopiero po tylu latach?

Małgorzata Warda – pisarka z Gdyni, dwukrotnie nominowana do 
nagrody głównej Festi walu Literatury Kobiet, w roku 2013 otrzymała 
nagrodę za powieść „Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”.
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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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

 Sprzedam 3 pokoje Westerplatt e 54 m2, 
139 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 114 tys., ka-
walerka, Westerplatt e, 35 m2, 42 tys. Tel.  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.

 Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 180 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 108 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 UWAGA! Do wynajęcia Gabinet Sto-
matologiczny Ruda Śląska-Halemba tel.32 
243-29-98.

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

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.

 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.

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 grati s. 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.

 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.

 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.

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-

 Serwisanta domofonów zatrudnię. Tel. 
604-796-694 w godz. 17-18.

 Valdi Plus zatrudni kucharzy i kelnerów do 
pracy stałej i weekendowej kontakt, tel.  32 
330-05-62, valdiplus@valdiplus.pl.

 Przyjmę pracowników z doświadczeniem 
na stanowisko: ślusarz, spawacz, frezer, to-
karz. Mile widziane osoby na emeryturze. Tel. 
kontaktowy 697-480-004.

 Poszukiwany pracownik do pracy w go-
spodarstwie rolnym – stajnia w Rudzie Ślą-
skiej. Tel. 605-942-109.

 Firma zatrudni ekspedientki i kierowni-
ków do sklepu mięsnego Gliwice, Ruda Ślą-
ska. Tel. 601-521-963.

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.

 Sprzedam młodą kotkę brytyjską, tel.  
500-013-686.

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje

 o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych 

na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Lipowa 4A/2, 
ul. Chorzowska 18/6, 

ul. PCK 4/4,

stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Pani Małgorzacie Rodzince
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” 

w Rudzie Śląskiej
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Panu Mirosławowi Tomasowi
Zastępcy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Siostry Joanny
składa 

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej

Pani Katarzynie Furmaniuk
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

OJca 
składają 

pracownicy MCK

PREZyDENt MIAStA 
RuDA ŚląSKA 

informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.09.2018 r. 
 do dnia 17.10.2018 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie u zbiegu 

ulic Józefa Janty i aleksandra Puszkina, stanowiącej 
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1371/200 
o powierzchni 362 m2, obręb Orzegów, zapisaną na 

karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 

Gl1S/00022879/0 (działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów), która zostanie sprzedana w drodze ustnego 

przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

PREZyDENt MIAStA 
RuDA ŚląSKA

informuje

 o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  urzędu Miasta 
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej położonej 
w rejonie ul. Solidarności, która zostanie oddana 

w najem  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod placyk 
gospodarczy, ul. Morska 8, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 

istniejący ogródek przydomowy.



19www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA| 3.10.2018

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 nieograniczone-
go 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 Bielszowice, k.m. 
4, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr kW Gl1S/00052095/9, stanowiących działki oznaczone numera-
mi geodezyjnymi:

1) 4115/338 o powierzchni 809 m2, użytki: R-IVa, R-IVb,
2) 4117/338 o powierzchni 809 m2, użytki: R-IVa, R-IVb.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzin-
nej, porośnięte trawą. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Pierni-
karczyka 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 Wy-
działu dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyż-
sze. 

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

– dla działki nr 4115/338 – 127.000,00 zł, 
– dla działki nr 4117/338 – 127.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie sta-

nowić 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. Wyso-
kość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w usta-
wie 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 opła-
ty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.11.2018 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 termi-
nie do dnia 31.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki 
nr : 4115/338 – 6.400,00 zł, 4117/338 – 6.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – 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 pie-
niężnych 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 8ºº-18ºº, 
piątek 8ºº-14ºº oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania prze-
targu z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej 
-Bielszowicach przy ulicy Joachima lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego nieza-
budowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej 
- Bielszowicach przy ulicy Joachima lelewela, obręb Bielszowice km. 6, stanowiącej działkę nr 1320/948 
o powierzchni 769 m2, użytki: ŁIV, PsIV, zapisanej w księdze wieczystej nr Gl1S/00006393/1 (działy III i IV 
są wolne od wpisów). 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nie-
ruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada regularny 
kształt, jest porośnięta trawą i drzewami.

 Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Joachima lelewela. 
3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 94.000,00 zł 
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty oraz opłat rocz-

nych z tytułu użytkowania wieczystego
4. Przetarg odbędzie się w dniu 7.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-

nia o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 26.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 4.700,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 
tel. 32 244-90-56.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda kokota 
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 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie 
ulicy Edmunda Kokota, stanowiąca działkę nr 773/73 o powierzchni 366 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, kW nr 
Gl1S/00028710/0 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów). 

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana dział-
ka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

 Nieruchomość posiada kształt prostokąta, położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta 
drzewami, krzewami i trawą. 

działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany 
będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki z drogi publicznej – powyższe będzie wyma-
gało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.

Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr UM/1553/PG/755/dP-d/2016 z dnia 26.07.2016 r. z przeznaczeniem 
pod ogródek przydomowy, z okresem obowiązywania do dnia 31.07.2019 r. Nabywca nieruchomości wejdzie w pra-
wa Wydzierżawiającego z dniem zawarcia aktu notarialnego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 36.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowią-

zującej w dacie zbycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczo-
ną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz 
w terminie do dnia 17.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.800,00 zł, przelewem na konto lub w kasie 
Urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW
Lp. Adres, nazwa obiektu Zakres rzeczowy Wykonanie

 LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

1. Wojciecha Bogusławskiego 14/18 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 787,04
2. Kardynała A. Hlonda 5/2, 6, 10, 14, 18 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 9 330,94

3.
Królowej Jadwigi 6/1, 5, 9, 13 Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 8 041,62

Królowej Jadwigi 6/9 Refundacja za wymianę pieców węglowych 1700,00

4.
Heleny Modrzejewskiej 1B, 1C Remont instalacji domofonowych 5 076,00

Heleny Modrzejewskiej 1, A, B, C, D Remont nawierzchni asfaltowych 36 900,00
5. Joanny 28C Malowanie pomieszczeń gospodarczych 10 465,15

6.
Heleny Modrzejewskiej 8/5 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 222,87
Heleny Modrzejewskiej 8/6 Refundacja za wymianę pieca węglowego 1 000,00

7. Heleny Modrzejewskiej 14/9 Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w kuchni 2 055,88

8. Heleny Modrzejewskiej 20B/8 Refundacja za wymianę pieca Żar    700,00

9. Podlas 2 Projekt montażu nawodnionych pionów p.poż. 8 979,00

10.
Podlas 12, A, B, C, D, E, F, G, H, I

Wymiana stolarki okiennej 6 027,64
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z 
czujnikiem ruchu i zmierzchowym na klad. schod. 19 115,58

Podlas 12 G Remont instalacji domofonowej 2 214,00

11.

Podlas 10E/10
Uszczelnienie przewodów kominowych 

wentylacyjnych  w kuchni i łazience oraz zabudowa 
nasad Turbowent

2 279,77

Podlas 10, A, B, C, D, E
Wymiana opraw oświet. na oprawy LED  z 
czujnikiem ruchu i zmierzchowym na klatk. 

schodowych
11 522,36

Podlas 10D, 10E Remont poziomej instalacji gazowej 8 346,19
Podlas 10E/4 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 784,42
Podlas 10/7 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 870,39

Podlas 10B/1, 2 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 2 086,81
Podlas 10/2, 3, 5, 7, 9, Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 8 060,86

12. Podlas 6/21 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 224,50

13. Podlas 4/6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 
54, 60, 66 Wymiana pionu kanalizacji w łazience 10 730,69

14.  Czereśniowa 5, A, B Wymiana stolarki okiennej 10 266,32

15.
 Czereśniowa 9

Remont chodnika 8 187,55
Remont chodnika 8 118,00

Wykonanie parkingu z płyt ażurowych 18 369,19
Czereśniowa 9/19 Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w kuchni 1 709,79

16.

Czereśniowa 7, A, B Remont chodnika 28 308,64
Czereśniowa 16, A, B, C Wymiana stolarki okiennej 2 617,92

Czereśniowa 16B Remont instalacji domofonowej 2 646,00

Czereśniowa 16, A, B, C Wymiana opraw oświet. na oprawy LED z czujnikiem 
ruchu i zmierzchowym na klat. schodowych 11 062,59

Czereśniowa 16/2, 3 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 2 051,59
Czereśniowa 16A Remont instalacji domofonowej 3 002,40

Czereśniowa 16B/11 Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w łazience 2 409,25

Czereśniowa 16C/5 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 262,58

Czereśniowa 16C/7 1 355,53
Antoniego Tiałowskiego 9, A, B, C, D Wymiana stolarki okiennej 2 324,60

Antoniego Tiałowskiego 9A/1, 4, 7, 10, 13 Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni 6 515,40
Antoniego Tiałowskiego 9D/2, 5, 8, 11 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 7 830,24

Antoniego Tiałowskiego 9A/3, 6, 9, 12, 15 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 9 241,53

Antoniego Tiałowskiego 9/3, 6, 9, 12, 15 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 8 192,57

Antoniego Tiałowskiego 9D/2, 5, 8, 13 Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni i łazience 16 909,05

17. Podlas 18/6 Uszczelnienie przykanalika przewodu 
wentylacyjnego w kuchni 1 965,96

18.
Podlas 24 Wymiana stolarki okiennej 2 444,44
Podlas 24 Wymiana zaworów pod pionami zimnej wody 3 838,35

19.

Podlas 22E/4, 8 Uszczelnienie przykanalika przewodu 
wentylacyjnego w łazience 3 836,46

Podlas 22C, 22D Remont poziomej instalacji gazowej 8 554,54

Podlas 22D/4 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 827,71

Podlas 22, A, B, C, D, E Wymiana stolarki okiennej 5 073,35

20.
Podlas 20, A, B, C, D, E, F Wymiana stolarki okiennej 1 008,32

Podlas 20D,  
Podlas 20D/9, 20D/15

Remont poziomej instalacji gazowej, 
Usunięcie nieszczelności instalacji gazowych 6 804,60

21.
Podlas 36E/13 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 325,28

Podlas 36D/1, 4, 7, 10, 13 Wymiana pionu wodnego w łazience 5 097,75
Podlas 36C/7 Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w kuchni 1 764,01

22.
Bytomska 7A/3 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 322,57

Bytomska 7A/4 Wymiana instalacji gazowej od licznika do kuchni 2 063,87

23.

Bytomska 5, A, B, C, D Wymiana stolarki okiennej 4 233,34
Bytomska 5 Wymiana odcinka poziomu kanalizacji 1 381,21

Bytomska 5/1, 4, 7, 10 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 5 400,66
Bytomska 5B, 5C, 5D Remont poziomej instalacji gazowej 7 930,98

Bytomska 5A/5 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 286,03

24. Podlas 26
Wymiana stolarki okiennej 4 079,61

Wykonanie parkingu z płyt ażurowych 18 038,81

25.

Joanny 7
Refundacja za wymianę stolarki okiennej 6 140,00

Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 164,31

Joanny 7/20 Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu 2 062,34

Joanny 9 Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 271,81

Joanny 11
Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 500,29

Remont instalacji domofonowej 3 423,60

26. Joanny 3 Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 278,81

27. Fabryczna 2 Wymiana poziomów instalacji gazowej 4 635,89

28. Przedszkolna 12 Remont poziomej instalacji gazowej 10 784,84

29. Fabryczna 6 Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 638,41

30. Przedszkolna 1/1, 2, 5, 6, 7, 8 Usunięcie nieszczelności instalacji gazowych 2 336,23
31. Przedszkolna 5, 5A, 5B Refundacja za wymianę stolarki okiennej    620,00

Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED  
z czujnikiem ruchu i zmierzchowym na klatkach 

schodowych
8 601,98

Przedszkolna 5B/1, 4, 7, 10, 13 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 10 496,52
Przedszkolna 7, A, B Wymiana stolarki okiennej 8 420,01

32. Przedszkolna 11A/7 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 745,92
Przedszkolna 13/1, 3, 5, 7 Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni 5 077,62

Stara 5A Remont instalacji domofonowej 1 944,00
33. Karola Goduli 25C/3 Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w łazience 2 489,02

Karola Goduli 25C/1, 3, 5, strych Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 7 821,92
Karola Goduli 25/5 Montaż pieca węglowego    887,71

34. Zasoby A-1 Przegląd wyłączników p.pożarowych 2 852,64

Wymiana akcesoriów drzwiowych 2 385,84

Wymiana szyb w drzwiach wejściowych  
oraz drzwi do piwnic, suszarni 2 149,17

 TERMOMODERNIZACJA
35. Heleny Modrzejewskiej 14 Docieplenie budynku i roboty dodatkowe 711 403,86

36. Heleny Modrzejewskiej 20 354 538,12

37. Podlas 18 394 167,93

38. Joanny 3 Opinia ornitologiczna i hiropterologiczna  
przed dociepleniem budynku 1 300,00

39. Joanny 7  przed dociepleniem budynku 1 300,00

Joanny 9 1 300,00

Joanny 11 1 300,00

40. Fabryczna 2 1 300,00

41. Fabryczna 6 1 300,00

 PAWILONY

42. Dyrekcja, Administracja nr 1, Klub 
„Jowisz” Roboty remontowe 2 512,22

43. Podlas 34 Remont instalacji wodnej 1 647,19

44. Kardynała Augusta Hlonda 3 Remont chodników 53 037,21

45. Joanny 14 Przeróbka instalacji c.o. i wodnej 2 285,48

Jak co roku podajemy wykonanie rzeczowe funduszu remontowego za I półrocze 2018 r.

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
MAKSYMA 

NA PAŹDZIERNIK
„Trudności olbrzymieją,  
gdy od nich uciekamy.”

 Kazimierz  Chyła

REALIZACJA RZECZOWEGO fUNDUSZU REMONTOWEGO
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ADMINISTRACJA NR 2  
– NOWY BYTOM, OS. OBR. WESTERPLATTE

Lp. Nazwa obiektu, adres   Zakres rzeczowy Wykonanie

1.

Zasoby A - 2 Wymiana okien u lokatorów 42.731,15
Refundacja za wymianę stolarki okiennej 1.650,00

P.Niedurnego 38-Hala Targowa Wymiana drzwi wejściowych 3.510,48
Kolista 7d j.w. 3.815,99

2.

Obr.Westerplatte 11 Wykonanie parkingu 35.238,04
Obr.Westerplatte 6,8,10 Wyk.miejsc parkingowych,przebud.chodnika 101.775,76

Objazdowa 15,17 Remont drogi dojazdowej 79.020,22

Spółdzielcza 7 Przebudowa chodnika 10.404,62

Obr.Westerplatte 9 Naprawa nawierzchni drogi      383,33
Obr.Westerplatte 6,8,10 jw.  1.309,07

J.S.Dworaka 9 jw.     848,02
Objazdowa 13,15,17 jw. 6.422,16

Obj.5,J.Markowej 17 jw.    314,50

J.Markowej 15 jw.     320,71

P.Niedurnego 38 jw.     409,59
Pokoju 3,3a jw. 1.848,13

Chorzowska 29 jw. 3.188,60

3.

Ks.J.Szymały 4,6,8 Zamalowanie graffiti 4.233,63

Pokoju 20 jw. 1.975,90

K.Damrota 7 jw. 2.203,08

4.

Obr.Westerplatte 17 Wymiana osprzętu oświetleniowego na LED 20.611,92

Objazdowa 13 jw. 8.760,86

Kolista 5,7 jw. 21.213,31

Ks.J.Szymały 4,6,8 jw. 13.525,96

Ks.J.Szymały 12 jw. 4.141,34

Smolenia 4 jw. 3.366,33

Pokoju 10 jw. 3.464,02

Smolenia 6,6a Modernizacja inst.domofonowej 6.736,82

Ks.J.Szymały 8 jw. 12.919,94

Chorzowska 23b,23c jw. 8.029,89

Objazdowa 17a Wymiana przyłącza SZR 5.378,63

J.S.Dworaka 11 Wyk.projektu oświetlenia parkingu    670,58

J.S.Dworaka 9 jw. 1.243,24

5.

Ratowników 7b,9b Wymiana pionu wod.kan.w mieszkaniach 43.880,22

Obr.Westerplatte 17c jw. 5.417,43

Ks.J.Szymały 10c jw. 9.519,85

Chorzowska 25b jw. 10.676,28

Chorzowska 29b jw. 15.913,98

J.S.Dworaka 11,11a jw. 72.208,54

J.S.Dworaka 9,9a jw. 41.966,45

Pokoju 3 jw.   6.366,57

P.Niedurnego 38c jw. 21.243,19

Obr.Westerplatte 15b Wymiana poziomu kanal.wewnętrznej   2.206,14

Obr.Westerplatte 13e Wym.poziomu kanal.sanit.i deszczowej 4.291,36

Obr.Westerplatte 8 jw. 28.507,94
Objazdowa 5 Wym.poziomów gazowych z wyprow.gazomierzy 24.947,28
Objazdowa 5 Przebudowa inst.gazowej w mieszkaniu    3.399,14

Ks.J.Szymały 4c Uszczelnienie inst gazowej w mieszkaniu       195,10

Pokoju 12 Wym.elementów studni kanal.czyszczenie przykanal.    6.076,83

Spółdzielcza 1 Wymiana wodomierzy w mieszkaniach   3.944,16

Ks.J.Szymały 6 jw.      986,04

Kolista 5,7 jw. 4.392,36

P.Niedurnego 38 jw. 2.061,72

J.S.Dworaka 11 jw. 2.375,57

J.S.Dworaka 9 jw. 4.711,04

Ratowników 9 jw. 5.019,84

6.

Ks.J.Szymały 6 Uszczelnienie przewodów kominowych 2.861,43

Spółdzielcza 3 jw. 7.197,30

Obr.Westerplatte 15c jw. 5.772,70

Smolenia 6 jw. 14.219,07

Objazdowa 17c jw. 4.455,99

P.Niedurnego 38,38c jw. 34.601,65

J.Markowej 17 Zabudowa nasad na przew.kominowych   6.513,30

Pokoju 3 Naprawa elewacji budynku 258.356,87

Smolenia 6 Remont balkonów z dociepleniem 138.656,40

Objazdowa 5 Remont kominów oraz balkonów 148.714,14

6.

Objazdowa 7 jw. 154.555,52

Objazdowa 13 Zabud.daszków nad wejściami,przerobienie żaluzji 43.979,84

Objazdowa 13 Rem. inst. odgromowej,wyk.kotwienia płyt ścian 24.993,59

Objazdowa 13 Zabezp. ścian elew. farbą antygraffiti,licowanie 35.076,24

Objazdowa 13 Roboty dociepleniowe poza audytem 126.869,37

P.Niedurnego 38c Roboty bud.po wymianie pionu wod-kan 13.839,48

P.Niedurnego 38 Demontaż nieczynnego rurarzu pionów p.poż. 10.015,69

P.Niedurnego 38 Wykonanie projektu budowl.p.poż. 16.482,00

P.Niedurnego 38 Remont wejścia do pom.p.poż.oraz wymiennika 32.028,75

Obr.Westerplatte 9 Naprawa biegów schodowych w kl.schodowej 5.047,56

Smolenia 2 Wykonanie logo RSM 2.754,26

Smolenia 4 jw. 2.749,64

Obr.Westerplatte 6 Wykonanie częściowego ogrodzenia pl.zabaw 6.148,33

P.Niedurnego 38 Konserwacja dźwigów  2.035,77

J.S.Dworaka 9 Konserwacja dźwigów    105,30

7. Objazdowa 13  Docieplenie budynku 391.958,74

8.

Magazynowa 12 Prace remontowe dyrekcji RSM        437,87

Pokoju 18 Remont pomieszczeń Adm-2 12.577,21

J.S.Dworaka 9 Wyk. projektu oświetlenia        86,18

J.S.Dworaka 9-Klub Wymiana grzejników c.o.    3.004,67

ADMINISTRACJA NR 3 – RUDA 1
Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie

1. Wolności 20

Roboty dodatkowe związane z ociepleniem 686 151,83
Ocieplenie ścian budynku 604 192,14

Konserwacja  instalacji elektrycznej   24 884,63
Opinia techniczna naprawy ścian    2 163,91

Wymiana okien 12 012,64
Konserwacja dźwigów     550,46

2. Magazynowa 10 Wymiana okien 1 479,45

3. Mickiewicza  5,7
Usunięcie usterek kominiarskich 4 444,51

Wymiana okien 7 342,44

4. Mickiewicza 8

Usunięcie usterek kominiarskich 2 138,97
Montaż nawiewnika okiennego    204,12

Konserwacja instalacji elektrycznej 17 504,81
Konserwacja dźwigów     782,49

5. lokale własne Remont lokali własnych 27 233,72
6. Słowiańska 3 Montaż zaworów na pionach wodnych 7 745,08
7. Zasoby ADM-3 Refundacje za okna 21 814,35

8. Różana 2 i 4
Usunięcie usterek kominiarskich 1 361,77

Wymiana okien 2 664,81
9. Wolności 7 Uszczelnienie przewodu kominowego 6 219,39

10. Norwida 6
Konserwacja instalacji elektrycznej 16 935,43

Konserwacja dźwigów 2 662,12

11. Norwida 20
Usunięcie usterek kominiarskich 1 302,86

Wymiana okien 7 620,67

12 Norwida 24
Wymiana okien 23 340,47

Konserwacja dźwigów      962,43

13. Nałkowskiej 2
Wyprowadzenie inst.gazowej na klat. schodowe, 31 431,80

Wymiana pionu wodno -kanalizacyjnego 48 528,71
Konserwacja dźwigów 1 358,34

14. Nałkowskiej 4 Konserwacja dźwigów    717,53
15. Fiołków 8 Malowanie klatek schodowych 22 645,57
16. Fiołków 10 Wymiana okien    3 042,92

17. Wolności 90
Naprawa obróbek blacharskich, montaż kratek na kominach 15 152,01

Remont domofonu   9 396,00

18. Wolności 92

Montaż kratek na kominach 13 996,51
Wymiana okien   3 875,54

Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych 26 242,76
Malowanie klatek schodowych 28 203,34

19. Wieniawskiego 14
Konserwacja instalacji elektrycznej 16 997,80

Konserwacja dźwigów     108,34

20. Mickiewicza 6

Usunięcie usterek kominiarskich 1 116,83
Wymiana okien 5 908,52

Montaż nawiewnika okiennego    210,60
Konserwacja instalacji elektrycznej 17 044,83

Konserwacja dźwigów         67,40
21. Bzów 3 Konserwacja instalacji elektrycznej 1 172,42
22. Fiołków 2 Malowanie klatek schodowych 32 400,00

23. Norwida 19
Wymiana okien   2 335,71

Naprawa placyka gospodarczego 5 644,08
24. Norwida 14 Montaż nawiewnika okiennego    588,60
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25. Fiołków 4
Konserwacja instalacji elektrycznej 1 683,06

Malowanie klatek schodowych 48 371,42

26. Szyb Powietrzny 7
Montaż stelaża na anteny 11 234,85

Wymiana okien 1 449,79
Remont domofonu 2 538,00

27. Szyb Powietrzny 5

Montaż stelaża na anteny 11 234,86
Usunięcie usterek kominiarskich 1 485,96

Wymiana okien 2 001,07
Montaż nawiewnika okiennego 799,20

28. Norwida 23 Usunięcie usterek kominiarskich 1 392,81

29. Norwida 21
Usunięcie usterek kominiarskich 2 614,59
Montaż nawiewnika okiennego 588,60

30. Fiołków 1

Wymiana okien 5 254,02
Konserwacja instalacji elektrycznej 1 435,85

Wymiana rozdzielni elektrycznej 23 604,80
Malowanie klatek schodowych 49 236,94

31. Bzów 1 Wymiana okien 6 710,03

32. Fiołków 6 Wymiana okien 6 489,61

Wymiana pionu ciepłej i zimnej wody 7 356,73

Malowanie klatek schodowych 56 155,59

33. Norwida 16 Docieplenie ściany po wymianie okien   9 528,97

ADMINISTRACJA NR 4 
– HALEMBA, KOCHŁOWICE

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie

1. Zasoby ADM-4 wymiana stolarki okiennej 13 501,71
2. Zasoby ADM-4 refundacja za wymianę stolarki okiennej   4 126,00

3.

Olszynowa 5b, Energetyków 
19,19a,19b,  17b,17c,8,8a,11a,1d, 

Międzyblokowa 14,14b, 12a,Solidarności 
15,15a,19a,19b,26,26b, 6a, Racławicka 
1a,1d, Miodowa 16,18,20, Oświęcimska 

85,85a,85b

uszczelnienie przewodów kominowych, 
montaż nasad 123 022,78

4.

Olszynowa 5, Energetyków 1,17,8,11, 
Międzyblokowa 14,12,7,5, Solidarności 

15,13,11,19,10,8,4, Racławicka 1, Miodowa 
16,18,20, Łukasiewicza 9, Oświęcimska 85

montaż nawiewników okiennych 17 682,84

5. Energetyków 17 montaż szlabanu 12 694,84

6. Energetyków 8a naprawa zdewastowanej kasety 
domofonowej     837,00

7. Energetyków 8b, piwnice remont instalacji elektrycznej 40 202,60

8. Energetyków 8-8b montaż nawietrzaków      968,21

9. Międzyblokowa 12 usunięcie graffiti     355,50

10. Energetyków  1,1a modernizacja instalacji domofonowej 10 152,00

11. Solidarności 15,15a,15d modernizacja instalacji domofonowej 13 996,80

12. Solidarności 11/1, 15/7, Oświęcimska 
85a/24 wymiana odcinka instalacji gazowej 2 741,52

13. Międzyblokowa 7 wykonanie PT przebudowy inst. gazowej 5 412,00

14. Solidarności 26,26a,26b remont instalacji elektrycznej 97 141,03

15. Solidarności 26 przebudowa elementów sieci 
domofonowej 1 900,80

16. Solidarności 26 wym. rolet w obrębie naświetli dachow.    393,60

17. Solidarności 26 naprawa urządzeń zabawowych 4 987,35
18. Solidarności 11, 26 naprawa tynków elewacji 1 727,26

19. Solidarności 10 ocieplenie bud. wraz z rob .towarzyszącymi 1 534 280,05

20. Solidarności 6 wymiana odcinka kanalizacji deszczowej 2 467,48

21. Olszynowa 5/1 wymiana pionowej inst. wod-kan 8 208,32
22. Olszynowa 5b/4 wymiana pionowej inst. wod-kan 8 138,47
23. Łukasiewicza 9a/2 wymiana pionowej inst. wod-kan 14 862,25
24. Oświęcimska 85b/3 wymiana pionowej inst. wod-kan 14 272,04
25. Oświęcimska 79a/1 wymiana pionowej instalacji wodnej 5 207,99

26. Oświęcimska 85 opłata dot. ocieplenia + audyt 
energetyczny + PB ocieplenia 19 764,65

27. Energetyków 17 opłata dot. ocieplenia       17,00

28. Solidarności 4 opłata dot. ocieplenia      34,00
29. Miodowa 16,18,20 opłata dot. ocieplenia      51,00

30. Łukasiewicza 9 naprawa systemu oddymiania 3 672,00

31. Łukasiewicza 9 kontrola wydajności hydrantów 3 023,71

32. Łukasiewicza 9 wym. zaworu zwrotnego hydrantowego 1 426,65

33. Łukasiewicza 9 naprawa windy    334,58

34. Oświęcimska 79 budowa placyka gospodarczego 36 715,44
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35. Oświęcimska 85 pomiar wydajności sieci  
– do PT mokrych pionów      140,84

36. Oświęcimska 85-87 rem. cząstkowy nawierzchni asfaltowych     2 967,13

37. Łukasiewicza 9-Oświęcimska 85 utwardzenie terenu pod pojemniki do 
segregacji odpadów 14 687,53

38. Oświęcimska 85-83 modernizacja placu zabaw 10 788,71
39. Magazynowa 12+ADM4 remont lokali własnych 4 708,63

ADMINISTRACJA NR 5 
– WIREK, BIELSZOWICE

Lokale mieszkalne

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres robót
Poniesione 

nakłady

1. Równoległa 5    Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji    645,75
2. Chroboka 32-34 Ekspertyza ornitologiczna 1 250,00

3.

Chroboka 28-30    Koszty konserwacji elektrycznej 1 169,94

Koszty konserwacji    695,34

   372,18

Wymiana drzwi wejściowych do budynku 4 870,75

Ekspertyza ornitologiczna 1 250,00

4. Chroboka 28/4, 30/5 Wykonanie zaleceń kominiarskich 6 843,55

5. Chroboka 12-14  
Koszty konserwacji elektrycznej    915,94

Ekspertyza ornitologiczna 1 250,00
6. Chroboka 24-26  Ekspertyza ornitologiczna 1 250,00

7 Chroboka 16-18
Refundacja za wymianę okien ul. Chroboka 18/7    656,00

Ekspertyza ornitologiczna 1 250,00
8. Ks. Niedzieli 31 Wykonanie zaleceń kominiarskich 1 113,44

9. Ks. Niedzieli 33 Refund. za wymianę okien ul. Ks. Niedzieli 33/7 1 037,00

10. Ks. Niedzieli 35
Remont pralni budynku pod wymiennik 4 842,59

Opracowanie projektu c.o. i c.w.u 14 022,00

11. Ks. Niedzieli 29

Wykonanie zaleceń kominiarskich 4 305,91

Remont pralni pod wymiennik 4 842,59

Opracowanie projektu c.o. i c.w.u 18 327,00

12. Ks. Niedzieli 49 Wykonanie zaleceń kominiarskich 4 528,15

13. Ks. Niedzieli 41 Awaryjna wymiana okien ul. Ks. Niedzieli 41c/15 3 024,11
14. Ks. Niedzieli 43 Wykonanie zaleceń kominiarskich 3 636,02

15. Ks. Niedzieli 45

Wymiana wodomierzy      54,50

Koszty konserwacji     944,05

Montaż nawiewników     365,04

16. Ks. Niedzieli 47
Wymiana stolarki okiennej 1 254,93

Refundacja za wymianę okien 4 052,00

17. J. Curie 4

Koszty konserwacji elektrycznej 1 031,51

Koszty konserwacji ogólnej 1 103,03

Montaż nawiewników    210,60

18. Główna 20          

Remont parkingu 20 375,23

Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu 36 873,11

Wymiana wodomierzy     898,04

Koszty konserwacji ogólnej     750,20

Montaż nawiewników     365,04

19. Główna 20/1,5,9,13,17 Wymiana pionowej inst. wod.-kan.   9 359,30

20. Główna 20D/2,6,10,14,18 Wymiana pionowej inst. wod.-kan. 18 841,84

21. Główna  20D/2,3,6,7,10,11,14, 
15,18,19 Wymiana wspólnej pionowej inst. wod.-kan. 24 833,98

22. Kempnego 2

Wymiana stolarki okiennej 5 485,23

Koszty konserwacji ogólnej    279,08

Wykonanie zaleceń kominiarskich 1 868,66

23. Kempnego 2B/1,4,7,10,13 Wymiana pionowej instalacji wod.-kan. 7 184,65

24. Kempnego 2B/2,5,8,11,14 Wymiana pionowej inst. wod.-kan. 7 544,21

25. Kempnego 4

Koszty konserwacji ogólnej   279,09

1 076,07

Wykonanie zaleceń kominiarskich 1 868,67

26. Główna 28
Montaż nawiewników   612,36

  421,20

27. Główna 26

Wymiana głównej tablicy elektrycznej 6 518,79

Udrożnienie zewnętrzn.instal. kanalizacji sanitarn.    430,50

Montaż nawiewników   569,16

  378,00

Koszty konserwacji ogólnej 1 615,46
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27. Główna 24 Koszty konserwacji ogólnej 1 669,28

28. Elsnera 1
Montaż nawiewników   189,72

Aktualiz. mapy zasadniczej, namierzenie zjazdu    212,65

29. Elsnera 3 Udrożnienie zewnętrzn.instal. kanalizacji sanitarn. 1 291,50

Montaż nawiewników   189,72

Aktualiz. mapy zasadniczej, namierzenie zjazdu   212,64

30. Elsnera 4
Montaż nawiewników   189,72

Aktualiz. mapy zasadniczej, namierzenie zjazdu   212,64

31. Jankowskiego 18-18a

Koszty konserwacji elektrycznej 1 026,38
Wymiana poziomej instalacji wod-kan    920,48

Modernizacja instalacji domofonowej 6 129,00

Modernizacja instalacji oświetleniowej 12 187,71

Wymiana sterownika drzwi kabinowych 1 786,59

Malowanie klatki schodowej 31 320,00

Wymiana okienek piwnicznych 4 247,25

32. Jankowskiego 18b-18c

Koszty konserwacji elektrycznej 1 075,14

Modernizacja instalacji oświetleniowej 12 187,72

Montaż nawiewników      160,92

33. Jankowskiego 18B/3,6,9,12,15, 
18, 21,24,27,30,33 Wymiana pionowej instalacji wod-kan 20 668,41

34. Jankowskiego 18b/1,4,7,10,13,
16,19,22,25,28,31 Wymiana pionowej instalacji wod-kan 20 675,77

35. Fitelberga 12
Wykonanie parkingu 12 048,58

Refundacja za wymianę okien   3 201,00

36. Jankowskiego 16b-16c
Wyprowadzenie instalac. gazowej na kl. schodowe 45 011,28

Wymiana pionowej inst wod kan 25 031,46

37. Jankowskiego 16-16a

Montaż nawiewników      612,36
Montaż nowego zasilania mieszkań kolidującego z 

inst. gazową    1 002,91

Refundacja za wymianę okien    4 870,00

38. Paderewskiego 15

Paderewskiego 15c/33      438,00
Udrożnienie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej     774,90

Wymiana zaworów regulacji pod pionem instal. co    2 067,40

Montaż nawiewników     799,20

39. Paderewskiego 13

Wymiana odcinka poziomu wody i zaworów pod 
pionami      920,48

Koszty konserwacji ogólnej      957,82

Montaż nawiewników   1 707,48

Pomiar wydajności hydrantu p.poż    130,87
Wymiana wodomierzy    -249,00

40. Paderewskiego 7

Wymiana stolarki okiennej  Paderewskiego 7/25 6 507,51

Koszty konserwacji elektrycznej    737,68

Wymiana wodomierzy    -332,00

Montaż nawiewników     569,16

41 Paderewskiego 7C/1,4,6,8,10, 
12,14,16,18,20,22

Wymiana pionowej inst wod kan 31 294,17

Usunięcie awarii instalacji c.o.     626,48

Koszty konserwacji ogólnej 1 011,34

42. Paderewskiego 3     
Montaż nawiewników    588,60

Wymiana pionowej instalacji wod-kan 28 889,45

43. Paderewskiego 1  

Montaż instalacji domofonowej 26 816,40

Roboty towarzyszące przy dociepleniu budynku 514 336,39

630 075,83

Docieplenie budynku 1 115 725,98

999 986,54

Wymiana falownika w kabinie sterownej 15 123,78

Koszty konserwacji ogólnej   1 898,28

Montaż nawiewników   1 299,24

Wymiana okien  ul. Paderewskiego 1a/40 1 387,91

Wymiana okien ul. Paderewskiego 1b/27   1 423,28

44. Paderewskiego 9

Wymiana stolarki okiennej ul. Paderewskiego 9c/3   3 572,77

Koszty konserwacji ogólnej     375,50

1 672,89

Montaż nawiewników     569,16

    294,30

Wykonanie zaleceń kominiarskich 10 455,63

45. Paderewskiego 11

Wymiana poziomej instalacji wod.-kan. 5 478,86

Koszty konserwacji ogólnej    375,50

1 672,88

Montaż nawiewników    569,16

   294,30

Wykonanie zaleceń kominiarskich 10 455,64

46. Elsnera 2 Aktualizac. mapy zasadniczej, namierzenie zjazdu     223,07

Koszty konserwacji ogólnej     943,60

47. Magazynowa 12 Wymiana wykładziny podłogowej 395,33

48. Naprawa placów zabaw 4782,09

ADMINISTRACJA NR 6 
– BYKOWINA

Lp. Adres – nazwa obiektu Zakres rzeczowy Wykonanie

1. E. Szramka 1,A,B Naprawa inst.elektr., wymiana RG, ZP , oświetlenia klatki i 
piwnic na oprawy LED 30 240,00

2. Wymiana wentylatorów WD II    3 240,00

3. E. Szramka 3,3A

Zabudowa dylatacji w przejściach między segmentami 15 120,00

Wymiana pionu zw,cw, ccw., kanalizacji –2 piony 10 708,80

Wymiana oświetlenia zewnętrznego    2 052,00

4. Kombajnistów 2,A,B
Wymiana oświetlenia LED oraz instalacji i urządzeń 

elektrycznych    7 020,00

zabezpieczenie sieci domofonowej       648,00

5. Kombajnistów 3A,C Wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji  – 3 piony 18 306,52

6. Kombajnistów 5 wykonanie chodnika z kostki brukowej 19 680,00

7. Szpaków 17 Wymiana oświetlenia zewnętrznego    1 512,00

8. Szpaków 51-53 wymiana pionów instal. wod.-kan. 69 426,13

9. J. Grzegorzka 4 Wymiana RG, zabezp .przedlicznikowych, inst. osprzętu  
oświetleniowego oraz instalacji  p.przepięciowej. 13 927,95

10. J. Grzegorzka 10,A,B Naprawa inst.elektr., wymiana RG, i osprzętu elektr. 25 380,00

11. Wymiana sterownika drzwi kabiny windy    1 786,59

12. E. Szramka 3 Wymiana oświetlenia zewnętrznego     2 052,00

13. Drozdów 4 Wymiana RG, oraz instalacji  p.przepięciowej. 11 875,37

14. Brygadzistów 1 Mapa do celów projektowych 1 500,00

15. Brygadzistów 3 Remont posadzek w korytarzach-1 pion i klatkach 
schodowych 42 120,00

16. Brygadzistów 4 wymiana instalacji odgromowej   3 032,82

17. Brygadzistów 4 wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji – 1pion    9 528,30

18. Izolacja ścian fundamentowych wraz z wykonaniem drenażu 
opaskowego 34 819,39

19. Brygadzistów 5,A,B Montaż instalacji i opraw typu LED -parter budynku 2 214,64

20. Malowanie klatek i wymiana posadzek w klatkach 
schodowych 40 392,00

21. modernizacja sieci domofonowej    7 560,00

22. Wymiana instalacji zw., cw, ccw    3 719,85

23. Brygadzistów 7,A Wymiana wentylatorów WD II    6 998,40

24. Szpaków 9 Wymiana daszku nad wejściem do budynku    7 560,00

25. Szpaków 31 Wymiana oświetlenia zewnętrznego    2 156,40

26.
Kanarków 5, 

Skowronków 4, Szpaków 
11,13,15,17,25,29,31,39

Uszczelnienie elewacji, montaż listew okapowych na 
balkonach i galeriach, naprawa tynków, naprawa słupów 

galerii
34 095,60

27. Kanarków 1,3,5 Wymiana pionów instalacji wod.-kan. 95,326,96

28. Szpaków 31 Remont chodnika 6 150,00

29. Szpaków 37-39 Remont chodnika 14 760,00

30. Szpaków 3-5, Brygadzistów 
1, P. Poloczka 12

Wydzielenia miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych, płyta fundamentowa pod śmietnik, 

montaż wiaty śmietnikowej
13 407,00

31. Brygadzistów 2,3,  
Szybowa 6

Wykonanie zejścia dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia 
do klatki schodowej 3 321,00

32. Sztolniowa 2,a Wymiana wentylatorów WD II 7 560,00

33. Sztygarska 2a Wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji  – 1 pion 10 465,39

34. Sztygarska 3 Wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji  – 2 piony 19 004,21

35. Sztygarska 5 Wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji  – 3 piony 9 149,68
36. Sztygarska 7,7a Wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji  – 2 piony 16 680,66

37. P. Poloczka 6b Wymiana instalacji zw., cw, ccw – 1 pion 4 850,01
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38. ks. A. Potyki 14 Wymiana pionu zw, i kanalizacji  – 1 pion 6 043,50

39. ks. A. Potyki 18 Przebudowa pieca 648,00

40. Kopalniana 10 1 pion Wymiana pionów instalacji wod.-kan. 5 926,60

41. Kopalniana 16,16 a 2piony Wymiana instalacji zw., cw, ccw – 1 pion 18 329,59

Kopalniana 16a Wymiana pionu zw,cw, ccw i kanalizacji  – 1 pion 9 179,91

42. Gwarecka 15a Modernizacja instalacji domofonowej 2 700,00

43. Gwarecka 25a Wymiana enkodera silnika napędowego windy 2 329,74

44. Gwarecka 27b Wymiana pionu zw,cw, ccw – 2 piony 16 170,40

45.
Gwarecka 21,21a,23a  

Zgrzebnioka 4b, 
Szybowa 4b

Uszczelnienie elewacji, montaż listew okapowych na 
balkonach,, naprawa tynków, 26 143,12

46. Gwarecka 31  
lokal użytkowy Przebudowa instalacji elektrycznej 7 995,00

47. Szybowa 4a Przebudowa ścian piwnicznych 1 026,00

48. A. Zgrzebnioka 2-2a Modernizacja instalacji domofonowej 4 860,00

wymiana pionów instalacji wod.-kan. 7 854,61

49. A. Zgrzebnioka16-20 Remont drogi 108 173,64

50. Fr. Wilka 6b Regeneracja podłogi w kabinie windy 602,58

51. Fr. Wilka 7a Modernizacja dźwigu osobowego 124 286,40

52. zasoby A-6 Zabudowa kratek wentylacyjnych na elewacjach budynków 12 916,80

Wymiana stolarki okienno-drzwiowej 36 733,11

Wymiana wodomierzy 8 463,65

Konserwacja urządzeń zabawowych, dostawa i montaż 
ławek parkowych 9 464,85

53. Gwarecka 4-bud. 
administracji Remont sanitariatów 3 003,49

54. Magazynowa 12- bud. 
Zarządu Remonty bieżące 583,18

55. Drozdów 2-4, Szpaków 
3-5, Szybowa 4 Ekspertyzy związane z termomodernizacją 4 584,00

56. Kombajnistów rejon PEC Remont chodnika 19 680,00

57. Brygadzistów 1 Mapy do celów projektowych 1 500,00

ADMINISTRACJA NR 7
– ORZEGÓW, GODULA

Lp.
Nazwa obiektu, 

adres
Zakres rzeczowy Wykonanie

1. W. Lipa 7A/8 Wymiana okien 4.917,40

2. A. Zielińskiego 4C/2 Wymiana okien 5.362,98

3. W. Fojkisa 8/8 Wymiana okien 3.538,09

4. K. Latki 6/15 Wymiana okien 1.502,27

5. K. Latki 6b/10 Wymiana okien 3.882,99

6. W Fojkisa 5A/6 Wymiana okien, refundacja 1.950,00

7. W. Fojkisa 2/15 Wymiana okien, refundacja 4.200,00

8. K. Latki 4B/4 Wymiana okien, refundacja 1.976,00

9. W. Lipa 7-7B
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z 

czujnikiem ruchu – roboty dodatkowe po dociepleniu 
budynku

1.039,05

10. L. Piechy 1
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z 

czujnikiem ruchu- roboty dodatkowe po dociepleniu 
budynku

1.177,81

11. W. Fojkisa 13A/ 4, 7, 10 Remont balkonów 31.345,63

12. W. Fojkisa 1A Remont poszycia dachowego papą termozgrzewalną 8.344,93

13. L. Piechy 12 Remont schodów technicznych do wymiennikowni 17.600,12

14. L. Piechy 7 Remont schodów technicznych do wymiennikowni 20.672,31

15, L. Piechy 7 Rozbiórka – likwidacja stacji wymiennika ciepła 36.900,00

16. L. Piechy 1; 1A, Wymiana poziomów zw, cw i ccw 31.836,73

17. L. Piechy 1B Wymiana poziomów zw, cw i ccw 15.691,32

18. A. Zielińskiego 11 Wymiana poziomów zw, cw i ccw 24.304,78

19. Wymiana poziomów zw, cw i ccw 24.304,78

20. L. Piechy 2A/ 2,4,6,8,10 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 15.521,62

21. A. Zielińskiego 2/ 1, 3, 5, 7, 9 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 7. 976,94

22. L. Piechy 12B/ 2, 5, 8, 11, 14 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 7.985,52

23. W. Fojkisa 9A/ 2, 4, 6, 8, 10 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 15.534,21

24. W. Fojkisa 4/ 5, 10, 15, 20, 23 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 8.005,60

25. W. Fojkisa 4/ 2, 7, 12, 17, 22 Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 8017,68

26. L. Piechy 1-1b Modernizacja inst. domofonowej 6.264,00

27. K. Latki 2,4,6,8 Naprawa i montaż bramy do placyku gospodarczego 2.950,98

28. Lipińska 10A/9     Naprawa stolarki okiennej 272,16

29. Lipińska 10A/12; 10A/9 Naprawa stolarki okiennej 777,60

30. W. Lipa 9aA /3,11; 7/15 Naprawa stolarki okiennej 933,12

40. W. Lipa 9/7; 9B/15 Naprawa stolarki okiennej 544,32

41. L. Piechy 1A/1 Naprawa stolarki okiennej 349,92

42. L. Piechy 7A/1 Naprawa stolarki okiennej 427,68

43. W. Fojkisa 11A/5 Naprawa stolarki okiennej 272,16

44. A. Zielińskiego 13 Naprawa stolarki okiennej- kl. schodowa 73,44

45. W. Fojkisa 4/2 Naprawa stolarki okiennej 272,16

46. L. Piechy 3B/6 Montaż nawiewników 167,40

47. L. Piechy 12B/ 6 Montaż nawiewników 569,16

48. W. Fojkisa 3/1 Montaż nawiewników 799,20

49. A. Zielińskiego 9/7 Montaż nawiewników 773,28

50. A. Zielińskiego 13/5 Montaż nawiewników 1.009,80

51. K. Latki 4B/2 Montaż nawiewników 167,40

52. J. Waniora 1/7 Montaż nawiewników 162,05

53. A. Zielińskiego 3 Wykonanie zabudowy kratek wentylacyjnych- koolce 
odstraszające ptaki (gołębie) 2.462,40

54. L. Piechy 2/ 6, 7 Wykonanie zasilania pod zabudowę nasady 
niskociśnieniowe 344,29

55. A. Zielińskiego 2C/7 Wykonanie zasilania pod zabudowę nasady 
niskociśnieniowe 140,47

56. A. Zielińskiego 4/10, 4A/7, 8, 
10;  4B/1

Wykonanie zasilania pod zabudowę nasady 
niskociśnieniowe 231,85

57. W. Fojkisa Wykonanie zasilania pod zabudowę nasady 
niskociśnieniowe 93,06

58. W. Fojkisa 3B Naprawa nasady niskociśnieniowej 270,00

59. A. Zielinskiego 2, 2A Wyprowadzenie instalacji gazowej na klatki schodowe 31.326,90

60. L. Piechy 1-1bB Wykonanie zaleceń kominiarskich
po dociepleniu budynku 1.632,96

61. W.  Lipa 7-7B Docieplenie budynku oraz roboty dodatkowe 971.306,29

62. L. Piechy 1 Docieplenie budynku oraz roboty dodatkowe 686.033,12

63. Fundusz termomodernizacyjny

64. W.  Lipa  7-7B Docieplenie budynku 581.572,78

65. L. Piechy 1 Docieplenie budynku 296.299,60

66.

67. Mienie gruntowe

68. Zasoby ADM 7 Przegląd roczny placów zabaw 861,00

69. Zasoby ADM 7 Monitoring – montaż kamer 1.789,65

70. Lokale własne

71. RSM ODK Jowisz, ADM 7, 
DYREKCJA RSM Bieżące remonty lokali własnych 321,4

OGŁOSZENIE
 

RudZka SpóŁdZIElNIa MIESZkaNIOwa w RudZIE Śl. 
ul. MaGaZyNOwa 12, tEl. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej  
wymienionych lokali użytkowych

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 3a, pow. 37,20 m1. 2, parter w budynku  mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5 ul. Gwarecka 23a, pow. 12,25, parter w budynku  mieszkalnym z c.o.2. 

Ruda Śl. 5 ul. Brygadzistów 3a, pow. 63,40 , parter w budynku mieszkalnym z c.o.3. 

Ruda Śl. 10 ul. Ludomira Różyckiego 30 , pow. 55,24 I piętro w pawilonie wolnostoją-4. 
cym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane 
wyżej lokale.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Człon-
kowsko-Lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytkowa
Wyposażenie 
w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin 
lokalu

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta

1.
Ruda Śląska
-Bykowina 

ul. Jagiellońska 3/2

91,40 m2 
(3p + k 
+ łaz. 

+ w.c.)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 
należy wykonać 

ogrzewanie 
etażowe

6,11 zł/m2 1.000 zł 15.10.2018 r.
godz. 10.00

2.
Ruda Śląska

-Wirek 
ul. 1 Maja 361/11

44,17 m2 
(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 15.10.2018 r.
godz. 11.30

3.
Ruda Śląska

-Wirek 
ul. Kokota 3/19

40,00 m2 
(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej 

4,69 zł/m2 700 zł 15.10.2018 r.
godz. 12.00

4.
Ruda Śląska

-Ruda 
ul. Piastowska 11/3

34,52 m2 
(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej 

4,40 zł/m2 700 zł 15.10.2018 r.
godz. 13.00

5.
Ruda Śląska
-Orzegów 

ul. Bytomska 26/1

35,65 m2

(1 p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 15.10.2018 r.
godz. 14.00

6.
Ruda Śląska
-Orzegów 

ul. Bytomska 41/1

90,30 m2 
(3 p + k + wc)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe 

5,11 zł/m2 1.000 zł 15.10.2018 r.
godz. 14.30

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych (*)

Ruda Śląska
Bielszowice

ul. Kokota 167/3 (*)
5,00 zł/m2 700 zł 16.10.2018 r.

godz. 14.30

(*) Uwaga: w tym przypadku nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta (wymagane w szczegól-
ności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów).

(*) Uwaga: istnieje możliwość ewentualnego zaadaptowania lokalu mieszkalnego na lokal użyt-
kowy do prowadzenia nieuciążliwej dla lokatorów działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., 
pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 
19 października 2018 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na 
poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 
1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 22 października 2018 r. (data wpływu wadium na konto 
MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM 
TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 34 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 
32 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal 
z przetargu bez podawania przyczyny. 

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży
na terenie Miasta Ruda Śląska

Październik / 2018 r.

Lp. Adres lokalu/garażu 

Pow. 
lokalu

/garażu 
(m2)

Wypos.
w instalację

Stawka 
wywoł.
(nett o
/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu/garażu

LOKALE   UŻYTKOWE 

1.

Ruda Śląska-Ruda 
ul. Piastowska 27A/2 lokal 

na parterze w budynku 
niemieszkalnym

 33,85 elektryczna, 
wod.-kan. 4,00 500,00 16.10.2018 r.

godz. 9.00

2.

Ruda Śląska-Ruda 
ul. Stanisława 2/1 lokal 
na parterze w budynku 

mieszkalnym

 33,28 elektryczna, 
wod.-kan. 4,00 500,00 16.10.2018 r.

godz. 10.00

3.

Ruda Śląska 6-Halemba 
ul. Solidarności 5/3 

lokal na piętrze w budynku 
usługowym

 32,70 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
9,00 1.000,00 16.10.2018 r.

godz. 11.30

4.

Ruda Śląska-Wirek 
ul. Katowicka 45/02 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

44,50 elektryczna, 
wod.-kan., 9,00 500,00 17.10.2018 r.

godz. 9.00

5. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kunickiego 10/1 20,86 elektryczna, 

wod.-kan., 5,00 500,00 17.10.2018 r.
godz. 11.00

6. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kunickiego 10/2 

63,88 elektryczna, 
wod.-kan., 5,00 500,00 17.10.2018 r.

godz. 11.00

7.

Ruda Śląska-Bielszowice 
ul. Kokota 132/01 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym

49,00 elektryczna, 
wod.-kan., 9,00 500,00 17.10.2018 r.

godz. 12.00

GARAŻ 

8.
Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 270/I/5 

garaż w bud. usługowym 

15,30 brak 4,00 500,00 17.10.2018r.
godz. 1000

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do 

organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu  24 października 2018 r.  o godz. 11.00  w siedzibie Miejskie-

go Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka                      
z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 w terminie do dnia 19 października 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora 
przetargu) lub w kasie Organizatora  (ul. 1 Maja 218,  kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od 
godz. 7.30  do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30  do 15.00);  
piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium  na przetarg w dniu 24.10.2018 
r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu ) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 
19 października 2018 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda 
Śląska – pokój 33 (II piętro)  Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż 
z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności go-
spodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do naj-
mu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stro-
nie internetowej:  www.mpgm.com.pl

Dodatkowych informacji udziela Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 wew. 745 Biuro Eksploatacji 
MPGM TBS Sp. z o.o.



Srebrny medal zdobył Robert Mirek 
podczas mistrzostw świata w wędkar-
stwie rzutowym (casting) w kategorii 
juniorów. Młody rudzianin sprawdził 
swoje siły w Puławach. 

– Nasz zawodnik stanął na podium 
w tej dyscyplinie już trzeci raz. Po 
brązowym medalu w 2016 roku oraz 
złotym w 2017, tym razem zdobył 
srebrny medal indywidualnie – pod-
kreślił Dariusz Ciacia, trener zawodni-
ka. – Życzymy mu kolejnych wielu suk-
cesów w walce z najlepszymi na świe-
cie – dodał. 

Co więcej, Robert Mirek będzie re-
prezentował Polskę od 2019 roku 
w kategorii seniorów. 

WędkarstWo
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oGŁosZENIE

KOLUMNY 
SPORTOWE ZREDAGOWAŁA 

AGNIESZKA LEWKO

6. kolejka
klasa A 2018/2019, grupa Katowice

Grunwald Ruda Śląska 
 – Jastrząb Bielszowice 5:0

1:0 Mleczko, 12. min, 2:0 Jankowski, 
59. min , 3:0 Ogłoza, 67. min, 4:0 Ogło-
za, 68. min, 5:0 Babisz, 83. min 

Wawel Wirek  
– Kolejarz 24 Katowice 7:0

1:0 G. Kałużny, 11. min, 2:0 Mandzel, 
15. min, 3:0 Mandzel, 18. min, 4:0 
Mandzel, 36. min, 5:0 Mandzel, 38. min  
6:0 Lux, 42. min, 7:0 Lux, 64. min 

Urania II Ruda Śląska  
– MKS Siemianowiczanka II 2:3

1:0 Piecha 29. min (karny), 1:1 Al-
brecht, 46. min, 2:1 Błażejczyk, 51. min  
2:2 Kowalczyk, 81. min (karny), 2:3 
Marona, 90 + 2. min 

IV liga, grupa I
Polonia Bytom  

– Slavia Ruda Śląska 1:1

PIŁka�NożNa� 
W�skrócIE

6 października 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Termin
osTaTniego
biegu:

3 listopada 2018

Młody rudzianin należy  
do koła PZW 92 KWK Halemba. 

Robert Mirek  
wicemistrzem 

świata

ZaPasy�

Slavia z medalami
Doskonały start zaliczyły młodzicz-

ki i młodzicy Slavii na mistrzostwach 
w zapasach w stylu wolnym i zapa-
sach kobiet. 

– Pod dyktando zawodniczek i za-
wodników Slavii przebiegały rozegra-
ne 30 września w Tychach Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
i Młodziczek. W zawodach uczestni-
czyło 190 zawodników i zawodniczek 
z województw: śląskiego, dolnoślą-
skiego, małopolskiego i opolskiego. 
ZKS Slavia wygrał rywalizację klubo-
wą zarówno wśród młodzików jak 
i młodziczek – informuje Tomasz Gar-
czyński, trener ZKS-u Slavia Ruda 
Śląska. 

Złote medale wywalczyli: Aleksan-
der Czarnota (75 kg), Patrycja Cuber 
(66 kg), Magdalena Smołka (62 kg), 
Martyna Skalec (54 kg) i Julia Danisz 

(50 kg). Srebrne medale zdobyli: Wero-
nika Bańko (62 kg), Oliwia Stróżyk (36 

kg), Magda Rutkowska (39 kg). Medale 
brązowe: Kamil Zanjat, Jakub Olech, 

Marcin Tomczyk, Wiktor Moskalik, Ju-
lia Niemczyk (w kategorii 58 kg). 

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45 

w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

Młodzicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska popisali się dobrą formą w Tychach. 



Jiu-Jitsu 

Jedenaście medali w Słowenii

sKAt

Medale wywalczyli zawodnicy i zawodniczki klubu.
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Jedenaście medali zdobyli zawodnicy KTJ 
MMA Team Ruda Śląska na międzynarodo-
wym turnieju jiu-jitsu, który odbył się w Breżi-
cach w Słowenii.

Pierwszy dzień zawodów zakończyli zdoby-
wając siedem medali w kategorii ne waza no 
gi. Kamil Krzewina zdobył złoty medal, Mar-
tyna Pawlak dwa złote medale i brąz, Kajetan 
Liszewski wywalczył brąz, Weronika Przybyła 
i Krzysztof Wrona zdobyli srebro. 

– Jednocześnie jako kadra Śląska jiu-jitsu 
wygraliśmy klasyfikację medalową. Dzień 
później rudzianie wystartowali w Pucharze 
Polski Jiu-Jitsu Ne Waza Gi w Sochaczewie,  
gdzie zdobyli kolejne medale – komentował 
Damian Seweryn z KTJ MMA Team Ruda 
Śląska. 

Z kolei następnego dnia rudzianie wywal-
czyli cztery medale. Złote zdobyli: Martyna 
Pawlak, Martyna Cichosz i Kajetan Liszewski, 
a srebrny medal wywalczył Kamil Krzewina. 

Skaciarze  
wicemistrzami Polski

Sekcja skata „Pokój” Ruda Śląska 
triumfowała. W niedzielę (23.09) 
zakończyły się rozgrywki I ligi skata 
sportowego, podczas których grupa 
z Rudy Śląskiej zdobyła drugie miej-
sce i wicemistrzostwo Polski. – Liga 
liczyła dwadzieścia pięć drużyn, dla-
tego wicemistrzostwo dla nas jest 
dużym osiągnięciem. Kiedyś ta dru-
żyna była mistrzem Polski i teraz po-
woli wraca do formy – zaznaczył Jan 
Adamczyk z sekcji „Pokój” Ruda 

Śląska. W skład drużyny wicemi-
strzów weszli: Leszek Maciaszek 
(kapitan), Wiesław Maciaszek, Zbi-
gniew Stąpniak i Paweł Skuczik. 

– Cieszymy się z tego sukcesu 
i mamy nadzieję na kolejne. Nasza 
sekcja rozgrywa zawody w ponie-
działki o godzinie 16.30 w Bykowi-
nie przy ul. Gwareckiej w pubie. Za-
chęcam do gry wszystkich, którzy 
chcieliby się do nas przyłączyć  
– dodał. 

Puchar Omegi odbywa się wiosną i jesienią.

XI edycja Pucharu Omegi, czyli za-
wodów jeździeckich zorganizowanych 
przez Sportowy Klub Jeździecki Ome-
ga, odbyła się w niedzielę (30.09) 
w Stajni Omega przy ul. Jagiełły.  
Mieszkańcy Rudy Śląskiej i okolic 
mieli okazję zobaczyć zmagania star-
szych i młodszych zawodników klubu 
w konkursie skoków przez przeszkody 
oraz ujeżdżenia.

– Głównym celem Pucharu Omegi 
jest upowszechnienie zdrowego trybu 
życia i pasji sportowej wśród miesz-
kańców Rudy Śląskiej i okolic. Jest to 
również wspaniała okazja, aby podzie-
lić się z innymi naszą pasją i miłością 
do koni. Być może zawody Pucharu 

JeździectwO 

Galopem przez przeszkody

Omegi zainspirują innych do uprawia-
nia tego pięknego sportu, jakim jest 
jeździectwo. Jesteśmy przekonani, że 
warto nas odwiedzić, aby zobaczyć ry-
walizację sportową w wykonaniu na-
szych zawodników – mówiła Karolina 
Warzybok, organizatorka zawodów.

Puchar Omegi odbywa się dwa razy 
w roku – wiosną i jesienią. Jest elemen-
tem przygotowań zawodników SKJ 
Omega do takich imprez jak: Puchar 
Polski WKKW, akademickie mistrzo-
stwa Polski w skokach przez przeszko-
dy oraz w ujeżdżeniu czy mistrzostwa 
Śląska. Niedzielne zawody rozegrane 
zostały w dwóch konkurencjach: skoki 
przez przeszkody oraz ujeżdżenie.

Derby dla Grunwaldu

Wiele emocji dostarczył kibicom 
derbowy mecz Grunwaldu z Jastrzę-
biem Bielszowice. Podczas sobotnie-
go (29.09) spotkania czwarty zespół 
z tabeli, czyli Grunwald, zmierzył się 
z pierwszym w tabeli Jastrzębiem 
Bielszowice. 

Oba zespoły mierzyły w trzy punk-
ty, bo goście chcieli powiększyć prze-
wagę nad resztą stawki i utrzymać 
miano drużyny niepokonanej, nato-
miast zawodnicy Grunwaldu chcieli 
odrobić stratę w tabeli, bo do Jastrzę-
bia brakowało im dwóch punktów. 
I tak w sobotę w 4. meczu ligowym 
w Halembie Grunwald wygrał z ze-
społem z Bielszowic po raz czwarty 
(5:3, 4:0, 2:1 i w sobotę 5:0). Mecz 
zaczął się dość spokojnie. Dopiero 

Grunwald pokonał Jastrzębia w meczu derbowym.

PiłKA nOżnA 

Grunwald Ruda Śląska – Jastrząb Bielszowice 5:0
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w 5. minucie z rzutu wolnego zawod-
nicy Dariusza Ogońskiego tylko raz 
poważnie zagrozili bramce Łukasza 
Kurpasa, jednak bramkarz Grunwal-
du nie dał się pokonać i skutecznie 
obronił. Później w 59. minucie piłka-
rze Jastrzębia otrzymali drugi cios 
w postaci drugiej straconej bramki, 
a następny kilka minut później, gdy 
zawodnik z Bielszowic otrzymał dru-
gą żółtą kartkę, padając w polu kar-
nym Grunwaldu. W dalszej części 
spotkania Grunwald jeszcze trzy razy 
trafił do bramki. Dobrą zmianę dał 
Patryk Twardoch, który wszedł na bo-
isko w 58. minucie przy wyniku 1:0, 
a w ciągu dziesięciu minut miał swój 
udział w trzech kolejnych bramkach  
– przy golu 2:0 wypuścił sam na sam 

Wojciecha Jankowskiego, przy wyni-
ku 3:0 zaliczył podanie bez patrzenia, 
po którym z bramkarzem gości zmie-
rzył się Daniel Mleczko i wyłożył pił-
kę Dawidowi Ogłozie. Na 4:0 „Twar-
dy” przeprowadził akcję lewą stroną 
i idealnie dograł do Dawida Ogłozy. 
Z kolei inny zmiennik, Bartosz Botor, 
w ciągu minuty dwukrotnie mógł 
wpisać się na listę strzelców. W 79. 
minucie nie został jednak dostrzeżo-
ny przez Wojciecha Jankowskiego, 
a 60 sekund później już sam mógł 
„ukłuć” rywala, jednak uderzył 
wprost w ręce bramkarza. Z kolei 
w doliczonym czasie gry z idealnej 
wrzutki przed bramkę Botora nie sko-
rzystał Patryk Twardoch uderzając 
głową nad bramką.

sPORtOwy ROzKłAd JAzdy 
Biegi

6 października, godz. 11.00  
– Bieg Wiewiórki (bieżnia Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej w Halembie)

13 października, godz. 15.00 
– Bieg Papieski, parafia św. Barbary w Bykowinie

Piłka nożna 
7 października, godz. 11.00  

– mecz Jastrząb Bielszowice – PKS Józefka Chorzów
7 października, godz. 11.00  

– mecz KS Kolejarz Katowice – GKS Grunwald Ruda Śląska
7 października, godz. 11.00 – mecz MKS Siemianowiczanka – Wawel Wirek

7 października, godz. 11.00 – mecz GKS Gieksa II – GKS Urania II
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