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WYWIAD

Ponad 3 miliony każdego roku na sport
Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się pogłoski o tym, że władze Rudy Śląskiej „niszczą rudzki sport”, w tym jeden z najbardziej zasłużo-
nych rudzkich klubów piłkarskich, KS Slavia. Władzom miasta zarzucono, że nie wywiązały się z obietnicy dofinansowania tegoż klubu w takim stopniu, 
by mógł on kontynuować grę w czwartej lidze. Między innymi o tej sprawie rozmawiamy z Anną Krzysteczko, zastępcą prezydent miasta odpowiedzialną  
m.in. za sprawy dotyczące rudzkiego sportu. 

– Temat Klubu Sportowego Slavia jest ostat-
nio gorący. Od niego więc zacznijmy. Czy Sla-
via Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie na 
kontynuację gry?

– Wywiązaliśmy się z tej obietnicy. Klub po-
trzebował 75 tys. złotych na kontynuację gry  
w IV lidze i te pieniądze otrzymał. W sumie 
w tym roku KS Slavia dostanie od miasta prawie  
287 tysięcy zł dofinansowania. Dla porównania 
w roku ubiegłym klub ten otrzymał 290 tys. zł. 
W latach poprzednich dofinansowanie kształto-
wało się następująco: 2017 r. – 281 tys. zł,  
2016 r. – 203 tys. zł, 2015 r. – 165 tys. zł  
i 2014 r. – 161 tys. zł. Dlatego nie sposób się zgo-
dzić z tezą, że miasto będzie odpowiadać za wy-
cofanie drużyny KS Slavia z IV ligi i za upadek 
klubu. Tegoroczny podział środków dla klubu to 
152 tysiące złotych na szkolenie dzieci i mło-
dzieży oraz 135 tys.  zł na szkolenie grup senior-
skich, w tym właśnie wspomniane 75 tysięcy, 
które potrzebne były na kontynuację gry  
w IV lidze. Miasto podpisało z władzami klubu 
umowę dotyczącą promocji Rudy Śląskiej pod-
czas rozgrywek. Umowa obowiązuje od 1 marca 
do 31 grudnia 2019 roku. Środki uzyskane w ten 
sposób i przekazane do klubu, Slavia miała prze-
znaczyć na kontynuację gry w IV lidze. 

– Przypomnijmy więc, jak wygląda podział 
środków na sport w naszym mieście.

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia 
realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej  
w Rudzie Śląskiej w 2019 r.:

Sportowe szkolenie grup seniorskich od daty 
podpisania umowy do 30.06.2019 r.

Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska  50 000 zł1. 
Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 25 000 zł2. 
Górniczy Klub Sportowy Grunwald Ruda Śląska  7 000 zł3. 
Górniczy Klub Sportowy Wawel Ruda Śląska  7 000 zł4. 
Górniczy Klub Sportowy Urania Ruda Śląska  16 000 zł5. 
Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska  26 000 zł6. 
Towarzystwo Piłkarskie Jastrząb Ruda Śląska  7 000 zł7. 
Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska  40 000 zł8. 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska  28 000 zł9. 
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Gwiazda Ruda Śl. 30 000 zł10. 
Uczniowski Klub Sportowy Wolej Ruda Śląska  6 000 zł11. 
Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska  30 000 zł12. 
Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śląska 28 000 zł 13. 

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia 
realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej  
w Rudzie Śląskiej w 2019 r.:

Sportowe szkolenie grup seniorskich  
II etap od 1.07-31.12.2019 r.

Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 70 000 zł1. 
Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 25 000 zł2. 
Górniczy Klub Sportowy Grunwald Ruda Śląska 5 000 zł3. 
Górniczy Klub Sportowy Wawel Ruda Śląska 15 000 zł4. 
Górniczy Klub Sportowy Urania Ruda Śląska 15 000 zł5. 
Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska 110 000 zł6. 
Towarzystwo Piłkarskie Jastrząb Ruda Śląska 5 000 zł7. 
Klub Sportowy Pogoń koszykówka mężczyzn,  45 000 zł8. 

 zapasy Ruda Śląska
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska 36 000 zł9. 
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Gwiazda Ruda Śl. 70 000 zł10. 
Uczniowski Klub Sportowy Wolej Ruda Śląska 6 000 zł11. 
Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska 30 000 zł12. 
Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śl. 28 000 zł13. 

– Środki finansowe na zadania z zakresu spor-
tu w Rudzie Śląskiej zostają rozdysponowane 
zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta po 
przeanalizowaniu oceny i propozycji komisji 
konkursowej, która dokonuje oceny ofert złożo-
nych do otwartego konkursu. Od kilku lat każde-
go roku przeznaczamy w naszym mieście ponad 
3 mln zł na dofinansowanie klubów i stowarzy-
szeń sportowych. W ubiegłym roku była to kwo-
ta ponad 3,3 mln zł. Z tego 2,5 mln zostało prze-
znaczonych na szkolenie dzieci i młodzieży.  
O środki te kluby starają się w otwartym konkur-
sie ofert. Za każdym razem złożone wnioski oce-
niane są przez komisję konkursową, która bierze 
pod uwagę, oprócz samych projektów, również 
posiadaną bazę i sprzęt sportowy, czy takie 
aspekty jak szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
sukcesy klubów. Wszystkie procedury związane 
z konkursem są jawne, a do komisji zapraszamy 
obserwatorów, którzy mają wgląd w cały proces 
oceny złożonych ofert. Podczas ostatniego kon-
kursu nikt nie zakwestionował wyników, a co za 
tym idzie – podziału pieniędzy. 

– To oczywiście nie wszystkie wydatki na 
sport w Rudzie Śląskiej… 

– Na inwestycje sportowe i rekreacyjne wyda-
liśmy w 2018 roku około 10 mln zł. Kolejne  
10 mln zł kosztuje nas utrzymanie obiektów 
sportowych już istniejących w mieście. To bu-

dżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wszystkie wydatki sportowe w mieście w 2018 r. 
wyniosły 30,6 mln złotych. Dlatego uważam, że 
władze miasta wspierają sport i sportowców oraz 
robią wszystko, żeby trenujący u nas sportowcy 
mieli ku temu jak najlepsze warunki. Tutaj nie 
trzeba dowodów. Wystarczy się rozejrzeć i zoba-
czyć, jakim powodzeniem cieszą się inwestycje 
sportowe zrealizowane w ostatnich latach.  
Z otwartych obiektów sportowych skorzystało 
prawie 300 tys. osób, z hal sportowych 150 tys.,  
a kryte pływalnie odnotowały obecność ponad 
175 tys. użytkowników. Nie można także pomi-
nąć infrastruktury przy szkołach. Na moderniza-
cję szkolnych obiektów sportowych przy  
SP nr 13, SP nr 16 i SP nr 30 przeznaczyliśmy  
2,5 mln złotych, zaś na budowę infrastruktury 
przy SP nr 3 – 1,5 mln zł. Nowe miasteczko ru-
chu drogowego to z kolei koszt 1,2 mln złotych, 
a trwająca obecnie modernizacja hali sportowej 
w Halembie będzie kosztowała prawie pół milio-
na złotych. 

– Kluby sportowe mogą też starać się o środki 
finansowe na tzw. małe granty. Co to takiego?

– Kluby mogą składać wnioski na realizację 
zadań krótkoterminowych. Tego typu wsparcie 
może wynosić do 10 tysięcy złotych. Do marca 
2019 roku kluby sportowe z Rudy Śląskiej otrzy-
mały już ponad 20 tego typu grantów na kwotę 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży od daty 
podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 190 000 zł1. 
Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 145 000 zł2. 
Górniczy Klub Sportowy Grunwald Ruda Śląska 150 000 zł3. 
Górniczy Klub Sportowy Wawel Ruda Śląska 150 000 zł4. 
Górniczy Klub Sportowy Urania Ruda Śląska 280 000 zł5. 
Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska 260 000 zł6. 
Towarzystwo Piłkarskie Jastrząb Ruda Śląska 105 000 zł7. 
Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska 135 000 zł8. 
Miejski Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska  64 000 zł9. 
Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń Ruda Śląska 134 000 zł10. 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska  95 000 zł11. 
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Gwiazda Ruda Śl. 119 000 zł12. 
Uczniowski Klub Sportowy Wolej Ruda Śląska  13 000 zł13. 
Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śl. 167 000 zł14. 
Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska  40 000 zł15. 
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe Zryw Ruda Śląska  64 000 zł16. 
Uczniowski Klub Sportowy Halembianka 2001 Ruda Śl.  12 000 zł17. 
Uczniowski Klub Sportowy Grot Ruda Śląska  66 000 zł18. 
Klub Sportowy Kyokushin Karate Ruda Śląska  38 000 zł19. 
Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska  36 000 zł20. 
Uczniowski Klub Sportowy Manta Ruda Śląska  80 000 zł21. 
Rudzki Klub Sportowy MAT Ruda Śląska  32 000 zł22. 
Uczniowski Klub Sportowy Floret Ruda Śląska  31 000 zł23. 
Szkółka Rekreacyjno-Sportowa Orlik Ruda Śląska  26 000 zł24. 
Olimpiady Specjalne Oddział Ruda Śląska  20 000 zł25. 
Tenisowy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska  43 000 zł26. 
Ciężarowy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska  32 000 zł27. 
Uczniowski Klub Sportowy Śląsk Ruda Śląska  19 000 zł28. 
Rudzki Klub Grotołazów Nocek Ruda Śląska  5 000 zł29. 
Zapaśniczy Klub Sportowy Milon Ruda Śląska  9 000 zł30. 
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Bielik Ruda Śląska  25 000 zł31. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska  91 000 zł32. 
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  24 000 zł33. 

 Oddział Ruda Śląska

Organizacja zawodów sportowych i udział  
w zawodach o zasięgu lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym od daty podpisania umowy  
do 31.12.2019 r.

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek dla
 Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa

 XXII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Olimpiada
 Radości  6 000 zł
2. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska

 III Turniej Pokoleń SPR Grunwald Ruda Śląska   5 990  zł
3.  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska

 Młodzieżowy Festiwal Piłki Ręcznej   6 350 zł
4. Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska

 VII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców 
 o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska  12 100 zł
5. Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska

 XXIX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
 im. Ryszarda Dworoka  12 100 zł
6. Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” Ruda Śląska

 Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej, Skokach 
 na Ścieżce i Trampolinie Dzieci i Młodzieży 
 – Ruda Śląska 2019  10 033  zł
7.  Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” Ruda Śląska

 Młodzieżowy Festiwal Siatkówki – Ruda Śląska 2019  15 860  zł
8. Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” Ruda Śląska

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
 – Ruda Śląska 2019  10 500 zł
9. Katolicki Parafialny Klub Sportowy „Halemba” Ruda Śląska

 Udział w Mistrzostwach Europy 2019 akrobatów 
 Holon – Izrael  5 400 zł 
10. Rudzki Klub Sportowy „MAT” Ruda Śląska

 Organizacja Turniejów Szachowych  3 000 zł
11. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń” Ruda Śląska

 Organizacja Mitingu Jubileuszowego TL „Pogoń” Ruda Śl.  10 000 zł 
12. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska

 XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 11-latków 
 o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska w Piłce Nożnej  9 920 zł
13. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska

 V Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie  8 000 zł
14. Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska

 Udział Drużyny Kobiecej w Mistrzostwach 
 Polski Kobiet Rugby 7  6 900 zł
15. Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska

 VI Otwarte Mistrzostwa Woj. Śląskiego Bajtli w Rugby  2 000 zł
16. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

 w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska

 Harcerska Olimpiada Sportowa 2019  8 000 zł

18. Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny 

 Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie

 XXIV Śląski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych 
 dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną  4 000 zł
19. Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Olimpiad 

 Specjalnych Polska-Śląskie

  XIX Śląski Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych 
 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  5 000 zł
20. Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych 

 Polska-Śląskie

 XXXVI Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych dla 
 osób z niepełnosprawnością intelektualną  5 000 zł
21. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska

  XV Memoriał Radnego Jana Koniecznego  3 000 zł
22. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska

 XXI Międzynarodowy Rudzki Bieg 12 h, IX Mistrzostwa Śląska 
 w biegu 12-godzinnym, Bieg na dystansie 60 km na 60. urodziny
 Rudy Śląskiej  14 000 zł
23. Stowarzyszenie Koszykarskie „Oldboys – Pogoń” Ruda Śląska

 Udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym 
 w koszykówce amatorskiej 3 000 zł
24. Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska

 Turniej Piłkarski Pogoń Cup 2007  3 000 zł
25. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska

 Organizacja i wyjazd na zawody sportowe  10 000 zł
26. Uczniowski Klub Sportowy „Grot” Ruda Śląska

 I Mistrzostwa Śląska Dzieci i Młodzików w Łucznictwie  4 000 zł
27. Uczniowski Klub Sportowy „Grot” Ruda Śląska

 III Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie  3 000 zł
28. Uczniowski Klub Sportowy „Grot” Ruda Śląska

 Finał Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzików w Łucznictwie  1 800 zł
29. Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska

 Otwarte Mistrzostwa Amatorów w tenisie ziemnym 
 o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska  1 500 zł
30. Tenisowy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska

 Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny do lat 12 
 w tenisie ziemnym  2 000 zł
31. Modelarski Klub Sportowy „Gwarek” Ruda Śląska

 Organizacja XXV Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli 
 Redukcyjnych Pływających Ruda Śląska Kochłowice  3 547 zł

ponad 150 tysięcy złotych. Najwyższe możliwe 
kwoty otrzymały kluby TL Pogoń, KS Pogoń, 
KS Zgoda i KS Slavia. Kluby wnioskują o granty 
na szkolenia, udział w turniejach i zawodach  
oraz organizację imprez sportowych. Jeśli tylko 
mamy możliwości finansowe, zawsze przychyl-
nie rozpatrujemy wnioski i przyznajemy dodat-
kowe fundusze.  Arkadiusz Wieczorek
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GÓRNICTWO

Czekają na rekompensaty  
za deputaty 

Do końca tego roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma wypłacić rekompensaty za depu-
tat węglowy wszystkim uprawnionym do tego świadczenia osobom. Proces ten przeciąga 
się, ponieważ m.in. trwa jeszcze weryfikacja oraz uzupełnianie wniosków, a ponadto SRK,  
by kontynuować wypłaty, musi czekać na przekazanie pieniędzy od rządu.

– Część kobiet dostało pieniądze,  
a reszta niestety nie. Dzwonimy w tej 
sprawie do SRK, ale tam usłyszeliśmy, 
że nie ma pieniędzy, które nam obieca-
no. Chodzi o rekompensaty za deputat 
węglowy dla wdów oraz sierot po 
zmarłych górnikach – zgłosiła nam 
pani Barbara.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyję-
tą w listopadzie ubiegłego roku usta-
wą, wypłatą 10-tysięcznych rekom-
pensat za utracone prawo do bezpłat-
nego węgla, zostały objęte także  
m.in. wdowy oraz sieroty po górni-
kach. Osoby, których to dotyczyło, 
mogły do 23 kwietnia tego roku skła-
dać w SRK wnioski o wypłatę świad-
czenia rekompensacyjnego. W sumie 
do SRK SA trafiło ich prawie 10 tys. 
(w ustawowym terminie 90 dni). Do 
tej pory spółka zweryfikowała pozy-
tywnie 3601 wniosków. – W tej chwili 
sprawdzamy kolejne wnioski i to może 
trochę potrwać. Największy problem 
jest niestety z tym, że często brakuje 
kompletu dokumentów i złożone wnio-
ski należy uzupełnić. Do tego  
dochodzą jeszcze sprawy związane  
z wypłatami rekompensat w ramach 
pierwszej transzy (od 2017 roku), po-
nieważ sąd rozpatruje odwołania i mu-
simy czekać na ostateczne rozstrzy-
gnięcia. Każdy przypadek analizowa-
ny jest indywidualnie – wyjaśnia Woj-
ciech Jaros, rzecznik prasowy Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. 

Wypłaty obecnych rekompensat 
trwają od czerwca 2019 i będą prowa-
dzone do końca tego roku. Także do 
tego czasu mają zostać wyjaśnione 
wszystkie niejasne sytuacje, a zainte-
resowane osoby mogą spodziewać się 

Zamiast deputatów uprawnione osoby mają otrzymać 10 tys. zł rekompensaty.

albo wypłaty świadczenia rekompen-
sacyjnego, albo pisma z informacją  
o odmowie. Co jednak w momencie, 
kiedy nie otrzymają ani jednego, ani 
drugiego? – Jeżeli na początku listo-
pada nie będzie informacji z naszej 
strony, prosimy o skontaktowanie się  
z nami za pośrednictwem oddziału 
SRK przy kopalni Wieczorek w Kato-
wicach, ponieważ wiele spraw wyja-
śnianych jest na bieżąco – mówi Woj-
ciech Jaros.

Jak dodaje, spółka by wykonać 
przelewy do uprawnionych osób, musi 

również czekać na kolejne transze pie-
niędzy z Ministerstwa Energii. Dodaj-
my, że od 10 lipca br. SRK, aby 
usprawnić system, wprowadziło moż-
liwość wypłaty świadczenia w formie 
przekazu pocztowego. – Realizacja 
wypłat świadczenia za pomocą tej for-
my jest wygodna dla osób uprawnio-
nych, które mogą odebrać należne jej 
świadczenie w każdym oddziale i agen-
cji Banku PKO BP – zapowiedział Ja-
nusz Gałkowski, prezes Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń.

Joanna Oreł

wyciąg z ogłoSzenia o PRzetaRgu 

PRezyDent MiaSta
RuDa ŚląSKa 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach  

przy ul. Siewnej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowa-
na nieruchomość gruntowa o powierzchni 2049 m2, własności gminy Mia-
sta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Siewnej,  
obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności gminy Miasta 
Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 2243/22 o powierzchni 
1058 m2 oraz 2244/22 o powierzchni 991 m2, zapisane na k.m.3, obręb Ko-
chłowice, użytek „Bp”, Kw nr gl1S/00006532/8. 

w dziale iii Kw nr gl1S/00006532/8 figuruje wpis. Dział iV tej księgi jest 
wolny od wpisów. 

w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
ww. działki figurują jako 27MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 

zbywana nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do 
prostokąta – położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, porośnięta dziko rosnącą roślinnością (duże zadrzewienie i zakrze-
wienie). na działkach znajduje się rów melioracyjny. 

nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej 
ulicy Siewnej (północna część działki nr 2243/22) oraz do gminnej drogi we-
wnętrznej stanowiącej przedłużenie drogi publicznej (obie działki). Przejazd 
przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na nieruchomości nr 2253/22, może 
się odbywać na zasadach ogólnych. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 279.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 

towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości 
(aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213  
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. w przetargu mogą uczest-
niczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 
22.08.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.000,00 zł, prze-
lewem na konto: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski 
Katowice o/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium  
– ul. Siewna” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek- środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wy-
magane dokumenty i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetar-
gu. wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane 
z zawarciem aktu notarialnego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. in-
formacji na temat przetargu udziela wydział gospodarki nieruchomościami 
(pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

ogłoSzenia

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 grun-
towej położonej w rejonie ul. teatralnej, która zostanie oddana w najem na 
okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny.
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Straż Miejska w Rudzie Ślą-
skiej cały czas przyjmuje zgło-
szenia dotyczące wywozu 
śmieci i bałaganu wokół po-
jemników na odpady. – Każda 
interwencja jest przez nas 
sprawdzana i przekazywana do 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, który zajmuje się reali-
zacją zadań w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych – tłu-
maczy Marek Partuś, komen-
dant Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. – Jeśli sprawa dotyczy 
uprzątnięcia terenu wokół 
śmietników, zwracamy się do 
zarządcy terenu, na którym 
ustawiony jest pojemnik, bo to 
należy do jego obowiązków  
– dodaje.
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Z wiaty przystankowej przy ul. Solidarności mogą korzystać
 zarówno pasażerowie, jak i sprzedawcy.

Przystanek, czy stragan?
Do naszej redakcji zgłoszono interwencję w sprawie wiaty przystankowej na wysokości targowiska przy ul. Soli-
darności w Halembie. Chodzi o przystanek Halemba-Energetyków. Jedna z mieszkanek twierdzi, że znajdująca 
się w pobliżu wiata powinna być dostępna wyłącznie dla pasażerów. Jednak z informacji uzyskanych od zarządcy 
targowiska oraz Urzędu Miasta wynika, iż od lat jest ona obiektem handlowym i należy właśnie do targu.

– Jestem jedną z osób, która 
wsiada na tym przystanku i je-
dzie dalej, w kierunku pętli, by 
stamtąd podróżować na przy-
kład w kierunku Katowic i Mi-
kołowa. Chyba mam prawo od-
począć i usiąść pod tą wiatą?  
– pyta oburzona rudzianka.

Jak twierdzi zarządca targo-
wiska, owszem, pasażerowie 
mają takie prawo i nikt ich 
stamtąd ,,nie wygania”. – Wiata 
przystankowa od lat wykorzy-
stywana jest jako obiekt han-
dlowy i wraz z kioskiem, który 
znajduje się z tyłu, podlega pod 
targowisko – podkreśla Seba-
stian Nowak, zarządca i admini-
strator halembskiego targu.  
– Niemniej jednak rozumiemy, 
że jest to miejsce, gdzie wiele 
osób przysiada, aby odpocząć 
i jak najbardziej to umożliwia-
my. Także osoby, które tam han-
dlują, są przez nas proszone, 
aby na to zezwalać – dodaje.

Tłumaczy on także, że to tar-
gowisko od lat dba o wygląd 
wiaty. – W ubiegłym miesiącu 
zakończyliśmy remont obiektu 
(wiaty i kiosku), który koszto-
wał całościowo ok. 25 tys. zł, 
w ramach czego m.in. przysta-
nek został odmalowany. Myśle-

liśmy także, żeby obiekt za-
mknąć np. roletami, ale umyśl-
nie tego nie robimy właśnie  
m.in. z myślą o osobach, które 
chcą tam przysiąść – podkreśla 
Sebastian Nowak.

Informacje te potwierdzają 
również urzędnicy. – Wiata 
przystankowa znajdująca się 
przy ul. Solidarności w Rudzie 
Śląskiej-Halembie jest własno-
ścią prywatną i nie pełni funkcji 
związanych z obsługą pasaże-

Kto posprząta wokół śmietników?
Do naszej redakcji z interwencją zgłosił się mieszkaniec Halemby. Sprawa dotyczy, jak mówi, „góry śmieci” w rejo-
nie ulicy Morskiej. – Od kilku tygodni codziennie obserwuję kontener pełen śmieci, którego nikt nie opróżnia. Od-
pady zalegają już dookoła i ciągle ich przybywa – tłumaczy rudzianin. – Zgłaszałem już tę sprawę Straży Miejskiej, 
jednak czas leci, a nic w tej sprawie się nie dzieje – dodaje.

Śmieci wokół kontenerów powinien uprzątnąć zarządca terenu.
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Ogromna plantacja 
marihuany zlikwidowana

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej 
Policji w Rudzie Śląskiej zlikwidowali kolejną plantację konopi 
indyjskich, która działała na terenie miasta.

Uprawa znajdowała się na granicy Chebzia i Rudy w jednej 
z hal magazynowych. Kryminalni zabezpieczyli 391 krzewów 
konopi oraz profesjonalny sprzęt do uprawy. Obecnie śledczy  
z rudzkiej komendy wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Spraw-
dzają m.in., gdzie trafiały środki odurzające. Zatrzymano  
35-letniego właściciela plantacji, który decyzją sądu został tym-
czasowo aresztowany.

kRoNIkA poLICyJNA

Firma zajmująca się wywo-
zem odpadów odpowiada bo-
wiem tylko za opróżnienie po-
jemników na śmieci. Odpady, 
które zalegają przy pojemni-
kach, nie są odbierane. Zarząd-
ca terenu powinien wrzucić 
śmieci do pojemnika. Wówczas 
firma odbierze je w następnym 
terminie wywozu. Jeśli sytuacja 
się powtarza, zarządca terenu 
powinien zadbać o podstawie-
nie większej liczby pojemników 
lub zwiększyć częstotliwość 
wywozów śmieci.

Dodajmy, że jeżeli chodzi  
o kontener, o którym pisze nasz 
Czytelnik, a który znajduje się 
przy przejściu z halembskiego 
targowiska w stronę ulicy Młyń-
skiej, jest on przeznaczony na 

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. Heleny Modrzejewskiej 12/23,
– ul. ludwika Solskiego 1/8,
– ul. Dunajewskiego 5a/5

stanowiących własność Gminy Miasta ruda 
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Przypomnijmy, że za uprawę konopi grozi kara do trzech lat 
więzienia, a gdy przedmiotem przestępstwa jest uprawa mogąca 
dostarczyć znacznej ilości narkotyków, za kraty można trafić na-
wet na osiem lat.

Pożar torfowiska
W piątek po godz. 14 strażacy odebrali zgłoszenie o płonących 

torfowiskach w Halembie. W akcji gaśniczej wzięło udział dzie-
sięć zastępów Straży Pożarnej. W sumie na miejscu pracowało  
36 strażaków. Podczas działań policja kierowała ruchem. Akcja 
zakończyła się ok. godz. 22.

Policja szuka złodziei wodomierzy
Rudzcy policjanci zwracają się z prośbą o kontakt do osób, 

które były bezpośrednimi świadkami kradzieży lub mogą przy-
czynić się do ustalenia sprawcy bądź sprawców kradzieży wodo-
mierzy i innych elementów metalowych. Do zdarzeń doszło na 
terenie ogródków działkowych Ziemia Bytomska przy ulicy Hal-
lera 25.

Policjanci apelują o kontakt osobisty w Referacie ds. Wykro-
czeń Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Hal-
lera 9, e-mailowy na adres prewencja@ruda.ka.policja.gov.pl 
bądź telefoniczny pod numerem telefonu 32 244-92-15 w godzi-
nach od 8 do 15. Oprac. JO
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 W ubiegłym tygodniu rudzcy policjanci 
zlikwidowali plantację marihuany.

HALEMBA

rów. Obiekt jest integralną czę-
ścią kiosku, który znajduje się 
na terenie targowiska. Warto 
przy tym zaznaczyć, że wiato-
kiosk nigdy nie należał do mia-
sta. Jednocześnie od zarządcy 
targowiska otrzymaliśmy za-
pewnienie, że nikt nie będzie 
czynił przeszkód w przypadku, 
gdy ktoś będzie chciał usiąść 
pod wiatą lub będzie chciał się 
tam schronić przed opadami  
– podkreśla Krzysztof Piecha, 

naczelnik Wydziału Komunika-
cji Społecznej i Promocji Mia-
sta. – Co ważne, znajdujący się 
przy wspomnianym wiato-kio-
sku przystanek autobusowy jest 
ostatnim przystankiem przed za-
jezdnią autobusową przy ul. So-
lidarności, gdzie kończą swój 
bieg przejeżdżające tam linie 
autobusowe. Dlatego wykorzy-
stywany jest on głównie przez 
podróżnych, którzy tam wysia-
dają – dodaje. Joanna Oreł

odpady z leżących w pobliżu 
ogródków działkowych. Są one 
dzierżawione od miasta. Jak 

usłyszeliśmy od urzędników 
UM Ruda Śląska, wkrótce teren 
ten zostanie uprzątnięty. AW
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SEGREGACJA ŚMIECI

Gruz, odpady komunalne, biodegradowalne oraz ponadgabarytowe – słowem wszystko trafia do śmietników 
przy rudzkich ogródkach działkowych. Z racji tego, że od dłuższego czasu nie jest tam prowadzona należyta 
segregacja odpadów, wstrzymany został wywóz śmieci. Impas częściowo został przerwany podczas czwartko-
wego spotkania z władzami miasta. Jednak czy to oznacza, że przy ogródkach działkowych w najbliższym czasie 
zostanie przywrócony porządek?

Firma PreZero ogłosiła, że przestaje 
odbierać odpady z ROD-ów. Taką in-
formację 4 lipca podał wiceprezydent 
miasta, Krzysztof Mejer. – Właśnie 
otrzymałem informację, że nikt takich 
odpadów nie chce odbierać. Jestem po 
wielu spotkaniach w tej sprawie. Sły-
szałem, że działkowcy wytwarzają  
jedynie odpady bio. Apelowałem  
do działkowców o przestrzeganie regu-
laminu utrzymania czystości i porząd-
ku w gminie! Bez skutku – skomento-
wał wówczas wiceprezydent Mejer. 

Od tego czasu na rudzkich ogród-
kach działkowych w miejscach prze-
znaczonych do składowania odpadów 
zalegają sterty śmieci w pojemnikach 
oraz dookoła nich. – Skoro płacimy re-
gularnie za śmieci to dlaczego nie są 
one wywożone, chociaż jest to określo-
ne w harmonogramie – bulwersuje się 
Andrzej Dekiert, prezes ROD Powsta-
niec Śląski w Bielszowicach. – Na ra-
zie wywiesiliśmy ogłoszenia, żeby nie 
wyrzucać śmieci do momentu opróż-
nienia kontenerów, ale z drugiej strony 
nie wiem, co działkowcy zrobią z tymi 
odpadami – dodaje. – Problem nie wy-

nika z harmonogramu wywozu odpa-
dów, ale z tego, że działkowcy nie se-
gregują śmieci – podkreśla Krzysztof 
Mejer. – Wnoszona przez nich roczna 
opłata w wysokości 42 zł dotyczy  
odpadów posortowanych. Natomiast  
w pojemnikach na bioodpady znajduje-
my na przykład gruz, poza tym do kon-
tenerów  wrzucane są meble, czyli  
tzw. gabaryty. Takich odpadów nie 
chcą odbierać Regionalne Instalacje 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
W związku z tym firma nie może ich  
odebrać – informuje wiceprezydent. 

Przypomnijmy, że „opłata śmiecio-
wa” nie obejmuje odbioru gruzu i od-
padów gabarytowych z terenów ogro-
dów działkowych. Jeżeli pojawi się 
zapotrzebowanie na wywóz tego ro-
dzaju odpadów, to taką usługę trzeba 
zamówić odpłatnie, przy czym płaci 
się jedynie za transport.   

Spotkanie w tej sprawie pomiędzy 
prezesami rudzkich ROD-ów a wice-
prezydentem Krzysztofem Mejerem 
odbyło się w czwartek (11.07). Czy 
udało się wypracować rozwiązanie 
problemu? Częściowo tak. – Po pierw-

sze ustaliliśmy, że firma PreZero (od-
powiada ona za wywóz śmieci w na-
szym mieście – przyp. red.) odpłatnie 
pomoże działkowcom w posegregowa-
niu odpadów zmieszanych, które  
nadal tam zalegają. Jest to kwestia in-
dywidualnych ustaleń poszczególnych  
ROD-ów z firmą PreZero. Uzgodnili-
śmy także, że zarządcy ogródków dział-
kowych będą mogli dodatkowo, tj. poza 
ustalonym harmonogramem, zamawiać 
wywóz odpadów z ROD-ów, gdy zaist-
nieje taka potrzeba. Jednak wówczas 
będą oni musieli dodatkowo zapłacić 
za transport śmieci – zapowiada 
Krzysztof Mejer.

Ponadto wiosną przyszłego roku 
podczas walnych spotkań przedstawi-
cieli Rodzinnych Ogródków Działko-
wych wiceprezydent Mejer ma spotkać 
się z działkowcami, by przypomnieć 
im o zasadach gospodarowania odpa-
dami. – Działkowcy powinni mieć 
większą świadomość odnośnie tego, że 
wyrzucając śmieci bez uprzedniej se-
gregacji, robią krzywdę nie tylko so-
bie, ale wszystkim. Ponieważ to prze-
kłada się później na koszty funkcjono-

„Śmieciowy” problem na działkach

Problem polega na tym, że na śmietniki  
przy ROD-ach trafia prawie wszystko – także m.in. gabaryty.

wania całego systemu – podkreśla wi-
ceprezydent Mejer.

To właśnie poziom segregacji wpły-
wa m.in. na wysokość opłaty śmiecio-
wej w mieście, a wymagane wskaźniki 
selektywnej zbiórki odpadów dla na-
szego miasta rosną z roku na rok.  
W tym roku ma to być 40 proc.,  
a w przyszłym – 50 proc. Tymczasem 
poziom segregacji śmieci w 2018 roku 
był w Rudzie Śląskiej na poziomie  
30 proc. 

Ze strony działkowiczów padły rów-
nież głosy, że na terenach ROD-ów jest 
za mało pojemników do segregacji 
śmieci, co także wpływa na obecny 
chaos. – Jeżeli jest ich za mało to cze-
kamy na takie sygnały i wówczas do-
stawimy kolejne pojemniki. Jednak 
działkowcy muszą wskazać, w których 
miejscach powinny się one pojawić  
– podsumowuje wiceprezydent  
Krzysztof Mejer.

 Joanna Oreł

godz. 15:00
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Rudzki Informator Samorządowy
Trzy całoroczne hale piłkarskie powstają u zbiegu ulic Czarnoleśnej i Kazimierza w Rudzie Śląskiej. Inwestycja spółki Football-on wpisuje się w spor-
towo-rekreacyjny charakter tej okolicy, gdzie miasto w ostatnich latach wybudowało stadion lekkoatletyczny oraz część powstającego właśnie Traktu 
Rudzkiego. Nowy kompleks sportowy ma być gotowy na początku 2020 roku.

Kolejny kompleks sportowy powstaje 
przy Czarnoleśnej

– Rudzianie oczekują nowych miejsc do 
uprawiania sportu i rekreacji, co pokazują 
chociażby zadania wybierane do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego. To za-
potrzebowanie dostrzegają również pry-
watni inwestorzy – mówi prezydent Graży-
na Dziedzic. – Jednym z naszych głównych 
celów jest, aby Ruda Śląska była dobrym 
miejscem do wypoczynku, a okolice  
ul. Czarnoleśnej dają coraz więcej możli-
wości spędzenia wolnego czasu – dodaje.

– Wybór lokalizacji naszej inwestycji nie 
jest przypadkowy. Uważamy, że Ruda Ślą-
ska ma bardzo bogate tradycje sportowe, 
czego przykładem jest tak duża liczba klu-
bów piłkarskich. Naszym celem jest za-
pewnienie dostępu do nowoczesnej infra-
struktury sportowej dla akademii piłkar-
skich oraz amatorskich użytkowników. 
Przewidziana jest organizacja międzyna-
rodowych turniejów piłkarskich dla mło-
dzieży, a także stworzenie własnej ligi biz-
nesu – informuje Łukasz Pisarek, wicepre-
zes zarządu Football-on. Firma jest pol-
sko-belgijską spółką, która zajmuje się re-
alizacją inwestycji sportowych na Śląsku. 
Stosowane rozwiązania opiera ona na wie-
loletnim doświadczeniu w dziedzinie spor-
tu, a także na podstawie obserwacji obiek-
tów treningowych w całej Europie.

Centrum sportowe, powstające u zbiegu 
ulic Czarnoleśnej i Kazimierza w dzielnicy 

Nowy Bytom, będzie się składać z trzech 
całorocznych hal piłkarskich pod przykry-
ciem o wymiarach 24 m x 44 m oraz za-
plecza socjalnego o powierzchni 460 m2. 
Nawierzchnię boisk będzie stanowić 
sztuczna trawa belgijskiego producenta na 
podkładzie amortyzującym z wypełnie-
niem korkowym oraz zraszaczami. Budy-
nek socjalny będzie wyposażony w sześć 
szatni, kawiarnię dla 50 osób, gabinet fi-
zjoterapeuty oraz dietetyka, saunę, salę do 
przygotowania motorycznego oraz strefę 
regeneracji. Do dyspozycji użytkowników 
będzie parking na 40 aut oraz miejsce dla 
jednego autokaru. Przewidywany termin 
otwarcia to styczeń 2020 r.

Przypomnijmy, że przy ulicy Czarnole-
śnej, niedaleko powstających hal,  
w 2017 r. miasto wybudowało stadion lek-
koatletyczny. Budowa kosztowała ponad  
9 mln zł, a kolejne 800 tys. zł wart jest cer-
tyfikowany sprzęt sportowy, taki jak m.in. 
płotki, młoty, kule, dyski czy oszczepy. Na 
inwestycje miasto pozyskało 1,5 mln zł 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Obiekt otrzymał certyfikat 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla 
stadionu kategorii IV A. Najważniejszą 
częścią stadionu jest 400-metrowa bieżnia 
z nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo 
wybudowany został rów z wodą do bie-
gów z przeszkodami.

Stadion wyposażony jest także w skocz-
nie do: skoku w dal, trójskoku, skoku 
wzwyż i o tyczce. Powstały również rzutnie 
do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem 
z klatką zabezpieczającą, a także dwie rzut-
nie do rzutu oszczepem. Inwestycja objęła 
również budowę trybun na prawie  
900 miejsc, oświetlenia stadionu, budynku 
zaplecza, mieszczącego m.in. szatnie i ma-
gazyn sprzętu. Wykonano też parking, ka-
nalizację, a także nowe ogrodzenie całego 
terenu. Obok stadionu znajduje się boisko 
piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej tra-
wy, które wybudowano w 2010 r. z dofinan-
sowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Po drugiej stronie ulicy, naprzeciw sta-
dionu, rozpoczyna się wybudowany już 
odcinek Traktu Rudzkiego – ścieżki pie-
szo-rowerowej, która połączy obiekty spor-
towe, parki, skwery oraz miejsca związane 
z historią dzielnic Nowy Bytom i Wirek. 
W ramach projektu zrewitalizowanych zo-
stanie łącznie siedem dużych obszarów 
zielonych, w tym kilka parków o łącznej 
powierzchni 35 ha. Trakt przebiegać ma od 
ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Ka-
towickiej, dalej ul. Tuwima, Kupiecką, 
Obrońców Westerplatte do hałdy przy  
ul. 1 Maja, następnie przez tereny hałdy  
do ul. Czarnoleśnej, później przez park 
przy ul. Hallera, dalej tą ulicą w kierunku 
parku Dworskiego. Miasto w planach fi-

Najlepsi w rudzkiej Policji

102 policjantów pełniących służbę w Rudzie Śląskiej odebrało nominacje na wyższy stopień. Z kolei 24 zostało 
wyróżnionych nagrodą prezydenta miasta. – Dziękuję za wasze zaangażowanie, efektywność oraz empatię  
– mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer. Uroczystość odbyła się 9 lipca i została zorganizowana z okazji Święta 
Policji. W tym roku mija 100 lat od powołania formacji mocą ustawy sejmowej z 24 lipca 1919 roku.

Inwestycja spółki Football-on na wizualizacjach prezentuje się imponująco.

nansowych zabezpieczyło na ten cel ok. 
16 mln zł, a na jego realizację pozyskało 
ponad 6 mln zł ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ca-
ły Trakt Rudzki gotowy ma być w 2020 r.

Tuż za wejściem na wybudowany odci-
nek Traktu w maju br. oddano do użytku 
strefę wypoczynku, w której znajduje się 
mini plac zabaw, pergola, ławki, leżaki, 
stoły piknikowe oraz mnóstwo zieleni. 
Idąc dalej można dotrzeć do hałdy przy  
ul. 1 Maja, która po niedawno zakończonej 
rewitalizacji również stała się miejscem 
rekreacji z industrialnym placem zabaw, 
ścieżką historyczną, siłownią, ścianką 

– Chciałem państwu serdecznie podzię-
kować za ten kolejny rok efektywnej pracy 
– powiedział wiceprezydent Mejer. – Są-
dząc po statystykach, można odnieść wra-
żenie, że policja w Rudzie Śląskiej ma co-
raz mniej pracy, ale wiem, że tak nie jest. 
Kilka lat temu zastanawiałem się, czy 
utrzymacie tempo osiągania coraz lep-
szych wyników. Dziś widzę, że jesteście 
coraz bardziej skuteczni, o czym też świad-
czy liczba funkcjonariuszy, którzy odbiera-
ją awans – mówił.

W ostatnich pięciu latach w Rudzie Ślą-
skiej nastąpił spadek liczby wszczętych 
postępowań, również tych kryminalnych. 
Poprawiła się wykrywalność sprawców 
przestępstw, zniszczeń czy kradzieży sa-
mochodów. W porównaniu do lat ubie-
głych wzrosło bezpieczeństwo oraz po-
ziom utrzymania porządku publicznego. 
Policjanci mogą pochwalić się także dużą 
skutecznością w wykrywaniu przestępstw 

narkotykowych i gospodarczych oraz uj-
mowaniu ich sprawców. Każdego dnia 
ubiegłego roku rudzcy funkcjonariusze 
średnio przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowa-
dzili 36 interwencji. Poza tym dokonali 
zatrzymania dwóch osób poszukiwanych  
i sprawców na gorącym uczynku przestęp-
stwa, spędzili 380 godzin w służbie patro-
lowej, 246 razy badali stan trzeźwości, le-
gitymowali 117 osób. Ujawnili również  
38 wykroczeń, organizowali dwa spotka-
nia profilaktyczne, w których średnio brały 
udziały 44 osoby.

Dobre wyniki osiągane w mieście prze-
kładają się na ogólną sytuację policji  
w kraju. – Poziom zaufania społecznego 
do policji jest bardzo wysoki, wynosi 75% 
– mówił mł. insp. Mariusz Krzystyniak, 
zastępca komendanta wojewódzkiego po-
licji w Katowicach. – 93% Polaków cieszy 
się bezpieczeństwem w miejscu swojego 
zamieszkania, a 86% mieszkańców uważa, 

że Polska jest bezpiecznym krajem. Tego 
bezpieczeństwa nie byłoby bez Was – pod-
kreślił. – Decyzja o tym, by zostać poli-
cjantem była najważniejsza w moim życiu 
– mówił mł. asp. Roman Aleksandrowicz. 
– Dziś wiem, jak trudna jest to praca, ile 
niesie ze sobą wyzwań i niecodziennych 
sytuacji, ale również jak cenna jest nagro-
da za tę służbę. To duma, że mogę nieść 
pomoc, zapobiegać tragediom czy ratować 
czyjeś zdrowie – zaznaczył. – Cieszę się,  
że mogę pracować w moim rodzinnym mie-
ście, w którego komendzie służę od 11 lat. 
Znam specyfikę tego miejsca, mieszkań-
ców, ich problemy, co na pewno ułatwia mi 
wykonywanie zadań – podkreśla. 

Rudzka komenda policji może liczyć  
na owocną współpracę z miastem. Tylko  
w ubiegłym roku jej działania zostały dofi-
nansowane kwotą blisko 400 tys. zł. Z puli 
tej 150 tys. zł przekazano na remont i mo-
dernizację Komisariatu nr V, 130 tys. zł na 

dofinansowanie do zakupu czterech radio-
wozów, a 100 tys. zł na realizację służb 
ponadnormatywnych. Z kolei za 14 tys. zł 
zakupiono urządzenie do pomiaru zawar-
tości alkoholu w wydychanym powietrzu 
Dräger Alcotest 9510 IR. – Na pewno tę 
dobrą współpracę będziemy kontynuować  
i na ile to tylko możliwe, miasto będzie 
wspierać działania rudzkiego garnizonu  
– podkreślił wiceprezydent Krzysztof Me-
jer.

Warto dodać, że policjanci prowadzą 
wiele akcji społecznych, np. „Kręci mnie 
bezpieczeństwo”, „Bezpieczny Senior”, 
„Nie dla prędkości”, „Bezpieczne waka-
cje”, „Trzeźwa DTŚ” czy „Z młodym kie-
rowcą po doświadczenie”. W sumie  
w ubiegłym roku w ramach działań z za-
kresu profilaktyki zorganizowano 640 spo-
tkań, głównie z dziećmi, młodzieżą oraz 
seniorami, w których brało udział ponad 
16 tys. mieszkańców. AS

wspinaczkową, torem do jazdy na BMX, 
górką saneczkową oraz licznymi alejkami.  
Rewitalizacja hałdy została zrealizowana 
w ramach międzynarodowego projektu 
Lumat i kosztowała ok. 4,5 mln zł. Oprócz 
dofinansowania z tego projektu, na inwe-
stycję przeznaczono również część unijne-
go dofinansowania na budowę Traktu 
Rudzkiego.

Dodajmy, że w 2018 r. z hal sportowych 
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej skorzysta-
ło 148 700 osób, a z otwartych obiektów 
sportowych – 297 480 osób.

WG

Wiceprezydent Krzysztof Mejer podziękował rudzkim 
policjantom za zaangażowanie i efektywną służbę. 
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Dwa nowe boiska przy rudzkich szkołach
Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku powstały nowe ogólnodostępne 
kompleksy boisk. W sumie ich utworzenie kosztowało prawie 3 mln zł.

– Sukcesywnie dbamy o poprawę ja-
kości infrastruktury sportowej przy 
rudzkich placówkach oświatowych. 
Kładziemy na to duży nacisk, bo dbamy 
o rozwój aktywności fizycznej u dzieci  
i młodzieży. Złożony został wniosek  
o dofinansowanie tych inwestycji  
ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Obecnie czekamy na rozstrzy-
gnięcie konkursu – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – W ramach 
dostępnych w budżecie środków finan-
sowych będziemy starali się moderni-
zować infrastrukturę sportową przy 
kolejnych szkołach – dodaje.

W przypadku Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 
2 zakres inwestycji objął wykonanie 
prac przygotowawczych, budowę bo-
isk sportowych o nawierzchni poliure-
tanowej, bieżni do sprintu wraz ze 
skocznią do skoku w dal, rzutni do 
pchnięcia kulą, a także strefy street 
workout. Dodatkowo utworzono plac 
apelowy oraz schody. Łączny koszt 
przedsięwzięcia wyniósł ponad  
1,6 mln zł.

Z kolei w przypadku zadania przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 6 przy ul. Kałusa 4 zakres inwestycji 

obejmował przygotowanie terenu,  
a także budowę boiska sportowego do 
gry w siatkówkę i koszykówkę o na-
wierzchni poliuretanowej, boiska do 
piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, bieżni do sprintu oraz rzutni do 
pchnięcia kulą. Całkowity koszt pro-
jektu to prawie 1,3 mln zł.

Przy ZSP nr 2 oprócz boisk powstała także strefa street workout.

Budżet obywatelski 2019 na półmetku

Rozstrzygnęły się trzy przetargi na realizację zadań z budżetu obywatelskiego na 2019 r. Chodzi o wykonanie strefy aktywności fizycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 24 w Halembie, strefy crossfit i siłowni napowietrznej typu street workout przy ZSP nr 1 w Nowym Bytomiu oraz ścieżki sensorycznej i placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 37 w Wirku. Ogółem w tym roku do realizacji przewidzianych jest dziesięć obywatelskich projektów. Jeden jest już gotowy, dla 
czterech wyłoniono wykonawców, natomiast w przypadku pozostałych inwestycji prowadzone są procedury przetargowe bądź trwa uzyskiwanie pozwoleń 
na budowę.

– Aktualnie z każdym projektem coś 
się dzieje. Przez procedurę przetargo-
wą przechodzi lub przeszła większość 
tegorocznych zadań. Choć ten rok jest 
lepszy od ubiegłego, to nadal rynek bu-
dowlany dyktuje warunki i w przypad-
ku niektórych inwestycji trzeba liczyć 
się z ewentualnymi problemami przy 
wyborze wykonawców. Doświadczyli-
śmy już tego przy budżecie obywatel-
skim na ten rok – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Pierwsza inwestycja z tegorocznego 
budżetu obywatelskiego, dla której 
wyłoniono właśnie wykonawcę doty-
czy budowy strefy aktywności fizycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 24 
w Halembie. W ramach tego zadania 
ma powstać siłownia plenerowa oraz 
zamontowane zostaną urządzenia typu 
street workout. Wykonawca na realiza-
cję przedsięwzięcia ma niespełna trzy 
miesiące. Wartość inwestycji to blisko 
120 tys. zł.

Podobna inwestycja powstanie przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Nowym Bytomiu i to właśnie jej do-

tyczy kolejny rozstrzygnięty przetarg. 
Projekt przewiduje budowę siłowni 
plenerowej i wyposażenie jej w urzą-
dzenia do uprawiania street workout. 
Również tutaj, podobnie jak  
w przypadku inwestycji w Halembie, 
realizacja zadania ma się zamknąć  
w przeciągu trzech miesięcy. Koszt na-
tomiast wyniesie ponad 178 tys. zł.

Ostatni z rozstrzygniętych aktualnie 
przetargów na obywatelskie inwestycje 
w 2019 r. obejmuje budowę placu za-
baw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 
w Wirku. Oprócz montażu nowych ele-
mentów samego placu, w ramach zada-
niach powstanie też ścieżka korekcyj-
no-kompensacyjna, a także wykonana 
zostanie plenerowa gra w klasy. Czas 
realizacji inwestycji określony został 
na trzy miesiące, a jej wartość to ponad 
175 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ramach tego-
rocznego budżetu obywatelskiego  
w Rudzie Śląskiej realizowanych  
będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie  
i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólno-
miejskie to tężnia solankowa 

w strefie aktywności przy ul. Górnoślą-
skiej. – Jesteśmy już po otwarciu ofert 
w przetargu. Wpłynęła tylko jedna 
oferta i niestety przewyższa ona kwotę 
wynikającą z kosztorysu inwestorskie-
go. W tej chwili szczegółowo analizuje-
my sytuację – informuje Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji. Jeśli 
chodzi o zadania dzielnicowe to zreali-
zowano już rozbudowę infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawowej  
nr 40 w Goduli. Stan realizacji pozo-
stałych zadań dzielnicowych prezentu-
je się następująco: Bielszowice – budo-
wa terenowych tras rowerowych typu 
singletrack/bikepark w okolicy Parku 
Strzelnica (trwa procedura przetargo-
wa); Bykowina – rozbudowa pasa dro-
gowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka na miejsca postojowe (w trakcie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę); 
Kochłowice – strefa aktywności 
„Mrówcza Górka” (ogłoszony został 
drugi przetarg); Orzegów – plac zabaw  
z dwupoziomową piaskownicą, tram-
polinami oraz innymi atrakcjami przy 
ul. Fojkisa (ogłoszony został przetarg); 

Ruda – strefa aktywności lokalnej Park 
Gorgol (w trakcie uzyskiwania pozwo-
lenia na budowę). Z dzielnicy Chebzie 
do tej edycji budżetu obywatelskiego 
nie zgłoszono żadnego projektu, nato-
miast jedyny projekt zgłoszony z dziel-
nicy Czarny Las nie zakwalifikował się 
do etapu głosowania. 

Do tej pory w Rudzie Śląskiej już 
sześć razy wydzielono z budżetu mia-
sta specjalną pulę do dyspozycji miesz-
kańców. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 
roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 ro-
ku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku  
– 3,720 mln zł. W pierwszym głosowa-
niu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostat-
nim – prawie 5,2 tys.

Jeśli chodzi o przyszłoroczną edycję 
budżetu obywatelskiego to aktualnie 
kończy się ocena merytoryczna złożo-
nych wniosków. Ogółem do budżetu 
obywatelskiego na 2020 rok rudzianie 
zgłosili 49 projektów. Lista zadań za-
kwalifikowanych do dalszego etapu 
zostanie ogłoszona 22 lipca, a głoso-
wanie potrwa od 9 do 20 września br.

Co istotne, w 2020 roku nie będzie 
już podziału puli środków na projekty 
ogólnomiejskie i dzielnicowe. – Po 
zmianach w ustawie o samorządzie 
gminnym jest to możliwe tylko tam, 
gdzie dzielnice funkcjonują jako jed-
nostki pomocnicze gminy, a w naszym 
mieście mają one charakter zwyczajo-
wy. W zamian wprowadziliśmy podział 
na projekty duże i małe, w zależności 
od kosztów ich realizacji – tłumaczy 
Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz mia-
sta, przewodnicząca zespołu ds. budże-
tu obywatelskiego na 2020 rok. Wśród 
złożonych projektów według kwot po-
danych przez wnioskodawców do ma-
łych (do 270 tys. zł) zalicza się 39, a do 
dużych (powyżej 270 tys. zł) – 10.

Pula środków na rudzki budżet oby-
watelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, 
z czego 1 024 000 zł na projekty duże  
i 2 970 000 zł na projekty małe (kosz-
tujące do 270 tys. zł). Jeśli w wyniku 
weryfikacji koszt zadania zgłoszonego 
jako małe przekroczy limit, to zostanie 
ono automatycznie zakwalifikowane 
do zadań dużych. TK

W obydwu lokalizacjach zostały za-
montowane piłkochwyty, ławki, kosze 
na śmieci i tablice informacyjne. W obu 
przypadkach teren został uporządko-
wany, obsiany trawą i wyznaczone zo-
stały ciągi komunikacyjne. Wykonano 
także ogrodzenie, rozbudowano oświe-
tlenie terenu oraz monitoring wizyjny.

W ubiegłym roku na terenie Rudy Ślą-
skiej powstały trzy nowoczesne kom-
pleksy boisk: przy Szkole Podstawowej 
nr 13 w Bielszowicach, przy Szkole 
Podstawowej nr 16 w Wirku oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie. Do-
datkowo wielofunkcyjne boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie zo-

stało gruntownie zmodernizowane. Na 
cztery wymienione inwestycje miasto 
pozyskało dofinansowanie w łącznej 
kwocie 1 381 600 zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu rozwoju lokalnej infrastruktu-
ry sportowej „Sportowa Polska”. BP

Kompleks boisk oraz bieżnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641-001-03-37, REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

e-mail:rsm@rsm.com.pl
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: 

wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem 
ocieplenia budynków mieszkalnych przy ul. Kolistej 3, 

Jana Szymały 4, 6, 8, 10, 12 
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia 
można odebrać od dnia 17.07.2019 r. do dnia 24.07.2019 r. w siedzibie 
Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Za-
mawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do 
dnia: 31.07.2019 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 
w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 9.00. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracow-
nik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach 
od 10.00 do 12.00.

20 lipca 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie – 4,2–21 km

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl. Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.
 Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45 

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

TERMINY 
KOLEJNYCH 

BIEGÓW

3.08.2019 
7.09.2019 

12.10.2019
9.11.2019

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 12.07.2019 r. do 
dnia 2.08.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej, oznaczonej 
numerem geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, obręb Kochło-
wice, zapisanej na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4, 
w której udział wynoszący ½ część zostanie sprzedany w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę. Cena wywo-
ławcza (nett o) do przetargu wynosi 37.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nie-
ruchomości gruntowych położonych w rejonie: ulicy 1 Maja 66A, któ-
ra zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek przydomowy, ulicy Ligockiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki re-
kreacyjne i ogródki przydomowe, ulicy Rolniczej, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
przydomowy, ulicy Kaczmarka, która zostanie oddana w dzierżawę na 
okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, ulicy Energe-
tyków 21-21b, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przezna-
czeniem pod istniejący placyk gospodarczy, ulicy Solidarności, która zo-
stanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
pawilon handlowy, ulicy Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem 
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące urządzenia infrastruktu-
ry technicznej.
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USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

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

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

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

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

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

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych  

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

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

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

 
 Wynajmę lokal użytkowy o pow. 280 m2, położo-

ny w Rudzie Śląskiej, 41-710, ul. Westerplatt e 7 – Su-
permarket „ANIA”. Tel. 601-934-091; 667-588-400.

MOTORYZACJA

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

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

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg – jako bramę” – W. Flex

Pani Aleksandrze Poloczek oraz Pani Justynie Kuzi
wyrazy szczerego wspó łczucia oraz słowa pokrzepienia 

w trudnych chwilach po ś mierci

MATKI
przekazują 

Współpracownicy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej

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

Emily Dickinson

Pani Aleksandrze Poloczek
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

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

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

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

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

PRACA

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

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

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

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

 Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 663-
404-545.

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

RÓŻNE

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

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

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

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 grun-
towych położonych w rejonie:

ul. Stanisława Moniuszki, który zostanie oddany w najem z przeznacze-• 
niem pod  istniejący garaż wolnostojący, 
ul. Bielszowickiej, który zostanie oddany w dzierżawę z przeznaczeniem • 
pod  istniejący ogródek przydomowy, 
ul. Sikorek, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod  • 
istniejące  ogródki przydomowe, 
ul. Kąpielowej, który zostanie oddany w dzierżawę z przeznaczeniem pod  • 
istniejący ogródek przydomowy.

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.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 

które zostaną oddane w użyczenie w rejonie ulicy: Bałtyckiej 
– z przeznaczeniem pod zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 

oraz uzdatniania terenu w systemie gospodarczym.

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 grun-
towych położonych  w rejonie ul. Ryszarda Magdziorza, które zostaną oddane 
w najem w okresie Wszystkich Świetych z przeznaczeniem pod miejsca han-
dlowo/gastronomiczne.
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PrezydeNt MiAStA 
rudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 
garaży usytuowanych na terenie Miasta ruda Śląska:

– garaż nr 19, ul. Olszynowa 
– garaż nr 10, ul. Stefana Żeromskiego

stanowiących własność Gminy Miasta ruda Śląska a przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PrezydeNt MiAStA 
rudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego na terenie Miasta ruda Śląska:

ul. Osiedlowej – garaż nr 5,
stanowiącego własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). redakcja: Anna Piątek (redaktor na-
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durnego 36, tel. 32 248-60-97. dział reklamy: izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. redaktor 
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czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl |e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść 

ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

NAJMŁOdSi rudziANie – WitAMy W rudzie ŚląSKieJ

Anastazja Gleń
córka Ewy i Grzegorza

ur. 09.07. (3460 g i 56 cm)

Kalina Maciejowska
córka Pauliny i Roberta

ur. 08.07. (3470 g i 54 cm)

Marta Tyza
córka Magdaleny i Mariusza
ur. 06.07. (2750 g i 52 cm)

Hanna Dudek
córka Sandry i Kamila

ur. 08.07. (3770 g i 57 cm)

W ramach imprezy odbędzie się 
kiermasz, z którego dochód zostanie 
przeznaczony na rzecz podopiecz-
nych. 

Organizatorzy przewidzieli wiele 
atrakcji dla uczestników w każdym 
wieku. Na scenie pojawią się Grzegorz 
Poloczek, zespół Doxxx, Tequila Sun-
rise, Karol Kornacki i Dj Ghost. Poza 
tym nie zabraknie rozrywki dla naj-
młodszych w postaci zamków dmu-
chanych, balonów czy malowania bu-
ziek. Wydarzenie objęte zostało patro-
natem honorowym prezydent miasta.

Dodajmy, że Fundacja Pomóc Wię-
cej, która organizuje imprezę w Parku 
Strzelnica, pomaga obecnie ok. 230 
podopiecznym. Są między nimi także 
dzieci z Rudy Śląskiej, którym w so-
botę będzie można pomoc. 

POMAGAMy

Możesz pomóc dzieciakom z Rudy ŚląskiejJuż w najbliższą sobotę 
(20.07) zorganizowana 
zostanie impreza pod 
hasłem „Summer disco”. 
Charytatywny koncert 
w Parku Strzelnica będzie 
okazją do zbiórki funduszy 
dla podopiecznych  
Fundacji Pomóc Więcej. 

Alicja Świerk

Alicja to dziewczynka z tempera-
mentem. Wesoła, pełna energii, zain-
teresowana światem, który ją otacza. 
Zapatrzona w świat Elsy, wielokrotnie 
sama zamienia się w księżniczkę, 
śpiewając hit bajki, jakby to było 
stworzone właśnie dla niej. Teraz gdy 
tak nagle z dnia na dzień musi walczyć 
z ostrą białaczką limfoblastyczną, 
wierzymy, że Alicja „ma tę moc”, któ-
ra pozwoli jej wygrać z chorobą. Ala 
zasługuje na życie prawdziwej księż-
niczki. Aby wygrać walkę z niepro-
szonym, niechcianym i nigdy przez 
najbliższych niepolubionym gościem, 

potrzebuje naszego wsparcia. Dzięki 
niemu Alicja z pewnością udowodni, 
że jest nie do pokonania.

Fabian Pogorzelec

Fabian cierpi na zespół Alagille’a  
– bardzo rzadką chorobę genetyczną, 
która występuje raz na około 70 tys. 
urodzeń. Schorzenie dotyka wielu na-
rządów m.in. wątroby, serca, nerek, 
oczu i kręgosłupa. Chłopczyk od uro-
dzenia zmaga się z przewlekłą chole-
stazą, czyli zastojem żółci. Choroba ta 
prowadzi do ciężkiego uszkodzenia 
wątroby i w konsekwencji do jego 
przeszczepu. Fabian obecnie jest po 

dwóch operacjach serca oraz nefrekto-
mii lewostronnej. Chłopiec jest pod 
stałą opieką Poradni Kardiologicznej, 
Nefrologicznej oraz Poradni Chorób 
i Transplantacji Wątroby w Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pienią-
dze potrzebne są m.in. na koncentrator 
tlenu, pokrycie kosztów rehabilitacji, 
zakup lekarstw, specjalne mleko oraz 
na opłacenie dojazdów do Warszawy.

Marysia Lipiec
 

Marysia ma 8 lat. 10 marca 2019 ro-
ku dziewczynka, spędzając czas z ro-
dziną, uległa poważnemu wypadkowi 
w domu swojej babci. Odnosząc mi-

seczkę po niedzielnym obiedzie, upa-
dła na nią. Szkło miski zadziałało jak 
gilotyna, odcinając Marysi rękę poni-
żej nadgarstka prawej dłoni. Rozpo-
znanie: częściowa amputacja ręki na 
poziomie nadgarstka, całkowite uszko-
dzenie tętnicy łokciowej i promienio-
wej, nerwu łokciowego i pośrodkowe-
go, ścięgien zginaczy głębokich i po-
wierzchownych palców oraz otwarcie 
stawu promieniowo-nadgarstkowego 
z uszkodzeniem więzadła SLR. 

Marysi zoperowana ręka „przyjęła” 
się. Jednak jeden z palców ma znaczą-
cy przykurcz, a Marysia nie jest w sta-
nie samodzielnie nim poruszyć. 
Dziewczynka aktualnie przechodzi re-
habilitację. Zbierane pieniądze prze-
znaczane są na lekarzy specjalistów  
tj. rehabilitanta, fizjoterapeutę oraz na 
sprzęt medyczny do ćwiczeń w domu, 
a także na dojazd do szczecińskiego 
szpitala. Jedna podróż Marysi z rodzi-
cami to koszt około 400 zł. Wizyty 
dziewczynka ma co wtorek. Lekarze, 
którzy operowali Marysię, przewidują 
powrót do sprawności ręki tj. do trzy-
mania poprawnie długopisu w prawej 
ręce w ciągu roku intensywnej pracy 
dziewczynki. AW

OGŁOSzeNiA
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Na zdjęciu Rafał ze swoim 
trenerem Piotrem Topolskim.
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

ZaPaSy

Wicemistrz 
z Pogoni

Wicemistrzostwo Polski wywal-
czył Rafał Bzdyra podczas międzyna-
rodowych mistrzostw Polski w zapa-
sach kadetów w stylu klasycznym.

W Raciborzu młody wychowanek 
KS Pogoni Ruda Śląska popisał się 
w kategorii 60 kg. Z kolei jego młod-
szy brat, Dorian Bzdyra uplasował się 
na siódmej pozycji w kategorii 71 kg. 
Przypomnijmy, że zawodnicy osiąga-
ją sukcesy pod okiem trenera Piotra 
Topolskiego.

Biegi

Bo lubią biegać. Warto się przyłączyć!

– Na godzinne treningi zapraszamy 
wszystkie osoby, które chcą rozpocząć 

przygodę z aktywnością fizyczną. Po-
biegać i poćwiczyć niezależnie od 
stopnia zaawansowania. Przyświeca 
nam zasada, że biegamy, bo lubimy, bo 
bieganie to poprawa samopoczucia 
i wzmocnienie kondycji – tłumaczy 
trenerka Beata Androsz. Biegowe spo-
tkania potrwają do 11 listopada.

„BiegamBoLubię” to akcja zapo-
czątkowana w radiowej „Trójce” 
w czerwcu 2010 roku przez byłego 
lekkoatletę Pawła Januszewskiego, 
który obecnie jest prezesem fundacji 
„Wychowanie przez Sport”. Obecnie 
program jest realizowany w ponad 80 
miejscach na terenie całego kraju. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Je-
go koordynatorką w Rudzie Śląskiej 
jest Zuzanna Radecka-Pakaszewska.  

– Pomysł na włączenie Rudy Śląskiej 
do tego programu powstał w czasie, 
gdy stadion Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Nowym Bytomiu był 
jeszcze w trakcie budowy – tłumaczy 
Beata Androsz, prowadząca treningi.

Warto dodać, że celem biegowych 
zajęć na stadionie lekkoatletycznym 
jest upowszechnianie biegania jako 
najprostszej formy ruchu, a zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifikowa-
nych trenerów lekkoatletyki. Podczas 
zajęć, oprócz treningów biegowych, 
wykonywane są różnorodne ćwiczenia 
sprawnościowe, koordynacyjne oraz 
gimnastyczne. Program zajęć jest do-
stosowany do uczestników i nastawio-
ny na osoby o różnym poziomie za-
awansowania (głównie na osoby po-

RugBy

Rugbiści na plaży

Rugbiści seniorzy KS Rugby Ruda 
Śląska wrócili z brązowymi medalami 
za trzecie miejsce w turnieju rugby na 
plaży.W sobotę (6.07) wzięli oni udział 
w Otwartych Mistrzostwach Śląska 
i Zagłębia w rugby plażowym, które 
odbyły się na Stadionie Ludowym  
w Sosnowcu. Trzecie miejsce wywal-

czyła drużyna Gryfów w składzie: Fi-
lip Kuniczkowski, Jakub Gładkowski, 
Kacper Oblizajek, Marcin Jankowki 
i Łukasz Chwastek pod kierownic-
twem duetu trenerskiego Marcin Py-
rek i Paweł Marzec. Pierwsze miejsce 
zajęła z kolei Legia RC Warszawa,  
a drugie RC Częstochowa.

Brązowy medal Gryfy przywiozły z Sosnowca.

BiaThlOn

Złoto dla Oliwii Suchy

– Biathlon przede wszystkim kojarzy 
się ze śniegiem i zimą. Ale tak nie jest. 
Biathloniści ciężko pracują cały rok 

i nawet latem odbywają się zawody 
w tej dyscyplinie – powiedziała Oliwia 
Suchy. – Zawody typu cross nie są mo-
ją mocną stroną, bo to inaczej niż na 
nartach. Cross to cała siła w moich 
nogach na trudnych trasach. Dlatego 
piąte miejsce w biegu indywidualnym, 
czy siódme w sprincie, jest moim wiel-
kim sukcesem. Na strzelnicy nie popeł-
niłam żadnego błędu. Cieszę się też, że 
z mistrzostw Polski w biathlonie let-
nim przywiozłam złoty medal ze szta-
fety. Teraz trochę odpoczywam, ale już 
przygotowuję się do zimowych zawo-

dów w Anthloz we Włoszech – dodała 
biathlonistka.

Na cały weekend zaplanowane były 
trzy konkurencje: bieg indywidualny, 
sprint oraz sztafety. Rudzianka 
w pierwszym dniu zawodów po bez-
błędnym strzelaniu na strzelnicy za-
kończyła konkurencję na wysokim,  
5. miejscu. Wynikiem tym można się 
pochwalić, szczególnie z racji tego, że 
w zawodach wystartowały aż 64 za-
wodniczki w rocznikach 2007, 2006 
oraz 2005. W sobotę (6.07) Oliwia 
ponownie po bezbłędnym strzelaniu 

Oliwia Suchy w sztafecie 
wywalczyła złoty medal.

czątkujące). W zajęciach uczestniczyć 
mogą osoby powyżej 16. roku życia. 
Młodsze muszą być pod opieką doro-
słych. W tym roku w Polsce akcja 
„BiegamBoLubię” zorganizowana zo-
stała już po raz dziesiąty.

Na tym jednak nie koniec biego-
wych atrakcji. Na stadionie lekkoatle-
tycznym od początku marca odbywają 
się treningi przed tegoroczną edycją 
Rudzkiego Półmaratonu Industrialne-
go, który odbędzie się już 27 lipca. 
Zajęcia prowadzi znany rudzki ultra-
maratończyk August Jakubik. – Bie-
gamy w każdą środę od marca do lip-
ca, więc każdy, kto od początku uczest-
niczył w treningach, będzie mógł bez 
problemu przebiec minimalny dystans 
podczas naszego półmaratonu, czyli  

8 km, a być może też 21 km. Jednak to 
wszystko zależy od indywidualnych 
predyspozycji biegacza. Intensywność 
treningu jest dopasowana do stopnia 
zaawansowania trenującego. Uczest-
nicy zostali podzieleni na zaawanso-
wanych oraz mniej zaawansowanych 
i wykonują określone ćwiczenia w za-
leżności od swoich możliwości – tłu-
maczy August Jakubik.

Nie zapominajmy także o „Biegu 
Wiewiórki”, który tradycyjnie organi-
zowany jest na bieżni Szkoły Podsta-
wowej nr 15 Sportowej oraz w ha-
lembskim lesie. Kolejna okazja do 
biegu w towarzystwie rudej wiewiórki 
czeka na biegaczy i miłośników nor-
dic walking już w najbliższą sobotę, 
20 lipca.

na stadionie 
lekkoatletycznym przy  
ul. Czarnoleśnej  
w Rudzie Śląskiej  
już od kwietnia trwają 
treningi w ramach 
ogólnopolskiego 
programu 
„BiegamBoLubię”. Zajęcia 
odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz. 19. 
Cały czas można dołączyć 
do biegaczy.

Młoda biathlonistka, 
Oliwia Suchy może 
pochwalić się kolejnym 
sukcesem. Rudzianka 
dobrze spisała się na 
Mistrzostwach Polski 
w crossie, które odbyły 
się w Dusznikach Zdroju.

uplasowała się na 7. miejscu. Zwień-
czeniem zawodów była sztafeta, gdzie 
nasza zawodniczka wraz ze swoimi 
starszymi koleżankami zdobyła złoty 
medal. Ten medal to podsumowanie 
sezonu 2018/2019. Obecnie Oliwia 
Suchy przygotowuje się do sezonu 
2019/2020 na arenie biathlonowej 
w włoskim mieście Antholz. Przypo-
mnijmy, że Oliwia Suchy jest wycho-
wanką klubu UKS Statima Biathlon 
Team, gdzie trenuje pod okiem byłej 
reprezentantki Polski Agnieszki Cyl 
oraz Michała Cyla.

PReZyDent MiaSta
RuDa ŚLąSka 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia  
17.07.2019 r. do dnia 7.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 

Ruda Śląska plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro obok pokoju 222)  
wykazu nieruchomości gruntowych położonych  

w Rudzie Śląskiej-nowym Bytomiu przy ulicy Lisiej,  
obejmujących, stanowiące całość gospodarczą,  

działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 2451/218 o powierzchni 818 m² użytek Bz
– 2452/218 o powierzchni 259 m² użytek Bz
– 2453/218 o powierzchni 655 m² użytek dr
– 2454/218 o powierzchni 92 m² użytek dr 

zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/000019910/6, 
– 3224/218 o powierzchni 21106 m² użytek Bi i Bp (zabudowana)

– 3225/218 o powierzchni 664 m² użytek dr 
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00020200/6

– 2826/218 o powierzchni 1845 m² 
– 2827/218 o powierzchni 1291 m² (zabudowana) GL1S/00008247/7

zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00008247/7
własności Gminy Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem  

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

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 2.215.000,00 zł.

OGŁOSZenie
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