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V Rudzki Półmaraton
Industrialny za nami!

Absolwenci szkół podstawo-
wych w Rudzie Śląskiej mogą się 
jeszcze ubiegać o ponad 200 
miejsc w szkołach średnich, nato-
miast dla absolwentów gimnazjów 
pozostało ich jeszcze 140. Między 
innymi o procesie rekrutacji, in-
westycjach w infrastrukturę spor-
tową, a także o remontach i przy-
gotowaniach do nowego roku 
szkolnego w rudzkich placówkach 
oświatowych rozmawiamy z Anną 
Krzysteczko, zastępcą prezydent 
miasta Ruda Śląska.

Więcej str. 3

Trwają remonty 
w szkołach

OŚWIATA

Niedawno zakończyła się obserwa-
cja przyrodnicza na rozlewisku w By-
kowinie, której wyniki zostaną prze-
kazane Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Między innymi od niej 
zależy, jaki będzie dalszy los tego 
miejsca. Na tym nie koniec ,,nowo-
ści”, bo okazuje się, że zdjęcia, które 
publikowane były na Facebooku przez 
niektórych zwolenników zachowania 
rozlewiska, jako dowód występowa-
nia tam licznych gatunków chronio-
nych, prawdopodobnie w ogóle nie 
zostały wykonane w Bykowinie.

Więcej str. 5

Co
z rozlewiskiem?

BYKOWINA

Rewitalizacja kolejnych dwóch rudz-
kich podwórek dobiegła końca. Przy ul. 
Dąbrowskiego w Wirku oraz pomiędzy 
ul. Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką 
w Orzegowie powstały: plac zabaw, 
strefa aktywności dla młodzieży, siłow-
nia plenerowa oraz miejsca spotkań dla 
mieszkańców. Nasadzone zostały także 
rośliny oraz wybudowano nowe oświe-
tlenie LED-owe. W tym roku zrewitali-
zowane zostaną jeszcze dwa podwórka 
– jedno przy ul. Strażackiej i Kałusa 
w dzielnicy Wirek, a drugie przy 
ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu.

 Więcej str. 9

Podwórka 
nabrały blasku

REWITALIZACJA
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REKLAMA

OŚWIATA

Szkoły przygotowują się 
do nowego roku szkolnego

Tradycyjnie jak co roku czas wakacji to nie tylko chwile radości i zabawy dla najmłodszych, ale także inten-
sywnych remontów w placówkach oświatowych. O tym, co dzieje się w rudzkich szkołach, rozmawiamy 
z Anną Krzysteczko, zastępcą prezydent miasta.

– W wakacje szkoły pustoszeją, 
ale to nie oznacza, że nic się w nich 
nie dzieje. Jak wyglądają przygoto-
wania do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego?

– W tym roku w Rudzie Śląskiej re-
monty prowadzone są w 32 szkołach, 
15 przedszkolach oraz Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. Prace po-
legają głównie na bieżących remon-
tach. Mowa tutaj m.in. o malowaniu 
sal dydaktycznych, bloków żywienio-
wych, szatni, korytarzy, wymianie 
podłóg, wymianie oświetlenia, remon-
cie sanitariatów, a także remoncie ko-
tłowni, ogrodzenia, kanalizacji i cen-
tralnego ogrzewania. Ponadto w kilku 
placówkach zostaną usunięte zalania 
powstałe w wyniku długotrwałych 
opadów deszczu.

– Wakacje to też dobry czas na 
dostosowanie placówek do wymo-

gów programów i projektów, na 
które udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne. Proszę powiedzieć o tym 
więcej.

– W Rudzie Śląskiej takie prace są 
prowadzone na bieżąco. Obecnie trwa-
ją one w Szkole Podstawowej nr 1  
im. Tadeusza Kościuszki i w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2. W obu 
szkołach podstawowych przystosowu-
jemy pomieszczenia dydaktyczne do 
realizacji projektu „Zielona pracow-
nia”. Ponadto Miejskie Przedszkole nr 
37 wzbogaci się o ścieżkę sensoryczną 
oraz nowy plac zabaw.

– W zbliżającym się roku szkol-
nym nową infrastrukturą sportową 
będą mogli się cieszyć uczniowie 
dwóch szkół. Co się zmieni?

– Miasto Ruda Śląska inwestuje 
w rozwój bazy sportowej szkół. W lip-
cu zakończyła się budowa komplek-

sów boisk w dwóch szkołach ponad-
gimnazjalnych tj. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 i w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. 
Uczniowie będą mogli korzystać z no-
woczesnych boisk do siatkówki, ko-
szykówki, piłki ręcznej oraz nożnej, 
rzutni do rzutu kulą i bieżni. W sumie 
obydwa obiekty kosztowały prawie  
3 mln zł. Ponadto w ramach prac teren 
został uporządkowany, obsiany trawą, 
a także wyznaczone zostały ciągi ko-
munikacyjne. Wykonano również 
ogrodzenie, rozbudowano oświetlenie 
terenu oraz monitoring wizyjny. Za 
dostępne w budżecie środki finansowe 
będziemy starali się modernizować in-
frastrukturę sportową przy kolejnych 
szkołach. Warto też przypomnieć 
o tym, że w ubiegłym roku w Rudzie 
Śląskiej powstały trzy nowoczesne 
kompleksy boisk: przy Szkole Podsta-
wowej nr 13 w Bielszowicach, przy 
Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku 
oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Rudzie. Dodatkowo wielofunkcyjne 
boisko przy Szkole Podstawowej  
nr 30 w Rudzie zostało gruntownie 
zmodernizowane. Na cztery wymie-
nione inwestycje miasto pozyskało 
dofinansowanie w łącznej kwocie  
1 381 600 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej „Sportowa Polska”.

– Na zakończenie podsumujmy re-
krutację do szkół średnich. Wiele 
mówi się o problemach z miejscami 
w szkołach średnich w całym kraju. 
Jak to wyglądało w naszym mieście?

– Wszyscy absolwenci gimnazjów 
i szkół podstawowych, którzy w pierw-
szej preferencji wybrali rudzkie pla-
cówki oświatowe, dostali się do wy-
branej szkoły. Miasto przygotowało 
około 3000 miejsc w liceach, techni-
kach i szkołach branżowych. Zawsze 
zależy nam na tym, żeby młodzież 
kontynuowała naukę w rudzkich pla-
cówkach, dlatego przygotowaliśmy 
odpowiednią liczbę miejsc. Absolwen-
ci gimnazjów i szkół podstawowych 
w Rudzie Śląskiej jako dalszy kieru-
nek kształcenia najchętniej wybierali 
licea ogólnokształcące i technika.  
395 gimnazjalistów i 398 ósmoklasi-
stów wytypowało liceum jako szkołę 
pierwszego wyboru, a odpowiednio 
388 i 435 technikum. Największą po-
pularnością wśród młodzieży cieszy 
się III Liceum Ogólnokształcące, 
gdzie zgłosiło się w sumie 282 kandy-
datów (135 po gimnazjum i 147 po 
ósmej klasie szkoły podstawowej) 
oraz Technikum nr 6 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6, gdzie chce 
się uczyć 115 absolwentów gimna-
zjów i 121 absolwentów szkół podsta-
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wowych. Ostateczna lista przyjętych 
uczniów została podana do publicznej 
wiadomości 25 lipca. Warto dodać, że 
w rudzkich szkołach są jeszcze wolne 
miejsca. Absolwenci szkół podstawo-
wych mogą się ubiegać o 63 miejsca 
dostępne w liceach ogólnokształcą-
cych, 100 miejsc w technikach oraz 44 
w szkołach branżowych. Dla absol-
wentów gimnazjów pozostało wol-
nych 56 miejsc w liceach ogólno-
kształcących, 74 w technikach oraz 10 
w szkołach branżowych. Tak napraw-
dę nabór do szkół ponadpodstawo-
wych zakończy się z początkiem 
września. Wtedy dokładnie będzie 
wiadomo, ile osób oraz w jakich pla-
cówkach rozpocznie we wrześniu na-
ukę. Musimy mieć na względzie  
m.in. ewentualne zmiany decyzji kan-
dydatów, co do wyboru szkoły oraz 
wyniki egzaminów poprawkowych 
w szkołach ponadgimnazjalnych.

Arkadiusz Wieczorek

PREzydEnT MIASTA 
RudA ŚląsKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu 

nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 
3137/107 o pow. 2469 m2, zapisanej na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, 

położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. sportowców, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, organizacji pożytku publicznego na cel 

prowadzonej działalności pożytku publicznego.

OGŁOsZENIE
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Remont trwa m.in. w Szkole Podstawowej nr 4.



RUDA
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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.

REKLAMA
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– Przez pół roku pracownicy Działu 
Administracyjno-Gospodarczego po-
rządkowali przyszpitalny park w Go-
duli. Własnymi siłami odnowiliśmy 
parkowe alejki, postawiliśmy nowe 
ławki, kupiliśmy i zamontowaliśmy 
nowy płot (stary rozkradli wcześniej 
złomiarze). Tymczasem w nocy z wtor-
ku na środę złodzieje skradli nam 
dziewięć nowych przęseł – podkreśla 
Arkadiusz Loska, rzecznik prasowy 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej. – Rewitalizujemy ten teren dla 
naszych pacjentów, tworzymy prze-
strzeń do spędzania wolnego czasu 
dla chorych i ich rodzin. Sprawą oczy-
wiście zajmuje się już policja 
– dodaje.

Powstał nowy płot, ale już zniknęły przęsła

Z ogrodzenia przy Szpitalu Miejskim ukradziono dziewięć przęseł.

GODULA

W nocy z wtorku na środę (23-24.07) złodzieje ukradli dzie-
więć nowych przęseł z niedawno zamontowanego ogrodze-
nia ogrodu Szpitala Miejskiego w Goduli. Straty to ponad 
3 tys. złotych. Sprawą zajmuje się rudzka policja.

Do sprawy odniosła się również 
prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna 
Dziedzic. – Nie rozumiem takiego za-
chowania. Tak samo, jak nie pojmuję 
wandalizmu. Przecież to nasze wspól-
ne dobro, które ma służyć wszystkim 
– nam i naszym rodzinom. Jeżeli kto-
kolwiek coś wie na temat tej kradzieży, 
to bardzo proszę o kontakt z policją. 
Reagujmy, bo to dotyczy każdego z nas 
– zaapelowała Grażyna Dziedzic.

Komenda Miejska Policji pracuje nad 
tą sprawą. – Zostaliśmy już powiado-
mieni o kradzieży. Natomiast szczegóło-
we zgłoszenie ma do nas dotrzeć wraz 
z wyceną – wyjaśniał w ubiegłym tygo-
dniu Arkadiusz Ciozak, ofi cer prasowy 
KMP Ruda Śląska. Joanna Oreł
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Potrzebna pomoc
W piątek (19.07) doszło do wybuchu gazu i pożaru w jednej 
z rudzkich kamienic przy ulicy Wolności w Rudzie. W wyniku 
tego zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby. Niestety 
w ubiegłym tygodniu lekarzom nie udało się uratować życia 
jednego z mieszkańców, który doznał bardzo poważnych obra-
żeń. Potwierdził to dr Piotr Wróblewski z siemianowickiej opa-
rzeniówki. Do szpitala trafi ła także żona zmarłego mężczyzny.

Przypomnijmy, że w wyniku pożaru 
trzy mieszkania zostały doszczętnie 
zniszczone, a kolejne w części nie na-
daje się do użytku. Mieszkańcy obec-
nie przebywają u rodzin i czekają na 
lokale zastępcze, przygotowywane 
przez spółdzielnię MGSM „Perspek-
tywa”. Remont kamienicy może po-
trwać nawet rok.

W rezultacie trzy rodziny straciły 
swój dobytek. Wśród poszkodowa-
nych są m.in. małe dzieci, dla których 
sam pożar był wyjątkowo traumatycz-

nym przeżyciem, a konieczność zmia-
ny zamieszkania, nawet ta chwilowa, 
wywołuje u nich dodatkowy stres. Są-
siedzi poszkodowanych postanowili 
więc pomóc i zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy. Każdy może pomóc, by 
udało się jak najszybciej wyremonto-
wać zniszczone mieszkania rodzin 
i chociaż w małym stopniu przywrócić 
normalność w ich życiu.

Pomóc można poprzez portal zrzut-
ka.pl, wpłacając dowolną kwotę na 
adres https://zrzutka.pl/vtewc4 AW Do wybuchu butli z gazem doszło 19 lipca.
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Niedzielne rozmowy o mieście, regionie i kraju
Sprawy dotyczące naszego miasta, regionu oraz całego kraju – zarówno te ważne lokalnie, jak i o skali ogólnopolskiej zostały poruszone przez uczestników spo-
tkania z posłanką Moniką Rosą, które pod hasłem #RosaNaTrawie odbyło się w minioną niedzielę (28.07) przy Rybaczówce w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

– Staram się cyklicznie spotykać z miesz-
kańcami nie tylko podczas dyżurów i za-
mkniętych spotkań, ale również w otwartej 
formie – w plenerze, przy dobrej pogodzie 
i korzystając z lata. To najlepszy sposób na 
kontakt z mieszkańcami, bo taka luźna for-
ma spotkania sprawia, że ludzie chętniej 
przyłączają się do rozmów – podkreśla po-
słanka Monika Rosa.

Podczas niedzielnego spotkania w Ko-
chłowicach, w którym uczestniczyli miesz-
kańcy nie tylko Rudy Śląskiej, ale również 
pobliskich Katowic, z jednej strony poru-
szono sprawy ważne dla mieszkańców oby-
dwu tych miast, a z drugiej – była to okazja 
do podsumowania prawie czteroletniej pra-
cy w Sejmie. – Wszyscy mówią, że politycy 
są niedostępni dla obywateli i dlatego stara-
my się wychodzić do mieszkańców, żeby 

w chwili wolnego czasu porozmawiać na 
świeżym powietrzu. W trakcie tych spotkań 
staram się pokazać m.in. to, co udało się 
zrobić w Sejmie dla godki śląskiej, tożsamo-
ści regionalnej, ale też w kwestii praw ko-
biet, osób z niepełnosprawnościami, czy też 
jakie lokalne działania wspólnie organizo-
waliśmy – wylicza Monika Rosa. – Oczywi-
ście jestem także otwarta na tematy, z jakimi 
przychodzą mieszkańcy. A jest ich całe spek-
trum – od tematów senioralnych, młodzieży, 
kultury na Śląsku, czy polityki – dodaje.

Prócz tych rozmów, w ramach spotkania 
#RosaNaTrawie zaproszono radnych mia-
sta, Rafała Wypiora i Łukasza Wodarskiego, 
którzy przybliżyli uczestnikom bieżące 
sprawy miasta. Mieszkańcy mogli również 
wesprzeć zbiórkę na dom pomocy Kocia 
Rodzina. Jest to projekt rudzkich wolonta-

riuszy, którym nie jest obojętny los chorych 
i bezdomnych kotów. Natomiast zwieńcze-
niem niedzieli w plenerze było wspólne 
ognisko.

Warto dodać, że dotychczas spotkania 
z posłanką Moniką Rosą odbyły się dwu-
krotnie w Katowicach, a także w Siemiano-
wicach Śląskich oraz Chorzowie. Następne 
zaplanowano w Tychach (29.07) oraz w Ka-
towicach (10.08). – W najbliższych tygo-
dniach czeka nas wiele tego typu dyżurów 
poselskich, gdzie wraz z radnymi poszcze-
gólnych miast regionu będziemy z Wami roz-
mawiać o dzielnicy, mieście i zbliżających 
się wyborach – zaznacza Monika Rosa.  
– Zapraszam do kontaktu ze mną nie  
tylko podczas tych spotkań, bo zawsze sta-
ram się znaleźć czas dla mieszkańców  
– podsumowuje.

ReKlaMa

,,Odkrycia” dokonał Łukasz Michal-
ski, społecznik, który od ubiegłego ro-
ku monitoruje sprawę rozlewiska. – Za-
uważyłem, że na facebookowych profi-
lach dwóch osób pojawiły się zdjęcia, 
które nie pasowały mi wyglądem do 
rozlewiska. Były na nich pokazane m.in. 
takie gatunki ptaków jak czajka i gągoł. 
W komentarzach padały pytania, gdzie 
można te zwierzęta zobaczyć, bo to 
przecież zjawisko niezwykłe, ale kon-
krety nie padały. Dlatego zacząłem się 
tym bardziej interesować – mówi ru-
dzianin Łukasz Michalski. – Szybko 
okazało się, że niektóre zdjęcia zostały 
ściągnięte z internetu i bez podania ich 
źródła, opublikowano je na Facebooku, 
co wskazywałoby na łamanie praw au-
torskich. Niektóre fotografie pochodzą 
nawet z zagranicznych stron interneto-
wych. Sprawę postanowiłem zgłosić na 
policję – dodaje. – Obecnie prowadzo-
ne są czynności sprawdzające, z tego 
względu, że jest to przestępstwo ścigane 
na wniosek pokrzywdzonego, a osoba, 
która nam to zgłosiła, nie jest pokrzyw-
dzonym, tylko zgłaszającym. Ustalili-

Nie jest jednak tak uroczo, jak na zdjęciach?

Rozlewisko znajduje się w pobliżu ulic Sławika i Karskiego.

ROZleWISKO

Sprawa rozlewiska w Bykowinie stanęła wprawdzie w miejscu, jednak coraz bardziej nabiera rumieńców. Niedawno zakończyła się obserwacja przyrodnicza, której wyniki zostaną przeka-
zane przez Polską Grupę Górniczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Między innymi od niej zależy, jaki będzie dalszy los rozlewiska. Na tym nie koniec ,,nowości”, bo okazuje się, 
że zdjęcia, które publikowane były na Facebooku przez niektórych zwolenników zachowania rozlewiska, jako dowód występowania tam licznych gatunków chronionych, prawdopodobnie 
w ogóle nie zostały wykonane w Bykowinie, bo identyczne można znaleźć na różnych stronach internetowych.

śmy już dwie instytucje, które są właści-
cielami praw autorskich do części tych 
zdjęć i teraz będziemy zwracać się, czy 
są one zainteresowane złożeniem wnio-
sku – wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, oficer 
prasowy KMP Ruda Śląska.

Okazuje się, że zdjęcie opublikowa-
ne zostały m.in. na stronie FB „Ewa 
Chmielewska, radna Rady Miasta Ruda 
Śląska” w albumie zatytułowanym „Po-
żegnanie z rozlewiskiem?”. Zapytana 
o to radna Ewa Chmielewska twierdzi, 
że wszystkie zdjęcia są jej autorstwa 
oraz nadesłane przez mieszkańców.  
– Pochodzą one z różnych źródeł. Część 
zdjęć wykonywałam sama, osobiście,  
a część jest przysyłana przez mieszkań-
ców, którzy często spacerują w tej oko-
licy i kiedy widzą coś ciekawego, to 
o tym piszą lub robią zdjęcia. Każdy ma 
prawo zamieścić zdjęcia tego, co wi-
dział w okolicy rozlewiska – wyjaśnia 
Ewa Chmielewska. – Z tego co mi wia-
domo, zgodnie z decyzją wydaną przez 
prezydenta miasta Ruda Śląska, przed 
rozpoczęciem prac na rozlewisku ma 
być wykonana inwentaryzacja ornitolo-

giczna, która da odpowiedź na pytanie 
o to, na ile teren rozlewiska jest cenny 
przyrodniczo – dodaje.

Niezależnie od tego, jak faktycznie 
wygląda ta sprawa, na rozlewisku za-
trzymane zostały prace rekultywacyjne. 
Te mają zostać wykonane na zlecenie 
Polskiej Grupy Górniczej, która odpo-
wiada za usunięcie szkód górniczych. 
To właśnie z ich powodu, rozlewisko 
zaczęło się tworzyć. – Niestety ,,burza”, 
jaka rozpętała się wokół tematu rozle-
wiska, sprawiła, że inwestor, który zo-
stał wyłoniony w przetargu, wycofał się. 
Kopalnia będzie musiała ogłosić nowy 
przetarg, który wyłoni wykonawcę za-
dania. To oznacza opóźnienie realizacji 
prac – tłumaczy Krzysztof Mejer, wice-
prezydent Rudy Śląskiej. – My mamy 
związane ręce, bo nie jesteśmy stroną 
w tym postępowaniu. Przedsiębiorca 
górniczy jest zobowiązany do tego, aby 
usunąć szkody górnicze, a właścicielo-
wi tego terenu, czyli Państwowemu Go-
spodarstwu Wodnemu Wody Polskie, 
który odpowiada za rzekę Kochłówkę, 
bardzo zależy na tym, żeby został on 

Fo
to

: J
O

przywrócony do pierwotnego stanu  
– dodaje.

Jak podkreśla Krzysztof Mejer, także 
miastu na tym zależy m.in. ze względu 
na zagrożenie powodziowe. – Rozlewi-
sko stanowi bardzo poważny problem. 
Dzisiaj miejsce to wygląda niewinnie, 
ale trzeba pamiętać, że do Kochłówki 
spływa deszczówka z autostrady. Jeżeli 
deszcz będzie padał przez kilka dni, to 
ilość wody w rzece poważnie się spiętrzy, 

a to z kolei może spowodować, że zosta-
nie zalane osiedle Niebieskich Dachów. 
Dążymy do tego, żeby uregulować rzekę 
Kochłówkę, tak by woda, która do niej 
spływa, była jak najszybciej wyprowa-
dzana z Rudy Śląskiej. Natomiast rozle-
wisko nie gwarantuje nam tego. Rozu-
miem, że przyroda jest ważna, ale tu 
walczymy tak naprawdę o bezpieczeń-
stwo mieszkańców Niebieskich Dachów 
– podkreśla Krzysztof Mejer. JO
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EWA KOŁODZIEJ
Poseł na Sejm RP

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 
Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji 
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – powyższe ślubowanie złożyłam 
w Sejmie RP po raz pierwszy w dniu 8 listopada 2011 roku i słowa te są 
dla mnie święte!
Swoją pracę – działalność społeczną na rzecz mojego miasta 
i jego mieszkańców rozpoczęłam blisko 20 lat temu w moich ukochanych 
Katowicach. Przez trzy kadencje byłam Radną Rady Miasta Katowice, pełniąc 
m.in. funkcje wiceprzewodniczącej Rady Miasta Katowice, przewodniczącej 
Komisji Edukacji oraz wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu. Zdobyte w ten 
sposób doświadczenie postanowiłam przełożyć i wykorzystać na pracę 
w polskim parlamencie.
W obecnej kadencji Sejmu RP pracuję w Komisjach: Polityki Społecznej 
i Rodziny oraz Polityki Senioralnej i w ten sposób mogę uczestniczyć m.in. 
w procesach konstruowania rozwiązań legislacyjnych o szczególnym znaczeniu 
dla życia polskich rodzin, najsłabiej uposażonych obywateli, poprawy sytuacji 
osób starszych oraz rozwoju rynku pracy. Uczestniczę również w pracach 
Komisji Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. 
Kierując się zawsze zasadą, że mój punkt widzenia jest śląski staram się 
godzić pracę w Sejmie RP z aktywnością w regionie oraz angażować się 
w inicjatywy istotne dla lokalnych społeczności województwa śląskiego.

DEFORMA EDUKACJI NA KRAWĘDZI

Strajk nauczycieli jest ewidentnym dowodem na to, iż w naszych szkołach 
zapanował kompletny chaos… Odpowiedzialność za tę sytuację ponosi 
rząd, ponieważ to on w 100 % tworzy politykę oświatową w naszym kraju 
i ma w ręku wszystkie narzędzia, by rozwiązywać zaistniałe kryzysy, w tym 
również strajk pracowników oświaty.

Zdesperowani nauczyciele, zdezorientowani rodzice, 
problemy z egzaminami oraz uczniowie nie znający 

swojej przyszłości – to obraz dzisiejszej szkoły! Trzeba to 
jak najszybciej naprawić!

Znam dobrze problemy związane z polską oświatą, gdyż pracując jako radna 
Rady Miasta Katowice,miałam zaszczyt przewodniczyć Komisji Edukacji 
tejże Rady oraz poznać wszystkie placówki oświatowe na terenie Katowic, 
jak i ich problemy! Dlatego też całym sercem jestem z nauczycielami, 
a uczniom życzę szkoły, która spełni ich oczekiwania.

PUNKT 
WIDZENIAŚLĄSKI
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NA RATUNEK SZPITALOM Jednym z najważniejszych obszarów, na którym szczególnie skupiam się w mojej pracy parlamentarnej 
jest system ochrony zdrowia.

W mijającej kadencji wystosowałam ponad 30 interpelacji poselskich skierowanych do Ministerstwa Zdrowia, 
w tym wiele mających na celu powstrzymanie dramatycznych skutków wprowadzenia ustawy o tzw. 
sieci szpitali. W okresie wprowadzania tejże ustawy uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Komisji 
Zdrowia, walcząc o ocalenie jak największej ilości kluczowych placówek medycznych w województwie 
śląskim!

Dzięki moim usilnym staraniom Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, jako jedyny tego typu 
szpital w Polsce został uratowany i utrzymał � nansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.  Zmienione 
też zostały zapisy w projekcie ustawy, które spowodowały utrzymanie wysokospecjalistycznych 
i monospecjalistycznych szpitali w Polsce.

CZYSTE POWIETRZE

Oburza mnie fakt, iż mieszkańcy Śląska, którzy od wielu lat zmagają się z problemami znacznego zanieczyszczenia 
powietrza nie otrzymują wsparcia ze strony rządu w walce z niszczycielskim wpływem smogu. 

Katowice – jako jedno z wielu miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców jest wykluczone z rządowego 
programu „Stop Smog”. Jest to decyzja zaskakująca i skandaliczna!

Od lat jestem zwolenniczką zastosowania tam, gdzie jest to możliwe, odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Dbajmy o nasze środowisko, by kolejne pokolenia mogły z niego 
w pełni korzystać i oddychać czystym powietrzem!
Wielokrotnie występowałam z interpelacjami poselskimi oraz z interwencjami do władz lokalnych, zabiegając o jak 
najszybsze wdrożenie programów poprawiających stan naszego środowiska naturalnego. 

Równolegle zabiegam o powstanie jak największej ilości dróg rowerowych oraz o połączenie ich w spójną sieć 
metropolitalną, tak abyśmy mogli promować proekologiczne i prozdrowotne zachowania oraz nawyki naszego 
społeczeństwa.

GODNE ŻYCIE SENIORÓW
Rozmowy z Seniorami zawsze dostarczają 
mi zarówno dużo pozytywnej energii, jak 
i skłaniają mnie do re� eksji. Mam ogromną 
przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach 
m.in. w ramach programu „Polska Seniora”, 
podczas których z wielką uwagą wsłuchuję 
się w głos osób starszych. Pracując w Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny oraz w Komisji 
Polityki Senioralnej, intensywnie zabiegam 
o systemowe rozwiązania zgłaszanych 
problemów przez tę grupę społeczną. 

W trakcie mojej działalności społecznej 
upowszechniam wśród osób starszych zdrowy 
i aktywny tryb życia oraz propaguję „Kopertę 
życia”. 

 „Koperta życia” daje ratownikom 
medycznym szybki dostęp do 
ważnych informacji mogących 
uratować życie osób starszych, 
zapewniając im większe poczucie 
bezpieczeństwa. 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Ewy Kołodziej
ul. P. Stalmacha 17, 40-058 Katowice

Tel.: 32 257 00 01, 508 304 917, e-mail: ewa.kolodziej@sejm.pl
    Ewa Kołodziej, Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP

www.ewakolodziej.pl
    Ewa Kołodziej, Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

SŁAWOMIR NEUMANN 
Przewodniczący Klubu 

Parlamentarnego 
Platforma Obywatelska 
– Koalicja Obywatelska

KRZYSZTOF BREJZA 
Szef 

Sztabu Wyborczego  

TOMASZ SIEMONIAK 
Wiceprzewodniczący 

Platformy Obywatelskiej RP

BARTOSZ ARŁUKOWICZ 
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego
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Rudzki Informator Samorządowy
Przez Rudę Śląską przejedzie jeden z największych światowych wyścigów kolarskich – Tour de Pologne. Miasto 5 sierpnia br. (poniedziałek) znajdzie się 
na trasie III etapu, wiodącego ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie do Zabrza. Peleton przejedzie około godz. 15.20 ulicami Radoszowską, Oświęcimską, 
Kochłowicką, Kłodnicką i 1 Maja (w kierunku Mikołowa). W związku z tym pomiędzy godz. 14.40 a 15.40 nastąpi czasowe zamknięcie tych ulic.

Kolarze Tour de Pologne 
przejadą przez Rudę Śląską!

Przebieg trasy III etapu
W ramach III etapu wyścigu kolarze 

wyruszą sprzed Stadionu Śląskiego  
w Chorzowie, następnie wjadą do Rudy 
Śląskiej od strony Chorzowa-Batorego 
ulicą Radoszowską. W rejonie kochło-
wickiego rynku wjadą w ul. Oświęcim-
ską, następnie w Kochłowicką. Jadąc 
dalej poruszać się będą ul. Kłodnicką, 
na rondzie przy kościele wjadą  
w ul. 1 Maja, którą podążą w stronę Mi-
kołowa. Po opuszczeniu Rudy Śląskiej 
wyścig kierować się będzie przez Orze-
sze, Żory, Jastrzębie Zdrój, Rybnik  
i Knurów do Zabrza, gdzie kolarzy cze-
kać będą cztery pętle o długości 6,2 km, 
kończące ten etap.

Uwaga na utrudnienia! 
Ulice będą zamknięte!

Z przejazdem kolarzy i całej ko-
lumny wyścigu przez Rudę Śląską 
wiązać się będą utrudnienia drogowe. 
Pomiędzy godz. 14.40 a 15.40 nastąpi 
zamknięcie dróg, po których będą 
przemieszczać się kolarze (ul. Rado-
szowska, Oświęcimska, Kochłowic-
ka, Kłodnicka i część 1 Maja – od 
ronda przy kościele w kierunku Miko-
łowa). W związku z tym nastąpią 
utrudnienia w ruchu samochodowym 

oraz w funkcjonowaniu komunikacji 
publicznej. UWAGA! Podane godzi-
ny są orientacyjne. Rzeczywisty czas 
zamknięcia ulic i utrudnień może  
ulec wydłużeniu. 

Obchody 100-lecia 
Powstań Śląskich 

76. Tour de Pologne wspólnie z Pol-
skim Komitetem Olimpijskim świętu-
je stulecie polskiego olimpizmu, 
a także nawiązuje do stulecia Powstań 
Śląskich. Pierwszy z trzech konflik-
tów zbrojnych wybuchł na Górnym 
Śląsku właśnie w 1919 roku. Z okazji 
tej doniosłej rocznicy powstaniom po-
święcony jest cykl wielu wydarzeń,  
a Tour de Pologne także włącza się 
w uroczyste obchody. Dlatego też 
aż cztery z siedmiu etapów tegorocz-
nego wyścigu rozegrane zostaną na 
terenie województwa śląskiego. W ra-
mach tych odcinków drugiego dnia 
peleton pokona trasę z Tarnowskich 
Gór do Katowic. Trzeci etap rozpocz-
nie się na Stadionie Śląskim, gdzie 
będzie miała Premia Specjalna  
100-lecia Powstań Śląskich, a cały 
etap czwarty Jaworzno – Śląskie, Ko-
cierz rozgrywany będzie pod hasłem 
100-lecia Powstań Śląskich. Na Ślą-

sku kolarze pojawią się także podczas 
piątego etapu, którego meta umiesz-
czona będzie w Bielsku-Białej.

O wyścigu
76. Tour de Pologne UCI World 

Tour rozpocznie się 3 sierpnia w Kra-

Projekty zweryfikowane

24 projekty, w tym cztery duże, zostały zakwalifikowane do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. Zdecydowana większość tych zadań wiąże się z utworzeniem, bądź 
modernizacją miejsc sportu i rekreacji oraz rewitalizacją terenów zielonych. Kilka projektów dotyczy przedsięwzięć o charakterze „miękkim”. Od 9 do 20 września br. mieszkańcy będą 
mogli uczestniczyć w głosowaniu i zdecydować, jakie projekty będą realizowane w 2020 r. Obecnie projektodawcy mają czas na kampanię promocyjną swoich pomysłów. Ogółem do po-
działu w przyszłorocznym budżecie obywatelskim są prawie 4 mln zł.

5 sierpnia będzie okazja, by dopingować najlepszych kolarzy.

kowie, a zakończy 9 sierpnia w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. Na starcie po-
jawi się 18 najlepszych zawodowych 
grup świata (UCI World Teams), 
a także cztery drużyny z dzikimi kar-
tami, w tym Reprezentacja Polski. 

Spośród 24 zadań, które zostały za-
kwalifikowane do głosowania, najwię-
cej dotyczy dzielnicy Bykowina (4). 
Jeżeli chodzi o pozostałe dzielnice, to 
podział wygląda następująco: Nowy 
Bytom, Ruda, Czarny Las – po 3, 
Bielszowice, Halemba, Orzegów i Wi-
rek – po 2, Kochłowice, Chebzie i Go-
dula – po 1. Zdecydowana większość 
zadań (21) ma charakter inwestycyjny, 
natomiast trzy to tzw. projekty „mięk-
kie”. 

Spośród wszystkich zadań dopusz-
czonych do głosowania, 20 to zadania 
małe (koszt realizacji wynosi do  
270 tys. zł), z kolei cztery to przedsię-
wzięcia duże (koszt powyżej 270 tys. 
zł). Taki podział środków to nowość, 
bowiem wcześniej w mieście obowią-
zywał rozdział na projekty ogólno-
miejskie i dzielnicowe. – Po zmianach  
w Ustawie o samorządzie gminnym  
podział środków na dzielnice jest moż-
liwy tylko tam, gdzie funkcjonują one 

jako jednostki pomocnicze gminy, 
a w naszym mieście mają one charak-
ter zwyczajowy. Dlatego w zamian 
wprowadziliśmy podział na projekty 
duże i małe, w zależności od kosztów 
ich realizacji – tłumaczy Grażyna Jan-
duła-Jonda, sekretarz miasta, prze-
wodnicząca zespołu ds. budżetu oby-
watelskiego na 2020 rok. 

Przypomnijmy, że w ramach przy-
szłorocznej edycji budżetu obywatel-
skiego mieszkańcy złożyli 49 wnio-
sków. Wszystkie one przeszły weryfi-
kację pod kątem zgodności z zasadami 
zawartymi w uchwale Rady Miasta 
w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatel-
skiego miasta Ruda Śląska. Oznacza 
to, że projekt kwalifikujący się do gło-
sowania, powinien obejmować działa-
nia zgodne z obowiązującym prawem 
oraz stanowić zadanie własne gminy, 
możliwe do zrealizowania w trakcie 
jednego roku budżetowego. Przedsię-

wzięcia zlokalizowane muszą być na 
terenie, na którym miasto może zgod-
nie z prawem wydatkować środki  
publiczne. W trakcie weryfikacji od-
rzucone zostały m.in. wnioski, które 
stały w sprzeczności z obowiązujący-
mi w mieście planami, strategiami 
i programami, w tym w szczególności: 
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, programami 
branżowymi oraz przedsięwzięciami 
wpisanymi do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Aby zakwalifikować się 
do głosowania, projekty musiały także 
spełnić warunek ogólnodostępności, 
czyli być dostępne dla wszystkich 
mieszkańców Rudy Śląskiej, przy 
czym korzystanie z nich nie może być 
odpłatne. Do głosowania niedopusz-
czone zostały także zadania, które 
obejmowały inwestycje i remonty 
w budynkach placówek oświatowych 
lub zakładały realizację zakresu rze-
czowego, zaliczanego do wydatków 

na zakupy inwestycyjne lub do wydat-
ków bieżących na wyposażenie.

W efekcie po weryfikacji do etapu 
głosowania dopuszczono 24 projekty. 
Ich liczba może się jeszcze zwięk-
szyć, ponieważ zgodnie z zasadami 
budżetu obywatelskiego na 2020 r. 
autorzy pomysłów, które nie przeszły 
oceny merytorycznej, mogli odwołać 
się od wyniku weryfikacji. Termin 
składania takiego odwołania upłynął 
26 lipca. 

Pula środków na rudzki budżet  
obywatelski w 2020 r. wyniesie  
3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na 
projekty duże i 2 970 000 zł na projek-
ty małe (kosztujące do 270 tys. zł). 
Podczas zakończonej weryfikacji wnio-
sków, z uwagi na przekroczenie limitu 
dla zadania zgłoszonego jako małe, 
dwa projekty automatycznie zakwalifi-
kowane zostały do zadań dużych.

Głosowanie zostanie przeprowadzo- 
ne w dniach 9-20 września br. za po-

średnictwem platformy elektronicznej 
rudaslaska.budzet-obywatelski.org 
oraz w formie tradycyjnej w wyzna-
czonych punktach. – Do realizacji wy-
brane zostaną zadania, które uzyskają 
najwyższą liczbę głosów, jednak nie 
mniej niż 30 i będą mieściły się  
w przewidzianej puli pieniędzy  
– informuje Grażyna Janduła-Jonda. 
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 
27 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego 
budżetu miasta specjalnej puli do 
dyspozycji mieszkańców to siódma 
tego typu inicjatywa realizowana 
w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku  
były to 2 mln zł, w 2015 roku  
– 2,375 mln zł, w 2016 roku  
– 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku 
– 2,815 mln zł, a w 2019 r. – 3,720 
mln zł. W pierwszym głosowaniu 
wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostat-
nim prawie 5,2 tys.

 TK

Łącznie kolarze pokonają ponad ty-
siąc kilometrów.

Więcej o historii wyścigu oraz  
o 76. edycji Tour de Pologne można 
przeczytać na stronie www.tourdepo-
logne.pl.  BP



Kompleksowa rewitalizacja kolejnych dwóch rudzkich podwórek dobiegła końca. Przy ul. Dąbrowskiego w Wir-
ku oraz pomiędzy ul. Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką w Orzegowie powstały: plac zabaw, strefa aktywności 
dla młodzieży, siłownia plenerowa oraz miejsca spotkań dla mieszkańców. Nasadzone zostały także rośliny oraz 
wybudowano nowe oświetlenie LED-owe. W tym roku zrewitalizowane zostaną jeszcze dwa podwórka – jedno 
przy ul. Strażackiej i Kałusa w dzielnicy Wirek, a drugie przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu. 
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Podwórka nabrały blasku
– Renowację podwórek rozpoczęliśmy 

w ubiegłym roku. Wtedy też zrewitalizowa-
liśmy trzy przestrzenie. W tym roku nato-
miast w planie renowacji znalazły się kolej-
ne podwórka, a do 2020 r. zrewitalizowa-
nych zostanie ogółem 11 lokalizacji. Na cel 
ten przeznaczymy ponad 7,4 mln zł, z czego 
prawie 4,1 mln zł zwróci nam Unia Euro-
pejska – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

W przypadku podwórek przy ul. Dą-
browskiego 7, 9 i 11 oraz przy ul. Hlonda/
Bytomskiej/Grunwaldzkiej rewitalizacja 
trwała cztery miesiące. Były to największe 
przestrzenie z pięciu przeznaczonych w tym 
roku do rewitalizacji, a zakres robót dodat-
kowo powiększony został o przebudowę 
sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej.  

W ramach inwestycji powstały miejsca 
aktywności dla mieszkańców,  nasadzone 
zostały rośliny ozdobne, a kolejne nasadzo-
ne będą już jesienią. Obie przestrzenie 
oświetlono nowoczesnym oświetleniem 
LED.  Dodatkowo na podwórku w Wirku 
powstał plac zabaw, natomiast w Orzego-
wie wybudowana została siłownia napo-
wietrzna.

Na terenie dwóch kolejnych inwestycji 
– przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 
 w dzielnicy Wirek oraz Niedurnego 28  

w dzielnicy Nowy Bytom – prace rozpo-
częły się w lipcu br., a wykonawca na re-
alizację zadania ma cztery miesiące.  
W przypadku tych lokalizacji zakres robót 
obejmie m.in. wykonanie ogrodzonych 
placów zabaw, miejsc spotkań mieszkań-
ców, instalację ławek, stołów, siedzisk 
i koszy na śmieci, nasadzenie zieleni 
ozdobnej, wykonanie dojazdów i chodni-
ków oraz oświetlenia, a także odwodnie-
nia terenu. W tym roku zrewitalizowane 
zostało już podwórko w rejonie ul. Sobie-
skiego w dzielnicy Ruda, pomiędzy przed-
szkolem a parkiem, obejmujące prawie 
hektar terenu. Aktualnie prowadzone są 
tam jeszcze prace przy zagospodarowywa-
niu boiska.

Z kolei w  ubiegłym roku w mieście zre-
witalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku 
– u zbiegu ul. Sienkiewicza, Tuwima, Od-
rodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 
22A, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu 
Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Warto 
dodać, że do 2020 r. w Rudzie Śląskiej  re-
nowacją objęte zostaną jeszcze trzy inne 
podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sien-
kiewicza 11, 13, 13A oraz dwa w Rudzie  
– przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/
Górniczej/Wesołej.

Rudzcy samorządowcy działania zwią-
zane z rewitalizacją miejskich podwórek 

rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się 
cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, 
którzy zwracali uwagę na problemy, z jaki-
mi borykają się w planowanych do rewita-
lizacji przestrzeniach, takie jak brak od-
wodnienia, brak infrastruktury parkingo-
wej, problemy z chodnikami, brak oświe-
tlenia, zły stan techniczny lub brak elemen-
tów małej architektury i infrastruktury dla 
dzieci. 

– Na tej podstawie opracowaliśmy 
w 2015 r. program renowacji podwórek, 
który obejmuje przestrzenie wokół budyn-
ków wielorodzinnych, głównie w starej za-
budowie. W dalszej kolejności rozpoczęli-
śmy starania o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na realizację tych przedsię-
wzięć i przystąpiliśmy do opracowywania 
potrzebnej dokumentacji projektowej – wy-
mienia wiceprezydent Michał Pierończyk. 
– Przy rewitalizacji podwórek chcemy wy-
korzystywać potencjał mieszkańców, którzy 
uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem 
pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca 
zamieszkania znajduje się dane przedsię-
wzięcie, tym nasze zaangażowanie jest 
większe – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaanga-
żowanie samych mieszkańców jest wyróż-
nikiem rudzkiego programu renowacji po-
dwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpo-

średni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy 
nie tylko biorą udział w konsultacjach. Sta-
ramy się angażować ich także w prace rewi-
talizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń 
zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyj-
nych realizowana jest w ramach projektu 
„Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym 
zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Pro-
jekt „miękki” zakłada aktywizację społecz-
no-zawodową, edukacyjną i kulturalną 
mieszkańców rewitalizowanych obszarów 
Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem terenów wymienionych podwó-
rek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybra-
nych podwórek i skwerów na terenie Mia-
sta Ruda Śląska metodą partycypacyjną  
– etap 1” to 7 473 096,05 zł. Dofinansowa-
nie ze środków unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 wy-
nosi 4 089 123,96 zł. Natomiast wartość  
projektu „Ruda Śląska stawia na podwór-
ka” to 819 365,40 zł, a dofinansowanie  
– 778 397,13 zł. AL

Plac zabaw i strefa aktywności dla dzieci powstały na podwórku w Wirku.

Taras widokowy, górka saneczkowa, ścieżka dydaktyczna – to niektóre 
atrakcje, które powstają na terenie po byłej koksowni Orzegów – ostat-
niego i najstarszego tego typu zakładu na terenie Polski. Właśnie ruszyła 
remediacja i rewitalizacja 5-hektarowego obszaru zabytkowej fabryki. 
Prace potrwają do 2021 roku i pochłoną 21 mln złotych. 85% tej kwoty 
miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020.

Będzie nowy park
– Prace nad nadaniem „drugiego ży-

cia” dawnej koksowni postępują pełną pa-
rą. Usunięto już dziką roślinność i wywie-
ziono ponad  11 000 ton odpadów. Teren 
inwestycji jest przygotowany do działań 
remediacyjnych. Polegają one na usunię-
ciu lub zmniejszeniu substancji zagrażają-
cych środowisku i zdrowiu ludzi – tłuma-
czy prezydent Grażyna Dziedzic. Badania 
gruntu wykazały obecność na terenie daw-
nej koksowni metali ciężkich, cyjanków 
oraz różnych związków ropopochodnych, 
dlatego też projekt remediacji przewiduje 
zastosowanie jednocześnie technologii 
bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń 
za pomocą żywych mikroorganizmów) 
i fitoremediacji (technologii  wykorzystu-
jącej rośliny w procesie oczyszczania). 
Zastosowane będą również bariery reak-
tywne, w których dochodzi do procesu 
geochemicznego między zanieczyszczoną 

substancją a materiałem wypełniającym 
barierę.

– Najważniejszą częścią zadania jest zneu-
tralizowanie niebezpiecznych związków, które 
zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach 
podziemnych – mówi wiceprezydent Michał 
Pierończyk. – Dopiero po oczyszczeniu grun-
tu możliwa będzie realizacja zaplanowanej 
inwestycji, obejmującej m.in. utworzenie no-
wego założenia parkowego – dodaje.

W najbliższym czasie ruszą także prace 
konserwatorskie. – Dużą częścią projektu 
jest zabezpieczenie ruin budowli po byłym 
zakładzie koksowniczym – mówi Łukasz 
Urbańczyk, miejski konserwator zabyt-
ków. Do dzisiaj zachował się budynek wie-
ży węglowej, fragment ciągu komór pierw-
szej baterii koksowniczej oraz zbiornik 
smoły. – W pierwszej kolejności wieża na-
węglania zostanie ustabilizowana kon-
strukcyjnie, a następnie odtworzony zosta-

nie dach obiektu – zapowiada Urbańczyk. 
– W kolejnym etapie prac wyremontowana 
zostanie bateria koksownicza, na której 
wykonany zostanie taras widokowy. 
W oparciu o baterię koksowniczą powsta-
nie także górka saneczkowa. Te obiekty 
będą wznosić się nad założeniem parko-
wym – wyjaśnia miejski konserwator za-
bytków.

Teren całej inwestycji podzielono na 
dwa obszary. Ten, który przylega do zabyt-
kowych budynków byłej koksowni, zosta-
nie zagospodarowany alejkami parkowymi 
oraz obiektami małej architektury. Powsta-
ną tam chodniki, place zabaw, parking, a tak-
że ławki, stoliki, kosze, latarnie oraz ogól-
nodostępna toaleta. Pozostałe ruiny po za-

kładzie będą odrestaurowane i zabezpie-
czone, a pomiędzy nimi zostanie wytyczo-
na ścieżka dydaktyczna. Natomiast pół-
nocna część parku stanowić będzie obszar 
zielony bez wytyczonych ścieżek, gdzie 
odwiedzający to miejsce będą mogli cha-
dzać własnymi dróżkami. 

– Chcemy te tereny otworzyć dla miesz-
kańców, którzy zyskają kolejną zieloną 
przestrzeń. Dzięki rekultywacji będzie moż-
na z niej bezpiecznie korzystać. Dodatko-
wo poprzez zabezpieczenie zachowanych 
fragmentów budynków koksowni zadbamy 

o ocalenie historii tego miejsca – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic.

Remediacja i rewitalizacja terenu po 
koksowni Orzegów jest realizowana w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, 
że wykonawca tego projektu zarówno opra-
cowuje dokumentację projektową, jak i re-
alizuje całość inwestycji. Przez ostatnie pół 
roku trwały prace projektowe, a jednocze-
śnie z terenu usuwano zanieczyszczenia 
powierzchniowe. W ubiegłym miesiącu in-
westor uzyskał pozwolenie na budowę.

Historia zakładu, który pierwotnie nazy-
wał się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy 
rozpoczęły się pierwsze prace przy jego bu-
dowie. W 1903 r. powstała pierwsza  
35-komorowa bateria pieców koksowni-
czych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy 
baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do 
koksowni sprowadzano z pobliskiej kopal-
ni „Karol”. Pod koniec II wojny światowej 
zakład został poważnie zniszczony. Pierw-
szy remont przeprowadzono już w latach 
1947-1949, kolejne w następnych latach. 
Koksownia ostatecznie zakończyła swoją 
działalność w 1976 r, a od 1987 jest na li-
ście zabytków.  AS

Prace na terenie dawnej koksowni trwają.
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Przebiegli przez Rudę Śląską
Około 800 osób wzięło udział w V Rudzkim Półmaratonie Industrialnym, który zorganizowany został w sobotę (27.07). Nocna rywalizacja od-
była się w trzech kategoriach: bieg na 21,09 km, bieg na 8,6 km oraz marsz nordic walking na 4,4 km. Najlepszym zawodnikiem na dystansie 
półmaratońskim okazał się Abderrahim Elasri, a zaraz za nim był Henry Kemboi, z kolei na trzecim stopniu podium uplasował się Mateusz 
Mrówka. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła Zita Kacser, drugie Joanna Griman, a trzecie Agnieszka Kobierska. Najlepszą rudzianką oka-
zała się Daria Mendecka a rudzianinem Arkadiusz Połeć. Zawody już po raz drugi odbyły się na nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym.

– Atmosfera biegu była wspaniała, a organizacyjnie wszystko się uda-
ło. Poza tym pogoda bardzo sprzyjała biegaczom. Dlatego też nie mogłem 
odmówić sobie startu na dystansie 21 km. Po  przebiegnięciu byłem zmę-
czony, ale szczęśliwy – powiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. – Po tej imprezie, jak co roku, wyciągniemy wnioski, aby jak 
najlepiej przygotować się do przyszłorocznych zawodów. Kolejny półma-
raton tradycyjnie już odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym. Wszy-
scy go chwalą. Możemy być dumni, że w Rudzie Śląskiej mamy taką pereł-
kę – podsumował.

Pokonanie dystansu półmaratońskiego to jednak nie wszystko. Biega-
cze mogli sprawdzić swoje siły także na dystansie 8,6 km. Na tej trasie 
najlepsza była Kinga Mrowiec, która na co dzień trenuje w TL Pogoń 
Ruda Śląska. – Nie spodziewałam się wygranej, ale teraz czuję, że dobrze 
przygotowałam się do tego biegu. Udało mi się pokonać 8,6 km w prze-
szło 36 minut. Ten sukces sprawił, że w przyszłym roku po raz pierwszy 
wystartuję na dystansie 21 km – podkreśliła. Z kolei na tym dystansie 
wśród mężczyzn triumfował Paweł Kosek z Tychów. – Poprawiłem swój 
wynik sprzed dwóch lat, kiedy zająłem drugie miejsce. Zawsze staram się 
osiągać najwyższe lokaty – mówił po ukończeniu rywalizacji. 

Wśród miłośników nordic walking triumfował Marian Małka z Gliwic, 
który zajął pierwsze miejsce. Natomiast wśród kobiet najlepsza była Jo-
anna Kołodziej z Rudy Śląskiej. – Szedłem w takim tempie, że pokonywa-
łem kilometr w czasie 6 minut i 20 sekund. Cieszę się z wygranej. Ale ła-
two nie było, bo zawodnik, który dotarł na metę jako drugi, jest bardzo 
dobry i do tego młodszy ode mnie, ale jednak udało się – podkreślił sześć-
dziesięciolatek. 

Podczas imprezy wyróżniono także rudzian, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki na dystansie półmaratońskim. Najszybszy był Arkadiusz Połeć, 
zaraz za nim na drugiej pozycji uplasował się Damian Połeć, a na trzeciej 
Artur Rosiński. – Jestem bardzo zadowolony z wyniku, bo rywalizacja 

była trudna. Ale udało mi się w ogólnej klasyfikacji zająć siódme miejsce,  
a trzecie wśród Polaków i pierwsze wśród rudzian – zaznaczył Arkadiusz 
Połeć. 

Najszybszymi rudziankami były kolejno: Daria Mendecka, Anna Sku-
pień i Agnieszka Polus. – Cieszę się z wyniku, bo powiem szczerze, że 
przed startem marzyłam tylko, żeby udało mi się przebiec 21 km, ale nie 
myślałam, w jakim czasie. Poprawiłam także swój wynik z zeszłego roku 
– powiedziała Daria Mendecka. – Dobrze mi się dzisiaj biegało. Miałam 
założone tempo 5,0 i tego się trzymałam. Niedawno wzięłam udział w bie-
gu 12-godzinnym na AWF w Katowicach, gdzie przebiegłam ponad  
116 km. Dlatego udział w półmaratonie traktuję trochę treningowo – do-
dała Anna Skupień, która była drugą najlepszą rudzianką. – Bardzo się 
cieszę, że jestem trzecią najlepszą rudzianką. W ogóle te zawody mają dla 
mnie szczególne znaczenie, bo w zeszłym roku właśnie tutaj, na półmara-
tonie, oświadczył mi się mój chłopak – powiedziała Agnieszka Polus. 

Trasa biegu składała się z pięciu pętli. – Za każdym razem zawodnicy 
przebiegali m.in przez rynek w Nowym Bytomiu oraz stadion lekkoatle-
tyczny, gdzie był również start i meta zawodów. Co ważne, trasa ta posia-
da atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – zaznaczył dyrektor biegu, 
August Jakubik. 

Wiele emocji wzbudziły także biegi dla dzieci oraz bieg w japonkach 
na 400 m, które odbyły się w ramach tegorocznej edycji imprezy. 

Rudzki Półmaraton Industrialny odbywa się od 2015 r. w ostatnią so-
botę lipca. W ubiegłym roku na dystansie półmaratońskim wśród męż-
czyzn wygrał Marokańczyk Abderrahim Elasri, natomiast wśród kobiet 
wygrała Węgierka Zita Kacser. Z kolei najlepszymi rudzianami okazali 
się Anna Wypyrszczyk i Arkadiusz Połeć. Pierwsze miejsce w biegu  
na 8,6 km zajęli Vareriia Zinenko i Marcin Ciepłak, a w konkurencji nor-
dic walking Eugeniusz Gembala i Joanna Kołodziej. 

 Agnieszka Lewko
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Bartosz Powała
syn Sandry i Mateusza

ur. 22.07 (3650 g)

Tomasz Reger-Hofman
syn Anity i Adama

ur. 20.07 (3400 g i 56 cm)

Dagmara Czech
córka Agnieszki i Mariusza
ur. 21.07 (3540 g i 54 cm)

Stanisław Samburski
syn Pauli i Łukasza

ur. 17.07 (2060 g i 51 cm)

Oktawian
i Oliwier 
Orliński
synowie 
Anny 
i Pawła
ur. 19.07
(2660 g 
i 2360 g 
oraz 
49 cm 
i 47 cm)
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Milan Wejwer
syn Sandry i Tomka

ur. 21.07 (3290 g i 54 cm)

Elżbieta Golda
córka Agnieszki i Damiana
ur. 21.07 (3400 g i 58 cm)

Pola 
i Łucja 
Maniak
córki 
Patrycji 
i Andrzeja
ur. 15.07
(2200 
i 1800 g 
oraz 
47 cm) 

Marek Wróbel
syn Marty i Mariusza

22.07 (2890 g i 52 cm)

Bogdan Skworc
syn Ewy i Damiana

ur. 19.07 (3880 g i 58 cm)

KOMUNIKAT 
PREZYDENTA MIASTA  

– SZEFA OBRONY 
CYWILNEJ MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzi-

nie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening 
sprawności syren alarmowych wykorzystywanych 
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umoż-
liwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów  
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu syreny alarmowe w rudzie ślą-
skiej emitować będą – dźwięk ciągły trwający trzy 
minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

PrEZydENt mIAStA 
rudA śląSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
29.07.2019 r. do dnia 19.08.2019 r., na tablicy ogło-
szeń 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-rudzie przy 
ulicy Cypriana Norwida, stanowiącej działkę ozna-
czoną numerem geodezyjnym 2520/73 o powierzch-
ni 74 m2, obręb ruda, zapisaną na karcie mapy 9 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd rejono-
wy w rudzie śląskiej pod nr KW Gl1S/00005573/0 
(w dziale III wpisane obciążenie – nieodpłatna słu-
żebność przesyłu; dział IV ww. księgi wolny jest od 
wpisów), która zostanie sprzedana w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na popra-
wienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej.

Antoni Wojdecki
syn Katarzyny i Jacka

ur. 24.07 (4070 g i 56 cm)

Amelia Gierczycka
córka Agnieszki i Miłosza

ur. 25.07 (3880 g)

Martyna Maścibrzuch 
córka Eweliny i Marcina

ur. 24.07 (3700 g i 54 cm)

Alan Murowany
syn Aleksandry i Rafała

ur. 25.07 (2990 g i 53 cm)

Gustaw Pośpieszczyk
syn Aliny i Michała

ur. 24.07 (3720 g i 57 cm)

Lena Grabias
córka Sandry i Adama

ur. 24.07 (2400 g i 55 cm)

Jan Cieślak
syn Agaty i Kamila

ur. 24.07 (3360 g i 56 cm)

Nadia Szafrańska córka 
Agnieszki i Przemysława

ur. 19.07 (2380 g i 50 cm)

Zuzanna Kukowka 
córka Eweliny i Cezarego
ur. 17.07 (2360 g i 49 cm)

Agata
i Grzegorz 
Sułek
dzieci 
Marty 
i Pawła
ur. 11.07
(2500 g  
i 1600 g)

RUDZKA 
SpółDZiELNiA  

MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

posiada do wynajęcia lub nabycia*  
od zaraz wymienione w wykazie lokale użytkowe

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest 
do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych 
należności czynszowych. 

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 
248-24-11 wew. 311, 267 lub w dziale Członkowsko-
lokalowym pokój 118 w rudzie śl. przy ul. magazy-
nowej 12.

PrEZydENt 
mIAStA 

rudA śląSKA 
wykonujący zadania 

z zakresu administracji 
rządowej informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu miasta 

(II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu 

nieruchomości do oddania 
w najem z przeznaczeniem 

pod istniejący garaż 
murowany nr 89 położony 
w kompleksie garażowym 

w rudzie śląskiej  
przy ulicy Piotra Skargi  

(cz. dz. o nr 2648/7,  
obręb Stara Kuźnia, k.m.2).



Dnia 27.07.2019 r. przeżywszy lat 91 zmarła
śp. Urszula Cieśla-Guertler

farmaceutka
Msza pogrzebowa w intencji zmarłej odbędzie się dnia 3.08.2019 r.
o godz. 11.00 w Kościele pw. M.B. Różańcowej w Rudzie Śląskiej 1,

po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafi alny,
o czym zawiadamiają 

syn z rodziną
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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 łazie-
nek, 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 termozgrze-
walną. Tel. 512-549-097.

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

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

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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 Byko-
wina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nie-
ruchomosci.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.

 Sprzedam kawalerkę w Rudzie 1, 68 tys. Tel. 
57 393-55-58.

MOTORYZACJA

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

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

 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

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

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobu-
dowlanych  – tel. 603-975-040.

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

 Zatrudnimy ślusarzy, spawaczy i pracowni-
ków do obróbki skrawaniem oraz osoby niewy-
kwalifi kowanych do przyuczenia w zawodzie. 
Telefon do kontaktu 697-881-111.

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

RÓŻNE

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

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

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)

RATY 
0%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

Z dumą przyznaj się do wieku, bo wiek świadczy o człowieku.
Twój ogrom wiedzy i doświadczenia, godny jest pozazdroszczenia.
Każdy dzień witaj z radością, darz swoich bliskich szczerą miłością.
Przez życie idź z uśmiechem i stawiaj czoła górom wysokim.

Z okazji 90. urodzin Heleny NOWAK
serdeczne życzenia
miłości, radości, szczęścia i zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności

życzy
cała rodzina



O
GŁ

O
SZ
EN

IE



15www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 31.07.2019

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

OGŁOSZENIE

PIŁKA NOŻNA 

Pierwszy sparing wygrany

Sparing ze spadkowiczem z częstochow-
skiej klasy okręgowej Orłem Psary Babieni-
ca był pierwszym meczem GKS-u Grunwald 
Ruda Śląska w okresie przygotowawczym. 
Przypomnijmy, ostatni mecz z AKS-em Mi-
kołów nie odbył się. 

W sobotę (27.07) w  3. minucie spotka-
nia testowany skrzydłowy został sfaulowa-
ny tuż przed polem karnym, a król strzel-
ców klasy A Wojciech Jankowski trafi ł w po-
przeczkę. Kilka minut później testowany 
napastnik „nawinął” w polu karnym obroń-
cę i minimalnie chybił obok dalszego słup-
ka. Po chwili strzał Dawida Ogłozy zza 
szesnastki bramkarz przeniósł nad po-
przeczką. Wynik spotkania uległ zmianie 
dopiero w 19. minucie. I tak, po dośrodko-
waniu Wojciecha Jankowskiego z rogu 
testowany napastnik przedłużył lot piłki 
głową, a na dalszym słupku głową do siatki 
trafi ł testowany skrzydłowy. 

Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy. War-
to dodać, że w pierwszej części spotkania 
testowany bramkarz nie miał wiele  pracy, 
za to w drugiej Łukasz Kurpas musiał się 
już nieźle napracować. Pięć minut po prze-
rwie strzał zawodnika gości po rękach 
bramkarza Grunwaldu trafi ł w poprzeczkę. 

3 sierpnia 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

7.09.2019 
12.10.2019
9.11.2019

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.07.2019 r. do dnia 13.08.2019 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej  o powierzchni 4610 m2, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Kochłowickiej, 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 3464/66 o powierzchni 4597 m2, KW nr GL1S/00017897/4 oraz 2066/79 o powierzchni 13 m2, 
KW nr GL1S/00017675/2, zapisane na k.m.2, obręb Kochłowice, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 703.000,00 zł.

GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 2:0 ORZEŁ PSARY BABIENICA (1:0)

Piłkarze Grunwaldu trenują przed sezonem. 

Foto: G
KS G

runw
ald Ruda Śląska

1:0 Zawodnik testowany 2, 
19’ (głową)

2:0 Jankowski, 70’
Skład Grunwaldu: zawodnik testowany 1

(46. Kurpas) – Poprawa (71. Botor), 
Ostrowski, Wojtaczka (71. Wadas), 
Kowalczyk (77. Sobstyl) – zawodnik 
testowany 2 (62. Gąsior), Aruczan 

(62. Kasprzyk), Ogłoza (62. zawodnik 
testowany 4), Petrus (77. zawodnik 

testowany 6), Jankowski (71. Burdzik) 
– zawodnik testowany 3 (62. zawodnik 
testowany 5). Trener: Michał Szyguła. 

Swoją szansę miał również Wojciech Jan-
kowski, ale strzelił z około 16 metrów 
w bramkarza.  Z kolei jedną z najlepszych 
sytuacji Orzeł stworzył w 60. minucie me-
czu, jednak zabrakło  wtedy wykończenia. 
Natomiast 10 minut później groźny strzał 
odbił Łukasz Kurpas. W odpowiedzi Woj-
ciech Jankowski wykorzystał podanie 
w pole karne, uderzając obok wychodzące-
go bramkarza i było już  2:0. W końcówce 
spotkania po rzucie rożnym okazję na gola 
miał jeszcze Bartosz Gąsior, ale na prze-
szkodzie stanął mu zawodnik z przeciwnej 
drużyny. Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się wygraną drużyny z Rudy Śląskiej. 

RUGBY 

Wywalczyła 
brąz z reprezentacją

Emocji nie brakowało podczas meczu 
reprezentacji narodowej w rugby kobiet. 
Spotkanie, które odbyło się w minioną 
niedzielę (21.07), było o tyle ważne dla 
Rudy Śląskiej, ponieważ w składzie repre-
zentacji znalazła się Angelika Piekorz 
z KS Rugby Ruda Śląska. Zawodniczki 
wróciły z Mistrzostw Europy, które odby-

ły się w Charkowie na Ukrainie z brązo-
wym medalem. Z kolei w ogólnej klasyfi -
kacji po dwóch turniejach GPS reprezen-
tantki uplasowały się na czwartym miej-
scu. Ich sukces to wynik pasji, zawziętości, 
motywacji zawodniczek oraz sztabów tre-
nerskich, zarówno tych obecnych, jak  
i poprzednich.

MOTOCROSS

Pogoda nie rozpieszczała rudzian
Młodzi rudzianie znów nie za-

wiedli. W sobotę (27.07) podczas 
IV Rundy Mistrzostw Polski Połu-
dniowej w Motocrossie w Dąbro-
wie Górniczej Bartek Warzecha 
oraz Nathan Kłys zajęli wysokie 
miejsca. W zawodach z powodu 
kontuzji nie wziął udziału trzeci re-
prezentant Rudy Śląskiej, Adam 
Kawczyk.

Sobotnia pogoda nie sprzyjała 
zawodnikom. Po kilku minutach 
od startu ulewa oraz błoto ograni-
czały widoczność, ale mimo tego 
rywalizacja przebiegała na najwyż-
szym poziomie, a rudzianie po-
nownie pokazali, że nie są im  
straszne  ekstremalne warunki, aby 
rywalizować z innymi zawodnika-
mi. Warto dodać, że w czasie takiej 
pogody zmniejsza się przyczep-

ność kół i jest dość niebezpiecznie. 
Jednak sędzia główny nie przerwał 
wyścigu, pozwalając dojechać kla-
sie MX85 do mety. Dopiero kiedy 
klasa MX85 zjechała do padoku, 
sędzia przerwał zawody na dwie 
godziny, licząc na poprawę pogody. 
Po przerwie wystartowały dwie 
mocniejsze klasy, aby dokończyć 
I rundę. Runda II została jednak 
odwołana ze względu na niebez-
pieczne warunki na torze. Zawod-
nicy z Rudy Śląskiej zdobyli osta-
tecznie następujące lokaty: Nathan 
Kłys 3. miejsce oraz Bartek Warze-
cha 4. miejsce.

Ogólnie w klasyfi kacjach gene-
ralnych  zawodnicy ciągle pną się 
do góry tabeli. Następna runda 
MPSP odbędzie się na górzystym 
terenie w Osielcu. 

Kapryśna pogoda nie 
rozpieszczała zawodników. 
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Nieustanny rozwój, wdrażanie no-
wych technologii produkcyjnych oraz 
ciągłe podnoszenie swojej pozycji na 
rynku pracy – to główne zasady, które 
cechują firmę Leiber-Poland. 

Już po raz kolejny na terenie zakła-
du przy ul. Magazynowej odbył się 
festyn rodzinny, który był wspaniałą 
okazją do spotkania się pracowników 
firmy wraz z rodzinami, a także wyra-
zem podziękowania za ich zaangażo-
wanie w pełnione obowiązki i pracę.

OD MAŁEJ KUŹNI 
DO GLOBALNEGO GRACZA
Wszystko zaczęło się w 1928 roku. 

W niemieckim miasteczku Emmin-
gen, Valentin Leiber rozpoczyna sa-
modzielną działalność w małym 
warsztacie naprawczym. Czas sprzyja 
postępowi. LEIBER od tamtego czasu 
nieustannie się rozwija, zwiększając 
swoją produkcję i zasoby.

W 1995 roku rozpoczyna działal-
ność zakład w Rudzie Śląskiej.  
W  miarę rozwoju Spółka inwestuje  
w  nowe nieruchomości i rozbudowuje 
oraz modernizuje swój park maszyno-
wy, a także sukcesywnie powiększa 
swój zespół pracowników. 

PRACOwNICy GwARANCJą
sUKCEsU

Obecnie firma zatrudnia prawie  
400 osób.

Gwarancją naszego sukcesu są Pra-
cownicy, których wyróżnia zaangażo-
wanie, pasja, jakość wykonywanej pra-
cy, otwartość na zmiany i innowacje.

Leiber-Poland jest źródłem wiedzy 
i umiejętności – umożliwia swoim 
pracownikom kontakt z nowoczesny-
mi technologiami i rozwiązaniami.

Oferujemy możliwość rozwoju za-
wodowego oraz osiągania kolejnych 
szczebli kariery. Poszukujemy pra-
cowników na różnorodne stanowi-
ska.

Zatrudniamy osoby z Rudy Śląskiej 
a także Zabrza, Bytomia, Świętochło-
wic i innych miast Górnego Śląska. 
Jesteśmy jednym z najlepszych praco-
dawców w mieście i w regionie.

stAwIAMy NA ROZwóJ
Potencjał firmy jest kojarzony  

ze znakomitą jakością usług i termino-

Festyn rodzinny w Leiber-Poland
Stabilność, lekkość, precyzja – to cechy gwarantowane przez LEIBER. Specjalizujemy się w produkcji elementów 
z aluminium i oferujemy kompletne łańcuchy procesów. Jesteśmy pożądanym partnerem – wielu znanych produ-
centów zaufało jakości naszych produktów.

wością, która od lat pozwala zdoby-
wać odbiorców na całym świecie. 
Grupa Leiber prowadzi również bada-
nia oraz prace rozwojowe nad metala-
mi lekkimi, które charakteryzują się 
dużym potencjałem technicznym. 

Leiber-Poland to także niezwykle 
kompetentny partner w zakresie 
współpracy i produkcji dla wszyst-
kich, którzy potrzebują części o zopty-
malizowanej wadze i wysoko precy-
zyjnych komponentów obróbki me-
chanicznej, czyli na przykład branży 
samochodowej i przemysłu lotnicze-
go.

To, że Leiber-Poland cały czas się 
rozwija, jest niezaprzeczalne. 

Spółka ma siedzibę w Rudzie Ślą-
skiej przy ul. Magazynowej. Nasze 
hale produkcyjne znajdują się także 
przy ul. Kokotek.  W ubiegłym roku 
udało nam się nabyć kolejną nierucho-
mość przy ul. Magazynowej. Strate-
gicznie umożliwi to dalszy rozwój. 
Znajdujące się tam hale wkrótce za-
czniemy użytkować. Prace adaptacyj-
ne obecnie trwają.

ODPOwIEDZIALNy  
PARtNER sPOŁECZNy

Leiber to także odpowiedzialny 
partner społeczny. Stawiamy na ochro-
nę środowiska. 

Na terenie naszego zakładu  ustawi-
liśmy hoteliki dla owadów. W takim  
domku szczególnie chętnie mieszkają 
pszczoły murarki, motyle, biedronki 
i złotooki – gatunki pożyteczne, zwal-
czające także szkodniki.

FEstyN RODZINNy 
w LEIBER-POLAND

Coroczne święto rodzinne odbyło 
się w dniu 20.07.19 r.

Festyn rozpoczął się od „drzwi 
otwartych”. Hale produkcyjne, ma-
szyny, urządzenia, a także miejsca 
pracy i przebieg procesów produkcyj-
nych spotkały się z wielkim zaintere-
sowaniem naszych gości. 

Następnie moc atrakcji czekała na 
„Małych i Dużych”.

Pracownicy i ich rodziny  mieli oka-
zje po raz kolejny się spotkać i zinte-
grować przy udziale dobrej muzyki, 
gier i zabaw. 
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