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Czas na 14.  
turę spotkań  
z mieszkańcami
 

Więcej na str. 3

ZAPRASZAMY DO SALONU Alex  
(C.H. DOMINO – pasaż dolny),  

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

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

Tel. 32 700-70-78
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Fantastyczna piątka
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– By podkreślić, że taka inicjatywa była 
konieczna, posłużę się przykładem. Przy  
ul. Piastowskiej ma powstać ścieżka rowe-
rowa i ludzie pytają, dokąd będzie ona pro-
wadziła. Otóż donikąd. Do granicy z Byto-
miem – podkreśla Ewa Chmielewska, pre-
zes Fundacji Aktywni Społecznie AS, która 
znalazła się w zarządzie Metropolitalnej Fe-
deracji Rowerowej. – Natomiast my chcieli-
byśmy przemieszczać się trasami rowerowy-
mi pomiędzy miastami – dodaje.

Dlatego rowerzyści ze śląskich miast po-
stanowili stworzyć oddolny ruch, którego 
celem będzie prowadzenie wspólnej polity-
ki rowerowej. – Do tej pory działania rowe-
rowe na terenie miast konurbacji górnoślą-
skiej nie były skoordynowane, czego efektem 
jest m.in. to, że wiele dróg rowerowych koń-
czy się na granicach miast. Powołana do 
życia kilka miesięcy temu Górnośląsko-Za-
głębiowska Metropolia daje nadzieję na 
pozytywne zmiany w tym zakresie. Jednakże 
nikt nie zna lepiej potrzeb rowerzystów od 
nich samych, dlatego aktywiści rowerowi  
z Rudy Śląskiej, Gliwic, Katowic, Bytomia, 
Dąbrowy Górniczej i Tychów powołali do 
życia rowerową metropolię, aby to, co robili 
do tej pory na poziomie miast, przenieść na 
poziom metropolitalny – tłumaczy Chmie-
lewska.

Na razie pomysłów jest kilka, a dwa naj-
ważniejsze dotyczą tego, by po pierwsze 
spełnić wieloletnie marzenie śląskich rowe-
rzystów, a mianowicie doprowadzić do 
utworzenia „średnicówki” rowerowej na 
odcinku Gliwice-Katowice. – Poza tym po-
trzebujemy połączonych dróg rowerowych 
w samej aglomeracji miejskiej – żeby móc 
dojechać do szkoły, do pracy, czy do sklepu. 

Warto wykorzystać modę na rower w naszej 
aglomeracji. Tak, by mieszkańcy chcieli 
przesiadać się z samochodu na rower  
i dojechać nim na miejsce bezpiecznie oraz 
szybko – wyjaśnia jedna z założycielek me-
tropolii rowerowej. W planach jest także wy-
korzystanie na rekreację rowerową miejsc  
po nieczynnych wąskotorówkach oraz wspól-
ne organizowanie imprez rowerowych. 

Dodajmy, że jeżeli chodzi o dotychczaso-
wą infrastrukturę rowerową, w naszym mie-
ście istnieje ponad 76 km tras i szlaków ro-
werowych. Natomiast w tym roku powstaje 
droga rowerowa od ulicy Gołębi do ulicy 
Kupieckiej, która połączy dwie istniejące 
drogi rowerowe przy ulicy Górnośląskiej  
i ulicy 1 Maja, a także droga rowerowa w ra-
mach rozbudowy ul. Zjednoczenia oraz ko-
lejna w ramach budowy trasy N-S. Ponadto 
na ten rok zaplanowano budowę drogi rowe-
rowej w ciągu ulicy 1 Maja. – Zakres niniej-
szego zadania obejmuje wyznaczenie szlaku 
rowerowego od ul. Tołstoja, następnie  
ul. Kazimierza do ul. 1 m (do budynku  
nr 366). Docelowo droga rowerowa zostanie 
połączona z istniejącym ciągiem zrealizowa-
nym w ramach pierwszego etapu Trasy N-S 
– zapowiada Krzysztof Piecha, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promo-
cji Miasta.

W tym roku ma powstać także wspo-
mniana droga rowerowa w ramach przebu-
dowy ulicy Piastowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Szyb Bartosza do grani-
cy z Bytomiem oraz droga rowerowa w ra-
mach budowy ronda u zbiegu ulic Wolności, 
Magazynowej i Brańskiego, która zostanie 
połączona z trasą przy ul. Wolności.

Joanna Oreł

ŚCIEŻKI ROWEROWE 

Rowerzyści z metropolii łączą siły
Pasjonaci dwóch kółek z m.in. Katowic, Gliwic, Bytomia, Dąbrowy Górni-
czej, czy Tychów wzięli sprawy w swoje ręce i utworzyli Metropolitalną 
Federację Rowerową. Na liście założycieli nie mogło zabraknąć także Ru-
dy Śląskiej. Efektem współpracy ma być połączenie ścieżek i tras rowero-
wych w regionie oraz przeniesienie tego, co robi się w poszczególnych 
miastach na poziom wyższy, czyli metropolitalny.

Pasjonaci rowerów utworzyli Metropolitalną Federację Rowerową.

Już 14 kwietnia odbędzie się maraton charytatywny, którego celem jest 
pomoc w leczeniu i rehabilitacji małych mieszkańców naszego miasta. 
Każdy z piątki bohaterów wymaga ciągłej opieki oraz codziennej rehabili-
tacji. Organizatorzy maratonu chcą zasilić konta Wojtka, Franka, Maćka, 
Piotra i Mai, czyli podopiecznych Fundacji „Wspólnota Zdążyć z Pomocą”, 
a zebrane fundusze zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne.

– My wiemy, z jakimi problemami bory-
kają się dzieci urodzone z mózgowym pora-
żeniem dziecięcym, czterokończynowym, 
czy dzieci z autyzmem. Dlatego jako orga-
nizatorzy chcemy prosić, żeby mieszkańcy 
Rudy Śląskiej i miast ościennych włączyli 

się w nasze wspólne przedsięwzięcie – mó-
wi Anna Stężały-Pocztańska, organizatorka 
maratonu. Ten odbędzie się w sobotę 14 
kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 przy ulicy Halle-
ra w Nowym Bytomiu.

BOHATEROWIE MARATONU:

Wojtek urodził się w 2015 roku z wro-
dzonym wodogłowiem. Pierwszą operację 
przeszedł jeszcze przed narodzinami. Po 
porodzie u chłopczyka zdiagnozowano mó-
zgowe porażenie dziecięce, padaczkę, nie-
dowład czterokończynowy i głębokie upo-
śledzenie umysłowe. Wojtuś przeszedł bar-
dzo wiele. Był trzykrotnie operowany, jest 
pod opieką wielu specjalistów – neurologa, 
neurochirurga, okulisty, laryngologa oraz 
rehabilitantów. Nie potrafi siedzieć, cho-
dzić oraz mówić. Potrzebuje stałego udzia-
łu w codziennych czynnościach takich jak 
jedzenie, czy ubieranie się.

Maciuś i Piotruś to bliźniaki urodzone 
w 2011 roku jako wcześniaki z niską wagą 

urodzeniową. Obaj bracia chorują na mó-
zgowe porażenie dziecięce. Są bardzo 
opóźnieni w rozwoju psychoruchowym 
(nie raczkują, samodzielnie nie siedzą, nie 
chodzą). Najważniejszą walkę – walkę o ży-
cie – wygrali. Wygrali, jednak bez chwili 
wytchnienia rozpoczęła się walka o ich 
zdrowie i samodzielność. Bliźniacy wyma-
gają ciągłej rehabilitacji, leczenia, opieki 
wielu specjalistów oraz stałego wspomaga-
nia rozwoju, co wiążę się z dużymi nakła-
dami środków finansowych. Pomimo cho-
roby dzieci są bardzo pogodne i radosne. 
Dzielnie pokonują przeszkody, jakie stawia 
przed nimi choroba.  

Franek to wcześniak, który po urodze-
niu był tak malutki, że mieścił się w dło-
niach rodziców. Od samego początku miał 
duże kłopoty ze zdrowiem – wylewy krwi 
do komór mózgu III stopnia, sepsę, przeta-
czanie krwi, czy retinopatię. Każdego dnia 
prowadzi swoją wielką bitwę o dochodze-
nie do całkowitej sprawności. Chłopczyk 
ma obniżone napięcie mięśniowe, stąd cier-
pi na zaburzenia koordynacyjno-ruchowe, 
które nasilają się w związku z zaburzenia-

mi wzroku – nadwzrocznością i astygmaty-
zmem. Jest leczony u wielu specjalistów tj. 
okulisty, gastrologa, neurologa, psycholo-
ga, urologa oraz ortoptysty. Franio jest bar-
dzo pogodnym dzieckiem oraz chętnym do 
pracy. Jeżeli uda się utrzymać w dalszym 
ciągu takie tempo jego rozwoju, jest szansa 
na to, że w przyszłości będzie on samo-
dzielny. 

Maja urodziła się w 35. tygodniu ciąży. 
Na skutek powikłań okołoporodowych do-
szło do niedotlenienia, niewydolności krą-
żeniowo-oddechowej, krwawienia do ko-
mór mózgu IV stopnia oraz martwiczego 
zapalenia jelit. Swoje pierwsze dni i mie-
siące Maja spędziła w wielu szpitalach. 
Dziś Maja choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce czterokończynowe oraz ma wsz-
czepioną zastawkę otrzewną komorową 
z powodu przebytego wodogłowia pokrwo-
tocznego. Majusia wymaga codziennego 
leczenia i rehabilitacji. Jej rodzice na co 
dzień starają się, aby każdy dzień był naj-
piękniejszym dniem jej życia. 

AW, Foto: arch.

PREZyDENT MIasTa 
RuDa ŚląsKa 

wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazów nieruchomości 
gruntowych znajdujących się  

w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy: 
Piotra skargi, która zostanie oddana • 
w najem z przeznaczeniem pod 
istniejący garaż murowany położony 
w kompleksie – cz. działki 2639/18, 
obręb stara Kuźnia, k.m.2, 
Piotra skargi, która zostanie oddana • 
w najem z przeznaczeniem pod 
istniejący garaż murowany położony 
w kompleksie – cz. działki 2662/7, 
obręb stara Kuźnia, k.m.2.  

OGŁOsZENIa
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Spotkania z mieSzkańcami

Władze miasta rozpoczęły 14. cykl spotkań z mieszkańcami dzielnic. 
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W tym roku w Wirku zostaną zrealizo-
wane aż 22 duże inwestycje. – Przez lata 
eksploatacji górniczej ta część Rudy Ślą-
skiej ucierpiała najbardziej, dlatego re-
witalizacja Wirku to jeden z priorytetów 
na najbliższe lata. Mamy zaplanowanych 
w tym zakresie wiele działań, a pierwsze 
efekty mieszkańcy powinni już zobaczyć 
w tym roku – podkreśliła Grażyna Dzie-
dzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Rekulty-
wujemy hałdę przy ul. 1 Maja, która bę-
dzie teraz miejscem rekreacji. Roz-
poczynamy budowę Traktu 
Rudzkiego. Ruszamy z re-
witalizacją podwórek 
oraz chcemy rozpocząć 
kompleksowy remont 
jednego z zabytkowych 
budynków na Ficinusie, 
który będzie zaadapto-
wany pod bibliotekę 
i punkt informacji turystycz-
nej – dodała. 

Oprócz rewitalizacji w Wirku plano-
wana jest termomodernizacja kilku bu-
dynków wielorodzinnych. Poza tym wy-
remontowana zostanie Szkoła Podstawo-
wa nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte, 
a także powstanie przy niej kompleks bo-
isk sportowych. Ponadto mieszkańcy 
Wirku i Czarnego Lasu podczas pierw-
szego w tej edycji spotkania mieli kilka 
pytań. Niektóre z nich dotyczyły przycin-
ki drzew przy ul. Osiedlowej, zainstalo-
wania paneli fotowoltaicznych w ogród-
kach działkowych „Irys”, czy usuwania 
nieczystości po czworonogach. Inni 
mieszkańcy dopytywali także o budowę 
chodnika od ul. Bukowej. Kolejnym waż-
nym punktem w dyskusji władz miasta 
z mieszkańcami stał się problem smogu. 
Rudzianie dowiedzieli się m.in. o zaku-
pionych przez miasto czujnikach smogu, 

które zostały 
zainstalowane 

w 15 punktach 
miasta, a także kon-

trolach pieców prowa-
dzonych przez Straż Miejską 

oraz o dofinansowaniach do wymiany 
pieców na ekologiczne. 

Natomiast w Halembie w tym roku za-
planowano: rozbudowę ul. Mazurskiej, 
budowę parkingu przy Szkole Podstawo-
wej nr 27, rozpoczęcie modernizacji hali 
MOSiR-u przy ul. Kłodnickiej, moderni-
zację oświetlenia przy ul. Junaków, 
Chłopskiej, Świętojańskiej, Jutrzenki 
i Dziewanny, wyposażenia w mini bo-
isko, ławki i urządzenia do ogrodu Miej-
skiego  Przedszkola nr 39, modernizację 
drogi dojazdowej do ul. 1 Maja i Olszy-
nowej oraz modernizację placu zabaw 
Miejskiego Przedszkola nr 24 oraz 35. 
Opracowana będzie też dokumentacja 
rozbudowy ul. Podlaskiej oraz ul. Nowy 
Świat oraz ul. Halembskiej, a także prze-
budowy mostu przy ul. 1 Maja nad Kłod-

nicą. Mieszkańcy poruszyli z kolei  
sprawę utrudnionego ruchu, zwłaszcza 
w godzinach szczytu i wspomnieli o bu-
dowie obwodnicy Halemby. – Zdajemy 
sobie sprawę z tej sytuacji, dlatego my-
ślimy o wytyczeniu alternatywnej drogi 
do ul. 1 Maja, tzw. obwodnicy Halemby. 
Jednak na razie priorytetem dla całego 
miasta jest trasa N-S – wyjaśniał Krzysz-
tof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
– Trasa ta poza łącznikiem przejmie też 
funkcję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódz-
kiej nr 925, przebiegającej w zwartej za-
budowie – dodała Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej. 

Podczas spotkania mieszkańcy dopy-
tywali także m.in. o: remont kanalizacji 
przy ul. Brodzińskiego, poruszyli pro-
blem zaśmiecenia lasu halembskiego, 
zniszczonego płotu przy korcie teniso-
wym, budowy parkingu przy ul. Racła-
wickiej, utrzymania porządku na targo-
wisku oraz nawierzchni przy krzyżu na 
cmentarzu komunalnym.

  Agnieszka Lewko

Kolejny cykl spotkań rozpoczęty  
Spotkaniami z mieszkańcami Wirku, czarnego Lasu oraz Halemby rozpoczęła się wiosenna edycja wizyt prezydent 
miasta Grażyny Dziedzic w poszczególnych dzielnicach. W czwartek (6.04) w Szkole podstawowej nr 8 dyskutowano 
o sprawach i problemach Wirku i czarnego Lasu oraz przedstawiono inwestycje dotyczące tych dzielnic. z kolei  
w poniedziałek (9.04) mieszkańcy mieli okazję porozmawiać o Halembie w Szkole podstawowej nr 27. to już 
czternasty cykl spotkań władz miasta z mieszkańcami.

SpotkAniA z mieSzkAńcAmi  
– WioSnA 2018

12.iV – czwartek, godz. 17.00 
– Bielszowice – Dom kultury, ul. kokota 170

16.iV – poniedziałek, godz. 17.00  
– kochłowice – zSo nr 3, ul. oświęcimska 90

23.iV – poniedziałek, godz. 17.00  
– dla mieszkańców nowego Bytomia i chebzia – mck,  

ul. piotra niedurnego 69

26.iV – czwartek, godz. 17.00 – Ruda – mDk, ul. Janasa 28

7.V – poniedziałek, godz. 17.00  
– dla mieszkańców Goduli i orzegowa  

– Sp nr 36, ul. Bytomska 45

10.V – czwartek, godz. 17.00  
– Halemba – zespół Szkolno-przedszkolny nr 2, ul. kaczmarka 9

14.V – poniedziałek, godz. 17.00   
– Bykowina – R.o.D. Sielanka, ul. plebiscytowa

oGŁoSzenia



WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta 

Ruda Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 
3A w Rudzie Śląskiej-Rudzie, położonym na nieruchomości oznaczonej numerem geode-
zyjnym 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00006185/0. 
Działka nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00014975/4 
stanowi grunt służący poprawie warunków zagospodarowania działki nr 1084/43. 

Lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, 3 maga-
zynów, biura, szatni, wc znajduje się na parterze (I kondygnacji) budynku mieszkalne-
go 3-klatkowego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Do lokalu przynależy piwnica 
o powierzchni 28,24 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, 
elektryczną, ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny wymagane jest przeprowa-
dzenie remontu lokalu. 

 Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1178/10000 w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lo-
kali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jana Gierałtowskiego 3,3A,3B 
z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 29.12.2081 r. 

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW 
nr GL1S/00006185/0, na której usytuowany jest budynek,

– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, 
KW nr GL1S/00014975/4 – w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 
1084/43. 

 Cena wywoławcza do przetargu wynosi 224.000,00 zł, w tym: 
cena lokalu: 192.685,00 zł, tj. 86,02% ceny, cena gruntu: 31.315,00 zł, tj. 13,98% ceny.
 Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej 

opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty rocz-
nej w wysokości 3% płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania 
wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT. 

 Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podat-
kiem VAT wg stawki 23%, winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialne-
go (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska).

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporzą-
dzania nią. 

I przetarg przeprowadzony w dniu 16.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia 
wadium w wysokości 11.200,00 zł w terminie do dnia 30.04.2018 r. przelewem na konto: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzi-
nach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się 
przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. 

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia 
o przetargu zamieszczoną na stronie internetowej miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl za-
kładka lokale użytkowe i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), 
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwar-
ciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywa-
jący przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 

223), tel. (32) 248-75-63. 
 Oględzin lokalu można dokonać w dniu 19.04.2018 r. w godz. od 14.00 do 15.00. 
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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.

OGŁOSZENIA

Podczas pikiety hutnicy domagali się podwyżki 300 zł nett o. 
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Około 400 pracowników Huty Pokój wzięło udział w pikiecie, która odbyła się w miniony piątek (6.04) 
przed bramą zakładu w Nowym Bytomiu. Manifestacja hutników miała związek m.in. z brakiem porozu-
mienia płacowego, bo pomimo udziału mediatora marcowe rozmowy zakończyły się rozbieżnościami. 

– Nie doszliśmy do porozumienia 
z zarządem huty w sprawie podwy-
żek płac. Chodzi o 300 zł netto dla 
członków załogi. Od ostatniej pikie-
ty (5.10.2017 r. – przyp. red.) roz-
poczęliśmy współpracę z zarządem. 
Obiecaliśmy, że będziemy cierpliwi, 
jednak zarząd z miesiąca na mie-
siąc nas zwodził. To, co ostatnio 
dzieje się w Hucie Pokój przekra-
cza wszelkie granice przyzwoitości. 
Na spotkaniu z zarządem zamiast 
obiecanych podwyżek, otrzymali-
śmy propozycję całkowitej zmiany 
regulaminu wynagradzania – wyja-
śnił Mariusz Latka, przewodniczą-
cy Komisji Międzyzakładowej 
WZZ „Sierpień 80” w Hucie Pokój. 
– Usłyszeliśmy, że mamy zrezygno-
wać ze wszystkich dodatków i przy-
wilejów, które jeszcze nam pozosta-
ły, czyli nagród jubileuszowych, 
Kart Hutników, odpraw emerytal-
nych, czy prac w godzinach nad-
liczbowych w 100 procentach płat-
nych. W zamian za to mielibyśmy 
otrzymać podwyżkę płac w wysoko-
ści 200 zł brutto. To nie były nego-

PIKIETA HUTNIKÓW

Przed Hutą Pokój zawrzało

cjacje, tylko postawienie nas pod 
ścianą – dodał. 

Przedstawiciele związków zawo-
dowych twierdzą, że po nieudanych 
mediacjach konfl ikt między załogą 
a zarządem się zaostrzył. Jednak 
każda ze stron inaczej ocenia spo-
tkanie, które odbyło się 26 marca. 
Zarząd Huty Pokój wydał oświad-
czenie, w którym zarzucił związ-
kowcom rozpowszechnianie nie-
prawdziwych informacji. W oświad-
czeniu tłumaczy, że nie zapropono-
wał likwidacji Karty Hutnika, 
a włączenie jej do podstawy wyna-
grodzenia. Przedstawiony został też 
projekt zmiany systemu wynagra-
dzania ze stawki godzinowej na 
miesięczną oraz propozycja rozli-
czania godzin nadliczbowych we-
dług zasad Kodeksu Pracy. Ponadto 
strony nie doszły do porozumienia, 
jeśli chodzi o postulowane przez 
związkowców podwyżki i nagrody 
jubileuszowe czy odprawy emery-
talne. Huta zaznaczyła też, że nie 
padła propozycja 200 zł podwyżki, 
a po przedstawieniu wyników fi -

nansowych przekazano, że żądana 
kwota 300 zł (ani netto, ani brutto) 
nie jest wykonalna. – Na terenie 
Huty Pokój pojawiły się ogłoszenia, 
rozwieszane przez związki zawodo-
we. Oświadczamy, że zawarte tam 
„informacje” są nieprawdziwe. Po 
przerwie w spotkaniu strona związ-
kowa nie chciała podjąć dalszych 
rozmów negocjacyjnych. Rozmowy 
zakończyły się więc podpisaniem 
protokołu rozbieżności. Mimo to, 
związki zawodowe otrzymały kolej-
ne zaproszenie na spotkanie na te-
mat poziomu i systemu wynagra-
dzania (9 kwietnia br. – przyp. red.). 
Od ich dobrej woli zależy, czy chcą 
znalezienia kompromisu w drodze 
dialogu. My wszyscy, którym zależy 
na miejscach pracy i rozwoju na-
szego zakładu, nie dajmy się skłócić 
– napisali w oświadczeniu Witold 
Wójcicki, prezes Huty Pokój oraz 
Tomasz Szynol, wiceprezes ds. 
Handlu i Produkcji, którzy jednak 
podczas piątkowej pikiety nie wy-
szli do związkowców.

Agnieszka Lewko
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Kochłowice wczoraj i dziś
W naszym dodatku dzielnicowym przyszedł czas na 
Kochłowice – jedną z największych dzielnic Rudy 
Śląskiej. To miejsce, w którym pewne symbole po-
zostały niezmienne od lat, część z nich zanikła, by 
ponownie odżyć, a kolejne zmiany czekają nas już 
wkrótce. To także dzielnica wielu pasjonatów i osób 
niezwykle związanych ze swoją małą ojczyzną. Tuż 
przy zmieniającym się charakterze dzielnicy, rozwi-
ja się także w niej biznes, punkty usługowe oraz 
handlowe. I temu właśnie będzie poświęcony nasz 
dodatek, czyli historii Kochłowic, ich teraźniejszo-
ści oraz planom na przyszłość.  JO
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Jedną z archeologicznych ciekawostek tej dzielnicy jest 
drewniany gródek, który funkcjonował w XIV i XV wieku. 
Grodzisko najprawdopodobniej było własnością książąt bytom-
skich, do których należały tereny wokół dzisiejszych Kochło-
wic. Obecnie opiekę nad nim sprawuje Stowarzyszenie „Genius 
Loci – Duch Miejsca”, które poza zainicjowaniem wykopalisk 
organizuje przy zabytku imprezy historyczne, akcje sprzątania 
śmieci oraz wycieczki z przewodnikiem.

cieKawoSTKa

Kochłowice na archiwalnych 
poczTówKach
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KochłowicKie świąTynie dawniej

To najbardziej charakterystyczne wizytówki Kochłowic – Para-
fia Trójcy Przenajświętszej oraz Sanktuarium Matki Bożej z Lour-
des. Archiwalna widokówka pochodzi z lat 1905-1914.

dworzec z dawnych laT
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Kochłowicki dworzec istnieje od 1904 roku. Rok świetności sta-
cji przyszedł w 1928 r., kiedy to codziennie przejeżdżały przez nią 
174 pociągi. Czasy te skończyły się w latach 80. i 90. Stację osta-
tecznie zamknięto w 1999 r. Jednak jej kultowy charakter pozostał 
żywy w pamięci kochłowiczan. 
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Życie wróciło na STację 
Kochłowice

Fo
to

: A
W

A to wszystko za sprawą restauracji Bahnhof oraz coraz liczniej-
szym imprezom organizowanym na kochłowickich plantach. To 
wszystko znów zaczęło przyciągać mieszkańców w okolice dwor-
ca w Kochłowicach. 

KochłowicKie świąTynie dziś

Dziś kochłowicka parafia wygląda tak. Choć jej architektura nie 
zmieniła się, to konieczne są prace konserwacyjne. Obecnie trwa 
czyszczenie kamienia z osadu, który osiadł przez lata na murach 
świątyni. W tym roku prawdopodobnie odbędzie się remont jednej 
z wież, która ucierpiała w wyniku szkód górniczych.
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W grudniu tego roku minie 
dziesięć lat odkąd kochłowicki 
kościół na rynku został ogło-
szony Sanktuarium Matki Bo-
żej z Lourdes. Przedmiotem 
kultu jest tutaj grota lurdzka, 
która poświęcona została  
8 grudnia 1904 roku.

Najbliższe zmiany w Kochłowicach dotyczyć będą głównie 
dróg. Miasto zamierza przebudować ulicę Bałtycką oraz Reja, 
a także rozbudować ulicę Zjednoczenia. Ponadto szykuje się 
modernizacja oświetlenia przy ul. Chełmońskiego, Dunikow-
skiego, Malczewskiego, Kamiennej, Wschodniej oraz Brzozo-
wej. Planowana jest także modernizacja placu zabaw Miejskie-
go Przedszkola nr 42 oraz Miejskiego Przedszkola nr 32. Opra-
cowana zostanie również dokumentacja m.in. budowy obwod-
nicy Kochłowic, ścieżki rowerowej przy ul. Kochłowickiej oraz 
rozbudowy ul. Siewnej i Kamiennej.

jaK zmienią Się Kochłowice?
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bogata oferta produktów * promocyjne ceny
szybkie i przyjemne zakupy * miła obsługa 

szeroka gama usług * dobra lokalizacja

Skorzystaj 
z naszej oferty!

KOCHŁOWICE

Firma stolarska „KEJA” to blisko wiek tradycji, doświadczeń i sukcesów 
zbudowanych na spełnianiu życzeń - nawet najbardziej wyszukanych 

- naszych klientów, którzy mają swoje wymagania zarówno co do 
wzornictwa, jakości jak i ceny mebli mających cieszyć urodą i służyć 

funkcjonalnością przez dłuższy czas.

Firma Stolarska „KEJA” Jakub Wyciślik
ul. Oświęcimska 128, 41-707 Ruda Śląska

tel./fax 32 242 81 84, 601 428 184

Wymiana opon • 
Wulkanizacja • 
Sprzedaż opon nowych i używanych • 

RYMAR – SERWIS OPON
ul. Łukasiewicza 25, 41-707 Ruda Śl. (Kochłowice)

Godziny otwarcia: pn-pt: 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
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Umów się telefonicznie i nie czekaj w kolejce 
tel. 32 243 81 36, tel. 509 873 338, 505 823 304

Już czas wymienić opony
na letnie!

ZAKŁAD
PIELĘGNACYJNO

-OPIEKUŃCZY

ul. Cegielniana 7
41-707 Ruda Śląska

Kontakt: tel. 32 340 19 62
tel. 603 665 669

zakład@eopieka.pl
www.eopieka.pl

Pomoc w zdrowiu
i chorobie
Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ 
POMOCY DLA SENIORÓW:

PROFESJONALNE, CAŁODOBOWE, 
STACJONARNE USŁUGI PIELĘGNIARSKIE 

I OPIEKUŃCZE
diagnostyka lekarska i laboratoryjna,• 
indywidualna rehabilitacja,• 
terapia zajęciowa, pełne wyżywienie,• 
profesjonalna opieka medyczna • 
24 godziny/dobę,
szacunek bezpieczeństwo, serdeczność.• 

POBYTY DŁUGOTERMINOWE 
REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

POBYTY KRÓTKOTERMINOWE
tzw. wyręczające rodziny lub opiekunów.• 

POBYTY REHABILITACYJNE
po udarach mózgu,• 
w chorobach neurologicznych,• 
po operacjach stawu biodrowego,• 
w chorobach kręgosłupa,• 
rehabilitacja kardiologiczna.• 

POBYTY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
po hospitalizacji,• 
w chorobie alzheimera i demencji,• 
pacjenci w stanie apalicznym.• 

IN-NY Dom Kultury
ul. Oświęcimska 87

Ruda Śląska-Kochłowice

kontakt: 512-772-512
509-113-219

www.mfi tstudio.pl

ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA 
OKOLICZNOŚCIOWE: 

CHRZCINY, • 
ROCZKI, • 
KOMUNIE, • 
URODZINY, • 
WESELA, • 
ROCZNICE ŚLUBÓW, • 
SPOTKANIA BIZNESOWE, • 
PRZYJĘCIA RODZINNE I STYPY • 

ul. Kochłowicka 163, Ruda Śl., tel. 32 242-73-62, 601-466 439, 536-393-790 e-mail: polomega@vp.pl

ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA 
OKOLICZNOŚCIOWE: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ZAMÓW 

JUŻ DZIŚ

www.omega.rsl .pl

Wyśmienita kuchnia, 
fachowa obsługa 

oraz domowa 
atmosfera sprawią, 
że Wasza impreza 

będzie bardzo udana

DOM PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Polecamy także catering. Każdą 
propozycję kulinarną przygotowujemy 

wg indywidualnych oczekiwań 
klienta. Jeżeli w kuchni nie czujecie 

się Państwo najlepiej, ale bardzo 
zależy Wam na oczarowaniu swoich 

gości, zapraszamy do kontaktu, 
zadbamy o każdy szczegół.
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72 rodziny zastępcze powstały przez ostatnie trzy lata w Rudzie Śląskiej. Na koniec 2017 roku ich łączna liczba wynosiła 203. 
W mieście przyjęto program rozwoju pieczy zastępczej na kolejne trzy lata. Określa ona m.in. plan limitów rodzin zastęp-
czych zawodowych oraz funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w mieście.

Piecza zastępcza z nowym programem

Ponad pół miliona złotych przeznaczy Ruda Śląska na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w ciągu najbliższego roku. Podczas ostatniej sesji została podję-
ta uchwała w tej sprawie. Określa ona m.in. zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, ich znakowania, czipowania psów, czy też dokarmiania wolno żyjących 
kotów. Reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji. Porzuconymi zwierzętami, tak jak do tej pory, będzie się zajmowało rudzkie schronisko, 
prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.

Program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami uchwalony

W ubiegłym roku do prowadzonego 
przez „Faunę” schroniska trafi ło 545 
psów i 267 kotów (2016 – 836, 2015 
– 898). W tym czasie oddano do adop-
cji ogółem 594 zwierzęta – 374 psy 
i 220 kotów. „Fauna” przeprowadziła 
955 interwencji, z czego 846 na tere-
nie Rudy Śląskiej. Dla porównania 
w roku 2016 przeprowadzono łącznie 
974 interwencje, a w roku 2015 
– 1164. – Ostatni rok możemy podsu-
mować pozytywnie. Szczególnie z tere-
nu naszego miasta trafi a do nas mniej 
zwierząt – tłumaczy Beata Drzymała- 
Kubiniok, prezes TOZ „Fauna”. – My-
ślę, że ma na to wpływ kilka czynni-

ków, w dużej mierze możliwość identy-
fi kacji zwierząt, sterylizacja i kastra-
cja oraz działania edukacyjne, jakie 
od lat prowadzimy w rudzkich szko-
łach i nie tylko – dodaje.

Warunki w schronisku z roku na rok 
się polepszają. W ostatnich latach wy-
konano plac do szkoleń i zabaw dla 
psów oraz boksy dla psów poddawa-
nych obserwacji w kierunku wściekli-
zny. Przeprowadzono także kapitalny 
remont bloku kociego. W ubiegłym 
roku wyposażono dla nich kolejną wo-
lierę. W tym roku schronisko zamierza 
rozpocząć budowę budynku admini-
stracyjnego. – To już ostatni budynek, 

jaki chcielibyśmy wybudować. Dwa 
lata czekaliśmy na pozwolenia. Po-
wstanie tam biuro, pokój adopcji, ar-
chiwum oraz pokój dla wolontariuszy 
– zapowiada Beata Drzymała-Kubi-
niok.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami „Fauna” powstało w 1994 roku. 
Jego głównym zadaniem jest prowa-
dzenie Społecznego Schroniska dla 
Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu 
w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 
1996 roku. Ochronka utrzymuje się 
głównie dzięki pomocy sponsorów, 
tj. fi rm oraz osób prywatnych, wspo-
magających materialnie jego działal-

ność, a także ze środków uzyskanych 
z „1 procenta”. Schronisko prowadzi 
również działalność edukacyjną 
w szkołach i placówkach. Swoim za-
sięgiem obejmuje nie tylko Rudę Ślą-
ską, ale również gminy powiatu miko-
łowskiego, Łaziska Górne, Orzesze, 
Ornontowice oraz Wyry. W przyszłym 
roku towarzystwo obchodziło będzie 
ćwierćwiecze istnienia. 

Zlokalizowane przy ul. Bujoczka 
w Rudzie schronisko dostępne jest dla 
mieszkańców chcących zaadoptować 
zwierzę od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00, zaś 
w soboty, niedziele i święta w godzi-

Na system pieczy zastępczej w Ru-
dzie Śląskiej składają się: Ośrodek 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie, dwie 
placówki opiekuńczo-wychowawcze 
prowadzone przez Ośrodek Święta 
Elżbieta oraz ponad 200 rodzin za-
stępczych, czyli rodzin, które na mocy 
postanowienia sądu sprawują przez 
dłuższy lub krótszy czas opiekę nad 
dzieckiem, które z różnych uzasadnio-
nych przyczyn nie może być wycho-
wywane w rodzinie naturalnej.

W 2017 roku w Rudzie Śląskiej 
opiekę nad dziećmi sprawowały łącz-
nie 203 rodziny zastępcze. Najlicz-
niejszą grupę stanowiły rodziny spo-
krewnione, których było 135. W tym 
czasie w mieście działało 51 rodzin 
niezawodowych i 19 rodzin zawodo-
wych, w tym trzy pogotowia rodzinne, 
jeden rodzinny dom dziecka, dwie ro-
dziny zastępcze specjalistyczne oraz 
trzy placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze typu rodzinnego – Rodzinne 
Domy Dziecka. Łącznie objętych 
opieką w tym czasie było 346 dzieci.

– Umieszczanie małoletnich w ro-
dzinnych formach pieczy zastępczej 
jest jednym z głównych celów ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Liczba rodzin zastępczych 
w naszym mieście jest duża, ale cały 
czas niewystarczająca. Głównie po-
szukujemy kandydatów na rodziców 
zastępczych niezawodowych – podkre-

śla Krystian Morys, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kandydat na rodzica zastępczego 
musi spełnić kilka ustawowych wa-
runków. Musi być pełnoletni, przeby-
wać na terenie Rzeczpospolitej Pol-
skiej, posiadać stałe źródło dochodu 
i mieć jasną sytuację prawną, tzn. nie 
może być karany. Mieszkańcy Rudy 
Śląskiej, którzy chcieliby zostać ro-
dzicami zastępczymi, muszą zgłosić 
się do Działu Pieczy Zastępczej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
– Kandydaci na rodziców zastępczych 
zawsze mają mnóstwo pytań, m.in. o to, 
czy mogą pracować zawodowo i ubie-
gać się o funkcję rodzica zastępczego, 
o to jak ma wyglądać kontakt z rodzi-
cem naturalnym dziecka przyjętego, 
czy też jakiego rodzaju odpowiedzial-
ność ma opiekun faktyczny, a jakiego 
opiekun prawny. Na wszystkie pytania 
u nas można znaleźć odpowiedź – mó-
wi Izabela Koziarczyk-Paździor, kie-
rownik Działu Pieczy Zastępczej 
w MOPS. – Najdłuższy staż ma rodzi-
na zastępcza zawodowa, która została 
utworzona w lipcu 2003 roku i funk-
cjonuje nadal, czyli 15 lat. Przez ten 
czas wychowała 35 młodych osób. Ak-
tualnie w rodzinie przebywa troje 
dzieci – zdradza.

Wszystkie osoby zainteresowane, 
które chcą zostać rodzicem zastęp-
czym, powinny udać się do Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Markowej w Nowym Bytomiu do 
Działu Pieczy Zastępczej, od ponie-
działku do piątku w godzinach 
8.00-16.00. – 29 maja 2018 roku 
w ogrodach Miejskiego Centrum Kul-
tury przy ul. Niedurnego odbędzie się 
XI festyn dla rodzin zastępczych. Na 

miejscu będzie można porozmawiać 
z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, jak również z sa-
mymi rodzicami zastępczymi – zapra-
sza dyrektor Krystian Morys.

Obok rodzin zastępczych w mieście 
funkcjonują też placówki opiekuńczo-
wychowawcze, w których obecnie 

przebywa 81 dzieci. Dzieci te w więk-
szości mają uregulowaną sytuację 
prawną, niektóre z nich czekają na ro-
dziców zastępczych bądź adopcyj-
nych. Jest to alternatywna forma 
dla rodzin zastępczych, od wielu lat 
realizowana przez nasze miasto.

DR

nach od 10.00 do 16.00. Przypomina-
my, że osoby, które chciałyby wspo-
móc działalność schroniska, a jeszcze 
nie rozliczyły się z fi skusem za rok 
2017, mogą przekazać swój „jeden 
procent” na rzecz TOZ „Fauna” (KRS 
0000003109).

Przypomnijmy, że miasto od 2013 r. 
w ramach programu znakowania zwie-
rząt z terenu miasta Ruda Śląska za-
czipowało łącznie 2534 psy. W roku 
2018 planuje się zaczipować kolej-
nych 350. Miasto pokrywa zarówno 
koszty zakupu czipa, jak i usługi wete-
rynaryjnej polegającej na wszczepie-
niu go zwierzęciu pod skórę. DR

Tegoroczny festyn rodzin zastępczych odbędzie się 29 maja.
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Śledzie pod pierzynką z jajek smakiem marca w konkursie „Rudzkie Smaki”. Przepis na tę warstwową sałatkę przysłała Natalia Ciśniewicz z Rudy Śląskiej. 
Tematem kwietnia jest z kolei potrawa lub deser, który można zapakować do kosza piknikowego i wyruszyć na wiosenną wycieczkę. Przepisy na piknikowe 
smakołyki można przesyłać do końca miesiąca.  

Śledzie pod pierzynką 
– Kolorowa sałatka, której ostatnią 

warstwą jest pierzynka z jajek, to bar-
dzo popularne danie w Kazachstanie, 
skąd pochodzę. Zawsze przygotowuję 
ją  na świąteczny, wielkanocny stół.  
Okazało się, że również w Polsce jest 
to bardzo dobrze znana potrawa  
– mówi pani Natalia. 

Przepisów na śledzie pod pierzynką 
jest bardzo dużo. Różnią się niektóry-
mi składnikami, ale podstawą tej sa-
łatki są śledzie, cebulka, jajka, ziem-
niaki i majonez. Sekretnym składni-
kiem pani Natalii jest jabłko, które 
daje sałatce odpowiedni aromat i pod-
kreśla smak. – Do mojej sałatki doda-
ję jeszcze marchewkę i buraczki. 
Przygotowuję ją dzień wcześniej 
i wstawiam do lodówki, żeby smaki 
się przegryzły – mówi pani Natalia. 

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon 
V” jest kontynuacją zabawy, która za-
inaugurowana została na początku 
2014 roku. Co miesiąc z nadesłanych 

przepisów wybierany jest smak mie-
siąca. Autor zwycięskiego przepisu 
otrzymuje nagrodę w postaci gadże-
tów promocyjnych oraz chleb rudzia-
nin, którego sponsorem jest rudzka 
piekarnia Jakubiec. Ponadto przepisy 
laureatów poszczególnych miesięcy 
tej edycji konkursu znajdą się w ka-
lendarzu kulinarnym na 2019 rok, 
wydanym przez Urząd Miasta.

Zapraszamy do kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem. Do końca 
kwietnia można przesyłać przepisy na 
propozycje potraw do kosza pikniko-
wego. – Czekamy na przepisy na prze-
kąski lub desery, które można zabrać 
na piknik i zjeść w plenerze z najbliż-
szymi, w otoczeniu natury – mówi 
Iwona Małyska z Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta 
UM. Przepisy wraz ze zdjęciem po-
trawy można przesyłać drogą  
e-mailową na adres media@ruda-sl.
pl, pocztą na adres Urzędu Miasta 

z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź 
składać osobiście w Wydziale Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta  
(p. 325).

Śledzie pod pierzynką 
Składniki: 5 filetów śledzio-

wych  a la matias, 1 duża cebula,  
3 średnie ziemniaki, 2 duże marchew-
ki, 1 duże jabłko, 2 buraki, 3-4 jajka, 
majonez, sól, pieprz.

Przygotowanie: Śledzie moczymy 
w wodzie przez około dwie godziny. 
Odsączone kroimy w kosteczkę. Osob-
no gotujemy marchew, ziemniaki i bu-
raki. Warzywa ścieramy osobno na tar-
ce o dużych oczkach. Surowe jabłko 
również ścieramy na dużych oczkach. 
Cebulkę kroimy w kosteczkę. W prze-
zroczystym naczyniu układamy war-
stwami śledzie, cebulkę, ziemniaki. 
Lekko solimy i pieprzymy oraz pokry-
wamy cienką warstwą majonezu. Na-
stępnie wykładamy marchew, później 
jabłko i buraczki. Na buraczki kładzie-

Ponad 1,1 mln zł pozyskał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc mieszkańcom dotkniętym ubóstwem, bezrobociem, biernym trybem życia czy bez-
radnością opiekuńczo-wychowawczą. Pieniądze z dotacji zostaną też przeznaczone na pomoc osobom chorym i uzależnionym. Wszystkie te działania będą 
realizowane w ramach projektu „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”. Dzięki tym środkom na Osiedlu Kaufhaus otwarto nowy punkt pralniczy, łaźnię oraz 
kaplicę.

Coś dla ciała, coś dla ducha
– Dla uczestników projektu realizuje-

my m.in. warsztaty umiejętności spo-
łecznych, szkolenia edukacyjne i zaję-
cia motywacyjne. Nowe kwalifikacje, 
integracja z innymi uczestnikami i akty-
wizacja mają pomóc w odnalezieniu 
miejsca w społeczeństwie – mówi Kry-
stian Morys, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej.

Oddany do użytku punkt pralniczy 
oraz łaźnia, a także działająca od 10 lat 
świetlica, są miejscami, które pomagają 
w „wyjściu na prostą”. Punkt pralniczy 
znajduje się przy ul. Pileckiego 23/02 
na osiedlu Kaufhaus. Jest czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 13.00 i mogą z niego skorzystać 
osoby bezdomne oraz mieszkańcy po-
zbawieni możliwości utrzymania w czy-
stości swojej odzieży, ręczników, bieli-
zny pościelowej itp. – Punkt pralniczy, 
który dotychczas mieścił się przy ul. 
Niedurnego 107, cieszył się niesłabną-
cym powodzeniem i rocznie wykonywał 
blisko pół tysiąca usług pralniczych dla 
mieszkańców całego miasta. Takie sta-
tystyki są najlepszym dowodem na za-
potrzebowanie na takie usługi, dlatego 
inwestycja została zrealizowana – wy-
jaśnia Krystian Morys.

W tym samym budynku co punkt 
pralniczy, znajduje się również łaźnia 
dla osób bezdomnych i potrzebujących, 
mających ograniczony dostęp do bieżą-
cej wody. Łaźnia wyposażona jest w dwa 
prysznice, a także w środki czystości. 
Korzystający mogą tam wziąć kąpiel 
i zostawić swoje ubranie do wyprania 
i wysuszenia. Łaźnia jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 13.00 lub po wcześniejszym 
ustaleniu terminu.

W ramach projektu animatorzy lo-
kalni prowadzą zajęcia świetlicowe 
skierowane do mieszkańców osiedla 
Kaufhaus. Przez ostatnie 10 lat zajęcia 
te odbywały się przy ul. Niedurnego 
107, w świetlicy wynajmowanej od 
osób prywatnych. Obecny punkt to po-
mieszczenia MOPS pozyskane z zaso-
bów miasta. Drugim gospodarzem tych 
pomieszczeń jest parafia pw. św. Pawła 
Apostoła w Nowym Bytomiu, a wspól-
ne korzystanie z pomieszczeń stanowi 
kontynuację dotychczasowej współpra-
cy z duszpasterzami projektu „Światło 
w familoku”. Jedno z pomieszczeń sta-
nowi kaplicę do nabożeństw dla miesz-
kańców Kaufhausu.

Pozyskane dofinansowanie to 95% 
kosztów realizacji projektu. Środki po-

chodzą z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Miasto już wcześniej realizowało po-
dobne projekty, mające na celu aktywi-
zację mieszkańców zagrożonych wy-
kluczeniem. Przynoszą one wymierne 

efekty w postaci nowych, praktycznych 
umiejętności uczestników, a co za tym 
idzie, wzrostu zapotrzebowania na pra-
cę. – Miasto stara się pozyskiwać inwe-
storów, którzy stworzą nowe miejsca 
pracy, by również mieszkańcom powra-
cającym na rynek pracy zapewnić za-
trudnienie – podkreśla prezydent Gra-

żyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że no-
we inwestycje, które będą realizowane 
w mieście, będą dobrą odpowiedzią na 
tę potrzebę – mówi. 

Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej 
w styczniu 2018 roku wyniosła 4,2%, 
natomiast w województwie 5,3%, 
a w Polsce 6,9%. AS

Sekretnym składnikiem tej wersji sałatki jest jabłko.

my warstwę majonezu i posypujemy 
jajkami oraz dekorujemy koperkiem. 
Warstwy warzyw nie muszą być grube.  

Podane proporcje wystarczą na jedną 
dużą miskę lub dwie mniejsze. 

Smacznego! IM

Punkt pralniczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.
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21 lat.
Studentka 
Administracji 
Publicznej w Wyższej 
Szkole Bankowej. 
Chciałaby pracować 
w służbach 
mundurowych. 
Interesuje się sportem 
oraz motoryzacją. 
Lubi podróżować.

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2018. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją miss. Głosować można za pomocą SMS-ów, na 
naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.wiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a wystarczy wysłać wiadomość o tre-
ści: miss.numerkandydatki na numer 71100 (np. miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł  + VAT (tj.1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 14 marca od godz. 8.00 do 25 kwietnia do godz. 12.00. Podczas gali 
fi nałowej, która odbędzie się 28 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Mira Gruszczyk
23 lata. 
Swój wolny 
czas w dużej 
mierze poświęca 
modelingowi. 
Spełnia się w tym, 
co robi i zawsze 
stara się czerpać 
z życia wszystko, 
co najlepsze. 
Uwielbia podróże. 

21 lat. 
Swoją przyszłość 
wiąże głównie 
ze sceną oraz 
wokalistyką. Udziela 
się charytatywnie 
w Domu Pomocy 
Społecznej. Wolny 
czas uwielbia spędzać 
na podróżowaniu 
i kocha Pieniny.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie Śląskiej. 
W przyszłości chce 
zostać asystentką 
stomatologiczną. 
W wolnym czasie 
biega i chodzi na 
siłownię.

17 lat. 
Uczy się 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 5 na kierunku 
technik obsługi 
turystycznej. 
Jej pasjami są 
akrobatyka 
sportowa i taniec.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 o profi lu technik 
usług fryzjerskich. 
W wolnym czasie czyta 
książki i uprawia sport. 
W przyszłości zamierza 
zostać trenerem 
personalnym.

23 lata.
 Studentka trzeciego 
roku Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej 
w Wyższej Szkole 
Bankowej. Ma na swoim 
koncie kilka nagród 
zdobytych w konkursach 
wokalnych. W wolnych 
chwilach aktywnie 
spędza czas na siłowni. 

19 lat. 
Tegoroczna maturzystka. 
Uczy się w na kierunku 
technik technologii 
odzieży. Uczestniczka 
konkursów dla młodych 
projektantów mody. 
W przyszłości zamierza 
stworzyć własną markę. 
Lubi pływanie i dobrą 
książkę.

18 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej w klasie 
o profi lu teatralnym. 
Uwielbia gotowanie 
dla przyjaciół 
i rodziny. 

19 lat.
Dużą wagę przykłada 
do rozwoju osobistego. 
Próbuje swych sił 
w różnych dziedzinach 
takich jak teatr, sport czy 
wolontariat. Jednak to 
taniec podbił jej serce. 
W wolnym czasie lubi 
poświęcić się dobrej 
lekturze.

18 lat. 
Uczennica Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 4 w Rudzie 
Śląskiej. Do niedawna 
zawodniczka w klubie 
lekkoatletycznym 
TL Pogoń Ruda 
Śląska. Interesuje się 
podróżowaniem oraz 
modelingiem.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
ją sport i zdrowy 
tryb życia. Swoja 
przyszłość wiąże 
z dietetyką. 

22 lata.
Od najmłodszych lat 
pasjonuje ją scena, 
aktorstwo i występy 
wokalne. Swoją 
przyszłość wiąże 
z kosmetologią. 
Studia na tym 
kierunku zamierza 
rozpocząć jesienią 
tego roku.

2. Andżelika Łach 3. Monika Konopka 4. Mirela Małagocka

5. Martyna Marek
16 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
się chemią i biologią. 
W wolnym czasie 
chętnie sięga po 
ołówek i szkicuje 
przyrodę oraz ludzi.

6. Oliwia Hałupka 7. Weronika Dewar 8. Aleksandra Kocyba 9. Weronika Kier

10. Aleksandra Kęska 11. Patrycja Szczurowska 12. Karolina Niedworok 13. Angelika Kadzimierz 14. Anna Sznapka 
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OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 5.04.2018 r. do dnia 26.04.2018 r., 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ulicy Górnej, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o 
łącznej powierzchni 584 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, oznaczone numerami geodezyjnymi 

4550/456 (KW GL1S/00020922/3) i 4547/463 (KW GL1S/00050479/1), która zostanie oddana 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z 

przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, cena nieruchomości 
(nett o) wynosi 73.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części 
powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na 

pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Lp. Adres lokalu
Pow.
w m2 

Stawka wywoł.nett o 
za 1m2 w zł

Wyposażenie 
w instalacje

Wadium
w zł ( nett o)

1. pl. Jana Pawła II 6, 
41-709 Ruda Śląska 3,00 495,00 Instalacja 

elektryczna 1 485,00

UWAGA: DO STAWKI DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23% 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2018r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, p.213 sala sesyjna Urzędu Miasta, II piętro. Uczestnicy 
przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta p.17 lub na konto 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowód wpłaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie 
do reprezentowania fi rmy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie 
po przetargu. Uczestnik, który wygra przetarg i nie podpisze umowy traci wadium. Zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny. 

Treść ogłoszenia zamieszczona jest również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl. 

Okres zawarcia umowy na czas nieoznaczony. 
Powierzchnię przeznaczoną na pośrednictwo ubezpieczeniowe można oglądać w dniach 
26-27 kwietnia 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska pod 

numerem telefonu 32 244-90-91.
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Pstryczek elektryczek po raz trzynasty
WIREK 

W konkursie wzięły udział dzieci 
z SP nr 8, SP nr 7 i SP nr 13. 

Fo
to

: A
L

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Zuzanna Fojcik
córka Justyny i Jacka

ur. 15.03. (2650 g i 50 cm)

Oliwia Kamińska
cóka Nikoli i Andrzeja

ur. 13.03. (1960 g i 48 cm)

Antonina Świerzyk
córka Edyty i Józefa

ur. 15.03. (3160 g i 53 cm)

Luiza Gregeracka
córka Dominiki i Mateusza
ur. 16.03. (3200 g i 55 cm)

Szymon Przybyła
syn Katarzyny i Krzysztofa
ur. 14.03. (3360 g i 54 cm)

Leon Paszenda
syn Weroniki i Piotra

ur. 15.03. (3835 g i 58 cm)

Nikola Zalewska
córka Patrycji i Sławomira
ur. 23.03. (3330 g i 53 cm)

Maja Gągorowska
córka Sandry i Łukasza

ur. 23.03. (3460 g i 56 cm)

Oliwia Kuśnierz
córka Katarzyny i Damiana 
ur. 21.03. (3680 g i 56 cm)

Franciszek Jankowiak
syn Katarzyny i Bartosza

ur. 22.03. (4000 g i 58 cm)

Tymon Niedurny
syn Katarzyny i Adama

ur. 24.03. (3250 g i 56 cm)

Aleksander Kowalski-Kabisz
syn Magdaleny i Daniela

ur. 20.03. (3200 g i 54 cm)

Oliwia Polko
córka Agnieszki i Mariusza
ur. 26.03. (3280 g i 56 cm)

Szymon Kuballa
syn Małgorzaty i Michała

ur. 22.03. (4150 g i 61 cm)

Martyna Tybora
córka Aleksandry i Roberta
ur. 27.03. (3020 g i 51 cm)

Franciszek Walenciak
syn Nikoli i Bogdana

ur. 26.03. (3490 g i 53 cm)

Iwona Kokot
córka Małgorzaty i Grzegorza
ur. 25.03. (3670 g i 56 cm)

Tymon Szpakowski
syn Moniki i Adriana

ur. 27.03. (3270 g i 57 cm)

Jerzy Izydorczyk
syn Marty i Przemysława

ur. 29.03. (3780 g i 58 cm)

XIII Międzyszkolny Konkurs Małolatów 
„Pstryczek elektryczek” odbył się w piątek 
(6.04) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 6 im. M. Kopernika w Wirku. Był on pod-
sumowaniem zajęć warsztatowych o tematy-
ce związanej z bezpieczeństwem użytkowa-
nia urządzeń elektrycznych, a wzięli w nim 
udział uczniowie klas trzecich rudzkich szkół 
podstawowych. – Uczniowie naszej szkoły, 
kształcący się w zawodzie technik elektronik 
oraz technik energetyki odnawialnej wraz 
z nauczycielami przedmiotów zawodowych, 
włączyli się w ogólnopolską kampanię spo-
łeczną zorganizowaną przez Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich we współpracy z Kon-
cept Media Group, zatytułowaną „Bezpiecz-
ny kontakt z elektrycznością”. Ta kampania 
popularyzuje wśród dzieci naszego miasta 
zasady bezpieczeństwa w czasie pracy i „za-
bawy” z prądem elektrycznym – tłumaczyła 
Aleksandra Tułaj, jedna z organizatorek kon-
kursu. 

Zagrali dla Mirka
NOWY BYTOM

Podczas koncertu odbyły się licytacje.
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Koncert charytatywny dla Mirosława 
Piecko odbył się w sobotę (7.04) w Miej-
skim Centrum Kultury im. H. Bisty. Dochód 
z koncertu został przeznaczony na leczenie 
i rehabilitację rudzianina, który przeszedł 
operację wycięcia glejaka mózgu. Koszt co-
miesięcznego zabiegu, który nie jest refun-
dowany przez NFZ, to około 6 tysięcy zł. 

– Kiedy dowiedzieliśmy się, że pan Miro-
sław potrzebuje pomocy, nie wahaliśmy się 
ani chwili i postanowiliśmy zorganizować 
dla niego specjalny koncert. Pomogło nam 
w tym wiele wspaniałych osób, za co bardzo 
dziękujemy – podkreślił Artur Żurek, prezes 
Stowarzyszenia „Śląskie”, które zorganizo-
wało imprezę. Podczas koncertu można by-
ło bawić się przy występach licznych wyko-
nawców – m.in. zespołów Kind of Wine 
oraz Aglet, Joanny Niebroj-Matczak, zespo-
łu Hip Hop Fryna, Kabaretu Kałasznikof, 
zespołu Fryna Entertainment oraz Bartka 
Wrony. Odbyły się także licytacje unikal-
nych przedmiotów. – Wylicytować można 
było obraz, którego autorką jest Martyna 
Wolna, malarka zaangażowana przy po-
wstaniu fi lmu „Twój Vincent”. Poza tym 
koszulki z podpisem Jakuba Błaszczykow-
skiego i z autografem Artura Sobiecha, buty 
Artura Jędrzejczyka, hełm strażacki oraz 
wiele innych cennych przedmiotów i vo-
ucherów – wymieniał Artur Żurek. W trak-
cie koncertu uzbierano ok. 6 tys. zł. Licyta-
cje dalej trwają. AL

Podczas zmagań konkursowych ucznio-
wie w licznych konkurencjach mogli 
sprawdzić i przede wszystkim utrwalić 
przekazaną im wiedzę. – Chcielibyśmy, aby 
konkurs każdego roku angażował coraz 
więcej dzieci oraz jeszcze większą liczbę 
szkół. Zależy nam na jego popularyzacji 
wśród mieszkańców Rudy Śląskiej – pod-
kreśliła Aleksandra Tułaj.  AL

65 lat MDK
RUDA

Wystawę jubileuszową 
można podziwiać w muzeum.
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Wernisaż wystawy prac plastycznych 
wychowanków Młodzieżowego Domu 
Kultury oraz plakatów teatralnych Teatru 
„Wizjer” to jeden z punktów obchodów 
65-lecia MDK-u. Ekspozycja ponad 200 prac 
otwarta została dla zwiedzających w Muzeum 
Miejskim im. Maksymiliana Chroboka.

Prace, które można oglądać podczas wy-
stawy, stworzone zostały podczas zajęć pro-
wadzonych przez Bogusławę Trzcińską 
i Jerzego Mazurka, instruktorów MDK-u. 
Wystawa w Muzeum Miejskim to nie ko-
niec obchodów 65-lecia Młodzieżowego 
Domu Kultury. Na 10 kwietnia na godz. 
17.00 zaplanowano galę „Nasz drugi dom”, 
a dzień później (środa) o godz. 18 odbędzie 

się koncert byłych i obecnych wychowan-
ków studia wokalnego. Oba spotkania orga-
nizowane są w siedzibie MDK w Rudzie.

 AW 

Z okazji 
Dnia Pracownika Służby Zdrowia 

wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym 
oraz pozostałym osobom pracującym w naszym mieście 

w obszarze służby zdrowia,
przekazujemy słowa wdzięczności i uznania 

za podejmowany trud i ofi arność w ratowaniu życia 
i zdrowia drugiego człowieka.

Życzymy Wam satysfakcji z trudnej, ale jakże potrzebnej pracy, 
oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymiwraz z Radnymi

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
pragnę złożyć serdeczne życzenia

wszystkim pracownikom 
rudzkich placówek zdrowotnych.

Niech ta odpowiedzialna i wymagająca praca
będzie dla Was źródłem satysfakcji i spełnienia

oraz przynosi radość i sukcesy.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska



„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani

Aleksandrze Zachariasz

pracownikowi Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

przekazuje
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pani 

Ewie Hlubek

pracownikowi Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Stefana Kuberka
wieloletniego pracownika PWiK

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

składają 
Zarząd oraz Pracownicy

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 w Rudzie Śląskiej
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Naszej koleżance
Aleksandrze Zachariasz

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

OJCA
przekazują

koleżanki i koledzy z Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE OPŁAT 
ZALEGŁYCH GROBÓW 

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu 

oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty 

przez wiele lat, będziemy groby 
SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE OPŁAT 
ZALEGŁYCH GROBÓW 

na cmentarzach komunalnych
 przy ulicy 1 Maja w Halembie 

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

przez wiele lat, będziemy groby 
SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
które zostaną oddane w dzierżawę i najem, znajdujących 

się w rejonie ulic: Sudeckiej, Wierzbowej, Sadowej, Górnej, 
Piłsudskiego, Twaruszki z przeznaczeniem pod ogródki 

przydomowe, Partyzantów, Admiralskiej z przeznaczeniem pod 
ogródki rekreacyjne, Wireckiej, Rybnickiej, Pawłowskiej – Kingi 

– Węzłowej z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl
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USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 
244-09-60.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Fir-
my MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

Stomatolog | Ginekolog | Dietetyk
Chirurg | Radiologia | Dermatolog

Pracownia Protetyczna 
– Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK 

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA 

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszy-
wamy), wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 
602-642-294.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Fak-
tura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 
880-201-358.

 Remonty kompleksowe mieszkań, domów, 
WOD.-KAN., C.O., domofony, monitoring. Tel. 
793-442-600.

 „Złota rączka” – kompleksowe remonty łazie-
nek, instalacje, elektryka. Tel. 784-699-569.

NIERUCHOMOŚCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, 
tel. 668-591-916.

 Sprzedam – Szewczyka 32 m2, tel. 793-017-
323, inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.
pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowi-
cach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-
091, 667-588-400.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. infor-
macje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

 Atrakcyjne domy szeregowe: WIREK, 
ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA, 

GODULA, os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 
zł. HALEMBA, ul. Solidarności od 74 m2 

cena od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać kredyt 
hipoteczny. www.nieruchomoscigabriel.pl, 

tel. 691 523 055.

 Do wynajęcia garaż ul. Stara, Godula. Tel. 
605-574-704.

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

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 47 m2, 105 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 99 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 119 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 150 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.
ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Sprzedam 2 działki po 1200 m2, Orzesze. 90 
zł/m2. Tel. 506-137-347.

 Sprzedam działkę 6900 m2, Orzesze. 80 zł/
m2. Tel. 727-003-880.

MOTORYZACJA

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

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

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

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 
0,60 do 0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

 Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006 
r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

 Skup zużytych akumulatorów i felg aluminio-
wych. Tel. 32 275 05 47, 603-534-003.

 Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 275 
05 47, 603-534-003.

PRACA

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska za-
trudni pracowników w specjalności ogólnobu-
dowlanej. Kierownika budowy. Tel. 601-504-
030.

 Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni brygadzistów i wykwa-
lifi kowanych: brukarzy, zbrojarzy, monterów 
sieci kanalizacyjnej. Tel. 500-222-541.

 Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni całe brygady brukar-
skie. Tel. 500-222-541.

 Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Rudzie Ślą-
skiej poszukuje opiekunek do pracy przy oso-
bach starszych w miejscu ich zamieszkania. In-
formacje, tel. 505-054-823.

 Zatrudnimy kierowców posiadających prawa 
jazdy kat; B ,BC. Emerytów, rencistów oraz osoby 
poszukujące pracy na cały etat. Telefon kontak-
towy 693-399-001 – 2.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fi zycznej. Infor-
macji udzielam w godzinach od 9.00 do 12.00 
tel. 691-911-683.

 Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 608 76 
11 33.

 Studio Urody Orchidea poszukuje fryzjerki 
oraz stylistki paznokci. Tel. 506-026-299.

 Zatrudnię panią-wykształcenie średnie lub 
wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biurze w zakła-
dzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem pro-
szę przesłać na adres biuro@hofman-dompo-
grzebowy.pl.

 Zatrudnię elektryków i elektromonterów, lub 
całe brygady. Tel. 668-189-468.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-852.

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 
z 2008 r. Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-
11.

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 
603-280-675.
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OBWIESZCZENIE
PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 
Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. dz. u. z 2017 r. 

poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tj. dz. u. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku katowickiej 
Infrastruktury Wodociągowo-kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. Wandy 6, wydana została w dniu 
26.03.2018 r. decyzja Prezydenta Miasta ruda Śląska nr 137-18 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Zadanie nr 30 – Modernizacja osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
– przebudowa osadników wtórnych w istniejącej oczyszczalni ścieków położonej na nieruchomości 

o oznaczeniu geodezyjnym 869/67 w Rudzie Śląskiej przy ul. Gościnnej”
Pouczenie: W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decy-

zji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im 
uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska – Wydziale urbanistyki i Architek-
tury, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 320.   

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu 

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie 

w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. z przeznaczeniem na poprawienie wa-

runków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 
nr 432 o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb ruda, k.m.5, kW nr Gl1S/00014923/5 (działy III i IV księgi wieczystej są 
wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska zbywana nierucho-
mość stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie Zl1) oraz częściowo teren produkcyjno-usługowy (symbol na 
planie Pu1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe oraz usługowe, 
w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne. 

Zbywana działka o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewami oraz krzewami i w części stanowi 
utwardzoną drogę. działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. dojazd na zasadach ogólnych może 
odbywać się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na gminnych działkach nr: 
640/446, 641/446, 643/457, na działce nr 642/457 własności Skarbu Państwa oraz na działce nr 436 w użytkowaniu wie-
czystym osoby prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 11.000,00 zł. 
Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu:
– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,
 – opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wie-

czystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek VAt wg 
obowiązującej stawki 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ww.rudaslaska.

bip.info.pl (zakładka nieruchomości), 
– w terminie do dnia 8.05.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł przelewem 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. 
Szyb Walenty” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta 
ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju 
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami rzeczpospolitej Polskiej (t.j. dz.u. z 2017 poz.2097) 
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w sie-

dzibie urzędu Miasta ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 8.05.2018 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym 

na nabycie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności 
Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie 
wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie 
data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 

poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy, podpis.           
   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu 

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 
12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy 

Przemysłowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest udział Skarbu 
Państwa wynoszący 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej, położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy uli-
cy Przemysłowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 
1304/138 o powierzchni 950 m2, użytek „dr, rIVa”, obręb kochłowice, k.m.3, 
kW nr Gl1S/00000870/7. 

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

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (symbol na planie MN1) oraz teren ulic wewnętrz-
nych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol na 
planie kdW). 

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

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 49.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213  Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nierucho-
mości), 

– w terminie do dnia 8.05.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
2.500,00 zł przelewem 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. Przemysłowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub 
w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-
16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświad-
czenia.

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

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami rzeczpospo-
litej Polskiej (t.j. dz.u. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, 
jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie urzędu Miasta ruda 
Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 
41-709 ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 8.05.2018 r. do 
godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu 
w zaklejonej kopercie. 

Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału 
w II przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości własności Skarbu Pań-
stwa w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Przemysłowej”. Zgłoszenie zło-
żone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przy-
jęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, 
a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zali-

czenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 
państwa polskiego,

– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalone-
go wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. In-
formacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Mistrzostwa Polski seniorek należały do zapaśniczek Slavii.

REKLAMA

Dobre starty w Pucharach Polski
MMA 

Josue Palitayan to jeden z najlepszych uzdrowicieli na Filipinach. Moc uzdrawiania przekazał mu jego ojciec 
Placido Palitayan, który jest najwybiniejszym uzdrowicielem na Filipinach oraz założycielem i członkiem 
Christi an Spiritual Regenerati on Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Pomaga w leczeniu: 
chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, 
miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych 
i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, 
cystach, guzach piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły 
dolegliwości prostaty, a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowały się i wróciły 
do normy. Pani Maria z Chełma zapewnia że dzięki wizytom u uzdrowiciela ustąpił jej ciągły 
ból głowy, stany migrenowe, nerwica lękowa i pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 
co potwierdziły badania USG. Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie  u Pana Josue 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także ustąpiły bóle kręgosłupa. 
Dziękuje za pomoc! Te przykłady uzdrowień to tylko nieliczni pacjenci, którzy uzyskali pomoc!

UZDROWICIEL Z FILIPIN
JOSUE ANGSANTO PALITAYAN

Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły 
dolegliwości prostaty, a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowały się i wróciły 

z Chełma zapewnia że dzięki wizytom u uzdrowiciela ustąpił jej ciągły 
ból głowy, stany migrenowe, nerwica lękowa i pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 

– po wizycie  u Pana Josue 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także ustąpiły bóle kręgosłupa.

Te przykłady uzdrowień to tylko nieliczni pacjenci, którzy uzyskali pomoc!

Josue Palitayan przyjmuje:
16 kwietnia – JASTRZĘBIE ZDRÓJ• 
17 kwietnia – RACIBÓRZ i RYBNIK• 
18 kwietnia – RUDA ŚLĄSKA i KATOWICE• 
19 kwietnia – LUBLINIEC i OPOLE• 

Zapisy i informacje: tel. 693-788-813, 784-608-847

Miniony weekend był bardzo udany dla zawodni-
ków trenera Damiana Seweryna i klubu KTJ MMA 
Team Ruda Śląska. W sobotę (7.04) podczas III Pucha-
ru Polski No Gi w Zawierciu, Weronika Przybyła wy-
walczyła srebrny medal, a Sebastian Stanula nieznacz-
nie przegrał walkę o wejście do półfi nału. Natomiast 
dzień później zawodnicy MMA z Rudy Śląskiej pod-
czas Pucharu Polski MMA w Sochaczewie, na sześciu 
reprezentantów wywalczyli dwa medale. Kamil Krze-
wina zdobył złoty medal do 70 kg. – Trzeba dodać, że 
Kamil bronił tego tytułu wywalczonego rok wcześniej,  
natomiast Paweł Baszak zdobył srebrny medal (70 kg 
PK) w walce fi nałowej podczas dogrywki. Prowadząc 
walkę wykonał wejście niefortunnie, upadając i rozwa-
lając czoło. Rana była na tyle duża, że lekarz przerwał 
walkę – zaznaczył Damian Seweryn, trener KTJ MMA 
Team Ruda Śląska.  Trzeba też wspomnieć o debiutan-

tach, którzy zaprezentowali się bardzo dobrze, a byli to 
Kajetan Liszewski (70 kg, junior), Rafał Gurbisz 
(77 kg, junior) i Adam Grund (84 kg, PK). Wszyscy 
jednak odpadli w ćwierćfi nale.

Cztery medale dla zawodniczek Slavii
ZAPASY 

Wielką klasę pokazały zawodnicz-
ki ZKS-u Slavia Ruda Śląska pod-
czas rozegranych w Koronowie mi-
strzostw Polski seniorek w zapasach 
kobiet. Rudzianki wywalczyły w su-
mie cztery medale – dwa złote i dwa 
srebrne. Tytuły mistrzowskie z ubie-
głego roku obroniły liderki rudzkiej 
ekipy: Natalia Kubaty (62 kg) i Nata-
lia Strzałka (76 kg). Drugie miejsca 
w swoich kategoriach zajęły: Daria 
Szymeczko (55 kg) i „totalna debiu-
tantka”, czyli zaledwie osiemnasto-
letnia Kamila Kulwicka (72 kg). 
Z kolei piąte miejsce w kategorii do 
57 kg zajęła Dominika Kulwicka. 
– Tak doskonałe występy indywidual-
ne naszych zawodniczek zaowocowa-
ły drugim miejscem w klasyfi kacji 
klubowej. Wielkie brawa i gratulacje 
dla wszystkich dziewcząt oraz dla 
trenerki Elżbiety Garmulewicz – pod-
kreślił Tomasz Garczyński, trener 
ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

Uczennice SP nr 23 zostały wicemistrzyniami. 

Zagrały w „kotle czarownic”
PIŁKA NOŻNA  

Dziewczęta ze szkoły Podstawowej nr 23 im. 
J. Brzechwy z Bykowiny świetnie zaprezentowały się 
podczas rozgrywek fi nału XVIII edycji Turnieju o Pu-
char Tymbarku „Z podwórka na stadion”. Do fi nału, 
który odbył się na terenach Stadionu Śląskiego 
w dniach od 4 do 6 kwietnia, zakwalifi kowały się dwie 
drużyny z Rudy Śląskiej reprezentujące rudzkie szko-
ły. W kategorii U – 10 chłopców, drużynę wystawiła 
Szkoła Podstawowa nr 21, która jednak odpadła po za-
żartych pojedynkach w eliminacjach. W tej samej ka-
tegorii popisały się natomiast dziewczyny reprezentu-
jące Szkołę Podstawową nr 23 im. Jana Brzechwy 
z Bykowiny. Po pełnych poświęcenia eliminacjach 
(zwycięskie trzy pojedynki z drużynami trenującymi 
w klubach sportowych) i po zakończonym zwycię-
stwem pojedynku w półfi nale godnie zawodniczki za-
prezentowały się w fi nale. Ostatni mecz zakończył się 
jednak porażką. Najlepszą bramkarką w kategorii 
U-10 została zawodniczka rudzkiej drużyny – Julia 
Czyż. – Cała drużyna może  spokojnie powiedzieć, że 
należy do nielicznych, które grały i biegały po mura-
wie „kotła czarownic”. Stadion wywarł olbrzymie 
wrażenie i z pewnością ta przygoda zostanie w pamię-
ci na całe życie – zaznaczył Krzysztof Rodzoch, opie-
kun młodzieży. – Dziewczynki na co dzień są uczenni-
cami klasy trzeciej i czwartej. Nie miały do tej pory 

kontaktu z wielką piłką, a rywalizowały jak równy 
z równym. W wielu sytuacjach można było zauważyć 
dystans do zawodniczek trenujących kilka dni w tygo-
dniu, ale dziewczyny klas nauczania wczesnoszkolne-
go nadrabiały sprawnością i przede wszystkim olbrzy-
mimi ambicjami – dodał. 

Drużynę tworzyły: Agata Bugaj (kapitan drużyny), 
Julia Czyż, Maja Musioł, Amelia Klimek, Paulina Piela, 
Martyna Kacprzak, Wiktoria Schaniel, Zofi a Kaczma-
rek, Kamila Przybyła i Julia Sikora. Opiekunami wice-
mistrzyń byli Maciej Kiełtyka i Krzysztof Rodzoch.
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Zawodniczki Zgody pokonały 
rywalki i zdobyły brąz. 

Siatkarki pokazały klasę
SIATKÓWKA 

W miniony weekend (6-8.04) w Krakowie odbył się 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Lajkonik Cup 
2018. W kategorii młodziczek rocznika 2004 udział 
wzięło 15 zespołów, a wśród nich młodziczki z klubu 
KS Zgoda Ruda Śląska. Dziewczęta z rudzkiego klubu 
w grupie eliminacyjnej wygrały kolejno z Akademią 
PR Płock 19:8, zespołem Salaspils z Łotwy 22:14 oraz 
z Sośnicą Gliwice 20:10. W półfi nale rudzki zespół wy-
grał 12:11 z drużyną HC BNTU – Belaz z Białorusi 
oraz zremisował z UKS-em Sęp Wilczyska. Gorsza 
różnica bramek spowodowała, że zespół nasz nie mógł 
wystąpić w wielkim fi nale. W meczu o brązowy medal 
KS Zgoda pokonała UKS Varsovie 18:12. Skład zespo-
łu Zgody: Nikola Lessner, Justyna Gontarek, Oliwia 
Szewczyk, Martyna Hajda, Natalia Gardian, Dominika 
Madej, Oliwia Dera, Natalia Szydełko, Daria Sierant, 
Marta Bodzianowska, Julia Wilczyńska, Magdalena 

Młynarek, Wiktoria Skiba, Kinga Kalus, Aleksandra 
Macioł i Wiktoria Czauderna. Trenerzy: Józef Szma-
tłoch i Adam Michalski.

Ok. 350 harcerzy uczestniczyło w olimpiadzie.

Harcerska olimpiada za nami
HARCERSTWO

Olimpiada Sportowa to już tradycja Hufca ZHP Ru-
da Śląska. Po raz dwunasty kilkuset rudzkich harcerzy 
sprawdziło swoje siły w sportowej rywalizacji, która 
trwała przez cały weekend (6-8.04) i zakończyła się 
uroczystym apelem, podczas którego zwycięzcy otrzy-
mali nagrody. – Wszyscy wygrali bez względu na to, 
jakie dana osoba zajęła miejsce. To, że tylu młodych 
ludzi wzięło udział w tej olimpiadzie, jest niewątpliwie 
ogromnym sukcesem. Cieszę się, że Ruda Śląska stoi 
harcerstwem i że może pochwalić się takimi wspaniały-
mi harcerzami, którzy chętnie biorą udział w sporto-
wych zmaganiach – zaznaczył Krzysztof Mejer, wice-
prezydent Rudy Śląskiej podczas uroczystego apelu.  
– Myślę, że coroczną tradycję organizowania olimpia-
dy będziemy kontynuować jeszcze przez wiele lat – do-
dał. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Warto dodać, że przygo-
towania zawodników do tych zawodów trwały cały 

rok. Natomiast na uroczystym apelu, który zakończył 
tegoroczną rywalizację, nie zabrakło rodziców, którzy 
przez cały czas wspierali i kibicowali swoim pocie-
chom. 
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Rudzcy zawodnicy MMA mogą pochwalić się 
kolejnzmi zdobytymi medalami.   
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