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Ruda Śląska 
w kolorze

 Więcej na str. 5

Informujemy,  
że 2 maja redakcja 

,,Wiadomości Rudzkich"  
będzie nieczynna. 

Kolejne wydanie gazety 
ukaże się 9 maja br. 



Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piastowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod teren zielony oraz wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 
Joachima achtelika, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.
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Gimnazjaliści zmierzyli się 
z egzaminami
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Ponad tysiąc rudzkich gimnazjalistów przystąpiło do tegorocznego egza-
minu gimnazjalnego. W środę (18.04) młodzież zmierzyła się z częścią 
humanistyczną. z kolei w czwartek (19.04) uczniowie sprawdzili swoje 
siły podczas egzaminu matematyczno-przyrodniczego, a w piątek (20.04) 
w językach obcych. W ten sposób rudzka młodzież podsumowała do-
tychczasowe lata swojej edukacji. teraz czeka ją wybór szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Egzamin pisali m.im. Uczniowie z Gimnazjum nr 11.

OGŁOszenia

– Ostatni rok, czyli trzecia klasa gimna-
zjum, był dla uczniów na pewno najbar-
dziej stresujący i intensywny. Jednak tak 
naprawdę nauka do egzaminu trwała przez 
całe gimnazjum, a także szkołę podstawo-
wą i właśnie teraz uczniowie musieli 
sprawdzić swoją wiedzę i zdobyte umiejęt-
ności – zaznaczyła Alicja Kiołbasa, na-
uczycielka języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej nr 22 i Gimnazjum nr 11  
w Nowym Bytomiu. 

Wyniki tegorocznego egzaminu gimna-
zjalnego uczniowie poznają 15 czerwca 
i wtedy będą mogli zdecydować, jaką 
szkołę ponadgimnazjalną chcą wybrać na 
dalsze lata edukacji. Warto przypomnieć, 
że przystąpienie do egzaminu gimnazjal-
nego jest warunkiem ukończenia gimna-
zjum, ale nie określa się minimalnego wy-
niku, jaki zdający powinien uzyskać. Eg-

zaminu tego nie można zatem nie zdać. 
Wyniki są jednak istotne, bo częściowo są  
one warunkiem przyjęcia do wybranej 
szkoły ponadgimnazjalnej. Jak wypadną 
wobec tego rudzcy uczniowie? – Na po-
czątku napisaliśmy egzamin z historii 
i wiedzy o społeczeństwie, a później z języ-
ka polskiego. Lekki stres był, ale wydaje mi 
się, że dobrze sobie poradziłam, tak samo 
jak moi rówieśnicy. Mam nadzieję, że uda 
mi się uzyskać dobre wyniki – powiedziała 
Ania Tabaszewska, uczennica trzeciej kla-
sy Gimnazjum nr 11. – Rozwiązywałam 
przykładowe egzaminy, chodziłam na kół-
ko matematyczne, uczyłam się systema-
tycznie i myślę, że to mi pomoże w uzyska-
niu dobrych wyników. Mam kilka szkół na 
oku i bardzo chciałabym się do jednej 
z nich dostać – dodała. 

Agnieszka Lewko
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Uczniowie ZSO nr 2 zostali wicemistrzami województwa.

Edyta Woryna, Wojciech Ptaś, Kamil 
Groń oraz Zofia Graca z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka 
w Rudzie Śląskiej zostali wicemistrzami IX 
edycji Śląskiego Turnieju Debat Oksfordz-
kich. Rudzcy uczniowie bronili tezy: „Ślą-
ski design powinien czerpać z industrialnej 
tradycji regionu”. Rudzką młodzież do 
udziału w tym prestiżowym konkursie 
przygotowywała polonistka Anna Morajko. 
– Uczniowie musieli bardzo przyłożyć się 
do zajęć. Mieliśmy wiele dodatkowych spo-
tkań pozalekcyjnych i tym bardziej jestem 
dumna, że startując z pozycji debiutantów, 
zwyciężyli wszystkie debaty i zostali poko-
nani dopiero w finale przez zeszłorocznych 
laureatów finału ogólnopolskiego – mówi 
Anna Morajko, nauczycielka Zespołu  
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie 

Śląski turnieJ debat OksfOrdzkiCh

Rudzianie wicemistrzami 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
dOtyCząCe zaGOsPOdarOWania zielOnyCh  

Przestrzeni W MieŚCie

25 kwietnia 2018 r., godz. 16.00, Miejskie Centrum Kultury
ul. Niedurnego 69, Ruda Śląska – Nowy Bytom

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie koncepcja  
budowy traktu rudzkiego, propozycje połączeń zielonych przestrzeni 

pomiędzy Chorzowem, rudą Śląską, Świętochłowicami  
oraz Parkiem Śląskim, a także postępy prac nad rewitalizacją  

hałdy w rejonie ul. tołstoja/1 Maja.

Śląskiej -Wirku. Uczniowie „Morcinka” 
byli gośćmi podczas sesji Rady Miasta Ru-
da Śląska. – Włożyliśmy w przygotowania 
mnóstwo pracy, a droga do finału była nie-
zwykle trudna. Nasza przygoda z debatami 

rozpoczęła się dopiero we wrześniu, ale 
przez te kilka miesięcy sporo się nauczyli-
śmy, dzięki naszej polonistce, która zachę-
cała nas do tej formy aktywności – mówiła 
uczennica ZSO nr 2. AW
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Rudzcy rzemieślnicy wraz z wiceprezydentem Rudy Śląskiej  
podczas uroczystej gali.

W miniony weekend odbyła się jubile-
uszowa  XXV Wielka Gala Izby Rzemieśl-
niczej oraz Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach. Ponownie wśród na-
grodzonych nie brakowało rudzian. Tytuł 
firmy z jakością odebrali rudzcy rzemieślni-
cy Krzysztof Toboła oraz Piotr Leśnik, wła-
ściciele serwisów samochodowych w Ko-
chłowicach i w Halembie. Warto podkre-
ślić, że z kolei tytuł Rzemieślnika Roku 
2017 otrzymał Karol Kolhbrenner z Dąbro-
wy Górniczej, który urodził się w Rudzie 
Śląskiej. To najważniejsze wyróżnienie 
Izby wręczył Rzemieślnik Roku 2017, ru-
dzianin Jakub Wyciślik. Wśród wyróżnio-
nych znalazła się jeszcze jedna rudzianka 
Urszula Koszutska, która otrzymała tytuł 
Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła. 

rzeMieŚlniCy

Rudzcy rzemieślnicy nagrodzeni 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach jest naj-
większą organizacją pracodawców w woje-
wództwie śląskim. Powstała w 1922 roku, 

potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysię-
cy osób i obecnie za pośrednictwem organi-
zacji terytorialnych i przedsiębiorców daje 
ponad 30 tysięcy miejsc pracy.  AW
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Spotkania z mieSzkańcami

Spotkanie w MCK-u było już piątym  
w wiosennym cyklu spotkań. 
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Rozmawiali o Nowym Bytomiu i Chebziu
W poniedziałek (23.04) prezydent Grażyna Dziedzic wraz ze swoimi zastępcami spotkała się z mieszkańcami nowego 
Bytomia i chebzia. podczas spotkania w miejskim centrum kultury rudzianie po raz kolejny mieli okazję zadać wła-
dzom miasta pytania dotyczące m.in. ich dzielnic.

SpotKania z MieSzKańCaMi  
– wioSna 2018

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

ZAPROSZENIE
z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia  

konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej obojga narodów 
serdecznie zapraszam na uroczystą mszę Świętą  

w intencji ojczyzny i mieszkańców miasta Ruda Śląska.

nabożeństwo odbędzie się 
3 maja br.  

w parafii trójcy przenajświętszej w Rudzie Śląskiej 
– Kochłowicach o godz. 10.30.  

po mszy św. odbędzie się przemarsz pocztów sztandarowych 
pod pomnik powstańców Śląskich, gdzie wspólnie oddamy 

cześć tym, którzy walczyli o wolną polskę.

pamiętajmy, że wyjątkowym dniem jest również 2 maja,  
na który przypada Święto Flagi.  

zachęcam do wywieszenia w tych dniach narodowego 
sztandaru. Będzie to wyraz naszego szacunku do wspólnej 

historii, a także radości, że dziś możemy swobodnie 
manifestować to, że jesteśmy polakami. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam na uroczystości!

Grażyna Dziedzic
prezydent miasta Ruda Śląska

Ruda Śląska, kwiecień 2018 roku

SeSJa RaDY miaSta

Sesja rozpoczęła się jednak od sprawozda-
nia z prac Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Radna Urszula Koszutska mówiła m.in. 
o tym, że złożyła interpelację do marszałka 
w sprawie działającej na terenie po dawnej 
elektrowni Halemba firmy Stal-Met Nieczaj, 
gdzie niedawno odbyła się kontrola Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska. Okazało się, że sprawa jest cały czas 
w toku i odbyło się już kilka spotkań. – Spół-
ka sama chce wycofać się ze składowania 
osadów pościekowych. Związana jest jeszcze 
z kilkoma umowami, które obowiązywać mają 
bodajże do czerwca. Natomiast z rozmów ze 
spółką wynika, że umowy zostały wypowie-
dziane – mówił wiceprezydent Krzysztof Me-
jer. – Natomiast jeżeli chodzi o wniosek, który 

Kwietniowe obrady
Sprawozdania z pracy m.in. służb mundurowych były dominującym punktem podczas kwietniowej sesji Rady miasta. 
oprócz tego na sali sesyjnej rozmawiano o przyszłości terenów po dawnej elektrowni Halemba, gratulowano także 
rudzkiej młodzieży, która zdobyła niedawno drugie miejsce podczas Śląskiego turnieju Debat oksfordzkich.

spółka złożyła o rozszerzenie przetwarzania 
odpadów, był on, według spółki, spowodowa-
ny tym, że trzeba zagęścić składowiska po 
elektrowni, bo są one w stanie półpłynnym. 
W ten sposób firma ma zakończyć proces re-
kultywacji. Jednak tym już będzie zajmować 
się marszałek, z którym rozmawiałem w tej 
sprawie – dodał.

Później podczas sesji odbyły się prezenta-
cje z działań w 2017 roku rudzkiej policji, 
Straży Miejskiej, straży pożarnej, prokuratu-
ry, sanepidu w Rudzie Śląskiej oraz Miejskiej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przyjęto 
także uchwały dotyczące przesunięć budżeto-
wych oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta. Przedstawiono ponadto 
projekt zmian w budżecie obywatelskim 

w 2019 roku. – W tym roku chcemy wprowa-
dzić dwie zmiany. Pojawi się nowa kategoria 
projektów miękkich, które będzie można zgła-
szać. Będą to mogły być np. przedsięwzięcia 
kulturalne czy sportowe. Ponadto po raz 
pierwszy mieszkańcy będą mogli składać pro-
jekty i głosować poprzez specjalną platformę 
internetową – mówiła Grażyna Janduła-Jon-
da, sekretarz miasta.

Podczas sesji ustalono także m.in. obwody 
do głosowania podczas tegorocznych wybo-
rów samorządowych oraz przyjęto uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie pomiędzy ulicą Za-
brzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz 
zachodnią granicą miasta. Joanna Oreł

Spotkanie zdominowały tematy inwe-
stycji, które realizuje się w całym mieście 
oraz właśnie w Nowym Bytomiu i w Cheb-
ziu. Poruszono także sprawę rewitalizacji 
dworca w Chebziu, w którym niedługo po-
wstanie główna siedziba Miejskiej Biblio-
teki Publicznej oraz dalszych losów  II Bra-
my Huty Pokój, wielkiego pieca, czy willi 
Florianka, której remont rozpoczął się 
w lutym. – Obecnie przejmujemy wielki 
piec. Kupiliśmy od huty trzy nieruchomo-
ści, które obejmują m.in. Bramę II. Zgodnie 
z umową z firmą Stalmag – właścicielem 
wielkiego pieca – zamienimy się tymi nie-
ruchomościami. Dzięki temu spółka będzie 
miała odrębny wjazd, a miasto zyska cały 
teren wokół wielkiego pieca – tłumaczył 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. 

Jednym z najczęściej zadawanych przez 
mieszkańców było także pytanie dotyczące 
miejsc parkingowych w centrum. – Chce-

my rozwiązać problem parkowania w No-
wym Bytomiu. Pracujemy nad tym i anali-
zujemy różne rozwiązania – zaznaczyła 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej. – Przymierzaliśmy się do budowy 
parkingu przy ul. Markowej. Okazało się, 
że musielibyśmy wyciąć zbyt dużo cennych 
drzew, dlatego odstąpiliśmy od tego pomy-
słu – dodał wiceprezydent Krzysztof Me-
jer.

Kwestia zagospodarowania terenów zie-
lonych też nie była obojętna mieszkańcom. 
– Co z terenem przy ul. Hallera, gdzie kie-
dyś był park? Czy są jakieś plany związane 
z parkiem Dworskim? – dopytywali miesz-
kańcy. – Realizujemy w mieście projekt do-
finansowany ze środków unijnych, który 
przewiduje, że w ciągu trzech lat powstanie 
w mieście tzw. Trakt Rudzki, czyli trasa, 
która połączy istniejące i planowane obiek-
ty sportowe, parki, skwery oraz miejsca 
związane z historią. Między innymi jedna 

część trasy przebiegać będzie przez park 
przy ul. Hallera. Dalej pobiegnie tą ulicą 
w kierunku parku Dworskiego, następnie 
ul. Pokoju i Ratowników do ul. Chorzow-
skiej, gdzie połączy się z drugą częścią tra-
sy, która prowadzić będzie od ul. Czarnole-
śnej – wyjaśniał wiceprezydent Michał 
Pierończyk. Agnieszka Lewko
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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.

Zakorkowana Halemba | HALEMBA

– Przejechanie samochodem z Wirku 
na Halembę II w godzinach 14-18 to sta-
nie w kilkudziesięciominutowym korku. 
Czy miasto zrobi coś w tej sprawie? Sa-
mochodów przybywa i będzie coraz go-
rzej – dopytuje pani Anna z Halemby. – 
Czy można zrobić z ulicy Morskiej ulicę 
przejezdną dla samochodów? Może wy-
starczy wzmocnić lub przebudować 
most. Mogłaby być to droga jednokie-
runkowa z Halemby I na Halembę II. 
Myślę, że rozładowałoby to w dużym 
stopniu korki na ulicy 1 Maja – sugeru-
je.

Jednak pomysł naszej Czytelniczki 
będzie trudny do zrealizowania, ponie-
waż most, o który pyta, został zaprojek-
towany jako kładka dla pieszych i rowe-
rzystów. W związku z tym obowiązuje 
na nim zakaz jazdy pojazdów. – Ponadto 
z uwagi na parametry techniczne ulica 
Morska stanowi drogę o stricte dojazdo-

RUDZKA 
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

e-mail: rsm@rsm.com.pl
tel. 32 248-24-11, 
fax 32 248-43-22

NIP: 641-001-03-37 
REGON: 000484713

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU 

NIEOGRANICZONYM

Ogłasza przetarg pisemny nie-
ograniczony na wykonanie re-
montu z dociepleniem elewacji 
budynków przy ul. Podlas 10, 10E, 
Jadwigi Markowej 15, 15A, 15B, 
15C, 17, 17A, Pokoju 8, 10, 12, 16, 
20 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej. 

Formularz zawierający Specyfi -
kację Istotnych Warunków Zamó-
wienia można odebrać od dnia 
25.04.2018 r. do dnia 2.05.2018 r. 
w siedzibie Zamawiającego, adres: 
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzi-
bie Zamawiającego w Sali nr 317 
w dniu 9.05.2018 r. o godzinie 
9.00.

Pracownikiem uprawnionym do 
kontaktów z oferentami jest pra-
cownik Działu Technicznego tel. 32 
248-24-11 (15) wew. 306 w godzi-
nach od 10.00 do 1200.

Zamawiający zastrzega sobie 
prawo unieważnienia lub zamknię-
cia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert i bez podania przy-
czyny.

Tym razem interwencja naszego Czytelnika dotyczy programu „Szklan-
ka mleka” realizowanego w całej Polsce. Rodzic zwraca naszą uwagę 
na jakość produktów, które rozdawane są uczniom. – Moje dziecko jest 
uczniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej-Halembie. 
Dotychczas byłem bardzo zadowolony, że szkoła bierze udział w programie 
„Szklanka mleka” – pisze Czytelnik. Teraz jednak pojawił się problem.

Program „Szklanka Mleka” zakłada spożywanie 
produktów podczas przerwy śniadaniowej.
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Szklanka mleka w szkole  | HALEMBA

– Dzieci, w tym moja córka, dostawały 
kartonik mleka, który chętnie w szkole, 
lub częściej po południu w domu wypijały 
– pisze rodzic. – Niestety od jakiegoś cza-
su dzieci otrzymują produkty, moim 
zdaniem, niepełnowartościowe. Przede 
wszystkim kefi ry z przydatnością do spo-
życia upływającą w ciągu kilku dni. Poza 
tym mleko w kartonikach, które prawdo-
podobnie było źle przechowywane, było 
zepsute. Po otwarciu kartonika wylewa 
się z niego galareta. Od czasu tego mleka 
zabroniliśmy córce spożywać te produkty 
w szkole. Dopiero w domu sprawdzamy, 
czy produkt w ogóle nadaje się do spoży-

cia – tłumaczy. Z problemem zwróciliśmy 
się do dyrekcji szkoły. Szkoła zapewnia, 
że dokłada wszelkich starań, żeby produk-
ty przekazywane dzieciom były pełnowar-
tościowe. – Partie mleka dostarczane do 
szkoły mają zawsze dłuższą datę ważno-
ści. Przy innych produktach data przydat-
ności jest rzeczywiście krótka, ale założe-
niem programu jest to, aby dzieci spoży-
wały je na terenie szkoły, zaraz po ich 
otrzymaniu – zaznacza Sabina Pawlas, na-
uczycielka ZSP nr 2. – Nie wiemy jak dłu-
go produkty mleczne dzieci przechowują 
w plecakach i dlatego nie możemy odpo-
wiadać za ich  jakość poza terenem szkoły. 

Mieszkańcy, którzy codziennie wracają z pracy do Halemby z innych 
dzielnic miasta, narzekają na gigantyczne korki, które tworzą się na wy-
sokości cmentarza komunalnego i kończą dopiero przy skręcie w ul. So-
lidarności. 

Na terenie szkoły produkty mleczne prze-
chowywane są w odpowiednich warun-
kach i temperaturze. W związku z inter-
wencją zwrócimy jeszcze raz szczególną 

uwagę na to, żeby dzieci spożywały pro-
dukty na miejscu, zanim zdążą się popsuć. 
– dodaje.

  Arkadiusz Wieczorek

W godzinach popołudniowych trudno przejechać 
przez Halembę nie stojąc w korku.
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wym charakterze i nie ma tu możliwości 
prowadzenia wzmożonego ruchu samo-
chodowego. Obecnie stanowi ona do-
jazd wyłącznie do kilku nieruchomości, 
a korzystają z niej głównie piesi i rowe-
rzyści. Zwiększenie natężenia ruchu sa-
mochodowego spowoduje brak płynno-
ści w ruchu drogowym, a także może 
skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego – tłuma-
czy Barbara Mikołajek-Wałach, naczel-
nik Wydziału Dróg i Mostów w rudzkim 
magistracie.

Nie oznacza to jednak, że wspomnia-
ny odcinek ul. 1 Maja nie zostanie prze-
budowany. Jednak na razie mieszkańcy 
muszą uzbroić się w cierpliwość. 
– Obecnie miasto jest w trakcie budowy 
trasy N-S, stanowiącej połączenie Dro-
gowej Trasy Średnicowej z autostradą 
A-4, która wymaga ogromnych nakła-
dów fi nansowych. Po ukończeniu reali-

zacji tego zadania przeanalizujemy moż-
liwość przebudowy ulicy 1 Maja na od-
cinku od autostrady do granicy miasta. 
Jednak z uwagi na ścisłą zabudowę Ha-
lemby przebudowa ulicy 1 Maja będzie 

wymagała wykupów gruntów, nie jest 
wykluczone, że również wyburzeń bu-
dynków – zaznacza Barbara Mikołajek-
Wałach. 

Agnieszka Lewko
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Wszystkim Hutnikom i Strażakom, 
z podziękowaniami za pracę i pełnioną z poświęceniem służbę, 

składam serdeczne życzenia, aby ten piękny dzień, 
Święto Waszego Patrona, Świętego Floriana, 

był źródłem siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów 
w życiu osobistym i zawodowym. 

Niech życzliwość i radość pozostanie w Waszych sercach przez cały rok, 
a praca w hutniczych i strażackich szeregach będzie źródłem satysfakcji i radości.

Kazimierz Myszur
Przewodniczący

Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi 

Ruda Śląska w kolorze
GRAFFITI

Wydaje się, że organizatorzy akcji osiągnęli już 
swój cel – tunel przy ul. Klary stał się miejscem czy-
stym i kolorowym, a pseudografi ciarze sporadycznie 
niszczą tworzony raz w roku w ramach „Silesii w ko-
lorze” malunek. – Wszystko zaczęło się od tego, że fi r-
ma, która zarządza tym mostem, wyszła z inicjatywą, 
aby zamiast odmalowywania tunelu co roku na jeden 

kolor, zrobić coś kolorowego, co także będzie odstra-
szało pseudografi ciarzy od niszczenia ścian – podkre-
śla Piotr Borys, organizator akcji. – Pierwsza nasza 
akcja była bardzo spontaniczna, ale już wtedy przyjęła 
się reguła, że ściany nie zostały później popisane 
– dodaje. 

Dziś, by wziąć udział w akcji „Silesia w kolorze”, 
przyjeżdżają osoby z całego Śląska – w tym m.in. 
z Cieszyna, Czeladzi, czy Bielska-Białej, a nawet z Kielc. 
W sumie kilkanaście osób, które w większości na co 
dzień zajmują się malarstwem artystycznym. Efekt ich 
prac przy ul. Klary jest więc co roku – i to dosłownie 
– murowany. – Inicjatywa ta cieszy ludzi, co sami słyszy-
my. Na przykład, gdy przed akcją przygotowywaliśmy 
podkład po graffi ti, mieszkańcy zmartwili się, że ściany 
znów zostaną pomalowane na jeden kolor – mówi Piotr 
Borys. – Tunel, który kiedyś nie zachęcał do przejścia, 
dziś jest czymś, czym się chwalimy. Cieszę się, że ci ludzie 
co roku przyjeżdżają do nas i nie zapominają o tym miej-
scu – podkreśla pani Krystyna, mieszkanka Rudy.

By przygotować wspomniany podkład, potrzebne 
było ok. 40 litrów farby. Następnie tysiącami puszek 
ze sprayem malarze uliczni stworzyli wspólnie opra-
cowany projekt. W tym roku grafi ciarze postawili 
m.in. na przedstawienie tzw. okna na świat, czyli Inter-
netu oraz mediów społecznościowych. 

 Joanna Oreł

W akcji wzięło udział kilkunastu artystów
z całego Śląska i nie tylko. 
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Wirtualny świat i media społecznościowe – to tematy, które zainspirowały w tym roku gra-
fi ciarzy, przybyłych do naszego miasta z całego Śląska. W sobotę (21.04) tunel przy ul. Klary 
w Rudzie już po raz piąty stał się miejscem akcji „Silesia w kolorze”. To tam malarze uliczni 
tworzyli nietuzinkowe dzieło, które może cieszyć oko mieszkańców.

W minioną sobotę grafi ciarze po raz kolejny 
odmalowali tunel przy ul. Klary. 
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Tematem wiodącym 5. akcji była 
wirtualna rzeczywistość.
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Malarze uliczni inspirowali się m.in. 
mediami społecznościowymi.
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Z okazji dnia świętego Floriana
składam serdeczne życzenia 

wszystkim Hutnikom i Strażakom,
a także dziękuję za trud i zaangażowanie

w Waszą codzienną pracę.

Niech święty Florian będzie dla Was źródłem siły, 
chroni od wszelkich niebezpieczeństw,

a także przynosi szczęście,
zarówno w życiu zawodowym, 

jak i prywatnym.

Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń i szczęścia.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Natan Dziekan
syn Justyny i Krzysztofa

ur. 5.04. (3850 g i 57 cm)

Wojtuś Kasperczyk
syn Agaty i Łukasza

ur. 13.04. (3680 g, 55 cm)

NAJMŁODSI 
RUDZIANIE 
– WITAMY 
W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ!

Dominik Beranek
syn Marty i Daniela

ur. 4.04. (3960 g i 56 cm)

Dawid Bomba
syn Doroty i Sebastiana

ur. 8.04. (3700 g i 55 cm)

Jan Mamiak
syn Magdaleny i Adriana
ur. 6.04. (3285 g i 53 cm)

Julia Węgrzyn
córka Anety i Jana

ur. 7.04. (3925 g i 57 cm)

Natalia Polak
córka Jolanty i Mariusza

ur. 4.04. (2000 g i 48 cm)

Filip Wręczycki
syn Iwony i Marcina

ur. 5.04. (3430 g i 52 cm)

Alicja Kokoszka
córka Sary i Marcina

ur. 6.04. (3500 g i 56 cm)

Fabian Żuchliński
syn Martyny i Łukasza

ur. 8.04. (3300 g i 58 cm)

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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31
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32
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38
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39 40

24

41

42

20

43 44

45

27 25 26

46 47

29

Poziomo: 1 – skrzydło wiatraka, 5 – buracz-
ki z chrzanem, 8 – część ubrania, 9 – ojczyzna 
Odyseusza, 11 – natura rzeczy, 12 – szczypaw-
ka, 15 – smoczek, 17 – bicz myśliwski, 20 
– imię żeńskie, 21 – koza śruboroga, 24 – retor, 
25 – brazylijski instr. perkusyjny, 28 – ryba 
morska, 29 – rzeka we Francji, Belgii, Holan-
dii, 32 – olej skalny, 33 – potrzebne podejrza-
nemu, 36 – zasób wiadomości, 39 – pracownik 
laboratorium, 42 – okręt żaglowy (XV-XVI 
w.), 43 – doza, 45 – dawne obuwie, 46 – gat. 
krokodyla, 47 – małpiatka z Madagaskaru. 

Pionowo: 1 – szew, 2 – dopływ Odry, 3 
– produkt destylacji kumysu, 4 – mit. gr. syn 
Dedala, 5 – łow. wyćwiczony ptak łowczy, 6 – 
gat. wina, 7 – owad z rzędu ważek, 10 – gat. 
bekasa, 13 – dwukołowa taczka, 14 – ludzie 
uprzywilejowani, 16 – ischias, 17 – łóżko ma-
rynarskie, 18 – konkurent, 19 – pensja, wyna-

grodzenie, 21 – mit. gr. czarodziejka, córka 
króla Kolchidy, 22 – rodzaj makaronu, 23 – 
sztubak, 26 – opera komiczna, 27 – ekshautor, 
30 – imię żeńskie, 31 – rzeka w Iranie, 34 – 
podzwrotnikowe pnącze, 35 – łgarstwo, 37 – 
ptak domowy, 38 – imię żeńskie, 40 – starszy 
pasterz, 41 – krzew kolczasty, 44 – święty – pa-
tron tancerzy i akrobatów. 

Hasło krzyżówki nr 11 brzmiało: Odwaga 
siły wymaga. Nagrodę otrzymuje Janina Nawa-
ra. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę 
tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do 
realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) ha-
sło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu.

Iga Jarząbska
córka Diany i Artura

ur. 10.04. (3250 g i 54 cm)

Lena Kuniej
córka Patrycji i Michła

ur. 12.04. (3350 g i 53 cm)

Klara Kierzek
córka Elżbiety i Marka

ur.13.04. (2960 g i 56 cm)

Maja Wróbel
córka Anny i Krzysztofa

ur. 13.04. (3800 g i 57 cm)

Mateusz Cal
syn Magdaleny i Grzegorza
ur. 16.04. (4000 g i 53 cm)

Szymon Dziubiński
syn Iwony i Fryderyka

ur. 16.04. (3200 g i 55 cm)

Michalina Jaskóła 
córka Zosi i Bartka

ur. 5.04. (3800 g i 53 cm)

REKLAMA

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

która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod targowisko miejskie. 

OGŁOSZENIE



7www.wiadomoscirudzkie.pl   Z ŻYCIA MIASTA | 25.04.2018

Młodzież chwali się talentem
NowY BYToM 

Zakończyły się przesłuchania do XXVIII Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej. We wtorek (17.04) 
w Miejskim Centrum Kultury odbyły się eliminacje 
w kategorii taniec. Rudzka młodzież miała okazję 
sprawdzić swoje siły także w kategoriach: plastyka, 
muzyka oraz teatr. 

– To już XXVIII edycja Rudzkiego Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej. Bardzo się cieszymy, że od tylu lat 
miejski festiwal cieszy się niesłabnącą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży, którzy ochoczo prezentują 
swoje umiejętności na scenie MCK, Domu Kultury 
w Bielszowicach i Młodzieżowego Domu Kultury – za-
znaczyła Patrycja Ryguła-Mańka z Miejskiego Cen-
trum Kultury. – Przegląd taneczny trwa kilka godzin 
i corocznie mamy ponad 30 zgłoszeń dziecięcych i mło-
dzieżowych formacji. Jest to kolejny dowód na to, że 
impreza ta jest potrzebna, a możliwość prezentacji na 
scenie i poddania się ocenie profesjonalnego jury  
z pewnością jest doskonałą motywacją dla młodych ar-
tystów do ich całorocznej pracy – dodała. 

Przed młodymi artystami wielki finał, który odbę-
dzie się 17 maja o godz. 12 w Miejskim Centrum Kul-
tury. Zaprezentują się w nim uczniowie i zespoły wy-
brane podczas eliminacji tanecznych, plastycznych, 
muzycznych oraz teatralnych. AL

W eliminacjach tanecznych wzięło  
udział ponad 30 zespołów. 
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Pomoc z Rudy dla Ukrainy
KoCHŁowICE

Dary z Rudy Śląskiej trafiły  
do ukraińskiego przedszkola.
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Podopieczni Miejskiego Przedszkola nr 34 oraz za-
przyjaźnionych placówek oświatowych, ich opiekuno-
wie oraz rodzice udowodnili, że pomoc nie zna granic. 
I to dosłownie. Wspólnie zorganizowali oni akcję cha-
rytatywną dla przedszkola w miejscowości Dovge na 
Ukrainie.

Wszystko zaczęło się od nawiązania współpracy pań 
– Marii Szopy, nauczycielki katechezy w ZSO nr 3 i Ja-
niny Wodniok nauczycielki z MP nr 34 – z organizacją 
charytatywną w Drohobyczu, która pomaga sierotom 
wojennym, dezerterom oraz bezdomnym. Do pierwszej 
akcji zorganizowanej w MP nr 34 i ZSO nr 3 dołączyły 
się SP nr 18 i SP nr 20 oraz MP nr 42 i MP nr 35. Ze-
brano ubrania, zabawki oraz środki czystości, a po od-
biór darów przyjechali przedstawiciele ukraińskiego 
Caritasu. – Ponieważ nie wszystko zostało zabrane, 
wkrótce ponowiono akcję zbiórki przede wszystkim 
żywności. Tym razem po odbiór przyjechał duchowny 
grekokatolicki o. Taras z żoną Iriną, która jest nauczy-
cielką muzyki, pracującą w przedszkolu w wiosce Do-
vge. Jest to bardzo biedna wioska, gdzie potrzebne jest 
wszystko. Dowiedzieliśmy się, że przedszkole, w którym 
pracuje, nie posiada żadnych sprzętów, zabawek, po-

mocy dydaktycznych – wyjaśnia Bogumiła Besta, dy-
rektorka MP nr 34. 

Dlatego ponowiono zbiórkę w Rudzie Śląskiej. Za-
angażowały się w nią nie tylko MP nr 34 i ZSO nr 3, ale 
również MP nr 42, MP nr 35, MP nr 32 i MP nr 20 oraz 
SP nr 20 i SP nr 18. – Dzięki dobrej woli oraz hojności 
rodziców, dziadków i znajomych udało się wyposażyć 
przedszkole w meble, leżaczki, pościel, ręczniczki i ma-
teriały plastyczne oraz zabawki – podsumowuje Bogu-
miła Besta. JO

Najlepszego dla emerytów
wIrEK 

Seniorzy z koła nr 9 Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowym Bytomiu świętowa-
li. W czwartek (19.04) w Violinowej Gospodzie odbyło 
się kolejne spotkanie rudzkich seniorów, podczas któ-
rego świętowano jubileusze członków koła. 

– Spotykamy się, żeby wspólnie uczcić okrągłe jubi-
leusze naszych rudzkich emerytów oraz świętujemy 
pięćdziesiątą rocznicę ślubu trzech par małżeńskich. 
Dlatego życzę wszystkim wiele zdrowia i szczęścia oraz 
życzliwych i dobrych ludzi wokół, żadnych trosk i wiele 
radości oraz tego, żeby młodzi ludzie brali z Was przy-
kład – życzyła emerytom Anna Krzysteczko, wicepre-

zydent Rudy Śląskiej. W trakcie uroczystości wyróż-
nione zostały nie tylko pary świętujące złote gody, ale 
także seniorzy, którzy w tym roku obchodzą okrągłą 
rocznicę urodzin. – Świętujemy dwa razy w roku – wio-
sną i jesienią – żeby pobyć we wspólnym gronie i ugo-
ścić solenizantów ciastkiem, kawą oraz drobnym pre-
zentem. To ważne dla członków naszego koła, którzy 
zawsze bardzo cieszą się na tę uroczystość. Mogą się 
wspólnie pobawić i pobyć w wesołym oraz miłym towa-
rzystwie – mówił Jan Koehler, przewodniczący koła nr 
9 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. AL

Kameralne konfrontacje muzyczne
NowY BYToM 

Uczniowie rudzkiej szkoły muzycznej oraz  
szkół muzycznych z innych miast zagrali podczas 
I Rudzkich Konfrontacji Zespołów Kameralnych. We 
wtorek (17.04) w Miejskim Centrum Kultury im. H. 
Bisty odbył się kameralny koncert, podczas którego 
można było posłuchać zespołów wyłonionych w trak-
cie dwudniowych eliminacji. 

Pomysłodawczynią konkursu była profesor Małgo-
rzata Kaniowska, a opiekę merytoryczną nad wydarze-
niem sprawowało Centrum Edukacji Artystycznej. 
– Do eliminacji zgłosiło się ponad dwadzieścia zespo-
łów ze szkół muzycznych z całego regionu. Jak na po-
czątek jest to bardzo dobry wynik i muszę przyznać, że 
poziom uczestników jest bardzo wysoki – podkreślił 
Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych 

I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. – Mam nadzieję, że ta 
impreza stanie się cykliczna i będzie wizytówką rudz-
kiej szkoły muzycznej. Chciałbym, żebyśmy mieli taką 
imprezę, która po prostu będzie kojarzyła się z nami  
– dodał. 

Podczas eliminacji, które odbyły się w szkole mu-
zycznej oraz koncertu w Miejskim Centrum Kultury, 
zaprezentowały się zespoły kameralne, ocenione przez 
jury złożone m.in. z wykładowców Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. – Nasza szkoła stawia na muzykę 
kameralną, dlatego od najmłodszych lat kształcimy 
uczniów w tym kierunku. Z naszej szkoły do udziału  
w konfrontacjach było tak wielu chętnych, że musieli-
śmy zrobić wewnętrzne przesłuchania, żeby wybrać 
tylko trzy zespoły – tłumaczył Mirosław Krause.  AL

Jedzenie na kółkach 
NowY BYToM

Food trucki po raz kolejny opanowały Rudę Śląską! 
Wiosenna edycja Inwazji FoodTrucków przez trzy dni 
odbywała się na rynku w Nowym Bytomiu. W sumie 
kulinarnych specjałów można było skosztować na kil-
kunastu stoiskach, ale na tym nie kończyły się atrakcje, 
bo tym razem organizatorzy przygotowali dla uczestni-
ków także kino plenerowe.

Burgery i hot dogi w nietuzinkowych odsłonach, 
frytki belgijskie, koreańskie i tajskie wrapy, owoce  
w czekoladzie, gofry w nowoczesnej odsłonie, a na-
wet... czekoladowe burgery. Między innymi tego moż-
na było spróbować podczas zlotu food trucków. 

W trakcie trzydniowej Inwazji FoodTrucków można 
było jednak nie tylko eksperymentować z nowymi 
smakami, ale również zmierzyć się w konkursach z je-
dzenia porcji w rozmiarach XXL. – Ruda Śląska za-
wsze bardzo chętnie spotyka się z Inwazją FoodTruc-
ków – za co dziękujemy. Lubimy stacjonować na Placu 

Jana Pawła II, który jest bardzo klimatycznym miej-
scem. Ruda Śląska to miasto, które z pewnością poko-
chało jedzenie na kółkach – podkreśla Paweł Kuder, 
organizator Inwazji FoodTrucków. JO

Zlot food trucków odbył się na rynku.
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Zdrowie przede wszystkim
NowY BYToM

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
w Nowym Bytomiu wiedzą, jak dbać o zdrowie. We 
wtorek (17.04) wzięli oni udział w Dniu Promocji 
Zdrowia, podczas którego uczestniczyli w warsztatach 
oraz wykładach dotyczących zdrowia i zdrowego stylu 
życia. – Dzień Promocji Zdrowia organizowany jest  
w naszej szkole już od dziewięciu lat. Chcemy wciąż 
zaszczepiać w naszych uczniach nawyk dbania o zdro-
wie. Poza tym młodzież zdobywa nową wiedzę, niektóre 
rzeczy sobie uświadamia, a przede wszystkim uczestni-
czy w warsztatach – tłumaczyła Ewa Kułak, psycholog 
w ZSP nr 5.  W tym roku uczniowie mieli okazję zapo-
znać się z tematami m.in. z zakresu promocji zdrowia 
i profilaktyki uzależnień. – Uczniowie zapoznali się 
z profilaktyką zdrowego uśmiechu, uczestniczyli w zaję-
ciach z masażu rytmiczno-relaksacyjnego oraz zaję-
ciach o nadciśnieniu tętniczym. Poruszane były także 

Podczas Dnia Promocji Zdrowia  
odbyły się m.in. warsztaty.

tematy cyberprzemocy, handlu ludźmi, czy odpowie-
dzialności osób nieletnich w świetle prawa – wymie-
niała Ewa Kułak. – Staramy się, aby podczas tego dnia 
było jak najwięcej warsztatów, co bardzo zachęca mło-
dzież do uczestnictwa i współpracy – dodała.  AL

Rolnik w sutannie na Ficinusie
wIrEK 

Spotkanie autorskie z Rafałem Wawrzynkiem było 
głównym tematem piątkowego (20.04) spotkania z cyklu 
„Twórczy piątek na Ficinusie”. Podczas wydarzenia 
można było zapoznać się z książką „Rolnik w sutannie. 
Ks. Franciszek Buschmann (1876-1954). Proboszcz 
w Bielszowicach”, napisaną właśnie przez rudzianina. 
Spotkanie tradycyjnie odbyło się w salce parafialnej ko-
ścioła ewangelickiego przy ul. Kubiny. – To było kolejne 
ciekawe spotkanie w kameralnej atmosferze. Dziękujemy 
Rafałowi Wawrzynkowi za przybliżenie portretu bielszo-
wickiego proboszcza,  ks. Franciszka Buschmanna. Oka-
zuje się, że w naszej lokalnej historii jest nadal wiele do 

odkrycia – powiedzial Krzysztof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. 

Rafał Wawrzynek to nauczyciel oraz lokalny historyk, 
który ma już na swoim koncie publikacje dotyczące para-
fii pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach oraz Szko-
ły Podstawowej nr 13. Pod koniec 2016 roku wydał 
książkę, poświęconą księdzu Józefowi Niedzieli, kapła-
nowi, społecznikowi  i działaczowi narodowemu, który 
tragicznie zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau 
w 1942 roku. Z kolei nowa publikacja rudzianina opo-
wiada o życiu księdza Franciszka Buschmanna, probosz-
cza w Bielszowicach.  AL
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej oraz Rada Seniorów 
Miasta Ruda Śląska informują o zajęciach rekreacyjno-sportowych  

dla Seniorów naszego Miasta organizowanych w każdy poniedziałek  
w godz. 18.30-19.30 na terenie stadionu  

przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej. Serdecznie zapraszamy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłania swoich ofert do dnia 18.05.2018 r. 
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com.  

Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05 e-mail: rada@ruda-sl.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 25.04.2018

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów  

tel. 32 244-24-13

Koło nr 1 – Ruda Śląska-Ruda

Spotkanie członków Koła 8.05.2018 r.  
godz. 15.00

Restauracja „Pianka”  
Ruda Śląska 

Koło nr 3 – Ruda Śląska-Godula (ul. Tiałowskiego 4)

Wczasy w Poroninie 8.05-16.05.2018 r. D.W. Limba Poronin

Wczasy w Łebie 21.05-2.06.2018 r. D.W. Eurybia Łeba

Koło nr 4 – Ruda Śląska-Orzegów (ul. Orzegowska 62)

Spotkanie w Kole przy kawie 
i herbacie

każda środa miesiąca  
godz. 13.00-15.00

ul. Orzegowska 62  
Ruda Śląska (Orzegów)

Wycieczka z okazji  
Dnia Matki 25.05.2018 r. Ośrodek Czyżowice

Koło nr 5 – Ruda Śląska-Bykowina

Spotkanie w Kole druga środa miesiąca 
godz. 15.00-16.00

Salka parafialna 
przy ul. Siekiela  

Ruda Śląska (Bykowina)

Wycieczka z okazji  
Dnia Matki 24.05.2018 r. Ogrody – Goczałkowice

Koło nr 6 – Ruda Śląska-Halemba

Spotkania w Kole 
każdy poniedziałek 

miesiąca godz.  
12.30-14.30 

Klub Koła – Miejska 
Biblioteka Publiczna  

Filia nr 18, ul. 1 Maja 32  
41-706 Ruda Śl. (Halemba)

Wycieczka   
– Czechy – Stramberk 15.05.2018 r. Stramberk (Czechy)

Wczasy w Rewalu 28.05.-9.06.2018 r. D.W. Sunet SPA Rewal

Koło nr 7 – Ruda Śląska-Kochłowice

Spotkania członków Koła 
przy kawie i herbacie 

każdy wtorek 
miesiąca  

godz. 9.00-11.00
ul. Solna 5  

41-707 Ruda Śląska 
(Kochłowice)Spotkanie w Kole z okazji 

Dnia Matki 22.05.2018 r.

Koło nr 9 – Ruda Śląska-Nowy Bytom

Spotkanie w Kole
każdy poniedziałek 

i piątek  
godz. 9.00-12.00

ul. Markowej 22  
41-709 Ruda Śląska 

(Nowy Bytom)

Wycieczka i zabawa  
z okazji Dnia Matki 23.05.2018 r. Rudna

Koło nr 10 – Ruda Śląska-Wirek

Spotkania w Kole przy kawie

każdy wtorek 
miesiąca godz. 14.00-

16.00 oraz każdy 
piątek miesiąca  

godz. 9.00-13.00

ul. 1 Maja 255  
41-710 Ruda Śląska (Wirek)

Wycieczka do Rajczy 14.05.2018 r. Rajcza

Wycieczka do Karlowych 
Warów i Mariańskich Łaźni 16.05.-20.05.2018 r. Karlowe Wary

Wycieczka do Kończyc 
Małych 24.05.2018 r. Kończyce Małe

Koło nr 11 – Ruda Śląska-Bielszowice

Spotkanie w Klubie 
każdy poniedziałek 

miesiąca  
godz. 9.00-12.00

Siedziba Koła,  
ul. Ks. Niedzieli 51/3  

Ruda Śląska (Bielszowice)

Wycieczka na Górę Św. Anny 
oraz do Mosznej 23.05.2018 r. Góra Św. Anny - Moszna

UWAGA:

Wydawanie legitymacji na 
przejazdy ulgowe PKP 

wtorki i czwartki  
godz. 9.00-12.00

Siedziba PZERiI  
ul. Markowej 22/4  
41-709 Ruda Śląska  

(Nowy Bytom) 
tel. 32 244 24 13

Zapisy na wczasy w góry, 
nad morze  oraz zagranicę

telefon kontaktowy: 
32 244-24-13

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

(RUTW)
tel. 32 244 20 80

WYKŁADY:

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku  
ul. L. Tołstoja 13  

41-709  
Ruda Śląska  
(Czarny Las)

„Wszechświat”  
– mgr Jan Kurylczyk

25.05.2018 r. 
godz. 15.00 

SEMINARIA:

Spacerkiem dookoła świata  
– Oman – Piotr Strzelecki

10.05.2018 r. 
godz. 15.00

 Socjologia  
– dr Wanda Witek-Malicka

17.05.2018 r.  
godz. 15.00

Literatura 
– dr Jolanta Szcześniak

18.05.2018 r.  
godz. 14.00

AKADEMIA FILMOWA

Film: „Maria Callas” 11.05.2018 r. 
godz. 16.30

Kino „Patria”  
ul. Chorzowska 3, 41-709  

Ruda Śląska (Nowy Bytom)

KLUBY:

 Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki godz. 
10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury 
im. H. Bisty w Rudzie Śl.  

ul. P. Niedurnego 69 
(Nowy Bytom)

Kawiarenka RUTW wtorki  
godz. 10.30-13.00

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku ul. L. Tołstoja 13  

41-709 Ruda Śl. (Czarny Las) 

Wieczorek taneczny 19.05.2018 r.   
od godz. 16.00

Dom Kultury w Rudzie 
Śląskiej,  ul. E. Kokota 170  

41-711 Ruda Śląska 
(Bielszowice)

Fundacja Aktywni 
Społecznie

„AS” 

Klub Seniora  
(tel. Krystyna Pospieszczyk, 

503 954 266) 

9.05.2018 r.  
godz. 17.00-19.00 Osiedlowy Dom Kultury 

„Country” 
ul. Sztygarska 9 

41-705 Ruda Śląska 
(Bykowina)

Osiedlowe Kino „Oko”  
– wstęp wolny  

(tel. Ewa Chmielewska,  
602-359-572)

dnia 2.05.2018 r.  
– nieczynne

Osiedlowy Dom Kultury 
„Country”  

tel. 32 240 70 90

Gimnastyka dla Seniorów 
i nie tylko!

każdy wtorek  
i czwartek  

godz. 17.45-18.45

Osiedlowy  
Dom Kultury „Country”  
ul. Sztygarska 9, 41-705 
Ruda Śląska (Bykowina)

Centrum Inicjatyw 
Społecznych  

„Stara Bykowina”

Spotkanie koleżeńskie  
pt. „Perfekcyjna Pani Domu”  

(prowadzi Antonina 
Majnusz, tel. 604-334-747)

każda środa  
godz. 9.00-12.00 

(oprócz dnia 
2.05.2018 r.)

CIS Stara Bykowina  
ul. 11 Listopada 15, 41-705 

Ruda Śląska (Bykowina)

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego – Sekcja 

Emerytów i Rencistów

Wycieczka do Kamienia 
Śląskiego 

(tel. Teresa Szota,  
 788-826-350)

23.05.2018 r. Kamień Śląski

Związek Harcerstwa 
Polskiego – Krąg Seniorów 
„Ślonzoki” Komendy Hufca 
w Rudzie Śląskiej im. Łucji 
Zawady (tel. 511-532-077)

Spotkania informacyjno 
-towarzyskie

8.05.2018 r.  
godz. 16.00

Dom Harcerza 
ul. Szczęść Boże 4  

41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Stowarzyszenie Świętego 
Filipa Nareusza

Gimnastyka czwartki  
godz. 8.30-12.30 ul. Solidarności 21  

41-706 Ruda Śląska 
(Halemba)Zajęcia 

integrująco-aktywizujące
poniedziałki i wtorki 

godz. 9.00-12.00

Gimnastyka wtorki  
godz. 9.00-11.00 ul. Wyzwolenia 215 

(sale przy parafii)  
41-710 Ruda Śląska (Wirek)Zajęcia integrująco 

-aktywizujące
czwartki  

godz. 9.00-12.00

Gimnastyka poniedziałki 
godz. 9.00-11.00 ul. Piastowska 26  

41-700 Ruda Śląska (Ruda)Zajęcia integrująco  
-aktywizujące

środy i piątki  
godz. 9.00-12.00

Spotkania dofinansowywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„CO SŁYCHAĆ  
U RUDZKICH SENIORÓW”

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie”
informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, 
imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, 
kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 
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REKLAMA

,,WiAdOMOści RudzKiE” GRAją PO śLąSKu

Zagraliśmy w Mateczniku 
20 kwietnia po raz kolejny spotkaliśmy się z wielbi-

cielami śląskiej muzyki w  Osiedlowym Domu Kultury 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”. Tym 
razem na scenie zaprezentowały się Magdalena Pal, Bo-
żena Mielnik i Janina Libera. Wśród wykonawców poja-
wił się także rodzinny duet Sandry i Joachima Kojów, 
a imprezę poprowadził Arkadiusz Wieczorek. – Po raz 
kolejny miałam przyjemność wystąpić na koncercie 
„Gramy po śląsku w Mateczniku” i bardzo się cieszę, że 
tegoroczny sezon koncertowy mogłam rozpocząć wła-
śnie tutaj. To wyjątkowe miejsce, w którym wszystkie 
koncerty są udane dzięki wyjątkowej publiczności – mó-
wiła Janina Libera. Jak zawsze podczas spotkania nie 
zabrakło dobrej zabawy i nagród niespodzianek dla wi-
dzów. Spotkania w ODK RSM „Matecznik” odbywają 
się cyklicznie w każdym miesiącu. Kolejna okazja do 
wspólnej zabawy pod koniec maja.  AW Fo
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– Przy rewitalizacji podwórek chcemy 
wykorzystać potencjał mieszkańców, któ-
rzy zostaną zaangażowani w ten proces. 
Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że 
im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się 
dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażo-
wanie jest większe – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Rudzcy samorządowcy działania zwią-
zane z rewitalizacją miejskich podwórek 
rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się 
cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami. 
Bezpośrednio na podwórkach wskazywali 
oni niedogodności oraz zwracali uwagę na 
problemy, z którymi się borykają w tych 
przestrzeniach. Wśród nich znalazły się: 
brak odwodnienia, brak infrastruktury par-
kingowej, problemy z chodnikami, brak 
oświetlenia, zły stan techniczny lub brak 
elementów małej architektury i infrastruk-
tury dla dzieci. – Na tej podstawie opraco-
waliśmy w 2015 r. program renowacji po-
dwórek, który obejmuje przestrzenie wokół 
budynków wielorodzinnych, głównie w sta-
rej zabudowie. W dalszej kolejności rozpo-
częliśmy starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację tych przedsię-
wzięć oraz przystąpiliśmy do opracowywa-
nia potrzebnej dokumentacji projektowej 

– wylicza wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk.

Aktualnie miasto ma już gotową doku-
mentację projektową wszystkich podwórek 
oraz pozwolenia na budowę. W styczniu 
pozyskało natomiast 4 mln zł unijnego do-
fi nansowania w ramach RPO WSL 2014-
2020 Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych – ZIT Subre-
gionu Centralnego. W ten sposób mogło 
przystąpić do renowacji pierwszego z po-
dwórek.

Jedną z najważniejszych części inwesty-
cji będzie przebudowa sieci kanalizacyjnej 
i deszczowej oraz wyznaczenie przestrzeni 
dla samochodów oraz dojść dla pieszych. 
W ramach nowego zagospodarowania tere-
nu powstanie 37 miejsc parkingowych, wy-
budowany zostanie także placyk gospodar-
czy. Na dotychczas nieoświetlonym po-
dwórku zostanie zainstalowanych także 
12 słupów oświetleniowych. Drugą ważną 
częścią inwestycji będzie strefa rekreacji. 
W ten sposób powstanie plac zabaw dla 
młodszych dzieci oraz kilka urządzeń 
sprawnościowych dla nieco starszych. Za-
instalowanych zostanie 10 ławek, pojawi 
się także stojak na rowery. Co istotne, po-
dwórko się zazieleni. Posadzonych zostanie 
kilkadziesiąt drzew, ponad setka krzewów 
oraz ponad 1000 sadzonek roślin ozdob-

nych. Kompleksowa przebudowa podwórka 
będzie kosztowała ponad 1,1 mln zł, w tym 
ok. 700 tys. zł stanowić będzie dofi nanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej.

Z kolejnych dziewięciu  podwórek w mie-
ście, które przeznaczone zostały do rewitali-
zacji, cztery znajdują się w Wirku (teren 
przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, teren przy 
ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, teren przy 
ul. Strażackiej 12 – Kałusa 18-28, teren przy 
ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11), trzy w Rudzie 
(teren przy ul. Jana III Sobieskiego, teren 
przy ul. Matejki 2-12 i teren przy ul. Matejki 
7, 9 – Górniczej-Wesołej) i po jednym 
w Orzegowie (teren przy ul. Hlonda, Grun-
waldzkiej, Bytomskiej) oraz w Nowym By-
tomiu (teren przy ul. Niedurnego 28). 
– Oprócz przestrzeni w rejonie ul. Sienkie-
wicza chcemy odnowić jeszcze 2-3 kolejne 
podwórka. Już teraz ogłosiliśmy przetarg 
na podwórko przy ul. Krasińskiego. To, ile 
ostatecznie inwestycji zrealizujemy w tym 
roku, zależeć będzie od rozstrzygnięć prze-
targowych i środków, które w ten sposób bę-
dziemy musieli przeznaczyć na te inwestycje 
– wylicza wiceprezydent Pierończyk. Koszt 
rewitalizacji wszystkich 10 podwórek ma 
wynieść ok. 7,4 mln zł, z czego ok. 4 mln zł 
stanowić będzie dofi nansowanie unijne.

Jak podkreślają władze miasta, wyróżni-
kiem rudzkiego programu renowacji po-
dwórek jest aktywizacja samych mieszkań-
ców i ich zaangażowanie. – Już w trakcie 
opracowywania programu przeprowadzili-
śmy konsultacje społeczne z mieszkańcami 

odnośnie zagospodarowania podwórek 
– informuje wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk. – Mieszkańcy będą brali także udział 
w pracach remontowych. Będą one głównie 
dotyczyć nasadzeń zieleni. Ponadto przygo-
towany zostanie dla nich cykl warsztatów 
oraz szkoleń aktywizacyjnych i zawodo-
wych – dodaje.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 po-
dwórek o powierzchni blisko 370 ha. Naj-
więcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda 
– 380, co stanowi prawie 23 proc ogółu. 
Tylko przy samych budynkach komunal-
nych znajduje się 650 podwórek o po-
wierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest 

najbardziej predysponowanych do zago-
spodarowania. To tylko część danych wyni-
kających z programu renowacji podwórek 
do 2030 roku, który opracowany został 
w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz kon-
kretnych rozwiązań dotyczących zagospo-
darowania wybranych 10 podwórek jest 
swoistym kompendium wiedzy o pozosta-
łych podwórkach w mieście – ich liczbie, 
typie oraz stanie technicznym. Program 
stanowi też podręcznik dobrych praktyk, 
z którego mogą korzystać również spół-
dzielnie mieszkaniowe, które zaintereso-
wane są rewitalizacją podwórek na swoim 
terenie. TK

Rusza rewitalizacja podwórek

Podwórko u zbiegu ulic Sienkiewicza, Tuwima i Odrodzenia w Rudzie Śląskiej-Wirku w ciągu niespełna trzech miesięcy przejdzie prawdziwą meta-
morfozę. Wytyczona zostanie tu droga dla samochodów i pieszych, powstaną miejsca parkingowe, plac zabaw oraz miejsca odpoczynku dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Pojawi się też dużo zieleni, a cały teren zostanie oświetlony. Odnawiana przestrzeń to pierwsze z 10 podwórek, które władze 
miasta zamierzają zrewitalizować w ciągu najbliższych trzech lat w Rudzie Śląskiej. Inwestycje te realizowane będą z wykorzystaniem środków unij-
nych.

Tak będzie wyglądało zrewitalizowane podwórko 
przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a.

Platf orma elektroniczna oraz możliwość zgłaszania tzw. projektów miękkich – to nowe rozwiązania dla rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej 
sprawie. W przygotowaniu jest zarządzenie, określające szczegółowe zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel. – Przygotowując budżet 
obywatelski na kolejny rok analizujemy wnioski płynące z dotychczasowych edycji, uwagi mieszkańców i rozwiązania stosowane w innych miastach – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Nowości w rudzkim budżecie obywatelskim
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy 

kategorii projektów, które można będzie 
zgłaszać do budżetu obywatelskiego na 
2019 rok. – Dotychczasowe edycje budżetu 
obywatelskiego obejmowały wyłącznie re-
alizację zadań inwestycyjnych. Szósta edy-
cja umożliwi po raz pierwszy realizację tzw. 
projektów miękkich, czyli przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, sportowym czy 
społecznym, np. organizację koncertów, za-
wodów sportowych, festynów itp. – infor-
muje prezydent Grażyna Dziedzic. – Wpro-
wadzenie nowej kategorii projektów posze-
rzy katalog zadań fi nansowanych z budżetu 
obywatelskiego i pozwoli mieszkańcom na 
zgłaszanie bardziej różnorodnych propozy-
cji – dodaje.

Kolejna nowość to platforma elektronicz-
na, która umożliwi mieszkańcom m.in. zgła-
szanie projektów oraz udział w głosowaniu 
w formie elektronicznej. – Mamy nadzieję, 
że realizacja budżetu obywatelskiego przy 
użyciu platformy elektronicznej zwiększy 

liczbę mieszkańców angażujących się w bu-
dżet partycypacyjny, będzie źródłem inspira-
cji dla wnioskodawców oraz dodatkowym 
narzędziem służącym promocji idei budżetu 
obywatelskiego w naszym mieście – mówi 
prezydent Dziedzic.

Pula środków na obywatelskie projekty 
w 2019 roku zostanie określona zarządze-
niem prezydent miasta. – Część środków za-
rezerwowana zostanie na zadania ogólno-
miejskie, a pozostałe środki – podzielone 
w równych częściach na każdą dzielnicę 
– przeznaczone zostaną na zadania o cha-
rakterze lokalnym – tłumaczy Grażyna Jan-
duła-Jonda, sekretarz miasta. – Propozycje  
do budżetu obywatelskiego muszą obejmo-
wać działania zgodne z obowiązującym pra-
wem oraz stanowić zadania własne gminy, 
możliwe do zrealizowania w trakcie jednego 
roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być 
na terenie, na którym miasto może zgodnie 
z prawem wydatkować środki publiczne 
– dodaje. Projekty muszą spełniać również 

warunek ogólnodostępności, czyli być do-
stępne dla wszystkich mieszkańców Rudy 
Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie 
może być ani biletowane, ani płatne. Utrzy-
mana została zasada, że z budżetu obywatel-
skiego wyłączone są inwestycje i remonty 
w budynkach placówek oświatowych.

W zarządzeniu prezydent miasta określi 
harmonogram budżetu obywatelskiego. 
Pierwszym etapem będzie zgłaszanie pro-
jektów, do czego służyć będzie platforma 
elektroniczna oraz formularz stanowiący 
załącznik do zarządzenia. Zgłaszający bę-
dzie musiał dołączyć do wniosku listę co 
najmniej 30 osób popierających projekt. 
Następnie złożone wnioski zostaną zweryfi -
kowane pod kątem zgodności z wymogami 
zawartymi w uchwale i zarządzeniu. Za-
kwalifi kowane projekty zostaną poddane 
pod głosowanie mieszkańców, które prowa-
dzone będzie za pośrednictwem platformy 
elektronicznej oraz w formie tradycyjnej 
– w wyznaczonych punktach.

– Do realizacji wybrane zostaną zada-
nia, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, 
jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się 
w przewidzianej puli pieniędzy. Jeżeli pozo-
staną niewykorzystane środki, to będą mo-
gły zostać przesunięte na inne 
zadania. W pierwszej kolejności w ramach 
danej dzielnicy, według liczby uzyskanych 
głosów, a środki niewykorzystane w dzielni-
cach po zsumowaniu będą przeznaczane na 
zadania z największą liczbą głosów w skali 
miasta – informuje sekretarz Grażyna Jan-
duła-Jonda.

W ramach tegorocznego budżetu oby-
watelskiego realizowanych będzie 11 za-
dań – jedno ogólnomiejskie i dziesięć 
dzielnicowych. To pierwsze to rolkowisko 
w parku Strzelnica, gotowa jest już doku-
mentacja tej inwestycji. Zadania dzielnico-
we to: minipark linowy z tyrolką i trampo-
linami przy ul. Kolberga w Wirku (opraco-
wano dokumentację), kort tenisowy w par-
ku Strzelnica w Bielszowicach (opracowa-

no dokumentację), miniboisko, ławki 
i urządzenia zabawowe w ogrodzie Miej-
skiego Przedszkola nr 39 w Halembie (do-
kumentacja w opracowaniu), zagospodaro-
wanie terenu przy zabytkowym piecu chle-
bowym, tzw. piekaroku w Rudzie (złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę), kre-
atywna strefa gier przy Szkole Podstawo-
wej nr 40 w Goduli (trwają prace), boisko 
wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Le-
sie (dokumentacja w opracowaniu), rozbu-
dowa infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 6 w Orzegowie (trwa wy-
łonienie wykonawcy), modernizacja placu 
zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola 
nr 42 w Kochłowicach (opracowano doku-
mentację), strefa sportu i rekreacji w Parku 
Dworskim w Nowym Bytomiu (dokumen-
tacja w opracowaniu) oraz rozbudowa stre-
fy aktywności przy  ul. Górnośląskiej 
w Bykowinie (opracowano dokumentację).
 WG



www.wiadomoscirudzkie.pl  25.04.201811

Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej wzbogaciło się o nowoczesne sale dydaktyczne. Zmodernizowanych i wyposażonych zostało tam pięć 
pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
blisko 2,3 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Ogółem na projekty inwestycyjne i szkoleniowe w rudzkich szkołach zawodowych władze Rudy Śląskiej 
pozyskały ponad 3 mln zł. Kolejny milion dołożony został z budżetu miasta.

Nowoczesne pracownie do nauki zawodu
– Od 2011 roku na inwestycje oświatowe 

otrzymaliśmy z kasy Unii Europejskiej pra-
wie 19 mln zł. Kolejne 5 mln zł powinniśmy 
otrzymać w tym roku. To właśnie dzięki 
wsparciu tego rodzaju możemy modernizo-
wać bazę dydaktyczną – mówi Grażyna 
Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.  
– W tegorocznym budżecie miasta zaplano-
waliśmy ponad 9 mln zł na rudzkie szkolnic-
two, z których znaczna część przeznaczona 
zostanie na kontynuację termomodernizacji 
placówek oświatowych oraz modernizację 
infrastruktury sportowej przy rudzkich pla-
cówkach – dodaje Grażyna Dziedzic.

– Wiemy, że na rynku brakuje fachow-
ców, dlatego ogromną wagę przywiązuje-
my do tego, by rudzkie technika i szkoły 
branżowe były dobrze wyposażone. To 
przyciąga do nich młodzież, która chce 
uczyć się w dobrych warunkach. Obok mo-
dernizacji bazy dydaktycznej, ważna jest 
też wykwalifikowana kadra nauczycieli, 
której nam w mieście nie brakuje – podkre-
śla Anna Krzysteczko, zastępca prezydent 
miasta Ruda Śląska.  

W nowe urządzenia i sprzęt zakupiony 
ze środków Unii Europejskiej dla CKPiDZ 
zostały wyposażone: pracownia obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC, pracow-
nie fryzjersko-kosmetyczne, pracownia 
gastronomiczna, symulacyjna pracownia 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz pra-
cownie elektryczne. – Uczniowie mają do 
dyspozycji  obrabiarki z nowoczesnym pul-
pitem sterowniczym, na którym można zo-
baczyć symulację obróbki, zanim maszyna 
zostanie uruchomiona.  Ponadto do obra-
biarek dołączonych jest sześć stanowisk 
komputerowych dla tokarek i sześć dla fre-
zarek z takim samym oprogramowaniem 
i takimi samymi pulpitami sterowniczymi 
jak w maszynach. Praktycznie te dodatko-
we stanowiska komputerowe pozwalają na 
taką samą pracę ucznia, jak przy obsłudze 
obrabiarki, przy czym maszyna jest tu wir-
tualna – tłumaczy Rafał Pawlik, kierownik 
warsztatu mechanicznego w CKPiDZ.  
– Dzięki temu nauczanie staje się mniej 
stresujące dla uczniów, ale przede wszyst-
kim zwiększa się  bezpieczeństwo na sta-

nowisku nauki zawodu – dodaje kierow-
nik. 

– Nasz warsztat gastronomiczny to najno-
wocześniejsza pracownia na Śląsku. Mło-
dzież, która korzysta z zajęć będzie bardzo 
dobrze przygotowana. Jestem przekonany, że 
w przyszłej pracy naszych absolwentów nic 
nie zaskoczy – mówi Krzysztof Ratka, na-
uczyciel praktycznej nauki zawodu w warsz-
tacie gastronomicznym CKPiDZ. 

Nowoczesne sale warsztatowe służą do 
nauki zawodu: technik usług fryzjerskich, 
technik elektryk, kucharz i technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, cukiernik, 
piekarz, wędliniarz, operator obrabiarek 
skrawających, mechanik-monter maszyn 
i urządzeń, ślusarz oraz sprzedawca. – Na 
specjalistów w tych branżach od kilku lat 
istnieje duże zapotrzebowanie wśród pra-
codawców – mówi Jan Lomania, dyrektor 
CKPiDZ. – Modernizacja naszych pra-
cowni pozwala na podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego, a tym samym na 
zwiększenie szans absolwentów na lokal-
nym i regionalnym rynku pracy – dodaje.

CKPiDZ obok kształcenia młodzieży ze 
szkół branżowych, zawodowych i techni-
ków, prowadzi też Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe dla osób dorosłych. – Każdy, 
kto chciałby zmienić swoje kwalifikacje, 
może rozpocząć bezpłatną naukę 
w CKPiDZ. Nasza oferta jest bardzo boga-
ta. Oferujemy m.in. kursy kosmetyczne, 
pracownika handlowego, sprzedawcy, lo-
gistyka, florysty, krawca, kucharza. Kurs 
dla dorosłych trwa około jednego roku.  
Kończy się państwowym egzaminem orga-
nizowanym przez Okręgową Komisję Eg-
zaminacyjną, a absolwent uzyskuje kon-
kretny zawód – dodaje Barbara Orłowska, 
wicedyrektor CKPiDZ. 

Nowe inwestycje otwierają również 
możliwości odbycia staży i praktyk zawo-
dowych oraz kursów certyfikowanych dla 
uczniów CKPiDZ. – Na realizację tych 
potrzeb pozyskaliśmy kolejne 1,2 mln zł, 
a wkład miasta wyniesie ok. 62 tys. zł – 
informuje Aleksandra Piecko, naczelnik 
Wydziału Oświaty UM. Z projektu sko-
rzysta ok. 150 uczniów kształcących się 
m.in. w takich zawodach jak technik ży-
wienia i usług gastronomicznych, sprze-
dawca, ślusarz, operator obrabiarek skra-
wających czy technik pojazdów samocho-
dowych. Z projektu skorzysta również  
26 nauczycieli nauki zawodu, którzy zyska-
ją możliwość podniesienia kompetencji.

Przypomnijmy, że rudzcy uczniowie 
mogą już korzystać z nowoczesnej pra-
cowni badań elektroakustycznych i nagło-
śnieniowych oraz ze studia nagrań, które 
powstały w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 4 im. Piotra Latoski, gdzie 
uczniowie kształcą się w zawodzie technik 
realizacji nagrań i nagłośnień.

Projekt adaptacji i wyposażenia pra-
cowni badań elektroakustycznych i nagło-
śnieniowych wraz ze studiem nagrań z re-
żyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł, 

Rudzki warsztat gastronomiczny to najnowocześniejsza pracownia na Śląsku.

z czego 270 tys. zł pochodzi z dofinanso-
wania. 

Projekty dofinansowane są z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne Oś Prio-
rytetowa XII Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 12.2.1 infrastruktura kształ-
cenia zawodowego – ZIT oraz Oś Prioryte-
towa XI: Wzmocnienie potencjału eduka-
cyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawo-
dowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. 
Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 15 szkół 
zawodowych. Jest to sześć techników,  
w których uczy się 1527 uczniów, siedem 
branżowych szkół I stopnia liczących  
176 uczniów, 18 oddziałów zasadniczych 
szkół zawodowych liczących 353 uczniów, 
jedna szkoła przysposabiająca do pracy  
z 25 uczniami oraz szkoła muzyczna  
II stopnia z 82 uczniami. Spośród kierun-
ków zawodowych wybieranych przez 
uczniów największą popularnością cieszy 
się technik informatyk, logistyk oraz klasy 
wielozawodowe. IM

Po kilkumiesięcznej przerwie Fundacja Aktywni My wznowiła realizację projektu „Dzwonię i jadę”. Założenia projektu uległy drobnym zmianom, ale główna idea zapewnienia bezpłatnego trans-
portu osobom starszym i niepełnosprawnym jest nadal realizowana. Obecna edycja potrwa do końca bieżącego roku. Do tej pory z usług transportowych skorzystało około 4,5 tys. osób.

Dzwonię i jadę – reaktywacja
– Osobom starszym czasem trudno prze-

mieścić się do przychodni, urzędu czy na-
wet na zakupy, a rodzina nie zawsze jest  
w stanie zapewnić transport w danym cza-
sie, stąd nasz pomysł na pomoc w tym za-
kresie – tłumaczy Katarzyna Kinder, prezes 
Fundacji Aktywni My. Dowóz można za-
mówić nie tylko do przychodni, szpitala 
czy innej instytucji, ale także np. na basen, 
do kina, kościoła, na cmentarz bądź ogró-
dek. Każda osoba będzie mogła skorzystać 
z przejazdu maksymalnie cztery razy 
w miesiącu, ale – co ważne – ograniczenie 
nie dotyczy rehabilitacji i zabiegów.

Niektóre z założeń projektu uległy zmia-
nom. Tym razem z bezpłatnego transportu 
można korzystać tylko na terenie Rudy Ślą-
skiej od poniedziałku do piątku w godz.  

od 9.00 do 15.30. Potrzebę przewiezienia 
trzeba zgłosić nie później, niż na dwa dni 
przed wyznaczonym terminem transportu 
pod numer telefonu 6610-2170743 w godz. 
od 7.30 do 16.00 lub e-mailem na adres: 
kontakt@fundacjaaktywnimy.pl. Z trans-
portu może skorzystać każdy rudzianin, 
który ukończył 70. rok życia lub mieszkań-
cy miasta po 60. roku życia, ale z aktual-
nym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przyjmującemu zgłoszenie należy po-
dać: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
oraz ustalić, kiedy i na jakiej trasie potrzeb-
ny jest przewóz. Zgodnie z ustaleniem we 
wskazanym dniu po zgłaszającą się osobę 
podjedzie bus lub samochód oznaczony lo-
go projektu. – Zapewniamy usługi również 
osobom wymagającym transportu specjali-

stycznego, które poruszają się na wózku 
lub potrzebują podprowadzenia. Informa-
cję o takiej potrzebie także należy przeka-
zać przy zgłoszeniu. Niestety, nie jesteśmy 
w stanie zapewnić transportu osób leżą-
cych – mówi Katarzyna Kinder. Zgłosze-
nia mogą dokonywać nie tylko beneficjen-
ci, ale także w ich imieniu rodzina, przy-
chodnia, instytucja czy osoba trzecia. 
Również opiekun osoby starszej bądź nie-
pełnosprawnej może bezpłatnie skorzystać 
z przewozu, ale jego obecność należy 
wcześniej zgłosić. – Zapewnimy też prze-
jazd grupom zorganizowanym, zgłaszanym 
indywidualnie lub przez instytucje, ale ta-
kie zapotrzebowanie trzeba zgłaszać z kil-
kudniowym wyprzedzeniem – informuje 
Katarzyna Kinder.

– Popularność, jaką akcja „Dzwonię i ja-
dę” cieszy się od początku swojego trwa-
nia, jest najlepszym dowodem na to, jak 
potrzebne są tego rodzaju inicjatywy. Cu-
downe jest to, że sektor społeczny  
w naszym mieście tak prężnie się rozwija 
i służy mieszkańcom. Naszym zadaniem jest 
organizacje te wspierać – podkreśla wice-
prezydent Anna Krzysteczko.

Po raz pierwszy projekt „Dzwonię i ja-
dę” był realizowany w Rudzie Śląskiej od 
lipca do października 2016 roku z funduszy 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z które-
go Fundacja Aktywni My pozyskała 18 tys. 
złotych. Druga edycja przypadła na listo-
pad i grudzień 2016 roku, zaś trzecia pro-
wadzona była od kwietnia do grudnia 2017 
roku. Na realizację obu tych edycji miasto 

przekazało 110 tys. zł. W sumie całkowite 
koszty wcześniejszych edycji wyniosły  
197 tys. zł. Z kolei w tym roku z budżetu 
miasta przeznaczono kolejnych 100 tys. 
złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie 
w ramach programu „Aktywizacja Osób 
Starszych – Działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym”. AS

Nowoczesny sprzęt to również większe bezpieczeństwo na stanowisku nauki zawodu. 
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młody mężczyzna z powodu „zaistniałej sytuacji” szu-
ka nowego domu dla swojego kota. Odwiedza w tym 
celu przyjaciół w różnych częściach kraju. Realna podróż 
zamienia się w podróż do świata wspomnień. Opowieść, 
pełna psychologicznych obserwacji dotyczących zarówno 
ludzi, jak i zwierząt, jest również historią miłości człowieka 
i kota. Życie jest podróżą – zauważa kot – a każdej podróży 
towarzyszą pożegnania. Książka wzrusza i przywraca wiarę 
w miłość. 

Nie tylko dla właścicieli czworonogów.
Hiro Arikawa (ur. w 1972 w prefekturze Kochi na Sikoku) 

ukończyła uniwersytet dla kobiet Sonoda w Hyogo. Roman-
sem „Shio-no machi” (ang. Wish on my Precious) zdoby-
ła pierwszą nagrodę w konkursie Dengeki Novel Prize dla 
debiutujących pisarzy w 2003 roku. Od tego czasu ukazały 
się dwie serie jej książek: tak zwana trylogia „Japońskich Sił 
Samobrony” (3 powieści) oraz seria „Wojny Bibliotecznej” 
(4 powieści). Poza seriami wydała jeszcze 4 inne książki, jest 
również autorką scenariuszy seriali telewizyjnych. Na pod-
stawie jej utworów powstało 7 filmów. Swoją twórczością 
balansuje na granicy literatury lekkiej i poważnej. Wydana 
w 2015 roku powieść „Kroniki kota podróżnika” ma się uka-
zać jednocześnie w wielu krajach na świecie w przekładzie 
angielskim, niemieckim, włoskim, chińskim, wietnamskim, 
koreańskim, hiszpańskim, francuskim i polskim.

Jenna Krajeski
Nadia Murad
Ostatnia 
dziewczyna. 
O mojej 
niewoli 
i walce 
z Państwem 
Islamskim

W 2014 roku ISIS zaatakowało wioskę Nadii murad w Ira-
ku. matka Nadii była jedną z osiemdziesięciu starszych ko-
biet, które zabito i pochowano w nieoznakowanym grobie. 
Sześciu z jej braci oraz setki innych mężczyzn zamordowano 
jednego dnia. Nadia jak tysiące Jezydek z Sindżaru została 
porwana i jako niewolnica seksualna sprzedawana kolej-
nym bojownikom ISIS. Była systematycznie gwałcona i tor-
turowana.  Uciekła z niewoli, a teraz walczy na arenie mię-
dzynarodowej o uwolnienie kobiet i dzieci, które są nadal 
przetrzymywane przez dżihadystów. Domaga się ukarania 
winnych ludobójstwa Jezydów.  W 2016 roku została uho-
norowana Nagrodą Sacharowa. W tej książce niezłomna 
wojowniczka opowiada nam swoją historię.

Odrzuciła wszystkie etykietki, które przyczepiło jej życie: 
Sierota. Ofiara gwałtu. Niewolnica. Uchodźczyni - pisze 
Amal clooney, adwokatka Nadii murad. - Zamiast tego 
stworzyła nowe: Ocalała. Przywódczyni Jezydów. Adwokat-
ka kobiet. Kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla. Am-
basadorka Dobrej Woli ONZ.

Jenna Krajeski jest dziennikarką mieszkającą w Nowym 
Jorku. Jej materiały prasowe z Turcji, Egiptu, Iraku i Syrii były 
publikowane w sieci i czasopismach, między innymi w „The 
New yorker”, „Slate”, „The Nation”, „Virginia Quarterly Review”. 
W roku 2016 otrzymała stypendium Knight-Wallace na Univer-
sity of michigan.

Katie 
Nicholl

Harry. 
Biografia

Począwszy od najwcześniejszych wystąpień publicznych, 
jeszcze w dzieciństwie, rudowłosy książę Harry podbił serca 
ludzi na całym świecie. W niniejszej biografii obserwujemy 
jego drogę od zbuntowanego księcia − playboya i rozrabia-
ki – do skarbu narodowego, cieszącego się powszechną 
sympatią. Nicholl rzuca światło na czas jego dorastania, 
burzliwej młodości, a także służby w Afganistanie, która za-
inspirowała go do stworzenia własnej spuścizny − Invictus 
Games. 

 W biografii czytamy wypowiedzi przyjaciół i współpra-
cowników księcia oraz dawnego personelu pałacu. Nicholl 
analizuje relacje Harry’ego z rodziną, zwłaszcza z królową, 
ojcem, macochą i bratem; dowiadujemy się też o istnieniu 
jego drugiej ukochanej „rodziny” w Botswanie. Biografka 
ujawnia nieznane dotąd informacje na temat byłych sym-
patii księcia oraz dokumentuje historię związku i zaręczyn 
z meghan markle, amerykańską aktorką, która wyznaczyła 
przełom w jego życiu osobistym.

 „Harry. Biografia” to fascynujący portret jednego z naj-
popularniejszych członków rodziny królewskiej, a zarazem 
historia najbardziej intrygującego monarszego romansu 
dekady.

Stanisław 
Grzesiuk

Boso, 
ale 
w ostrogach

Pierwsze wydanie bez skreśleń i cenzury.
Przedwojenna Warszawa okiem młodego warszawskie-

go cwaniaka.
Stanisław Grzesiuk z właściwym sobie humorem i swadą 

portretuje przedmieścia stolicy z ich obyczajami, tradycją 
i swoistym kodeksem honorowym, sięgając przy tym po 
słownictwo i specyficzną gwarę warszawskiej ulicy. 

 Wydanie książki zostało wstrzymane na kilka miesięcy 
przez cenzurę. Wreszcie w lipcu 1959 roku książka trafiła 
do księgarń i podobnie jak „Pięć lat kacetu” natychmiast 
zniknęła z półek. czytelnicy i recenzenci apelowali do auto-
ra i wydawnictwa z prośbą o dodruki. A książka stała się na 
całe dekady lekturą obowiązkową chłopaków z warszaw-
skich podwórek. 

 Po latach tekst porównano z rękopisem i przywróco-
no fragmenty usunięte przez cenzurę oraz wydawcę przy 
pierwszej publikacji.

Wydanie zawiera fragmenty najważniejszych recenzji.
Stanisław Grzesiuk (1918–1963) – pisarz, pieśniarz zwa-

ny bardem czerniakowa. Urodził się w małkowie koło cheł-
ma. Od drugiego roku życia mieszkał w Warszawie, gdzie 
spędził dzieciństwo i młodość. W czasie okupacji został 
aresztowany i wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, 
następnie do obozów koncentracyjnych. 
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– Już za kilka dni będziesz musiała 
oddać koronę. Będzie Ci żal?

– Ten rok bardzo szybko minął. 
Wciąż pamiętam dzień zeszłorocznej 
gali. Nawet przez chwilę nie pomyśla-
łam, że to właśnie ja otrzymam ten tytuł 
i było to dla mnie bardzo duże, ale też 
bardzo miłe zaskoczenie. Zaraz po wy-
borach otrzymałam mnóstwo gratulacji 
zarówno od bliższych lub dalszych zna-
jomych, ale także od zupełnie obcych 
osób. Miałam okazję uczestniczyć jako 
Miss Rudy Śląskiej w kilku ciekawych 
wydarzeniach organizowanych przez 
„Wiadomości Rudzkie”, a także brać 
udział w pracach jury w Wyborach Miss 
Wakacji. Ja już nacieszyłam się koroną, 
więc teraz powinna trafi ć do kolejnej, 
dziewiętnastej już Miss Rudy Śląskiej. 

– W najbliższą sobotę będziesz oce-
niać tegoroczne kandydatki. Na co 
będziesz zwracać uwagę? 

– Dokładnie wiem, co się czuje, kie-
dy wychodzi się podczas fi nału na sce-
nę. Mimo że kandydatki przygotowują 
się przez wiele tygodni, to stres tego 
dnia jest ogromny. Będę trzymać kciuki 
za całą czternastkę, którą miałam oka-
zję poznać podczas castingów. Nie 
mam jeszcze faworytki, bo tak napraw-

dę o tym zdecyduje gala i to jak dziew-
czyny się zaprezentują, ale wierzę, że 
wspólnie z innymi jurorami podejmie-
my dobrą decyzję. 

– Dziś zdecydowałabyś się na po-
nowny start?

– Teraz na szczęście nie muszę się 
nad tym zastanawiać, ponieważ laureat-
ki konkursu z lat ubiegłych nie mogą 
już drugi raz brać udziału w konkursie. 

To była dobra decyzja
MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 

Już w najbliższą sobotę odbędzie się fi nałowa gala Wyborów Miss Rudy Śląskiej 2018. O ubiegłorocznym star-
cie rozmawiamy z Martą Żuk – Miss Rudy Śląskiej 2017. 

Próby i uczestnictwo w tym konkursie 
dały mi więcej pewności siebie, ale 
przede wszystkim też dzięki temu mia-
łam okazję poznać kilka ważnych teraz 
dla mnie osób. Konkurs się skończył, 
ale przyjaźnie pozostają na całe życie. 
To duże przedsięwzięcie, w którym 
warto wziąć udział, żeby zobaczyć jak 
wygląda to „od kuchni”. Dlatego za-
wsze będę powtarzać, że warto.  AW

Fo
to

:  
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.

REKLAMA

Laureatki Wyborów Miss Rudy Śląskiej 2017.
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Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego 

Zasobu Miasta Ruda Śląska lub Skarbu Państwa

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa

Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł. Wadium

Termin
oględzin 

lokalu

1.
Ruda Śląska

Wirek 
ul. Gwiżdża 1/8 (*)

49,32 m2 
(1 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce 
schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 14.05.2018 r.
godz. 10.30

2.

Ruda Śląska
Wirek 

ul. Krasińskiego 
4/4

39,50 m2 
(1 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc

na klatce 
schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 14.05.2018 r.
godz. 11.30

3.
Ruda Śląska

Wirek 
ul. Kokota 3/17

44,00 m2 
(1 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc 

na klatce 
schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 14.05.2018 r.
godz. 12.30

4.

Ruda Śląska
Orzegów 

ul. Orzegowska 
32/1

37,50 m2 
(1 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 14.05.2018 r.
godz. 13.30

5.
Ruda Śląska

Orzegów 
ul. Bytomska 26/9

36,96 m2 
(1 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc 

na klatce 
schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 14.05.2018 r.
godz. 14.30

(*)lokal w budynku Skarbu Państwa, w przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy lokalu 
mieszkalnego usytuowanego w budynku Skarbu Państwa umowa najmu będzie zawarta na okres 
trzech lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. 
z o.o., pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później 
niż do dnia 18 maja 2018 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości 
na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska 
nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu wadium 
na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).

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

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

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

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

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

Maj 2018 r.

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł.
(nett o
/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 7
Kochłowice 

ul. Kamienna 31/01 
lokal na parterze w budynku 

mieszkalnym WMN

48,60 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 9,00 1.000,00 17.05.2018 r.

godz. 11.30

2

Ruda Śląska 11 
Bielszowice 

ul. Bielszowicka 114/2 
lokal na parterze w budynku 

mieszkalnym

49,50 elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 17.05.2018 r.

godz. 13.30

3

Ruda Śląska 9 
Nowy Bytom 

ul. Szafranka 12 
garaż nr 01 garaż 

w budynku mieszkalnym 
WMN ograniczenie 
przetargu tylko dla 

mieszkańców budynku przy 
ul. Szafranka 10-12 

16,54 

wod.-kan. 
– elektryczna 

– ryczałt 
0,47 zł brutt o/ 

1 kWh / 
zużycie 

6,00 500,00 17.05.2018 r.
godz. 14.30

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

średnio do organu podatkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na po-
szczególne lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska nu-
mer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 
na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: 
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 
(w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00);  piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie poda-
jąc: wpłata wadium  na przetarg w dniu 23.05.2018 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/
garażu ) z ogłoszenia.

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

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

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowa-
dzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien 
zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem 
Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub ofe-
rowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, 
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

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



Pani Adelajdzie KUBISTA
wyrazy szczerego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

Emily Dickinson
Pani Teresie Wiśniewskiej
pracownikowi Kancelarii 

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

Pani Irenie Czechowicz
byłej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22  

i Gimnazjum nr 11 w Nowym Bytomiu  
wraz z rodziną wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci  

MATKI  
składają 

dyrektor, nauczyciele i pracownicy  
SP22 i G11 w Rudzie Śląskiej
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USŁUGI

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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
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, 513-
981-778.

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

 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.

 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.

 Kompleksowe remonty pod klucz. Tel. 609-
693-450.

 Pranie mebli tapicerowanych i dywanów.
Czyszczenie materacy gorącą parą i lampą UV. 
Tel. 519-639-121.

 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 gotówka, 
tel. 668-591-916

 Sprzedam Lecha, 57 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.

 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.

 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie 
w Goduli. Tel. 692-452-051.

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 
0,55 do 0,60 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, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 
601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie 
z doświadczeniem do ciężkiej pracy fi zycznej. In-
formacji udzielam w godzinach od 9.00 do 12.00 
tel. 691-911-683.

 Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 608-
761-133.

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-386.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. 
Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

 Firma sprzątająca poszukuje pracowników na 
obiekt magazynowy Ruda Śląska ul. Szyb Walen-
ty 10. Poszukiwane osoby do pracy trzyzmiano-
wej, praca także w weekendy. Kontakt: 661-991-
554.

 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.

 Zatrudnię krawcową/szwaczkę – Halemba!!! 
Stała praca, dobre warunki. Tel. 608-100-944.

 Pomocnika na budowę do noszenia worków 
i sprzątania. Tel. 602-628-955.

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.

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 
603-280-675.

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 

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

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

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

Tel. 32 700-70-78

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza   przetarg   ograniczony  
dla osób fi zycznych  na  odrębną  własność   lokalu   mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację 
centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu autostrada A4, A1, a także drogowa 
trasa średnicowa. 

Opis oraz cena wywoławcza lokalu : 

Lp. Adres
Pow. 

uż. m2

Poło-
żenie 
lokalu

Ilość 
po-
koi

Cena 
wywoł. zł

Wadium 
zł

Termin 
przetargu

Dodatkowe
informacje

1 Ruda Śląska, 41-706
Solidarności 16/22 23,65 III piętro 1 48 700,00 4 870,00 15.05.2018

godz. 9.00

Lokal w dobrym 
stanie, odświeżony,
 budynek ocieplony

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta:  
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium na 

przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp 
kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia 
zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wyma-
ganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje 
w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego 
i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy 
uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, 
które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie. 
Statut umieszczony jest na stronie internetowej  www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz 
Dom” (pok. 105,  tel. 32 243-27-47). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lo-
kal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 8.05.2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w doku-
mentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach 
kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępo-
waniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich po-
prawiania.

Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się 
w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. 

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska

ZATRUDNI KUCHARZA | OPIEKUNKĘ
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: bip.dps-senior.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Domu 
lub telefonicznie – numer 32 248 17 74 wewn.20. 

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł 
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-
709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: 
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, 
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: PolskapresseSp. z o.o.

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

Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych położo-
nych w rejonie ul. Antoniego Tiałowskiego, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Bytomskiej, która zosta-
nie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Podlaska, która zo-
stanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejące ogródki rekreacyjne i przydomowe, ul. So-
lidarności, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 
lat pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Młyńska, która 
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Solidarności, która zostanie odda-
na w dzierżawę i najem na okres 3 lat pod istniejące ogród-
ki rekreacyjne i garaże, ul. Pawła, która zostanie oddana 
w najem na okres 3 lat pod istniejące garaże. 

Dziewczyny ze Zgody niepokonane 
PIŁKA RĘCZNA 

Zwycięskim spotkaniem z KS Sośnicą Gliwice zakoń-
czył rozgrywki zespół dziewcząt KS Zgoda Ruda Śląska. 
Bielszowicka drużyna bez straty punktu zdobyła tytuł mi-
strzyń Śląska. – Jest to drugi złoty medal z rzędu naszej 
drużyny. Co więcej – Oliwia Szewczyk i Wiktoria Pietryga 
otrzymały nominację do kadry wojewódzkiej Śląska rocz-
nika starszego. Ponadto Wiktoria Pietryga została naj-
skuteczniejszą zawodniczką rozgrywek zdobywając 145 
bramek – zaznaczył Józef Szmatłoch, trener Zgody. 

Skład zespołu to: Justyna Gontarek, Kinga Kozak, 
Kinga Kalus, Dera Oliwia, Natalia Gardian, Wiktoria 
Krzyściak, Aleksandra Macioł, Dominika Madej, Mag-
dalena Młynarek, Monika Nocoń, Wiktoria Pietryga, 
Wiktoria Pluta, Wiktoria Skiba, Oliwia Szewczyk. Zwy-
cięskie dziewczyny są w większości uczennicami Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej. Przed nimi w tym 
sezonie jeszcze półfi nał wojewódzki w minipiłce ręcznej 

oraz udział w konsultacjach kadry wojewódzkiej. Zwień-
czeniem udanego sezonu będzie wyjazd na turniej do 
Chorwacji. Na tym jednak nie koniec. Wcześniej na hali 
bielszowickiej Zgody odbył się turniej piłki ręcznej w ka-
tegorii dziewcząt młodszych. W zawodach uczestniczyły 
zawodniczki rocznika 2006. W turnieju oprócz gospodyń 
wystartowały zespoły: MUKS Skałka Śląsk Świętochło-
wice, MTS Żory oraz KS Bystra. Dziewczęta z Rudy 
Śląskiej zajęły pierwsze miejsce w turnieju, pokonując 
kolejno MUKS Skałę Świętochłowice 12:5, MTS Żory 
16:10 oraz KS Bystrą 20:7. 

Zespół Zgody wystąpił w składzie: Kinga Kozak, 
Marta Różycka, Natalia Gardian, Magda Młynarek, 
Aleksandra Macioł, Kinga Kalus, Monika Nocoń, Wikto-
ria Czauderna, Oliwia Drzewiecka, Wiktoria Pluta, Nadia 
Dymak oraz Natalia Stawowy. Trener – Adam Michal-
ski. 

W ostatnim czasie szczypiornistki mogą pochwalić się wieloma sukcesami. 

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 zainstalowanie automatu samosprzedającego kawę różnego rodzaju, 

herbatę oraz gorącą wodę.

Lp. Adres lokalu
Powierzchnia

w m2 
Stawka wywoławcza 

nett o za 1m2 w zł
Wyposażenie 
w instalacje

Wadium
w zł (nett o)

1. pl. Jana Pawła II 6, 
41-709 Ruda Śląska 1,00  75,00 Instalacja 

elektryczna 75,00

UWAGA: DO STAWKI DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. 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. Uczest-

nicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta p. 13 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 przetar-
gu. 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 nieokreślony. 
Powierzchnię przeznaczoną na zainstalowanie automatu samosprzedającego można oglądać 

w dniach 17-18 maja 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska pod nu-

merem telefonu 32 244-90-91. 

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 zainstalowanie automatu samosprzedającego 

wodę mineralną, słodycze, przekąski i inne.

Lp. Adres lokalu
Powierzchnia

w m2 
Stawka wywoławcza 

nett o za 1m2 w zł
Wyposażenie 
w instalacje

Wadium
w zł (nett o)

1. pl. Jana Pawła II 6, 
41-709 Ruda Śląska 2,00 75,00 Instalacja 

elektryczna 75,00

UWAGA: DO STAWKI DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 13.15 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, p. 213 sala sesyjna Urzędu Miasta, II piętro. Uczest-

nicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta p. 13 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 przetar-
gu. 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 nieokreślony. 
Powierzchnię przeznaczoną na zainstalowanie automatu samosprzedającego można oglądać 

w dniach 17-18 maja 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska pod nu-

merem telefonu 32 244-90-91. 
Dorian Bzdyra (w czerwonym stroju) zdobył 

srebro w stylu klasycznym. 

Srebrny Dorian
ZAPASY

Srebrnym medalem może pochwalić się zapaśnik 
Dorian Bzdyra. Zawodnik Pogoni po raz kolejny 
w tym roku wykazał się determinacją i dobrą formą. 
Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfi kacyjnego 
młodzików w zapasach w stylu klasycznym, który od-
był się w ubiegły weekend (20-21.04) w Potoczku koło 
Janowa Lubelskiego. Młody rudzianin wywalczył 
srebrny medal w kategorii 68 kg. – Gratulujemy nasze-
mu zawodnikowi i życzymy mu dalszych sukcesów – po-
wiedział Piotr Topolski z rudzkiej Pogoni. 

21. kolejka (21 kwietnia)
Wawel Wirek – Pogoń Ruda Śląska 4:0

1:0 P. Rutkowski, 16. min, 2:0 Lux, 43. min, 3:0 Lux, 51. 
min, 4:0 Mandzel, 87. min, Rutkowski – gol 14. min (ak-
cja głową), Lux – gol 42. min (akcja nogą), Lux – gol w 51. 
min (akcja nogą), Pyc – żółta kartka 75. min, 
Mandzel – gol 88. min (akcja nogą).
Skład: Wójcik – Rutkowski, Piętoń, Buchcik, K. Kałużny 
– Foryś (80’ Mandzel), Pyc, Schmidt (85’ Sławik), T. Rut-
kowski (76’ Meiksner) – Deptuch (55’ Chudziński), Lux. 

Urania Ruda Śląska – Iskra Pszczyna 1:2
1:0 Gondek, 41. min, 1:1 Zawadzki, 68. min, 1:2 Prusek, 
76. min, 

MKS Mysłowice – Grunwald Ruda Śląska 
2:0, 1:0 Jaszczuk, 45+2 min, 2:0 Kowalski, 79. min.  

Piłka nożna w skrócie
PIŁKA NOŻNA 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

OGŁOSZENIA
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Pobiegli w promieniach słońca
Biegi 

Piękna pogoda zachęciła miłośników aktyw-
nego stylu życia do udziału w sobotnim (21.04) 
„Biegu Wiewiórki”. Już po raz trzeci w tym roku 
biegacze, fani nordic walking oraz dzieci w róż-
nym wieku spotkali się na bieżni Szkoły Podsta-
wowej nr 15, żeby wystartować w rekreacyjnym 
biegu, który odbywa się w Rudzie Śląskiej co 
miesiąc.

– Ten bieg stawia przede wszystkim na rekre-
ację i dobrą zabawę. Chcielibyśmy, aby to wyda-
rzenie miało charakter rodzinny. Ciągle żyjemy 
w pędzie i mamy coraz mniej czasu dla siebie, 
dlatego warto na kilka godzin się zmobilizować 
i wspólnie z dziećmi przyjechać do Halemby. 
W ten sposób uczymy je aktywnych postaw 
i zdrowego stylu życia – podkreśliła Aleksandra 
Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Zapisy do biegu prowadzone są internetowo. 
W przypadku wcześniejszego zgłoszenia online 
opłata za bieg główny oraz nordic walking wy-
nosi 15 zł. Osoby zapisujące się na miejscu, 
w dniu imprezy, płacą 25 zł. Wysokość wpisowe-

W każdym biegu startuje wiele dzieci 
w różnym wieku. 

– Jakie odczucia po zawodach i jak Pan czuje się 
po zdobyciu kolejnego złotego medalu?

– Cóż, tak naprawdę jeszcze to do mnie do końca nie 
dociera. To wspaniałe uczucie mieć świadomość, że 
jest się najlepszym „klasykiem” w Polsce. Jest tylu 
wspaniałych zawodników, którzy pracowali równie 
ciężko jak ja, ale to mnie przypadł ten zaszczytny tytuł 
najlepszego zawodnika w kulturystyce klasycznej. Fakt 
ten cieszy mnie tym bardziej, że zdobyłem złoto nie 
tylko w swojej kategorii wzrostowej (do 171 cm), ale 
również pokonałem kulturystów z wyższych kategorii, 
ważących i mierzących znacznie więcej ode mnie. Daje 
mi to poczucie spełnienia i dobrze wykonanego zada-
nia. Przyjemnie jest spojrzeć na kilka ciężko przepra-
cowanych miesięcy ze świadomością, że było warto. 

– No właśnie, zmęczenie dało się we znaki?
– Czy było ciężko? Proszę sobie wyobrazić jeden 

dzień z życia kulturysty w końcowej fazie przygoto-
wań. Pobudka o godzinie 5.30, kontrolne ważenie, tre-
ning aerobowy, który trwa godzinę. Później praca 
z ludźmi, wymagającymi z mojej strony zainteresowa-
nia, uwagi i uśmiechu, następnie obowiązki codzienne, 
takie jak zakupy, opieka nad małym dzieckiem, goto-
wanie, wieczorna sesja treningowa składająca się 
z mocnego treningu siłowego oraz treningu cardio na 
schodach lub bieżni. Łatwo nie jest, ale to właśnie ta 

KULTURySTyKa

Rudzki kulturysta podbił Polskę
Z rudzianinem Pawłem Przybylskim, czyli zdobywcą złotego medalu na Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness, które odbyły się  
w ubiegły weekend (20-22 kwietnia) w Kielcach, rozmawiamy o jego sukcesach, treningach oraz planach na przyszłość. 

kręta i trudna do przebycia droga intensyfikuje później 
euforię po odniesieniu zwycięstwa.

– Wróćmy jednak do początków. Jak zaczęła się 
Pana przygoda z kulturystyką? Skąd taki pomysł, 
żeby zostać właśnie kulturystą?

– To było dość dawno. Pierwsze zetknięcie ze sztan-
gą wywołało u mnie nieznane wówczas uczucie pod-
niecenia. Dość szybko przyswajałem techniki wykony-
wania ćwiczeń. Przy pomocy mojego taty w mgnieniu 
oka zaadaptowałem piwnicę na przydomową siłownię. 
Trenując na sztangach zbudowanych z różnego rodzaju 
tłoków i wytoczonych elementów, zbudowałem cał-
kiem estetyczną sylwetkę. Później doszło zaintereso-
wanie odpowiednim odżywianiem, suplementacją, za-
awansowanymi technikami ćwiczeń oraz przejście na 
profesjonalną siłownię, co zapoczątkowało kolejny, już 
bardziej poważny etap budowania muskulatury.

 – Ile lat już Pan trenuje? 
– Szesnaście lat bez przerwy trwającej dłużej niż 

dwa tygodnie. To uzależnienie do końca życia.
– A jakie sukcesy uważa Pan za swoje najważniej-

sze? 
– Jeżeli chodzi o sukces zawodowy, to jest to niewąt-

pliwie zdobycie najważniejszego tytułu, jakim jest mi-
strzostwo Polski. Do tego zmierzała cała moja kariera 
kulturystyczna. Teraz czas spojrzeć dalej, poza granice 

naszego kraju. Z kolei moim największym sukcesem 
życiowym są narodziny mojej kochanej już siedmio-
miesięcznej córeczki, która towarzyszy mi pod sceną 
od mojego debiutu w zeszłym roku. Najpierw w brzusz-
ku mamy, a teraz w wózku.

– Debiutował Pan podczas II edycji Grand Prix 
Bińkowski Resort w Kielcach i zdobył złoty medal, 
a także złoto w kulturystyce klasycznej do 180 cm 
w kategorii open. To chyba wielki sukces jak na de-
biutanta?

– Tu muszę sprostować. Zdobyłem złoty medal 
w kategorii kulturystyka klasyczna mężczyzn do 180 
cm. W kategorii open zdobyłem 2. miejsce, ustępując 
jedynie doświadczonemu i utytułowanemu zawodniko-
wi Jackowi Ratusznikowi. Open to wszechkategoria, 
czyli wszystkie kategorie wzrostowe. Startując w II 
edycji Grand Prix Bińkowski Resort 2017, byłem prze-
konany, że będzie to mój pierwszy i zarazem ostatni 
start w zawodach. Chciałem sprawdzić, jak to jest sta-
nąć na scenie w świetle reflektorów przed panelem sę-
dziowskim i widownią. Pokochałem ten dreszczyk 
emocji. To uczucie współzawodnictwa, a że debiut wy-
szedł lepiej niż się spodziewałem, nie mogłem poprze-
stać na jednym starcie. To uzależnienie, z którego nie 
mogę i nie chcę się wyleczyć. Niech trwa jak najdłużej. 
Przy okazji chciałbym bardzo podziękować moim 
sponsorom firmie CallistoShop Marek Szymański  
i firmie Sport Partner Hanusiak Marek, bez których 
nie osiągnąłbym tych wszystkich sukcesów.

– Potem były kolejne sukcesy. Jakie? 
– Kolejnym sukcesem był start w Pucharze Bałtyku. 

W pierwszym tygodniu po moim debiucie. Tam udało 
się zdobyć złoto zarówno w mojej kategorii wzrosto-
wej (kulturystyka klasyczna do 180 cm wzrostu), jak 
i w kategorii open. Pasmo zwycięstw kontynuuję od 
tego sezonu startowego, począwszy od II Otwartych 
Mistrzostw Wielkopolski w KiF 2018 (podwójne zło-
to), poprzez Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w KiF 
2018 (złoto w kategorii oraz 2. miejsce w kategorii 
open), skończywszy na Mistrzostwach Polski w KiF 
2018, gdzie zdeklasowałem rywali w swojej kategorii 

wzrostowej oraz w kategorii open. Wraz z moim trene-
rem Bartkiem Janeckim śmiejemy się, że jeszcze nie 
wiem, jak to jest zejść ze sceny w charakterze przegra-
nego zawodnika. Oby jak najdłużej to trwało!

– Trenuje Pan w zabrzańskim klubie Olimp Za-
brze. Proszę więcej o tym opowiedzieć.

– Trenuję głównie w klubie, w którym pracuję na co 
dzień jako trener personalny, tj. w siłowni Conan w Ru-
dzie Śląskiej, ale startuję w zawodach z ramienia Klubu 
Sportowego Olimp Zabrze, który zasłużył już sobie na 
miano prawdziwej mekki kulturystyki. Trenują tu nie 
tylko mieszkańcy Zabrza i okolic, ale również uznani 
kulturyści z innych zakątków Polski.

– I jeszcze na koniec – jakie plany na przyszłość 
ma Paweł Przybylski? 

– Aktualnie planuję poświęcić więcej czasu rodzinie 
i przyjaciołom. Mam w planach krótkie wakacje oraz 
odpoczynek. Po regeneracji usiądę z trenerem i obmy-
ślimy plan na przyszły sezon. Myślę, że spróbuję swo-
ich sił na arenie międzynarodowej. W Polsce osiągną-
łem już wszystko to, co sobie założyłem.

Podczas zawodów w Kielcach rudzianin zdobył 
złoto i został mistrzem Polski. 

Paweł Przybylski musi mierzyć się  
z silną konkurencją. 

Ostatnie dwa lata były pełne sukcesów 
dla Pawła Przybylskiego. 

go za dzieci niezależnie od sposobu zapisu wy-
nosi 5 zł. Wszystkie informacje na temat biegu, 
regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można 
znaleźć na stronie www.biegwiewiorki.pl. 
Kolejne biegi w tym roku odbędą się: 19.05, 
16.06, 7.07, 4.08, 8.09, 6.10, 3.11.

Worek medali dla Manty
Podczas trzydniowych XIII Ogólnopolskich Zawodów w Pły-

waniu o Puchar Rycerza Kmity w Zabierzowie pływacy kochło-
wickiej Manty zdobyli worek medali. Zawodnicy zgarnęli: sześć 
złotych, trzy srebrne i osiem brązowych medali, co daje w sumie 
17. i 5. miejsce wśród wszystkich klubów startujących w tej im-
prezie pływackiej. Podczas pierwszego bloku zawodów 1. miej-
sce zdobyła Dominika Nocoń (400 m stylem zmiennym),  
2. miejsce Patrycja Szymczak (400 m stylem dowolnym),  
2. miejsce Wiktoria Cioch-Gradzik  (800 m stylem dowolnym), 
3. miejsce Wiktor Kijek (400 m stylem dowolnym), 4. miejsce 
Magdalena Sobolewska i 7. miejsce Nikola Niewiadomska (obie 
800 m stylem dowolnym). Drugi dzień zawodów w Zabierzowie 
również obfitował w medale dla Manty. Pierwsze miejsca wy-
walczyły Marta Poppe na 50 m stylem dowolnym i 50 m stylem 
klasycznym oraz Wiktoria Cioch-Gradzik na 200 m stylem do-
wolnym. Na drugim stopniu podium w konkurencji 50 m stylem 
dowolnym stanął Arkadiusz Grychtoł, a 3. miejsce zdobyła 
Magdalena Sobolewska na 200 m stylem dowolnym. Z ko-
lei trzeciego dnia zmagań zawodnicy z Kochłowic wrócili 
z ośmioma medalami i cennymi nagrodami. Wyróżnieni zostali 
wszyscy finaliści wyścigu Memoriałowego Rycerza Kmity na 
dystansie 200 m stylem motylkowym, a wśród nich: Wiktoria 
Cioch-Gradzik, która zdobyła 3. miejsce, natomiast Magdalena 

Sobolewska i Dawid Kowalczyk zajęli 5. miejsce. Na najwyż-
szym stopniu podium uplasowali się Marta Poppe w rywalizacji 
dziewcząt 10-11 lat na 50 m stylem motylkowym i Arkadiusz 
Grychtoł w rywalizacji chłopców 14-15 lat na 50 m stylem 
grzbietowym. Drugie miejsce wśród dziewcząt 14-15 lat zajęła 
Wiktoria Cioch-Gradzik w konkurencji 100 m stylem dowolnym. 
W tej samej konkurencji w kategorii 16 lat i starsi na trzeciej po-
zycji uplasowała się Patrycja Szymczak. Trzecie miejsca wywal-
czyli również: Arkadiusz Grychtoł – 50 m stylem motylkowym 
i 100 m stylem dowolnym oraz Dominika Nocoń (16 lat i starsi) 
– 50 m stylem motylkowym. Do zdobytych medali dwa srebrne 
dorzuciła jeszcze trenerka Anna Nocoń w konkurencji 100 m sty-
lem zmiennym oraz sztafecie 4 x 50 m stylem zmiennym.

Pływacy Manty pochwalili się dobrą formą podczas 
zawodów w Zabierzowie. 

ReKLaMa
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Czas na „klimę”

Czy w pełni sprawne układy w pojeździe są gwarancją bezpiecznej jazdy? Otóż nie. By nasze podróże przebiegały bez zakłóceń, a przede wszystkim były 
pozbawione ryzyka, jeżeli chodzi o zdrowie, konieczna jest także sprawna klimatyzacja. Raz w roku warto więc sprawdzić jej podstawowe elementy, a nie 
czekać na poważniejszą usterkę. Teraz jest najlepszy czas, by to zrobić, bo już wkrótce – wraz z nadejściem cieplejszych dni – coraz częściej będziemy uży-
wali klimatyzacji. To także dobry moment ze względu na to, że w kwietniu i maju w Centrum Motoryzacyjnym AUTO-BUD obowiązuje specjalna promocja 
na „klimę”.

Dlaczego właśnie teraz?
Zimą niestety wielu kierowców nie 

pamięta o regularnym uruchomieniu 
„klimy”. Tymczasem, by prawidłowo 
ona funkcjonowała, konieczne jest jej 
włączenie co najmniej raz w miesiącu. 
Jeżeli o tym zapomnimy, to z płynu mo-
gą wytrącić się smarne dodatki i nie bę-
dą spełniać one swojej funkcji. Ponadto 
proces starzenia się gumowych uszczel-
nień w układzie klimatyzacji znacznie 
się przyspieszy. W ten oto sposób szyb-
ko można doprowadzić do nieszczelno-
ści klimatyzacji. To z kolei może się 
skończyć tym, że w upalne dni przy pró-
bie uruchomienia klimatyzacji, ta po 
prostu odmówi posłuszeństwa. – Każdy 
element, jeżeli długo nie będzie używa-
ny, straci na swojej funkcjonalności,  
a ponadto nie będzie dawał sygnałów, 
że coś się popsuło. Dlatego radzę, aby 
wyrobić sobie nawyk regularnego ser-
wisowania klimatyzacji. Używajmy jej 
w mniejszym lub większym zakresie 
przez cały rok, ale niech wiosna, gdy ro-

bi się coraz cieplej, stanie się czasem, 
kiedy zdecydujemy się na wizytę w ser-
wisie – doradza Damian Śledź, kierow-
nik Centrum Motoryzacyjnego AUTO-
BUD w Świętochłowicach.

Co i kiedy może się popsuć?
Podstawowe zagrożenie dla samo-

chodu przy używaniu klimatyzacji, mo-
że wiązać się oczywiście z wytrącaniem 
się czynnika chłodzącego. Rocznie 
z klimatyzacji ucieka go ok. 10-20 
proc., a wraz z tym spada wydajność 
układu i rośnie ryzyko wystąpienia 
awarii. Dlatego oprócz regularnego na-
bicia klimatyzacji, raz w roku należy 
oddać samochód fachowcom w celu 
wyczyszczenia kanałów dystrybucji 
powietrza, odgrzybienia klimatyzacji, 
czy nawet wymiany filtra kabinowego. 
Co dwa, trzy lata konieczne jest także 
wymienienie filtra osuszacza. – Oprócz 
cyklicznego sprawdzenia tych wszyst-
kich elementów, trzeba także samemu 
być uważnym podczas jazdy. Klimaty-

www.auto-bud.com.pl

CENTRUM MOTORYZACYJNE 
GRUPA AUTO-BUD  Sp. z o.o.

Bosch Service AUTO-BUD

LAMBDA  Warsztat

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów

– ŚWięTOChłOWiCe ul. Katowicka 73  
(naprzeciw Gazowni), 

czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, 
tel. 32 245-28-91, 502-567-630

zacja może dawać sygnały, świadczą-
ce o tym, że najwyższy czas na serwis, 
a później ewentualną naprawę – za-
znacza Damian Śledź.

Najczęściej można to zauważyć za 
sprawą powietrza, które nie jest dosta-
tecznie chłodzone lub w sytuacji, gdy 
za oknem pada deszcz, czy jest wilgot-
no, a wewnątrz szyny są niedostatecz-
nie osuszane. Kolejnym sygnałem może 
być nieprzyjemny zapach, który wynika 
m.in. z zagrzybienia przewodów wenty-

lacyjnych, parownika lub filtra prze-
ciwpyłkowego. Ponadto jeżeli klimaty-
zacja wydaje niepokojące odgłosy lub 
wyłącza się w trakcie chłodzenia, warto 
wybrać się do Centrum Motoryzacyjne-
go AUTO-BUD, by skorzystać z pomo-
cy fachowców. – Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w zakresie serwisowania 
oraz zakładania klimatyzacji, a ponadto 
możemy pochwalić się listą stałych klien-
tów, jeżeli chodzi o te usługi, także bez 
cienia wątpliwości mogę zapewnić, że 
warto nam zaufać – mówi Damian Śledź.

Dlaczego akurat  
AUTO-BUD?

Poza doświadczeniem niewątpliwy-
mi atutami serwisu znajdującego się 
przy ul. Katowickiej 73 w Świętochło-
wicach jest praca na profesjonalnym 
sprzęcie. – Posiadamy stanowisko au-
tomatycznej kontroli i napełniania ukła-
dów klimatyzacji. ACS 611 jest w pełni 
automatycznym, wydajnym urządze-
niem do obsługi klimatyzacji w samo-

99 zł – tylko tyle 
w kwietniu i maju 

kierowcy zapłacą za 
serwis klimatyzacji  

w Centrum 
Motoryzacyjnym  

AUTO-BUD  
w Świętochłowicach

+ koszt czynnika

chodach osobowych, dostawczych oraz 
ciężarowych. Urządzenie automatycz-
nie kontroluje proces odzysku czynnika 
i napełniania. Wysokowydajna pompa 
zapewnia szybkie napełnienie czynni-
kiem i olejem – tłumaczy Damian Śledź. 
– Jest to najnowocześniejsza maszyna 
do klimatyzacji na nowy czynnik, którą 
nabyliśmy niedawno. Tym samym jeste-
śmy pierwszym warsztatem w Polsce, 
który takie urządzenie posiada – dodaje. 

Gwarancja wysokiej jakości usług 
idzie ponadto w parze w AUTO-BU-
DZIE z atrakcyjną ceną. W kwietniu 
oraz w maju Centrum Motoryzacyjne 
ze Świętochłowic oferuje serwis klima-
tyzacji w atrakcyjnej cenie 99 zł. Po-
nadto dobicie czynnika chłodzącego 
kosztuje 25 zł za 100 gramów. – Zależy 
nam na tym, żeby klient przyjeżdżał 
i wyjeżdżał od nas z poczuciem, że jego 
komfort i bezpieczeństwo są dla nas 
najważniejsze, bo jest to jeden z naszych 
priorytetów – podsumowuje Damian 
Śledź. 
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