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Pierwsza  
Noc Chórów  
za nami! Więcej str. 10

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

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

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

Tel. 32 700-70-78



Uroczyste przekazanie kluczy  
odbyło się podczas gali w MCK-u.

RZAZ integrował się

2

Tydzień Godności osób niepełnosprawnych 
www.wiadomoscirudzkie.pl  MiasTo | 23.05.2018

Niezwykły tydzień po raz 15.
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Trwa Tydzień Godności osób niepełnosprawnych. w tym roku w trakcie 
kilkunastu dni odbędzie się 21 wydarzeń. o nich, a także o sytuacji 
mieszkańców rudy śląskiej z niepełnosprawnością rozmawiamy z haliną 
ignor, pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych.

Halina Ignor, pełnomocnik  
ds. osób niepełnosprawnych.

– Jak zrodził się pomysł na taką 
formę integracji? Jak Pani widzi po 
osobach niepełnosprawnych – czym 
jest dla nich ten tydzień, a także sa-
me przygotowania do niego?

– Pomysłodawcami tego przedsię-
wzięcia są pracownicy Caritas Archi-
diecezji Katowickiej Ośrodka dla Nie-
pełnosprawnych „Najświętsze Serce 
Jezusa”. Zainspirowani szczególnym 
wydarzeniem, jakim było zadedyko-
wanie przez Radę Europy osobom nie-
pełnosprawnym roku 2003, postano-
wili oni opracować koncepcję cyklicz-
nego przedsięwzięcia, które sprzyjało-
by uwrażliwieniu społeczeństwa na 
godność i prawa osób niepełnospraw-
nych, docenianiu wysiłku wkładanego 
przez nich samych i ich rodziny 
w osiągnięcie jak najwyższego pozio-
mu sprawności i samodzielności.  
W 2003 roku podczas Festynu Integra-
cyjnego „Bądźmy Razem” po raz 
pierwszy władze samorządowe przeka-
zały niepełnosprawnym mieszkańcom 
Rudy Śląskiej symboliczny klucz do 
bram miasta. Gest ten wyrażał szacu-
nek dla osób niepełnosprawnych i uzna-
nie, że są one autentycznymi gospoda-
rzami tego miasta. Wówczas zrodził się 
pomysł, by tego typu przedsięwzięcie 
służące promowaniu idei równoupraw-
nienia i integracji społecznej, odbywało 
się w Rudzie Śląskiej cyklicznie. Tak 
też powstała koncepcja corocznego or-
ganizowania w maju Tygodnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych. Od tej 
pory w ramach wspomnianych obcho-
dów w poszczególnych dzielnicach 
miasta odbywają się rozmaite przedsię-
wzięcia kulturalne, artystyczne, eduka-
cyjne, sportowe i rekreacyjne, w orga-
nizację których angażują się rudzkie 
instytucje, organizacje, placówki 
oświatowe i ośrodki wsparcia, które na 
co dzień wspierają ludzi niepełno-
sprawnych.

– Można powiedzieć, że Tydzień 
Godności jest odpowiedzią na po-
trzeby osób niepełnosprawnych? 
Z jakimi problemami i sugestiami 
zgłaszają się oni do Pani najczę-
ściej?

– Tydzień Godności to raczej rozbu-
dzenie świadomości społecznej o po-
trzebach i możliwościach osób niepeł-
nosprawnych, podkreślenie ich godno-
ści i prawa do pełnej integracji spo-
łecznej, a także docenienie ich wysiłku 
w osiąganiu sprawności, zaradności 
i samodzielności. Potrzeby osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin związane 
są najczęściej z trudną sytuacją finan-
sową w rodzinie. Sama niepełnospraw-
ność powoduje, że w rodzinie pojawia 
się wiele wydatków. Często osoby nie-
pełnosprawne szukają informacji  

Już po raz piętnasty w Rudzie Śląskiej uroczy-
ście zainaugurowano Tydzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych, przekazując osobom, których 
obchodzimy święto, klucz do bram miasta. Jak co 
roku w ramach TGON przygotowano szereg im-
prez i spotkań.

Po oficjalnym rozpoczęciu faktyczne obchody 
rozpoczęły się w sobotę (19.05). Teraz na uczest-
ników i gości czekać będzie m.in. Olimpiada Ra-
dości, Turniej Szachowy i Warcabowy, XV Turniej 
Skata i Remika, konkurs karaoke, piknik rodzinny, 
plener artystyczny, a także dni otwarte. – Życzę 
wszystkim, którzy będą przeżywać w najbliższych 
dniach wydarzenia związane z Tygodniem Godno-
ści, aby ich życie coś znaczyło. Zgodnie z tym, co 
powiedział Albert Einstein: „Życie pojedynczego 
człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeżeli dzięki nie-
mu życie każdej żywej istoty staje się bardziej god-
ne i piękne” – podkreśla wiceprezydent miasta 
Anna Krzysteczko.

Rządzą miastem

o możliwości uzyskania  dofinansowa-
nia np. do wyjazdu na turnus rehabili-
tacyjny czy do zakupu sprzętu rehabi-
litacyjnego, dostosowania mieszkania 
do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
załatwienia formalności w zakresie 
uzyskania orzeczenia, czy karty par-
kingowej. 

– W ramach Tygodnia Godności 
wydarzenia są organizowane przez 
różne placówki i stowarzyszenia. 
Czego można się spodziewać w tym 
roku?

– Obchody rozpoczęły się mszą św. 
w intencji niepełnosprawnych miesz-
kańców i ich opiekunów. Podczas ofi-
cjalnej inauguracji w Miejskim Cen-
trum Kultury władze miasta przekaza-
ły osobom niepełnosprawnym symbo-
liczny klucz do „bram miasta”, aby  
w ten sposób wyrazić swój szacunek 
wobec nich i potwierdzić, że są pełno-
prawnymi obywatelami miasta. Nie-
które imprezy, jak Turniej Szachowy 
i Warcabowy oraz Turniej Skata i Re-
mika, stały się imprezami cykliczny-
mi. Cykliczną imprezą jest również 
festyn, od kilku lat organizowany 
przez Rudzki Zakład Aktywności Za-
wodowej, który co roku przyciąga rze-
sze osób niepełnosprawnych, ich ro-
dziny i opiekunów oraz mieszkańców 
Rudy Śląskiej. Imprezy sportowe rów-
nież na trwale wpisały się w obchody 
Tygodnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych. Jedną z nich jest Sparta-
kiada Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej „Olimpiada Radości”. Za-
wody zawsze rozpoczynają się uro-
czystym zapaleniem symbolicznego 
znicza i wciągnięciem na maszt pro-
porca „Olimpiady Radości” przy 
akompaniamencie specjalnie na tę 
okazję skomponowanego hymnu.

Cykliczną imprezą stał się również 
plener artystyczny „Barwy Śląska”, 
podczas którego osoby niepełnospraw-
ne mogą wyzwolić swoją ekspresję 
twórczą w dziedzinie fotografii lub 
malarstwa. Organizacje pozarządowe 
organizują dni otwarte dla mieszkań-
ców, którzy mają okazję zaznajomić 
się z ich działalnością. Amazonki dzie-
lą się informacjami na temat działalno-
ści stowarzyszenia, pracy wolontariu-
szek, a przede wszystkim cennymi ra-
dami jak radzić sobie z chorobą i stre-
sem. Członkowie Polskiego Związku 
Niewidomych zapraszają na dzień 
otwarty, aby zademonstrować sprzęt 
dostosowany do potrzeb osób z dys-
funkcją wzroku i ułatwiający życie 
osobom niewidomym i słabowidzą-
cym. Dzieci z Ośrodka Adaptacyjnego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych to naj-
młodsi uczestnicy tych obchodów,  
a ich występy podczas pikników ro-

dzinnych corocznie dostarczają wielu 
wzruszeń. Dzienny Dom „Senior  
– WIGOR” organizuje konkurs kara-
oke, a Powiatowy Urząd Pracy warsz-
taty, seminaria, dni otwarte zarówno 
dla osób niepełnosprawnych, jak i dla 
potencjalnych pracodawców. Należy 
także podkreślić imprezy przygotowa-
ne przez nauczycieli i uczniów placó-
wek oświatowych.

– Pracowała Pani najpierw jako 
kierowniczka Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Bykowinie, następnie została 
Pani pełnomocnikiem osób niepełno-
sprawnych. Wie więc Pani z pewno-
ścią, jak funkcjonowanie osób niepeł-
nosprawnych w Rudzie Śląskiej zmie-
nia się na przestrzeni lat...

–  Na szczęście minęły już czasy, 
kiedy niepełnosprawność postrzegana 
była jako zbędny balast dla otoczenia, 
a rola osób niepełnosprawnych była 
zupełnie marginalizowana. Z jednej 
strony dostrzegamy, jak wielkie prze-
miany dokonały się w Polsce w ostat-
nich latach, jak wiele dobrego uczy-
niono, by zlikwidować lub złagodzić 
utrudnienia, jakie towarzyszą osobom 
niepełnosprawnym. Z drugiej zaś stro-
ny obserwujemy, że na temat niepeł-
nosprawności nadal funkcjonuje wiele 
stereotypowych opinii, koncentrują-
cych się wyłącznie na słabych stronach 
osób niepełnosprawnych – ich kondy-
cji fizycznej czy psychicznej. Takie 
pojmowanie niepełnosprawności skut-
kuje często niechęcią wobec osób nie-
pełnosprawnych i w następstwie ich 
społeczną marginalizacją. Należy więc 
w taki sposób oddziaływać na świado-
mość zarówno całego społeczeństwa, 
jak i poszczególnych osób niepełno-
sprawnych, by wzmacniać ich godność 
i wartość, dopingować do różnorodnej 
aktywności, dającej szansę na popra-
wę kondycji fizycznej, psychicznej 
i duchowej. W Rudzie Śląskiej podej-
mowanych jest szereg działań, których 
celem jest stworzenie osobom niepeł-
nosprawnym warunków do rozwoju 
i udziału w życiu społecznym. Działa-
niom tym sprzyja dobrze rozbudowana 
infrastruktura służąca osobom niepeł-
nosprawnym od najmłodszych lat do 
późnej starości oraz duże zaangażowa-
nie władz miasta, jednostek miejskich 
oraz organizacji pozarządowych.

 JO

W sumie w tym roku Tydzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych został poszerzony do 12 dni, 
a jego finał odbędzie się we wtorek (29.05), kiedy 
to na placu Jana Pawła II odbędzie się przekazanie 
pojazdów przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych, a  później w Szkole Podstawowej nr 11 
w Bielszowicach rozpocznie się gala osób niepeł-
nosprawnych. JO

Muzyki, tańca i mnóstwa dobrej zabawy nie 
brakowało na  „Pikniku Integracyjnym” Rudzkie-
go Zakładu Aktywności Zawodowej, który odbył 
się na stadionie Grunwaldu w Halembie. Uczest-
nicy pikniku wypuścili także 500 kolorowych ba-
lonów, które poszybowały w niebo. Impreza  zor-
ganizowana w sobotę (19.05) była pierwszą w ra-
mach Tygodnia Godności Osób Niepełnospraw-
nych. 

– Te balony, które zaraz poszybują w niebo, są 
jednocześnie symbolem rozpoczynającego się Ty-
godnia Godności Osób Niepełnosprawnych, a przy 
okazji także symbolem szczęścia, miłości i integra-
cji – podkreśliła Anna Krzysteczko, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej. – Ten piknik to już tradycja dla 
Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Dzi-
siaj bawimy się dobrze, a uczestnicy biorą udział 
w wielu atrakcjach. Integrujemy się wszyscy ra-
zem – osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie 
oraz pracownicy rudzkich ośrodków wsparcia  
– dodała Halina Ignor, pełnomocnik prezydent 
miasta ds. osób niepełnosprawnych. 

Dodajmy, że głównym celem działalności Rudz-
kiego Zakładu Aktywności Zawodowej, który co-
rocznie bierze udział w Tygodniu Godności Osób 
Niepełnosprawnych, jest rehabilitacja osób niepeł-
nosprawnych – przede wszystkim zawodowa, na-
stawiona na ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnie-
nia oraz awansu zawodowego. RZAZ prowadzi 
również rehabilitację społeczną i zdrowotną.  AL
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Podczas pikniku 500 kolorowych 
balonów poleciało do nieba. 
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Kolorowy pochód w Wirku 
Pochód Godności po raz ko-

lejny przeszedł ulicami Wirku. 
W ten sposób społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 12 Spe-
cjalnej oraz Stowarzyszenie 
Otwarte Serca włączyły się  
w obchody Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych. 
W tym roku trasa pochodu pro-
wadziła od placu przed CH Pla-
za przez historyczną ul. Kubiny 
oraz osiedle przy ul. Paderew-
skiego aż do budynku szkoły 
przy ul. Sygietyńskiego 6. 

– Pochód Godności to sym-
bol wyjścia do społeczeństwa i pokazania niepeł-
nosprawności w kolorowy oraz wesoły sposób. 
Nie chcemy zamykać naszych dzieci w swoim śro-
dowisku, chcemy żyć aktywnie i chcemy być wszę-
dzie obecni – zaznaczyła Justyna Słota, wicepre-
zes Stowarzyszenia Otwarte Serca. – W naszym 
kolorowym Pochodzie Godności uczestniczyły za-

równo przedszkolaki, uczniowie, jak i seniorzy, 
a jego głównym celem była integracja w środowi-
sku lokalnym, a także międzypokoleniowa – doda-
ła. 

W pochodzie wzięli udział reprezentanci szkół 
i ośrodków w Rudzie Śląskiej oraz zaproszeni go-
ście.  AL

Pochód Godności przeszedł ulicami miasta.
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PRZEDSZKOLA

Opłaty za przedszkole do zmiany?

3www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 23.05.2018

REKLAMA

W Rudzie Śląskiej jest ok. 4500  
przedszkolaków.
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Są szanse na to, że w naszym mieście zmieni się system rozliczania za pobyt dzieci w przedszkolach. Urzędnicy pracują nad tym, ale 
szczegółów nie chcą zdradzać. Te mają być znane do początku kolejnego roku szkolnego.

O planowanych zmianach udało się dowie-
dzieć za sprawą sygnałów, jakie otrzymujemy 
od Czytelników. – Bytom wprowadził parę lat 
temu system naliczania opłat poprzez odbijanie 
kart. Rodzice deklarują godziny, natomiast roz-
liczenie dotyczy godzin faktycznych. Świetna 
sprawa. U nas płacimy za godziny deklarowa-
ne, a nie godziny rzeczywiste – tłumaczy jedna 
z mam. – Oczywiście rozumiem, że wiąże się to 
z zarezerwowaniem etatu pracy na-
uczycieli, ale może warto wprowadzić 
system podobny jak w miastach ościen-
nych – dodaje. 

Jak udało nam się dowiedzieć, 
w rudzkim magistracie obecnie trwają 
prace nad nowym uregulowaniem od-
płatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Jed-
nak na szczegóły trzeba będzie poczekać kilka 
miesięcy. – Rodzice dzieci uczęszczających do 
rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych będą poinfor-

mowani przez dyrektorów placówek o ewentu-
alnych zmianach, które zaczną obowiązywać 
od 1 września 2018 r. – zapowiada Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda 
Śląska.

Opłata za przebywanie dziecka w przedszkolu 
w ponadprogramowym czasie (ponad pięć godzin) 

wynosi w naszym mieście złotówkę za godzinę zajęć. 
– Opłata ta dotyczy dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  

– precyzuje Adam Nowak.

Przypomnijmy, że największe 
problemy z zalewiskami były 
w Chebziu, Kochłowicach, Goduli 
i Orzegowie. – Ta ulewa zaskoczyła 
wszystkich swoją intensywnością. 
Nie wszędzie kanalizacja deszczowa 
dała radę odebrać taką ilość wody, 
która spadła na metr kwadratowy  
w tak krótkim czasie – podkreśla Ro-
man Dymek, naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego.

Takim miejscem był m.in. stadion 
Burloch Arena, gdzie po deszczu po-
wstała kilkucentymetrowa tafla wo-
dy. Tymczasem jest to obiekt stosun-
kowo nowy. Co więc zawiodło? 
– Wszystkie nowe obiekty na terenie 
Burloch Areny zostały odpowiednio 
zaprojektowane pod kątem odprowa-
dzania wód opadowych. Cały ośro-
dek został wyposażony w sieć kanali-
zacji deszczowej z odpowiednimi 
odbiornikami i podziemnym zbiorni-
kiem retencyjnym. Wykonano rów-
nież dodatkowo odwodnienie lodo-
wiska, które było zrealizowane w la-
tach ubiegłych i zostało najniżej po-
łożone ze wszystkich obiektów – od-
powiada Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. – Należy jednak zwró-
cić uwagę, że deszcz jaki miał miej-
sce w piątek miał charakter wyjątko-
wy i ponadnormatywny i Burloch 
Arena stała się odbiornikiem wód 
deszczowych z całego osiedla  
ul. Modrzejewskiej, a istniejące wy-
żej studzienki kanalizacyjne nie  
dały rady odebrać takiej ilości wody 
– tłumaczy.

Jak z kolei wyjaśnia Roman Dy-
mek – na Burlochu cały czas trwają 
prace i wraz z wodą ze skarp spłynę-
ła ziemia, która dodatkowo utrudniła 

– Mieszkańcy naszego miasta bardzo często 
sygnalizują dwa problemy. Jeden z nich dotyczy 
wycinki drzew w naszych lasach, a drugi poja-
wiania się dzików w różnych miejscach miasta 
– podkreśliła Ewa Chmielewska, prezes Funda-
cji Aktywni Społecznie AS. – Odpowiedź z La-
sów Państwowych, którą otrzymaliśmy, nie wy-
jaśniła naszych wątpliwości. Ponadto okazało 
się, że wśród drzew, które wskazano w piśmie 
jako przeznaczone do wycinki, nie ma tych, któ-
re faktycznie zostały oznakowane. Dlatego zor-
ganizowanie takiego spotkania stało się ko-
niecznością – dodała.

Jednym z ekspertów zaproszonych na spo-
tkanie był Grzegorz Skurczak, zastępca kato-
wickiego nadleśniczego, który odpowiadał na 
pytania dotyczące m.in. wycinki. – Aby zacho-
wać ciągłość istnienia lasu, jego różnorodność 
i stabilność, konieczna jest obecność wszystkich 

ZALANIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Co z tą wodą?
Wracamy do tematu zalań, do których doszło po piątkowej (17.05) 
nawałnicy. Wśród mieszkańców pojawiły się pytania np. o to, dla-
czego nowy obiekt, jakim jest Burloch Arena, po ulewie bardziej 
przypominał basen niż stadion. Urzędnicy tłumaczą, że został on 
odpowiednio zaprojektowany, a kanalizacja działa bez zarzutu. 
Problem jednak polegał na tym, że studzienki „nie dały rady”.

odwodnienie. Natomiast jeżeli cho-
dzi o zalanie ulicy Tunkla, to jak tłu-
maczą przedstawiciele Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
– funkcjonuje tam nowa i właściwie 
zaprojektowana kanalizacja, która 
wyposażona jest we wpusty oraz 
zbiorniki retencyjne. Wody było jed-
nak zbyt dużo, by natychmiast opa-
dła. Ponadto jest szansa na poprawę 
sytuacji przy ul. Asfaltowej, która 
w piątek została zalana na odcinku 
pod wiaduktem kolejowym. – Moder-
nizacja odwodnienia ulicy Asfaltowej 
będzie realizowana w ramach prze-
budowy tej ulicy – projekt jest na eta-
pie uzgodnień – zapowiada Małgo-
rzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK.

Dodajmy, że na szczęście po piąt-
kowych ulewach nie doszło do po-
dobnych zalań, które miały miejsce 
w 2013 roku. Udało się tego uniknąć 
m.in. dzięki temu, że w naszym mie-
ście działają cztery przepompownie 
wód opadowych. Znajdują się one 
przy ul. Węzłowej i Kokota w Biel-
szowicach, za pomocą których z tych 
ulic oraz okolicznych, a także ze 
zlewni położonych po stronie połu-
dniowej i północnej odprowadzana 
jest woda do koryta Potoku Bielszo-
wickiego, przy ul. Basenowej i Wrzo-
sowej w Bielszowicach wraz z syste-
mem zbiorników retencyjnych oraz 
przy ul. Jana Karskiego w Bykowi-
nie. Za pomocą tej przepompowni 
odprowadzana jest woda do koryta 
Potoku Bielszowickiego wraz z uli-
cami Katowicką (z przecznicami), 
Górnośląską, Gwarecką, Zgrzebnio-
ka, Grzegorzka, Wilka, Poloczka, 
Okopową, Robotniczą, Korfantego 
(z przecznicami), Jana Karskiego oraz 
Henryka Sławika. Joanna Oreł

Przypomnijmy, że zmiany w systemie opłat 
mogłyby oznaczać rewolucję, bo obecnie do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Ru-
dzie Śląskiej uczęszcza ok. 4 500 dzieci. 

Joanna Oreł

KONSULTACJE 

Wycinka drzew tematem spotkania
O wycince drzew w lasach kochłowickich, halembskich i panewnickich, prowadzonej przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowi-
ce, rozmawiano w czwartek (17.05) w rudzkim Urzędzie Miasta. Spotkanie zostało zorganizowane przez władze miasta na wniosek 
Fundacji Aktywni Społecznie AS. Przy okazji tematu wycinki drzew poruszony został również problem dzików.

faz rozwojowych lasu. W zależności od tego, 
jakie gatunki mają rosnąć, stosuje się różne 
techniki cięć, tak aby zapewnić im odpowiednie 
warunki, czyli dostęp do światła, wody i powie-
trza. W przypadku gatunków światłożądnych, 
takich jak sosna, są to powierzchnie otwarte. 
Dlatego m.in. są dokonywane zręby, ponieważ 
taki gatunek w ten sposób się odnawia – tłuma-
czył Grzegorz Skurczak. – O wycince decyduje 
też wiek drzewostanów. Aby właściwie gospo-
darować lasem i zapewnić bezpieczeństwo eko-
logiczne, utrzymuje się drzewostan w średnim 
wieku 57 lat. Kiedy drzewo dochodzi do okresu 
wymiany generacyjnej pokoleń, czyli zbliża się 
do wieku, w którym drewno zaczyna się psuć, 
wtedy je wycinamy – dodał.

Podczas spotkania padł zarzut, że problem 
pojawiających się w mieście dzików, ma zwią-
zek z wycinką drzew w lasach. – Nie możemy 

spraw wycinki drzew i migracji dzików trakto-
wać jako dwóch niezwiązanych ze sobą proble-
mów. Wycinane są ogromne tereny lasu i zwie-
rzęta boją się przebywać w lesie. Uciekają z nie-
go – zaznaczyła Ewa Chmielewska. Jednak, jak 
stwierdził nadleśniczy, jest to raczej problem 
związany z tym, że dziki mają w mieście łatwy 
dostęp do pożywienia. Zgodził się z tym także 
wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Z dzikami 
w naszym mieście mamy problem od 2015 roku 
i wtedy nie było wycinki drzew, dlatego uważam, 
że te dwa tematy nie mają ze sobą związku. Nie 
zgadzam się z tym, że zwierzęta te wychodzą do 
miasta, bo zabiera się ich naturalne środowisko 
– powiedział Mejer. – Lasy Państwowe realizują 
określoną politykę leśną. Dlatego my jako zarząd 
miasta jesteśmy spokojni o to, co się dzieje w la-
sach – dodał. 

 Agnieszka Lewko



4www.wiadomoscirudzkie.pl  INTERWENCJE | 23.05.2018

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.

Stan wiaduktu znajdującego się u zbiegu ul. Gierałtowskiego, Janasa i Skłodowskiej w Rudzie pozostawia wiele 
do życzenia. Poinformował nas o tym jeden z mieszkańców pobliskiego osiedla. – Aż strach tam przechodzić 
czy przejeżdżać, bo czasem z wiaduktu spadają fragmenty tynku lub jakieś elementy konstrukcji, co zagraża 
bezpieczeństwu – zaznacza pan Józef, nasz Czytelnik. – Trzeba natychmiast coś z tym zrobić, bo może dojść do 
tragedii i będzie wtedy za późno – argumentuje.

Wiadukt do rozbiórki

Wiadukt w Rudzie zostanie zlikwidowany 
w drugiej połowie roku.
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RUDA OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wojciecha 
Kossaka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach 21.02.2018 r. 
i 9.05.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własno-
ści Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Wojciecha 
Kossaka, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3901/120 o powierzchni 
1209 m2, użytki: Ps-IV, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz w księdze wie-
czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020419/4. 
W dziale III księgi fi guruje wpis : „Właściciele wykazów nr 363 i 477 Bielszowice przyznali 
sobie wzajemnie i ich następcom prawnym prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 
10.02.1890 r. – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 363 dnia 6.11.1969 r.
– tu przeniesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział IV wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 
z dnia 20.07.2006 r., działka nr 3901/120 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega skar-
pa bezpośrednio przyległego zbiornika wodnego, okresowo w zależności od występujących 
warunków atmosferycznych występują problemy hydrologiczne związane z powierzchnio-
wym odprowadzaniem wód deszczowych, jak również podnoszeniem się zwierciadła wód 
w zbiorniku; zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od występujących 
opadów atmosferycznych i może powodować okresowe zalewanie przyległego terenu, a co 
za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest niezagospodarowana, porośnięta 
trawą i drzewami, posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Kossaka. Zgodnie z art. 43 
ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budow-
lane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni ulicy Wojciecha Kossaka. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy 
grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. 
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 93.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną tre-

ścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na 
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.06.2018 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 4.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Kossaka” przelewem 
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz 
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Sprawą zainteresowali się już urzędnicy, jednak to nie 
miasto jest właścicielem wspomnianego wiaduktu. 
– Zgodnie z prawem budowlanym to właściciel lub 
zarządca obiektu zobowiązany jest do jego utrzymania. 

W przypadku rudzkiego wiaduktu są to Polskie Koleje 
Państwowe S.A – tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. 

– Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego miasto wystąpiło 20 marca 2018 roku do 
spółki PKP z wezwaniem do natychmiastowego zabezpie-
czenia tego obiektu – dodaje.

Jak się okazuje, PKP zajmie się wiaduktem i najpierw 
zostanie on zabezpieczony, a następnie zlikwidowany. 
– Zlecimy prace zabezpieczające wiadukt. Docelowo
obiekt przewidziany jest do rozbiórki. Wyłoniliśmy już fi r-
mę, która zabezpieczy ten wiadukt do czasu jego likwida-
cji. Planujemy, że prace rozpoczną się w trzecim kwartale 
tego roku – zapowiada Aleksandra Grzelak z Wydziału 
Prasowego Polskich Kolei Państwowych SA. 
 Agnieszka Lewko

Kilka tygodni temu o złym stanie niektórych urządzeń do zabaw dla dzieci, znajdujących się przy Szkole Pod-
stawowej nr 15 Sportowej im. Polskich Olimpijczyków, poinformowała naszą redakcję jedna z mieszkanek po-
bliskiego osiedla. 

Bezpiecznie na placu zabaw

Urządzenia na placu zabaw przy SPS nr 15 zostały naprawione. 
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HALEMBA

– Często chodzę z dzieckiem na spacery 
i przy okazji zatrzymujemy się na placu za-
baw przy szkole. Pewnego razu przerazi-
łam się, bo zobaczyłam, że niektóre urzą-
dzenia są poważnie popsute – zgłosiła pani 
Izabela, nasza Czytelniczka. – Wystawały 
z nich metalowe części, przez które dzieci 
mogły sobie zrobić krzywdę. Dobrze, że 
w porę to zauważyłam. Mam nadzieję, że 
inni rodzice też i nikomu nic się nie stało 
– dodała. 

Na szczęście już teraz dzieci mogą ba-
wić się bezpiecznie na przyszkolnym pla-
cu, ponieważ urządzenia do zabawy zosta-
ły naprawione. – Wszystkie elementy bez-
pośrednio zagrażające życiu i zdrowiu użytkowników zo-
stały zdemontowane. Ponadto dyrektor placówki został 
zobowiązany do wymiany elementów drewnianych oraz 
uzupełnienia i doprowadzenia do należytego stanu ele-
mentów metalowych – podkreśliła Aleksandra Piecko, na-

czelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– Dodam też, że osobą nadzorującą plac zabaw jest dyrek-
tor szkoły, który posiada wiedzę, w jakim stanie technicz-
nym znajdują się zamontowane urządzenia – dodała Piec-
ko. Agnieszka Lewko
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Pierwszy wiersz napisała dla ojca
O pisaniu wierszy, poetyckim natchnieniu i wspomnieniach z dawnych lat rozmawiamy z rodowitą rudzianką, Krystyną Lipich. 
Poetka wydała trzy tomiki poezji, a jeden z nich nosi nazwę „Kwiaty śląskiej ziemi”. W jego skład wchodzą wiersze poświęcone 
rodzinie i przyjaciołom oraz wspomnieniom z dawnych lat oraz o Rudzie Śląskiej. 

– Kiedy rozpoczęła się Pani przygo-
da z pisaniem wierszy? 

– Pierwszy wiersz „Dla mojego ojca” 
napisałam w wieku dwunastu lat, kiedy 
zmarł mój ojciec. To było w 1945 roku 
i właśnie to bardzo przykre dla mnie wy-
darzenie natchnęło mnie do pisania. Jed-
nak moje wiersze leżały długi czas w szu-
fl adzie. Później część z nich udało mi się 
wydać. 

– Odziedziczyła Pani po kimś talent 
i zamiłowanie do pisania wierszy? 

– Bardzo kochałam mojego ojca, który 
umarł w czasie II wojny światowej. Ale 
wcześniej to właśnie on pisał wiersze, 
o czym długo nie wiedziałam. Dowie-
działam się dopiero po jego śmierci, kie-
dy miałam już na swoim koncie kilka 
napisanych wierszy. Dlatego myślę, że 

Muzealna noc pełna atrakcji

OGŁOSZENIA

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 na naprawy bieżące i główne

MYCIE ULTRADŹWIĘKOWE
Ruda Śl.-Wirek, ul Brata Alberta 26, tel. 690 993 099

www.owca-czarna.pl 
Posiadamy komputer diagnostyczny TEXA bike txb. | Diagno-
zujemy również motocykle z kodem błyskowym oraz z rozpo-
znaniem poprzez licznik | Posiadamy świece diagnostyczne 
colourtune, multi metru motocyklowego HAYES | Regene-
rujemy zerwane gwinty wewnętrzne | Naprawiamy pompy 
ABS motocykli BMW systemu ABS II | Wykonujemy przeglądy 
okresowe | Prowadzimy sprzedaż części, chemii, olejów 

CZARNA OWCAMECHANIKA MOTOCYKLOWA 
I SERWIS SKUTERÓW

Ma 885 stron, zawiera około 5700 haseł oraz waży 1,5 kg. Jednak jak sami podkreślają autorzy – wartości książki nie mierzy się jej 
wagą. Mowa o najnowszej publikacji Barbary i Adam Podgórskich pt. „Ruda Śląska w nazwy zaklęta”. Z jednej strony jest to 
kontynuacja wydanego w 2014 roku opracowania „Nazwy terenowe i miejscowe Rudy Śląskiej”, a zarazem 68. publikacja 
autorów. 

Adam Podgórski wraz z żoną wydał
 w sumie 68 książek.

Odkryli tajemnice nazw Rudy Śląskiej

– Nowa książka jest w pewnym sen-
sie kontynuacją opracowania z 2014 
roku. Skąd taka potrzeba?

– To jest tak naprawdę zupełnie nowa 
książka, którą po licznych poszukiwa-
niach i badaniach wzbogaciliśmy o przy-
najmniej kilkaset nowych haseł głównych 
i odsyłaczowych, łącznie z cytatami. Dla-
czego zdecydowaliśmy się na kolejną pu-
blikację? W naszej naturze leży to, że je-
żeli podejmujemy się jakiegoś tematu to 
nigdy go nie porzucamy, tylko zgłębiamy 
dalej. Myślę, że rudzianie to docenili, bo 
poprzednia książka, która zresztą także 
wydana została wspólnie z Miejską Bi-
blioteką Publiczną, miała pozytywny od-
zew. 

– Jaka jest koncepcja „Rudy Śląskiej 
w nazwy zaklętej”?

– W książce znajdziemy może nie 
wszystkie, ale większość nazw miejsc 
w Rudzie Śląskiej. Są tam nazwy miej-
scowe, czyli nadawane przez ludzi, a tak-
że terenowe, czyli topografi czne. Zrezy-
gnowaliśmy jednak z takich nazw jak np. 
„U Lepa”, czy „Na otoku”, bo jest ich 
setki, więc trudno byłoby zmieścić je 
wszystkie w jednej książce. Równocze-
śnie dodatkowym walorem wydawnictwa 
są wypisy materiałów źródłowych. W ten 
sposób każdy zainteresowany może do-
trzeć bez trudu do bibliografi i, z której 
korzystaliśmy.

– No właśnie... co najbardziej Was 
zaskoczyło podczas poszukiwań? Bo te 
trwały przecież 10 lat.

– Musieliśmy zweryfi kować wiele fak-
tów w zakresie nazewnictwa, które funk-
cjonują u nas, a niekoniecznie są praw-
dziwe. Podam kilka przykładów. Nazwa 
Orzegów wcale nie pochodzi, jak mówią 
legendy, od słów „orze głowy”, co miało 
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NOC MUZEÓW

Pod hasłem „Niepodległość” 
przebiegła tegoroczna Noc Muze-
ów w Rudzie Śląskiej. Już po 
raz dziesiąty rudzkie Muzeum 
Miejskie im. Maksymiliana Chro-
boka włączyło się w obchody Euro-
pejskiej Nocy Muzeów i otworzyło 
swoje podwoje dla zwiedzających. 

– Temat Nocy Muzeów związany 
jest z ogólnokrajowym świętowa-
niem stulecia niepodległości. Chce-
my przypomnieć także o tym, co 
nawiązuje do Śląska, czyli na przy-
kład o powstaniach śląskich. Dlate-
go przygotowaliśmy wystawę „Mój 
Śląsk – Moje Miasto”, której uzu-
pełnieniem jest wystawa pomników 
powstańców śląskich, zarówno 
przedwojennych, jak i współcze-
snych – tłumaczył Krzysztof Gołąb, 
dyrektor Muzeum Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. 

Ponadto na początku sobotniej 
(19.05) Nocy Muzeów dzieci, które 
wzięły udział w konkursie plastycz-
nym „Mój Śląsk – Moje Miasto”, 

otrzymały nagrody i wyróżnienia. 
– Prace koncentrowały się wokół te-
matyki niepodległościowej i patrio-
tycznej związanej przede wszystkim 
z Rudą Śląską – zaznaczył Andrzej 
Godoj z Muzeum Miejskiego.

Oprócz prac konkursowych
w rudzkim muzeum można było 
zobaczyć występ młodych artystów 
Atelier Sztuki z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 im. Gusta-
wa Morcinka pod opieką Anny Mo-
rajko. Odwiedzający muzeum mogli 
podziwiać również wystawę „Droga 
do Niepodległej” oraz posłuchać 
wykładu historyka Zdzisława Sobie-
raja. Kolejnymi atrakcjami muzeal-
nej nocy był też spektakl „Wojna o mi-
łość” uczniów ZSO nr 2 pod kierun-
kiem Bożeny Bismor oraz koncert 
Piotra Herdziny, a także zwiedzanie 
wystaw stałych muzeum. Moc atrak-
cji czekała też na dzieci, które wzię-
ły udział w warsztatach oraz poka-
zach. 

                        Agnieszka Lewko

odziedziczyłam tę pasję po moim ojcu. 
Jednak żałuję, że do dzisiaj nie przetrwał 
żaden z jego wierszy. 

– O czym Pani najczęściej pisze?
– Moje wiersze są o mojej rodzinie, 

moim życiu, o otaczającym świecie i wy-
darzeniach, które dzieją się wokół mnie, 
a także o śląskiej ziemi, na której miesz-
kam od urodzenia. Piszę o swoich uczu-
ciach. A w tomiku „Kwiaty śląskiej zie-
mi” najbardziej bliski jest mi wiersz, 
który powstał po katastrofi e smoleńskiej. 

– Czy może Pani powiedzieć, ile na-
pisała wierszy w ciągu całego życia? 

– Nie pamiętam dokładnie, ile ich by-
ło, ale jak na razie udało mi się wydać 
trzy tomiki wierszy zawierające utwory, 
które lubię najbardziej i uważam za naj-
lepsze. Niektóre czekają jeszcze w szu-

fl adzie i kiedyś może także je uda się 
opublikować. 

– Pisanie wierszy to Pani pasja. Jed-
nak proszę zdradzić, czym zajmowała 
się Pani zawodowo przed przejściem 
na emeryturę?

– Musiałam wcześnie iść do pracy, po-
nieważ wychowywaliśmy się bez ojca. 
Pracowałam na walcowni przez 30 lat. 
To była ciężka, fi zyczna praca, która nie 
ma nic wspólnego z poezją. Ale mimo 
wszystko dzięki twórczości poetyckiej 
mogłam zapomnieć o ciężkiej pracy, pro-
blemach i przenieść się w inny świat. Jak 
miałam natchnienie to mogłam pisać do-
słownie w każdym miejscu i w każdej 
sytuacji. Kiedyś nawet napisałam wiersz 
w zakładowej toalecie.

– Dziękuję za rozmowę.  AL

nawiązywać do wyorywania czaszek 
ludzkich z ziemi, które pozostały po na-
jazdach tatarskich. Tak naprawdę nazwa 
Orzegów podchodzi od orzegania, czyli 
wypalania lasów. To wiązało się z trady-
cyjną, średniowieczną gospodarką żaro-
wą, która polegała na wypalania lasów, 
gdzie następnie sadzono rośliny. Mnó-
stwo jest takich niesprawdzonych teorii. 
Dotyczą one także m.in. Fryny, gdzie 
znajduje się miejsce nazywane Rasikiem. 
W niektórych publikacjach wyczytali-
śmy, że wywodzi się ona z tego, iż za-
mieszkiwała tam jakaś rasa. Natomiast 
nazwa ta pochodzi od nazwiska mistrza 
hutniczego, Tomasza Rasika. Również 
park przy ul. Parkowej w Nowym Byto-
miu nie był nigdy Parkiem Dworskim, 
jak się czasem słyszy, ale Volksparkiem 
lub Hütteparkiem, czyli parkiem ludo-
wym bądź hutniczym. 

– Gdzie szukaliście tych wszystkich 
informacji?

– Naszymi źródłami były przede 
wszystkim książki, maszynopisy i kroni-
ki, często także wielojęzyczne. Wszystkie 
tego poszukiwaliśmy m.in. w muzeach 
i bibliotekach, czy w Archiwum Państwo-
wym w Katowicach. Nieocenione były 
także mapy i opracowania kartografi czne. 
Z ciekawostek dodam, że właśnie dzięki 
temu dowiedzieliśmy się, że w Rudzie 
Śląskiej były kiedyś nie jedna, a trzy sy-
nagogi – na Wirku, w Bielszowicach i na 
Czarnym Lesie. Wracając do prac nad 
książką – zjeździliśmy mnóstwo tras po 
Rudzie Śląskiej, by poznać poszczególne 
miejsca oraz porozmawiać z ludźmi. Mu-
szę przyznać, że jest to książka, która bez 
wątpienia wymagała od nas najwięcej 
pracy, ale równocześnie, mówiąc nie-
skromnie, jest to chyba największe tego 

typu opracowanie, które poświęcone jest 
jednej miejscowości. 

– Wydaliście w sumie 68 publikacji. 
Czy na tym koniec?

– Oczywiście, że nie. Teraz planujemy 
wydać broszurę pt. „Józef Matura i jego 
kronika Orzegowa”. Drugą książką, któ-
rą wydamy w najbliższym czasie, będzie 
„Kronika Koziołka – Kochłowice i oko-
lice”. Joanna Oreł

Muzeum po raz 10. włączyło się w Noc Muzeów.
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OGŁOSZENIE O PRACĘ
W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy 

pracowników na stanowiska kolejowe:

Mechanik taboru kolejowego (naprawa lokomotyw  • 
lub wagonów)  
Spawacz• 
Elektromonter• 

Miejsce pracy: – Sekcja Napraw Taboru na bocznicy kolejowej KWK „Ruda” 
   Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej

Wymagania:   – Doświadczenie w naprawie taboru kolejowego;
  –  Uprawnienia zgodne ze stanowiskiem pracy.

Oferujemy:   – Dobre warunki płacowe (od 3000 zł brutto + premia + dodatki)
  – Kursy podwyższające kwalifikacje,
  – Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  – Możliwość indywidualnego rozwoju zawodowego,
  – Prywatną opiekę medyczną.

KONTAKT:  Telefon: 32 358-78-80
  Aplikowanie przez formularz na stronie www.pkpcs.pl w zakładce „Kariera”
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„Cztery Pory Roku” rozpoczęte
RUDA

Park im. Augustyna Kozioła w niedzielę (20.05) tęt-
nił życiem. Po raz pierwszy w tym roku rudzianie mo-
gli uczestniczyć w festynie z cyklu „Cztery Pory Ro-
ku”, podczas którego spędzili czas przy muzyce w gro-
nie rodziny i przyjaciół.

– Po raz kolejny zainaugurowaliśmy cykl festynów 
„Cztery Pory Roku”. W tym roku wprowadziliśmy pa-
rę nowości. W najbliższą niedzielę, 27 maja, zaprasza-
my na koncert śląskich szlagierów – mówił Andrzej 
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fi-
zycznej. – Chcemy, aby Park Kozioła tętnił życiem, 
dlatego zaplanowaliśmy wiele festynów w tym roku. 

Dodatkowo motywuje nas ta wspaniała publiczność, 
która entuzjastycznie przyjmuje wszystkich artystów 
– dodał.

Mieszkańcy, którzy postanowili odwiedzić rudzki 
park, mieli okazję posłuchać występów Alicji Pieter, 
Magdaleny Całki i Michała Gabora ze studia wokalne-
go Wojciecha Sanockiego, a następnie recitalu Adrian-
ny Noszczyk pt. „Bal u Posejdona”, czyli najpiękniej-
szych piosenek z repertuaru Anny German w nowych 
aranżacjach. Na miejscu czekały także atrakcje dla 
najmłodszych oraz punkty gastronomiczne. 

                                           AL
OGŁOSZENIE

Parafialne święto w Halembie
HALEMBA 

Festyn przy parafii cieszył się 
dużym zainteresowaniem. 
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Mnóstwo dobrej zabawy czekało w sobotę (19.05) 
na uczestników festynu przy parafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Halembie. Choć pogoda do samego 
końca była niepewna, do wspólnego świętowania chęt-
nych nie zabrakło i na placu przy kościele pojawiło się 
mnóstwo osób. 

– Na scenie pojawiły się dzieci i młodzież z naszej 
parafii, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wo-
kalne i taneczne – mówił Bernard Drozd, proboszcz 
parafii pw. Bożego Narodzenia w Halembie. 

Dla zebranych zaśpiewały też gwiazdy śląskiej es-
trady Bożena Mielnik i Janina Libera. – Festyny przy 
parafiach mają swój wyjątkowy i niepowtarzalny kli-
mat. Lubię te spotkania, bo wszyscy przychodzą tu spo-
tkać się ze swoimi znajomymi, z którymi na co dzień nie 
ma okazji się zobaczyć – podkreślała Janina Libera. 
Podczas festynu nie zabrakło także stoisk gastrono-

micznych, atrakcji dla najmłodszych i losowania na-
gród, w którym jedną z głównych atrakcji był wyjazd 
do Medziugorje.   AW 

Sportowa rywalizacja przedszkolaków
ORZEGóW 

Emocji i dobrej zabawy nie brakowało w czwartek 
(17.05) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy Burloch Arenie w Orzegowie. Dzieciaki z ośmiu 
przedszkoli w Rudzie Śląskiej wzięły udział w olimpia-
dzie sportowej, w której miały okazję popisać się swoją 
sprawnością fizyczną oraz znajomością zasad pierw-
szej pomocy. 

– Dzieci uwielbiają tę sportową imprezę, czekają na 
nią cały rok i bardzo intensywnie się przygotowują. To 
dla nich ogromne przeżycie i wielka frajda – zaznaczy-
ła Joanna Szymańska-Przysambor, nauczycielka 
w Miejskim Przedszkolu nr 9. – Ta olimpiada to już 
tradycja, ponieważ odbywa się co roku i zawsze głów-
nym organizatorem tego wydarzenia jest inne przed-
szkole. W tym roku to nam przypadł w udziale ten za-
szczyt – dodała. 

Dzieci sprawdziły swoje siły w różnych rywaliza-
cjach. – Mamy trzy konkurencje sportowe i trzy elemen-
ty z programu „Mały ratownik medyczny”, który jest 
realizowany w naszym przedszkolu. Dzieci wykazały 
się znajomością apteczki, ułożyły puzzle z numerów 
alarmowych i zaprezentowały pozycję boczną ustaloną 

W olimpiadzie wystartowały dzieci  
z ośmiu przedszkoli. 
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– podkreśliła Barbara Przybyła, nauczycielka  
w MP nr 9. 

W zawodach wzięły udział dzieci z: MP nr 9, MP  
nr 8, MP nr 7, MP nr 14, MP nr 44, MP nr 38, MP nr 40 
i MP nr 1 z Rudy, Goduli, Orzegowa oraz Chebzia. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, nagrody i dy-
plomy, a także puchary.  AL

REKLAMA

Festiwal podsumowany
NOWY BYTOM 

Uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody i wyróżnienia.
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XXVIII Rudzki Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej podsumowano 
w Miejskim Centrum Kultury  
im. H. Bisty w Nowym Bytomiu. Jak 
co roku dzieci i młodzież ze szkół 
i placówek kulturalnych działających 
na terenie miasta rywalizowały w czte-
rech kategoriach: muzyce, plastyce, 
teatrze i tańcu. Festiwalowe zmagania 
odbyły się w Domu Kultury w Biel-
szowicach, Młodzieżowym Domu 
Kultury w Rudzie oraz Miejskim Cen-
trum Kultury, gdzie 21 maja wręczono 
nagrody i podsumowano tegoroczną 
edycję imprezy. 

– Jestem dumna, że mamy w mieście tak wiele mło-
dych talentów! Dzisiejsza uroczystość była okazją, 
aby pogratulować uczniom wybitnych zdolności arty-
stycznych, a także, by podziękować opiekunom i na-
uczycielom, którzy pomagają swoim podopiecznym 

rozwijać ich pasje – mówiła Anna Krzysteczko, za-
stępca prezydent miasta Ruda Śląska. Najlepsi tance-
rze, wokaliści i aktorzy zaprezentowali swoje umie-
jętności podczas gali finałowej, z kolei prace plastycz-
ne będzie można oglądać podczas pofestiwalowej 
wystawy w Młodzieżowym Domu Kultury.  AW 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A w Rudzie Śląskiej-
Rudzie, położonym na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, kW nr Gl1S/00006185/0. działka nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb 
Ruda, k.m.11, kW nr Gl1S/00014975/4 stanowi grunt służący poprawie warunków zagospodarowania działki nr 1084/43. 

lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, 3 magazynów, biura, szatni, wc znajduje się na parterze (I kondygnacji) budynku mieszkalnego 3-klatkowego, 3-kondygnacyjnego, 
podpiwniczonego. do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 28,24 m2. lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny 
wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

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

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, kW nr Gl1S/00006185/0, na której usytuowany jest budynek,
– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, kW nr Gl1S/00014975/4 – w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 1084/43. 
 Cena wywoławcza do przetargu wynosi 196.000,00 zł, w tym: 
cena lokalu: 168.599,00 zł, tj. 86,02 % ceny, cena gruntu: 27.401,00 zł, tj. 13,98% ceny.
 Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty rocznej w wysokości 3% płatnej 

do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT. 
 Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23%, winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje 

się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. 
Przetargi przeprowadzone w dniach 16.03.2018 r. i 8.05.2018 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 9.800,00 

zł w terminie do dnia 19.06.2018 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca 
się przedłożenie komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. 

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

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63. 
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 7.06.2018 r. w godz. od 14.00 do 15.00. 
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Swój repertuar zaprezentowali: Aka-
demicki Zespół Muzyczny Politechni-
ki Śląskiej z Gliwic, Chór Gaudeo ze 
Świerklan, Polonia Harmonia z Piekar 
Śląskich, Chór Przednutka z Kobielic, 
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Chór Kameralny Akademii Muzycznej 
oraz Zespół Kameralny Santarello 
z Katowic, Chór Klaster oraz Cantores 
don Bosco z Zabrza, Chór Szkoły Mu-
zycznej z Rudy Śląskiej oraz Csikszer-
da z Budapesztu.

– To było piękne wydarzenie, odbiór 
był znakomity, zarówno ze strony arty-
stów, jak i publiczności – mówi prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzie-
ję, że wielbiciele muzyki wpiszą tę im-
prezę w swój kalendarz już na przyszły 
rok – dodaje.

Imprezę wsparli: Zespół Szkół Mu-
zycznych I i II st., Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Miejskie Cen-
trum Kultury w Rudzie Śląskiej, 
Aquadrom, Druid Pub, fi rmy: „Jaku-
biec”, „Kuś”, „Lambertz” oraz dronpro 
– fl y&cam. Patronat medialny objął 
portal społecznościowy chórzystów 
„Chórtownia”. AS

Noc Chórów w Rudzie Śląskiej udała się znakomicie
To było jedyne takie wydarzenie w Polsce! W siedmiu miejscach Nowego Bytomia zaśpiewało 11 chórów. W sumie 700 mi-
nut muzyki! 

Barbara Gajek-Kraska ze swoim zespołem 
zaczarowała publiczność.

Goście z Budapesztu, czyli Chór Csikszerda,
 zaczarował publiczność  w zabytkowej wieży wodnej.Scena Pubu Druid gościła m.in. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego.

Spotkali się ludzie, dla których muzyka jest prawdziwą pasją.

11 chórów w 7 różnych miejscach,
700 minut śpiewania 

i mnóstwo artystycznych doznań.

Pomysłodawcą wydarzenia 
oraz dyrektorem artystycznym Nocy 

Chórów był Krzysztof Dudzik.

Wolontariusze przygotowali 
piękne dekoracje.
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Noc Chórów rozpoczął Rozśpiewany Rynek.
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Krystyna Krzyżanowska-Łoboda 
jak zwykle z wielką charyzmą 

poprowadziła Akademicki Zespół
Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Chór Gaudeo ze Świerklan zarażał swoją radością.

Chór Polonia Harmonia z Piekar Śląskich prezentował się imponująco. 

Chór Klaster śpiewał m.in. na parkingu przy 
Zespole Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej.
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Co najmniej do 2021 r. opłata za wodę i ścieki w Rudzie Śląskiej pozostanie bez zmian. Nowa taryfa utrzymująca dotychczasowe stawki zaczęła obowiązywać  
22 maja. Wniosek taryfowy rudzkich wodociągów wcześniej zatwierdzony został przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) w ramach no-
wego podmiotu PGW Wody Polskie. Jeszcze do ubiegłego roku taryfy za wodę i ścieki zatwierdzali radni. Teraz leży to w gestii państwowego regulatora.

Bez podwyżek przez trzy lata
– Opłata za wodę i ścieki jest prak-

tycznie od 2015 r. niezmienna. Od tego 
czasu zwiększyła się tylko o 1 grosz. Co 
ważne, przez kolejne trzy lata, czyli do 
końca 2021 r., nadal nie będzie pod-
wyższana. Jest to bardzo dobra wiado-
mość dla wszystkich rudzkich gospo-
darstw domowych, które przez kolejne 
trzy lata nie muszą się obawiać o pod-
wyżkę stawek za wodę i ścieki – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Utrzymanie cen wody i ścieków 
możliwe jest m.in. dzięki systematycz-
nej optymalizacji kosztów funkcjono-
wania PWiK. – Prowadząc prace mo-
dernizacyjne i remontowe obniżamy 
awaryjność i energochłonność infra-
struktury, dzięki kontrolom szczelności 
i nowoczesnym urządzeniom monitoru-
jącym ograniczamy straty wody, stara-
my się też oszczędzać energię i racjo-
nalizować procesy administracyjne 
– wylicza Grzegorz Rybka, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą ru-
dzianie przez kolejne trzy lata (2019  

– 2021) za wodę i ścieki nadal będą 
płacić łącznie 13,80 zł brutto. W kwo-
cie tej cena jednego metra sześcienne-
go wody wyniesie 5,43 zł, a metr sze-
ścienny odprowadzanych ścieków  
8,37 zł. Wraz z utrzymaniem dotych-
czasowej taryfy spółka ustaliła również 
na najbliższe trzy lata wysokość po-
szczególnych opłat abonamentowych. 
O blisko złotówkę obniżone zostały 
stawki dla faktur papierowych, nato-
miast o kilka groszy droższe jest rozli-
czenie poprzez fakturę elektroniczną.

Od 22 maja opłata abonamentowa 
dla osób posiadających tylko wodo-
mierz główny i rozliczających się na 
podstawie faktury papierowej wynosi 
4,09 zł brutto, do tej pory było to  
5,02 zł brutto. Z kolei osoby, które ma-
ją zamontowane dwa liczniki – główny 
i podlicznik na ogród, płacą 90 gr 
mniej. Do tej pory stawka ta wynosiła 
5,94 zł brutto, a po zmianie 5,04 zł. Mi-
nimalnie wyższe opłaty obowiązują  
klientów PWiK, którzy rozliczają się 
ze spółką drogą elektroniczną. W tym 
przypadku opłata abonamentowa wy-

nosi 2,65 zł brutto (było 2,58 zł) 
w przypadku posiadania jednego wo-
domierza, a w przypadku posiadania 
wodomierza głównego i podlicznika 
na ogród – 3,61 zł brutto (było  
3,50 zł).

Przypomnijmy, że największy udział 
w kosztach działalności PWiK, decy-
dujących o stawkach, ma zakup wody 
od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów. Jest to prawie połowa 
uwzględnionych przy planowaniu tary-
fy kosztów. Kolejna najistotniejsza po-
zycja to koszty wydziałowe i ogólno-
zakładowe przedsiębiorstwa.

Nowe zasady zatwierdzania taryf za 
wodę i odprowadzanie ścieków określa 
znowelizowana z końcem ubiegłego 
roku ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków. Zgodnie z jej zapisami wnio-
sek taryfowy przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego na okres  
3 lat zatwierdza regulator tych cen  
– Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, a dokładniej Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej  

– w przypadku Rudy Śląskiej z siedzi-
bą w Gliwicach. – Taki wniosek złożyli-
śmy 9 marca br., a 16 kwietnia została 
wydana decyzja. Organ regulacyjny 
stwierdził, że złożony wniosek jest 
wnioskiem kompletnym pod względem 
formalnym – informuje Grzegorz Ryb-
ka.

Wody Polskie oprócz regulacji cen 
wody i ścieków posiadają inne szero-
kie kompetencje. Do nich należy opi-
niowanie regulaminów dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, a tak-
że rozstrzyganie sporów pomiędzy od-
biorcami usług a przedsiębiorstwami. 
Jak informuje przedsiębiorstwo Wody 
Polskie, do 27 kwietnia złożono 2547 
wniosków taryfowych. Do tego dnia 
wydano na razie łącznie 1240 decyzji, 
w tym 836 zatwierdzających i 404 ne-
gatywnych.

Przypomnijmy, że na najbliższe trzy 
lata Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji zaplanowało budowę 
i modernizację blisko 32 km sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej za prawie 
30 mln zł. Inwestycje te zostały zapisa-

ne w przyjętym w lutym br. przez Radę 
Miasta „Wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2018 – 2021”.

Plan zakłada budowę i przebudowę 
w ciągu czterech lat 19,8 km sieci ka-
nalizacyjnej i 12,1 km sieci wodocią-
gowej. Inwestycje te będą realizowane 
ze środków własnych przedsiębior-
stwa, m.in. z wypracowanych zysków 
oraz ze środków zewnętrznych z Naro-
dowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć 
wodociągową o długości 444,4 km, na-
tomiast do odbioru ścieków służy mu 
sieć kanalizacyjna o długości  
324,8 km. PWiK eksploatuje obecnie 
sześć pompowni wody, 46 przepom-
powni ścieków oraz trzy mechaniczno-
biologiczne oczyszczalnie ścieków: 
„Halemba-Centrum”, „Barbara” 
i „Orzegów”. TK

Do jesieni przy ul. Kolberga w Rudzie Śląskiej powstanie Rudzkie Miasteczko Ruchu Drogowego. To projekt mieszkańców, wybrany do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego. Obiekt będzie służył dzieciom i młodzieży do praktycznej nauki zasad ruchu drogowego, a koszt jego wykonania wyniesie 1,2 mln zł.

Miasteczko Ruchu Drogowego powstanie  
w Rudzie Śląskiej

– Ten projekt miał być realizowany w ubiegłym 
roku w ramach budżetu obywatelskiego, niestety 
pomimo dwóch przetargów nie otrzymaliśmy 
oferty mieszczącej się w zarezerwowanej kwocie. 
W tym roku sytuacja się powtórzyła i dopiero za 
czwartym razem udało się wyłonić wykonawcę 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – To aktual-
nie częsta sytuacja w sferze zamówień publicz-
nych. Ceny rosną, realizacja zadania musiała 
więc poczekać. Przystępujemy już jednak do prac 
– dodaje.

Ideą projektu jest wykonanie przy ul. Kolberga, 
w pobliżu modelarskiego toru wyścigowego, 
obiektu dla rowerzystów, który będzie służył 
praktycznej nauce dzieci i młodzieży bezpieczne-
go korzystania z dróg. Rudzkie Miasteczko Ru-
chu Drogowego ma również umożliwiać szkole-
nie oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę 
rowerową.

– Główną częścią miasteczka będą jezdnie 
o szerokości 2 m z kostki betonowej. W zachodniej 
części zaprojektowana została droga dwujezdnio-
wa, w centralnej skrzyżowanie czterowlotowe 
z sygnalizacją świetlną oraz rondo, a w części 
wschodniej „ósemka” oraz długi łuk – wylicza 
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM. 
– Powstanie również torowisko z lokomotywą, 
tworzące przejazd kolejowy – dodaje.

Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżka 
rowerowa, miasteczko będzie wyposażone w kil-
kadziesiąt znaków drogowych, zostanie też 
oświetlone i objęte monitoringiem. Cały teren in-
westycji to prawie 5,6 tys. m2. Znajdą się na nim 
również ławki, kosze na śmieci i stojaki dla rowe-
rów, a przy drodze dojazdowej parking dla samo-
chodów osobowych. Zadanie będzie kosztować 
prawie 1,2 mln zł, a wykonawca na jego realiza-
cję ma cztery miesiące.

Rudzkie Miasteczko Ruchu Drogowego to pro-
jekt ogólnomiejski, wybrany do realizacji w ra-
mach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Dru-
gie z zadań ogólnomiejskich – wymiana na-
wierzchni boisk sportowych oraz piłkochwytów 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 3 – zostało zre-
alizowane w ubiegłym roku, podobnie jak dzie-
sięć projektów dzielnicowych. Z kolei w ramach 
tegorocznego budżetu obywatelskiego realizowa-
ny będzie jeden projekt ogólnomiejski i dziesięć 
dzielnicowych, wśród których znalazł się mini-
park linowy z tyrolką i trampolinami, który po-
wstanie w pobliżu Rudzkiego Miasteczka Ruchu 
Drogowego.

W poniedziałek rozpoczął się nabór wniosków 
do szóstej edycji rudzkiego budżetu obywatel-
skiego, która realizowana będzie w 2019 roku. 

Tym razem do podziału będzie 3,72 mln zł, czyli 
ponad 900 tys. zł więcej niż w 2018 roku. Po raz 
pierwszy można zgłaszać tzw. projekty miękkie, 
nowością jest także specjalna platforma elektro-

niczna do głosowania i składania wniosków, do-
stępna pod adresem https://rudaslaska.budzet-
obywatelski.org/.

WG
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25 maja, godz. 17.00
ogrody Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rudzie Śląskiej – Wirku

Walczyk dla mamy
przedstawienie dedykowane wszystkim mamom, w wykonaniu dzieci  

z miejskich przedszkoli nr 19 i nr 37  

WSTĘP WOLNY
PARTNERZY



Panu Jerzemu Sladek

pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Matki 
składają 

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację 
o śmierci Naszego Kolegi

Mirosława surMy
Wieloletniego działacza i wiceprezesa  

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej
W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek pełen ciepła i życzliwości. 

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Rodzinie 
składa 

Zarząd Oddziału ZNP W Rudzie Śląskiej

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

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. hm. ireny Lozert
długoletniej instruktorki i komendantki

hufca ZHP w Rudzie Śląskiej 
Rodzinie i bliskim

składam wyrazy głębokiego współczucia.

Grażyna Dziedzic
Prezydent

Miasta Ruda Śląska

serDeCzne PoDziĘKowania
Wszystkim, którzy okazali pomoc w ciężkich 
chwilach złożyli wyrazy współczucia, kwiaty, 

wieńce, uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych

śP. ireny Lozert
w dniu 15.05.2018 

składa 
Siostra z Mężem oraz Rodzina

PREZydENt MIAStA RudA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości grunto-
wych położonych w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Morskiej, która zostanie oddana w 
najem  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, ul. Sokolskiej, która 
zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele działalności 
produkcyjno-składowo-magazynowej wraz z drogą dojazdową, ul. Katowicka 3, 
która zostanie oddana w użyczenie na okres 3 lat pod budowę parkingu ogólno-
dostępnego. 

PREZydENt MIAStA 
RudA ŚląSKA

zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr PR.0007.51.2018 z dnia 22.03.2018 r. 
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze zmiany treści 
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w części do-
tyczącej lokalizacji filii Biblioteki oraz zakresu ich działania. Powyższa 
zmiana wiąże się z planowanymi likwidacjami placówek usytuowanych 
do tej pory przy ulicy dąbrowskiego 18 oraz Osiedlowej 1 w Rudzie Ślą-
skiej. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej ma możliwość zreali-
zowania planów otwarcia nowoczesnych placówek przy ulicy Kubiny 24 
oraz dworcowej 33, działających, jako „Biblioteka Ficinus” i „Stacja Bi-
blioteka”, co pozwoli Bibliotece realizować się w nowej formule otwar-
tej na głębsze działania kulturalno-animacyjne, wpasowane w standar-
dy współczesnych bibliotek europejskich.



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 Lew-
ko, 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. Redak-
tor 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, rekla-
ma@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.

17www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 23.05.2018

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. Remonty 
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. Firmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

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

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

 „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.Czysz-
czenie materacy gorącą parą i lampą UV. Tel. 519-
639-121.

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

 Pranie dywanów i tapicerki meblowej. Tel. 737-
593-999,

 Instalacje wodne. Tel. 797-599-031.

USŁUGI POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-
grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. No-
wary 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-Bielszowicach, 
cena 395 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-
588-400.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informa-
cje 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.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 109 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 97 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Sprzedam M-3, 38 m2, Godula. Cena 97 tys. Tel. 
502-495-862.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy ul. 
de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-091, 32 
244-30-79.

 Do wynajęcia 2-pokojowe, umeblowane, 
Orzegów, 700 zł/mc. Tel. 606-717-534.

 Do wynajęcia pokój. Tel.32 242-06-28.

 Kupię mieszkanie, 3-pokoje + balkon w Halem-
bie. Tel. 535-863-592.

MOTORYZACJA

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

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

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

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę 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 samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 
do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

 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 pracow-
ników budowlanych doświadczenie min 2 lata, 
brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-
030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

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

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fi zycznej. Informa-
cji udzielam w godzinach od 9.00 do 12.00. Tel. 
691-911-683.

 
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Poszukuję osoby znającej się na mechanice mo-
tocyklowej lub skuterowej. Na stałe lub dorywczo, 
czas pracy do dogadania. Nie wymagam wykształ-
cenia zawodowego. Tel. 690-993-099.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

 Plac do wynajęcia 1000 m. Tel. 600-611-608.

NAJMŁODSI RUDZIANIE 

Sabina Wójcik
córka Pauliny i Łukasza

ur. 11.05. (2934 g i 60 cm)

Maja Kopacz
córka Katarzyny i Sebastiana
ur. 10.05. (3920 g i 55 cm)

Jaś Brzeziński
syn Aleksandry i Rafała

ur. 14.05. (4040 g i 59 cm)

Franek Cuber
syn Katarzyny i Krzysztofa
ur. 11.05. (2700 g i 55 cm)

Laura Gomoluch
córka Joanny i Dawida

ur. 10.05. (3200 g i 56 cm)

Julia Hoxha
córka Anny i Besima

ur. 9.05. (2820 g i 51 cm)

Daniel Bujok
syn Natalii i Szymona

ur. 10.05. (4260 g i 58 cm)

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia osobom, które 

współtworzą samorząd naszej Małej Ojczyzny.

Dziękując za zaangażowanie, dobre decyzje i kreatywne 
pomysły, wszystkim pracownikom samorządowym życzymy 

powodzenia w realizacji nowych, ambitnych celów zawodowych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

Mikołaj Mańka
syn Martyny i Macieja

ur. 13.05. (3180 g, 53 cm)

Paulina Młynarska
Jesteś wędrówką

Boisz się zmian? Na myśl o samotnej podróży na drugi koniec świa-
ta dostajesz ataku paniki? W nowym miejscu czujesz się zagubiona? 
To najlepszy moment, żeby śmiało pójść własną drogą. Lepszego nie 
będzie!

 W kilkunastu historiach Paulina Młynarska opowiada o tym, jak 
sprzedała dom w Kościelisku, gromadzone przez lata graty i zaczęła 
podróżować po świecie. Przejechała tysiące kilometrów, by zrobić 
porządki we własnym wnętrzu i stać się niezależną emocjonalnie.

 „Jesteś wędrówką” to opowieść o podróżowaniu. Ale nie takim, 
które zaczyna się na lotnisku. To podróż przez otwartość na świat, 
pracę nad sobą i umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu. Bo 
podróżować można, nie wychodząc z domu. Choć nic nie stoi na prze-
szkodzie, żebyś jutro spakowała walizki i poleciała do Azji. Już nie!

| POLECAMY
Monika Banasiak, Artur Górski
Słowikowa o więzieniach dla kobiet

Szokująca prawda, która miała pozostać za bramą kobiecych więzień.
Samobójstwa, samookaleczenia, kobiecy seks i piekło, które kobie-

tom gotują kobiety.
 Więzienia dla mężczyzn to temat dobrze znany. Ale zakłady karne dla 

kobiet to temat tabu. Tymczasem ten świat kieruje się zupełnie innymi 
zasadami niż świat męskich więzień. Ten świat doskonale poznała „Sło-
wikowa”, czyli Monika Banasiak. Spędziła w nim ponad dwa lata jako 
podejrzana o kierowanie grupą przestępczą. Do aresztu śledczego „wje-
chała” na legendzie żony słynnego pruszkowskiego bossa, a to wcale nie 
ułatwiało jej życia. Trudno powiedzieć, czy bardziej ją szanowano czy 
prowokowano; jak sama wspomina: dojechanie Słowikowej to było coś! 
W pewnym momencie otarła się nawet o śmierć z ręki współosadzonej. 
Dopiero teraz zdecydowała się na szczerą opowieść o miejscu, które na-
zywane jest najniższym kręgiem piekła. 
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Mistrzostwa Polski podsumowane!
Biegi 

Najlepsi polscy zawodnicy i zawodniczki w katego-
rii U23 w biegu na 10 tysięcy metrów wystartowali 
w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Na stadionie 
lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej w Nowym By-
tomiu młodzieżowymi mistrzami Polski zostali: Da-
riusz Boratyński z AZS AWF Wrocław (30:39.87) 
i Aleksandra Hołda z AZS AWF Warszawa (36:11.15). 
Dla zwycięskich zawodników był to debiut na tym dy-
stansie. Wśród mężczyzn 8. miejsce zajął rudzianin 
z TL Pogoń Ruda Śląska, Damian Połeć.

– To kolejne już zawody rozgrywane na naszym no-
wym obiekcie, ale pierwsze o takiej randze. Widać, że 
stadion lekkoatletyczny w Rudzie Śląskiej był potrzeb-
ny. Praktycznie o każdej porze dnia spotkać można tu 
biegające osoby. Do tego stadion stanowi znakomitą 
bazę do rozwoju utalentowanej rudzkiej młodzieży ob-
jętej szkoleniem lekkoatletycznym. W końcu jest też are-
ną zawodów. W ciągu kilku miesięcy od otwarcia sta-
dionu odbyły się tu już trzy duże imprezy, a przed nami 
rywalizacja o randze mistrzostw Polski – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Sobotnie zawody w Rudzie Śląskiej odbyły się pod 
auspicjami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a swo-
je siły sprawdzili biegacze urodzeni w latach 1996-
1998. W zawodach gościnnie wziął także udział jeden 

Tego typu zawody pierwszy raz 
odbyły się na rudzkim stadionie.

z najlepszych polskich zawodników rywalizujących na 
dystansie 10 km oraz półmaratonu – Szymon Kulka. 
Uczestnicy mistrzostw wystartowali w dwóch biegach  
– kobiet i mężczyzn. Wcześniej na stadionie odbył się 
miting lekkoatletyczny z udziałem dzieci i młodzieży. 
Uczestnicy wystartowali w kilku konkurencjach lekko-
atletycznych, m.in. w biegu na 60 m, 100 m, 300 m, 
600 m, czy w skoku dal. Rozgrywane w Rudzie Ślą-
skiej zawody mistrzowskie na dystansie 10 000 m 
otworzyły cykl imprez mistrzowskich dla młodzieżow-
ców. 

Podczas turnieju spotkały się  
drużyny z całej Polski. 

Młodzieżowy Festiwal Siatkówki za nami
SiaTkówka

Około 700 zawodników z ponad 100 drużyn z Polski 
i Czech zagrało w Rudzie Śląskiej. W hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie odbyła się 14. 
edycja Młodzieżowego Festiwalu Siatkówki, w którym 
zawodnicy przez cztery dni rywalizowali ze sobą w sied-
miu kategoriach takich jak: dwójki, trójki, czwórki, mik-
sty, młodziczki, juniorki oraz w turnieju szkolnym.

W pierwszym dniu Młodzieżowego Festiwalu Siat-
kówki w Rudzie Śląskiej rywalizowały młode zawod-
niczki w kategorii minisiatkówki dwójek. Do zawodów 
o puchar Małgorzaty Glinki przystąpiło 36 zespołów. Po 
siedmiu godzinach zmagań zwycięskie okazały się 
dziewczęta z Wodzisławia Śląskiego, pokonując w finale 
2:1 dziewczyny z KPKS-u Halemba I. Trzecie i czwarte 
miejsca zajęły zawodniczki reprezentujące STAL Gru-
dziądz. Najlepszą siatkarką turnieju została Klaudia 
Twardoch z KPKS-u Halemba. 

Każdego roku organizatorem zawodów jest Katolicki 
Parafialny Klub Sportowy „Halemba”. W tym roku po 

raz pierwszy festiwal został współfinansowany również 
przez Fundację Małgorzaty Glinki oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

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

wieczyste na okres 99 lat trzech nieruchomości gruntowych położonych  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Słonecznej z przeznaczeniem  

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Słonecznej, obręb Bielszowice, 
k.m. 6, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1S/00003764/2, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 1304/968 o powierzchni 786 m2, użytek R-V, 
2) 1305/970 o powierzchni 766 m2, użytek R-V, 
3) 1306/972 o powierzchni 786 m2, użytki: R-V, Ł-V.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednoro-
dzinną (symbol planu MM2).

Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położone są w sąsiedz-
twie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. działki posiada-
ją bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Słonecznej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej 
na zbywane działki należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów 
tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Obiekty budowlane na działkach 
budowlanych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni ulicy Słonecznej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wyno-
szą:

– dla działki nr 1304/968 – 91.000,00 zł, 
– dla działki nr 1305/970 – 89.000,00 zł, 
– dla działki nr 1306/972 – 85.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do 

ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy no-

tarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na porta-
lu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.06.2018 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokościach dla działki nr : 1304/968 – 4.600,00 zł, 1305/970 – 4.500,00 zł, 1306/972 
– 4.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Słoneczna, działka nr ………” przelewem na rachunek 
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – śro-
da 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Dobry start akrobatek
akROBaTyka

Rudzkie akrobatki po raz kolejny pokazały, na co je 
stać. Podczas VI Międzynarodowego Turnieju pod 
Wawelem w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścież-
ce i Trampolinie, który odbył się w dniach 11-12 maja 
w Krakowie, rudzianki największy sukces odniosły 
w konkurencji trójek kobiet. 

– Zgodnie z informacją podaną przez organizatora 
w turnieju wzięło udział blisko 400 zawodników re-
prezentujących 32 kluby. Do grodu Kraka oprócz pol-
skich zespołów przybyła również liczna reprezentacja 
z Ukrainy – pokreśliła Danuta Wodarska, prezes  
KPKS-u Halemba. – Nasz klub wystawił do zawodów 
aż 11 zespołów w różnych kategoriach, a pełen sukces 
zawodnicy Halemby odnieśli w konkurencji trójek ko-
biet, gdzie we wszystkich kategoriach, w których wy-
stąpili, byli najlepsi z występujących polskich zespo-
łów – dodała. 

 Natomiast w dwójkach kobiet wszystkie zespoły 
KPKS-u zajęły miejsca w pierwszej szóstce w poszcze-
gólnych grupach wiekowych.

Wyniki: Dwójki kobiet – Youth 1: 2. miejsce – Julia 
Jessei i Monika Skorupa, 4. miejsce – Dagmara Piktas 
i Lilianna Szudy, 5 miejsce –  Marta Szebeszczyk i Emi-
lia Krawczyk. Youth 2: 1. miejsce – Milena Gabrysiak, 
i Julia Jeleń. Age 13-19: 4. miejsce – Laura Piekorz 
i Laura Gaim. Trójki kobiet: Youth 1: 1. miejsce – Julia 
Rasek, Monika Skorupa i Karolina Gołąb, 3. miejsce  
– Julia Białobrzewska, Amelia Ksiniewicz i Natalia 
Rudzka. Youth 2: 1. miejsce – Emilia Wodyk, Emilia 
Urbańska i Emilia Biernat, 7. miejsce – Weronika Krzy-
kalska, Maja Kuropatwa i Alicja Szal. Age 11-16: 2. 
miejsce – Nikola Janik, Julia Olchawa, Barbara Sordyl, 
8. miejsce – Emilia Pawlas, Wiktoria Matysiak i Kata-
rzyna Walecka. 
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Pogoń wygrała derby
Piłka nożna 

Sobotni (19.05) mecz derbowy Grunwaldu z Pogonią był 12. 
meczem ligowym obu zespołów w historii. Grunwald wygrał 
do tej pory pięć razy, tak samo jak Pogoń. Natomiast dwa me-
cze zakończyły się remisami. Sobotnie derby okazały się zwy-
cięskie dla Pogoni, która pokonała Grunwald 3:2. 

Skrót spotkania: 1:0 Ochnio, 7. min (wolny) – po faulu Leina 
na Skorupie, 1:1 Bargiel, 37. min – po podaniu Wiśniowskiego, 
1:2 Wiśniowski, 59. min (głową) – po dośrodkowaniu Bargiela, 
2:2 Babisz, 61. min (karny) – po faulu Leina na Ogłozie, 2:3 
Iwański, 72. min – po podaniu Ciocha.

Razem z wiewiórką pobiegły całe rodziny. 

Łucznicy po raz kolejny nie zawiedli 
łucznictwo

Puchar Gór Stołowych i II Runda Dolnośląskiej Ligi 
Młodzików oraz Wrocławska Olimpiada Młodzieży za na-
mi. – W ten weekend zafundowaliśmy naszym młodzikom 
prawdziwy łuczniczy maraton. W sobotę był to Puchar Gór 
Stołowych i II Runda Dolnośląskiej Ligi Młodzików w Ści-
nawce Średniej. Z zawodów tych wywieźliśmy trzy puchary 
indywidualne – zaznaczył Rafał Lepa, prezes UKS-u Grot 
Ruda Śląska. 

Pierwsze miejsce zdobył Jakub Sroka, drugie miejsce 
zajęła Natalia Lepa, a trzecie Marcin Lesiński. Oprócz in-
dywidualnych dokonań wysoko uplasowały się drużyny: 

dziewcząt w składzie: Natalia Lepa, Karolina Hernicka, 
Dominika Brzezina, Dominika Ratyńska oraz chłopców  
w składzie: Jakub Sroka, Marcin Lesiński, Adrian Szłapak, 
Paweł Korzonek, które zajęły pierwsze miejsca w II Run-
dzie Dolnośląskiej Ligi Młodzików. 

Z kolei niedziela też była owocna dla zawodników Gro-
tu. W tym dniu łucznicy sprawdzili swoje siły w ramach 
Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży i zdobyli aż pięć me-
dali. Młodzicy: Jakub Sroka (złoto), Adrian Szłapak (sre-
bro). Młodziczki: Natalia Lepa (złoto), Karolina Hernicka 
(brąz). Młodzik starszy: Marcin Lesiński (złoto). 

 Piękne zakończenie sezonu
Piłka ręczna

Dwa zwycięstwa na zakończenie sezonu odnotowali 
szczypiorniści SPR-u Grunwald Ruda Śląska. Zieloni 
odnieśli wysokie zwycięstwo w wyjazdowym meczu 
z drużyną z Katowic, a także pokonali drużynę z So-
snowca na własnym boisku. Początek sobotniego 
(12.05) meczu należał jednak do gospodarzy, którzy 
w pierwszych minutach spotkania prowadzili nawet 
czterema bramkami. Później jednak to rudzianie trium-
fowali.

– Naszym zawodnikom udało się odrobić straty 
i wyjść na prowadzenie, którego nie oddali już do koń-
ca meczu. Grunwald stale podwyższał przewagę mię-
dzy innymi dzięki trafieniom Michała Niedźwiedzkiego 
oraz dobrej postawie w bramce Łukasza Błasia – pod-
kreślił Łukasz Wodarski, prezes SPR-u Grunwald Ruda 
Śląska. 

Grunwald: Błaś, Kazimier – Niedźwidzki 11, Sto-
gowski 7, Milewski 6, Partuś 6, Talaga 4, Żurke 4, Ka-
pral 3, Kurzawa 2, Langer 1, Matuszewski 1, Krucza-
lok 1. Trener: Adam Wodarski.

AWF Gloria Katowice – SPR Grunwald Ruda Ślą-
ska 31:46 (13:19)

Kolejny sukces dla Grunwaldu nadszedł we wtorek 
(15.05). Zieloni zakończyli sezon zwycięstwem nad 
drużyną z Sosnowca. – Pierwsze minuty spotkania były 
wyrównane. Widać było, że goście chcieli zrewanżować 
się naszemu zespołowi za porażkę w pierwszym meczu. 
Grunwald wypracował jednak kilkubramkową przewa-
gę pod koniec pierwszej połowy. W drugiej części spo-

tkania udało się powiększyć prowadzenie nad rywalami 
z Zagłębia. Było to możliwe, dzięki dobrej grze w obro-
nie oraz skutecznym interwencjom bramkarzy, którzy 
uruchamiali kontrataki zielonych. Warto podkreślić, że 
w końcowych minutach spotkania swoją szanse poja-
wienia się na boisku otrzymali juniorzy młodsi naszego 
zespołu – komentował Łukasz Wodarski. 

Grunwald: Błaś, Kazimier – Niedźwiedzki 8, Partuś 
6, Stogowski 6, Kapral 4, Kurzawa 2, Milewski 2, Żur-
ke 2, Kruczalok 1, Langer 1, Matuszewski, Otto, Sku-
tela, Ząbczyński. Trener: Adam Wodarski. 

SPR Grunwald Ruda Śląska – MUKS Zagłębie So-
snowiec 32: 23 (16:11).

SPR Grunwald odniósł dwa zwycięstwa. 

Majowa „wiewiórka” za nami
Biegi 

Zapaleni biegacze i miłośnicy nordic walking znowu 
pobiegli z wiewiórką w promieniach sobotniego słoń-
ca. W halembskim lesie odbył się kolejny „Bieg Wie-
wiórki”, w którym wzięło udział ponad 300 zawodni-
ków. Na starcie nie zabrakło także dzieciaków. 

– Nasz rudzki „Bieg Wiewiórki” stawia przede 
wszystkim na rekreację i dobrą zabawę. Chcielibyśmy, 
aby to wydarzenie miało zawsze charakter rodzinny. 
Ciągle żyjemy w pędzie i mamy coraz mniej czasu dla 
siebie, dlatego warto na kilka godzin zmobilizować się 
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 przy-
padku wcześniejszego zgłoszenia online opłata za bieg 
główny oraz nordic walking wynosi 15 zł. Osoby zapi-
sujące się na miejscu, w dniu imprezy, płacą 25 zł. Wy-
sokość wpisowego za dzieci niezależnie od sposobu 

Grunwald ruda Śląska 2:3 Pogoń ruda Śląska (1:1)
GkS Grunwald: Lamlih – kowalcze (77. 

Bartoszek), oswald, wojtaczka, chmielarski  
– kozłowski (65. Spalony), ochnio, Babisz (kpt), 

Majchrzyk – ogłoza, Skorupa (46. Gąsior).
rezerwa: kurpas – Botor, Burdzik. trener: teodor 
wawoczny. Drugi trener: Dariusz czech. Pogoń: 

kisielov – roszak, Seiler (kpt), Lein, kowalski  
– iwański, Bargiel, ilnicki, Matysek – wiśniowski, 
cioch. trener: Damian krajanowski. Sędziowie: 
łukasz Sytnik (racibórz) – Mateusz Piszczelok 

(Lubomia), Dariusz Lenort (Pietrowice wielkie). 
żółte kartki: Spalony (85.) – cioch (75.).

zapisu wynosi 5 zł. Wszystkie informacje na temat bie-
gu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można 
znaleźć na stronie www.biegwiewiorki.pl. Kolejne bie-
gi w tym roku odbędą się: 16.06, 7.07, 4.08, 8.09, 6.10, 
oraz 3.11.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Piłka nożna w Skrócie
26. kolejka (19 maja)

Grunwald Ruda Śląska – Pogoń Ruda Śląska – 2:3, Urania Ruda Śląska – Podlesianka Katowice – 0:2, 0:1 
Renner, 16 min, 0:2 Kaczmarczyk, 36 min, Ogrodnik Tychy – Wawel Wirek – 4:0

Rudzianin zajął najwyższe miejsce na podium. 

Złoty Klaudiusz
zaPaSy

Klaudiusz Wiezner został złotym medalistą XXIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach 
w stylu wolnym, która odbyła się w dniach 18-20.05. 
w Krotoszynie. – Klaudiusz w całym turnieju walczył 
rewelacyjnie, w pierwszym pojedynku przez położenie 
na łopatki pokonał Kamila Grzelaszyka z Grunwaldu 
Poznań, w drugiej walce nie dał szans Dominikowi 
Wróblowi z AKS Białogard, w trzeciej, po niezwykle 
efektownym rzucie, położył na łopatki Mairbeka Sali-
mova reprezentującego barwy Podlasia Białystok 
i wreszcie w walce decydującej o złotym medalu, rów-
nież przez położenie na łopatki, pokonał Adriana Gor-
czycę z WLKS-u Siedlce – komentował Tomasz Gar-
czyński, trener ZKS-u Slavia Ruda Śląska. 

Zawodnik ZKS-u Slavia Ruda Śląska wywalczył 
złoty medal w kategorii do 55 kg.

Rudzkie Gryfy pokonały rugbistów  z Warszawy. 

Zwycięskie Gryfy 
ruGBy 

Aż do piątej kolejki rudzcy rugbiści musieli czekać 
na zwycięstwo po awansie do I ligi, ale kiedy już wy-
grali, to bardzo przekonująco. Przed sobotnim (19.05) 
meczem Gryfy zajmowały ostatnie miejsce w tabeli. 
Legia była wyżej zaledwie o jedno miejsce i o jedno 
zwycięstwo, więc rudzianie mieli o co walczyć. Zespół 
wyjątkowo prowadzony przez trenera Aleksandra 
Oleszczuka, pokazał konsekwencję i dobre umiejętno-
ści zarówno w obronie jak i w ataku, jednak nie ustrzegł 
się błędów.

– Było to dobre spotkanie rudzkich zawodników, 
zdobyli oni długo wyczekiwane zwycięstwo i to z punk-
tem bonusowym. Jednak to dopiero połowa rundy za-
sadniczej. Przed Gryfami  kolejne ciężkie spotkania, 
w których rywale nie będą z pewnością „łatwiejsi”  
– komentował Wojciech Kołodziej, prezes K.S. Rugby 
Ruda Śląska. 

Już po sześciu minutach Gryfy prowadziły, po serii 
mocnych wejść młynem na polu punktowym zameldo-

wał się bardzo skuteczny tej wiosny Patryk Frątczak. 
Dziesięć minut później jego wyczyn powtórzył Krzysz-
tof Skubik, który również celnie kopnął podwyższenie 
po przyłożeniu. Do przerwy wynik się nie zmienił, ru-
dzianie schodzili prowadząc 12:0. W drugiej połowie 
Gryfy podkręciły tempo gry. Po serii wejść młynem 
dziurę w obronie rywali znalazł Muc. Podwyższył po-
nownie Skubik. Chwilę później w zamieszaniu pod 
polem punktowym Legii najlepiej odnalazł się Płusa, 
zdobywając czwarte przyłożenie dla zespołu dające 
punkt bonusowy do tabeli. Następne przyłożenie zdo-
był Pepliński, a ostanie ponownie Płusa, którego przy-
łożenie podwyższył Markowski, ustalając wynik me-
czu na 38:0.

kS rugby ruda Śląska – rc Legia warszawa 38:0 (12:0)

Punkty dla Gryfów zdobyli: krzysztof Skubik 11 pkt. (1P, 
3pd), krzysztof Płusa 10 pkt. (2P), kamil Pepliński 5 pkt. 

(1P), Jan Muc 5 pkt. (1P), Patryk Frątczak 5 pkt. (1P), 
krzysztof Markowski 2 pkt. (1pd)

Skład Gryfów: kamil Pepliński, łukasz Fura (Danson 
chege), Jakub krupiński, Marcel Frątczak (Marcin Pyrek), 
Jan Muc, Szymon Majchrzak, Patryk Frątczak, krzysztof 

Markowski, krzysztof Płusa, Mateusz Magner (Paweł 
Marzec), Vladyslav kozlov, krzysztof Skubik, Marcin 

Mucha, kamil kiełbania (waldemar Dziliński), Mateusz 
zabiegała. 
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241


	NFHWRU0523s001
	NFHWRU0523s002
	NFHWRU0523s003
	NFHWRU0523s004
	NFHWRU0523s005
	NFHWRU0523s006
	NFHWRU0523s007
	NFHWRU0523s008
	NFHWRU0523s009
	NFHWRU0523s010
	NFHWRU0523s011
	NFHWRU0523s012
	NFHWRU0523s013
	NFHWRU0523s014
	NFHWRU0523s015
	NFHWRU0523s016
	NFHWRU0523s017
	NFHWRU0523s018
	NFHWRU0523s019
	NFHWRU0523s020

