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Z danych Światowej Organizacji
Zdrowia wynika, że Śląsk jest jednym
z najbardziej zanieczyszczonych regionów. Z tego też tytułu w ubiegłym roku
Sejmik Województwa Śląskiego opracował tzw. uchwałę antysmogową.
– Jej celem jest nie tylko dbanie o jakość powietrza, ale przygotowano ją
z troski o zdrowie mieszkańców – mówił podczas piątkowej konferencji
Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. – Myślę, że ta
uchwała jest też z tego względu wyjątkowa, że jest to druga uchwała antysmogowa w Polsce po województwie
małopolskim – podkreślała Urszula
Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, z inicjatywy której od-

Dyskutowali o smogu
było się spotkanie. – Niezależnie od
tego jak bardzo staramy się dbać
o zdrowie, w efekcie smogu każdy z nas
jest biernym palaczem, który wypala
rocznie dwa, a nawet trzy tysiące papierosów. Smog to problem zdrowotny,
który przekłada się na jakość naszego
życia, ale również problem ekonomiczny, który ma swoje negatywne przełożenie na gospodarkę regionu – dodała.
Głównymi założeniami uchwały antysmogowej są zakaz spalania w paleniskach paliw pozaklasowych, czyli
mułów, flotokoncentratów oraz węgla
brunatnego i wilgotnego drewna. – Ponadto w ciągu dziesięciu lat musi nastąpić wymiana wszystkich pieców pozaklasowych. Także tych, które kiedyś
spełniały normy, ale dziś nie mieszczą
się w standardach – zaznaczył Saługa.
Marszałek dodał także, że w kontekście smogu coraz widoczniejszy staje
się problem tzw. ubóstwa energetycznego. – Po prostu ludzie palą, czym
chcą, bo jest to tańsze – wyjaśniał. Odniosła się do tego także Aleksandra
Skowronek, wiceprezes Funduszu
Górnośląskiego. – Rozmawiałam z fachowcami na ten temat, którzy twierdzą, że piece najnowszej generacji to
będą piece, w których nie będzie można
palić śmieciami, bo one się po prostu

nie zapalą. W związku z tym pozostaje
pewna grupa osób, która po pierwsze
nie będzie miała, co włożyć do tego
pieca, a po drugie może nie mieć pieniędzy na wkład własny do dotacji na
wymianę pieca, która będzie przyznawana – mówiła Aleksandra Skowronek.
Podczas konferencji głos zabrał także Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego, który od kilku lat poprzez akcje społeczne stara się wraz
z grupą aktywistów zmieniać świadomość społeczeństwa w zakresie jakości
powietrza. – 2,5 roku temu, kiedy w Katowicach przeprowadzono sondę uliczną na temat tego, czy katowiczanie
chcą darmowej komunikacji, wtedy
kiedy jest smog, ponad 90 proc. z nich
twierdziło, że nie, bo przecież w mieście nie ma smogu. Gdy takie same badanie przeprowadziliśmy w kwietniu
ubiegłego roku, okazało się, że 97 proc.
mieszkańców chce darmowej komunikacji, bo w Katowicach jest smog – tłumaczył Patryk Białas.
By sprawdzić, jak pod tym względem plasuje się Ruda Śląska, niedawno w mieście zainstalowano 15 czujników smogu. Zamontowano je na miejskich obiektach użyteczności publicznej, skąd mierzony jest poziom pyłu

Foto: JO

Czy i w jaki sposób da się
skutecznie walczyć ze
smogiem? Na te pytania
próbowali odpowiedzieć
uczestnicy piątkowej debaty.
W jej trakcie mówiono
o założeniach uchwały
antysmogowej, a także o tym,
co miasta mogą zrobić
w sprawie niskiej emisji,
a także jak zmienia się
świadomość mieszkańców.

Podczas konferencji mówiono m.in. o stanie powietrza w Rudzie Śląskiej.
zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz
emisja dwutlenku węgla. – Żeby móc
skutecznie rozmawiać o smogu, musimy znać skalę zjawiska. Dlatego zainstalowaliśmy czujniki, które docelowo
mają być wzbogacone o możliwość
przewidywania stanu jakości powietrza
w mieście na dwa, trzy dni do przodu.

System ten będzie gromadził informacje z satelity, które skonfrontuje z prognozami pogody i na tej podstawie
możliwe będzie przewidzenie tego, co
się może w Rudzie Śląskiej wydarzyć
– zapowiedział wiceprezydent Rudy
Śląskiej Krzysztof Mejer.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości skupia ok. 70 członków.

nowych rzemieślników. Zarówno w intencji długoletnich pracowników rzemiosła, jak i tych początkujących, w sobotę
odbyła się uroczysta msza święta w Orzegowie, a później spotkanie w restauracji
Adria, kiedy to też odznaczono część rzemieślników. – Działania miasta skierowane są na dobrą współpracę z przedsiębiorcami, ochronę ich interesów oraz
dbałość o tradycję środowiska rzemieślniczego. Praca prywatnych firm, przedsiębiorstw i zakładów zapewnia miastu
stabilny rozwój gospodarczy – podkreśla
Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska. – Chciałabym życzyć Państwu
sukcesów oraz wytrwałości w podjętych
działaniach – dodaje.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

Głównym zadaniem rudzkich rzemieślników, którego efekty można widzieć na co dzień, jest szkolenie zawodowe uczniów. – Wśród 70 zrzeszonych zakładów, ok. 45 z nich ma uprawnienia do
szkolenia zawodowego. Uczniowie, którzy planują swoją przyszłość w danym
zawodzie, kontaktują się albo bezpośrednio z takim zakładem, albo z cechem
i później, składając dokumenty do szkoły
i dostając się do niej, podpisują z przedsiębiorcą normalną umowę o pracę.
„Opiekujemy się” takim uczniem od mo-

Foto: JO

Rudzcy rzemieślnicy zrzeszeni są od
1959 roku. Obecnie w Rudzkim Cechu
Rzemiosł i Przedsiębiorczości działa ok.
70 zakładów. To zarówno firmy duże, kilkudziesięcioosobowe, jak i nieco mniejsze. Wśród rzemieślników w naszym
mieście znajdziemy głównie piekarzy,
cukierników, kucharzy, fryzjerów, kominiarzy, a także mechaników, blacharzy,
lakierników, czy monterów. – Nad rudzkimi rzemieślnikami czuwa starszy oraz
dwóch podstarszych cechu i jego siedmioosobowy zarząd. Spotykamy się raz
w miesiącu i podejmujemy wszystkie, bieżące decyzje związane z rzemiosłem,
szkoleniem uczniów, czy reprezentacją
środowiska rzemieślniczego przed różnymi gremiami – wylicza Grzegorz Skudlik,
starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.

Dbają o rudzkie rzemiosło

Foto: JO

Z okazji święta patronów
rzemieślników, czyli św. Józefa
i św. Klemensa, w kościele
pw. św. Michała Archanioła
w Orzegowie odbyła się
uroczysta msza święta.
A świętować było co,
bo Rudzki Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości działa
już prawie 60 lat.

Rzemieślnicy świętowali podczas mszy św. w Orzegowie.

mentu podpisania umowy, począwszy od
praktycznej nauki zawodu, przez śledzenie całego procesu kształcenia zawodowego, po czas kiedy uczeń kończy naukę
i idzie dalej – wyjaśnia Grzegorz Skudlik.
Uczniowie zyskują więc równocześnie
praktykę, pierwsze zarobione pieniądze
i doświadczenie oraz lata pracy, a także
szansę na jej kontynuację. – Ja, podobnie
jak i podstarszy cechu, Jakub Wyciślik,
działamy w branży stolarskiej i bardzo
wielu naszych pracowników to byli
uczniowie. Nie bierzemy ludzi „z ulicy”,
ale najlepszych z najlepszych, którzy
uczyli się u nas i których możliwości znamy – zaznacza Skudlik. – Część z naszych
uczniów bardzo dobrze radzi sobie na
rynku pracy. Chociażby fryzjerzy Lucjan
Szajbel czy Damian Duda, którzy teraz
jako pracodawcy należą do cechu, a kiedyś uczyli się u naszych rzemieślników.
Dzisiaj jest to czołówka fryzjerów i stylistów w Polsce. Oczywiście nie jest to zjawisko masowe, ale na pewno perspektywy
są – dodaje.
Obecnie ok. 200 uczniów pierwszych,
drugich i trzecich klas szkół zawodowych
kształci się pod skrzydłami rudzkiego cechu. W ubiegłym roku pasowano ok. 70

Marcin w grudniu 2016 roku zapadł w śpiączkę i przez dwa miesiące walczył o życie w rudzkim szpitalu. Dziś, po wybudzeniu, walczy
o sprawność w chorzowskim ośrodku, gdzie z każdym miesiącem robi
postępy. By było to możliwe, potrzebne są czas i pieniądze na dalszą
rehabilitację. Liczy się każda złotówka.

Zawalcz o sprawność Marcina!

Przekaż 1%

KRS: 0000 350 393, cel szczegółowy:
Minakowski Marcin

Wyślij tradycyjny przekaz pieniężny na konto naszej fundacji Bank
Spółdzielczy we Włoszczowie 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001
tytuł przelewu – Minakowski Marcin

www.jestesmyblisko.pl
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HALEMBA

Wraki na parkingu
kością niezgody

ZAPRASZAMY DO SALONU

Alex

OGŁOSZENIA

(C.H. DOMINO – pasaż dolny),

O wrakach samochodów, które notorycznie pojawiają się w pobliżu jednego z bloków przy ul. Gojawiczyńskiej w Halembie, poinformował nas
mieszkaniec osiedla. – Te wraki stoją tam już od dłuższego czasu i zajmują kilka miejsc, na których mogłyby zaparkować inne samochody. Na
osiedlu jest problem z parkowaniem i dlatego uważam, że te samochody
powinny zostać usunięte. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ktoś przetrzymuje tyle czasu auta bez rejestracji? – pyta pan Antoni.

•
•
•
•
•

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
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Foto: AL

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 3651 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku
u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:
2669/125 o powierzchni 3069 m² i 2671/118 o powierzchni 582 m², obręb Wirek, karta mapy 1, zapisane
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00016192/5 (działy III i IV wolne są od wpisów).

Nadające się na złom samochody przeszkadzają mieszkańcom.
Sprawą zajęła się rudzka Straż Miejska. Jak się okazało, wraki zalegają na
parkingu osiedla przy ul. Gojawiczyńskiej, bo jeden z mieszkańców prawdopodobnie urządził sobie tam nielegalny
warsztat samochodowy, gdzie naprawia auta bez zezwolenia. Tymczasem
zgodnie z prawem samochodów nie
można naprawiać na własną rękę na
terenie, który nie jest do tego wyznaczony. Nie można również prowadzić
działalności gospodarczej w tym zakresie, jeśli nie jest ona zarejestrowana. – Działalność zarobkową w zakresie napraw pojazdów może prowadzić
tylko przedsiębiorca, zaś miejsce prowadzenia takich prac musi uzyskać
szereg dodatkowych opinii, zezwoleń
lub decyzji administracyjnych. Za naruszenie wskazanych norm prawnych
grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł

Zgodnie z przepisami ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, właściciel pojazdu
wycofanego z eksploatacji zobowiązany
jest do przekazania go wyłącznie
do przedsiębiorcy prowadzącego
stację demontażu lub przedsiębiorcy
prowadzącego punkt zbierania
pojazdów.

– tłumaczy Henryk Szydłowski z rudzkiej Straży Miejskiej. – Dodam też, że
strażnicy w ramach posiadanych
uprawnień systematycznie prowadzą
czynności w sprawach porzuconych
pojazdów samochodowych, prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganych zgłoszeń czy zezwoleń, jak
również w sprawach napraw lub demontażu pojazdów na terenach nieruchomości – dodaje.
Agnieszka Lewko

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww.
nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi
komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie tereny ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, wiaty przystankowej, terenów zielonych i sportowych, posiada nieregularny kształt. Występują na niej nierówności terenu.
Działka nr 2669/125 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, natomiast działka nr 2671/118 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Katowickiej.
W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału
Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 261.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług
wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 13.04.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 6.04.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 13.100,00 zł,
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału a w dniu 13.04.2018 r. przedłożą
Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 24875-63.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
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.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Kultowa polana zniknie z dzielnicy?

Mieszkańcy zaniepokojeni są przyszłością polany, która znajduje się w pobliżu ul. Gałczyńskiego w Halembie. Obawiają się, że ich zielony zakątek zostanie zastąpiony zabudowaniami. Ma to związek z wycinką drzew w pobliżu
wspomnianej polany oraz zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, który w kwietniu lub w maju zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

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 1/4 ( * )

49,10 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 9.30

49,32 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 9.30

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247/7

38,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 10.30

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 282/3

94,31 m2
(2 p + k
+ wc)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
inst. gazowa,
ogrzewanie
piecowe

5,61 zł/m2

1.200 zł

29.03.2018 r.
godz. 11.15

Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 4/7

39,50 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 12.00

6.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Sienkiewicza 10/1

58,68 m2
(2 p + k
+ wc)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
inst. gazowa,
ogrzewanie
piecowe

5,33 zł/m2

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 13.00

7.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Kokota 3/17

44,00 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 14.00

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
4,47 zł/m2
ogrzewanie
piecowe, wc suche

700 zł

29.03.2018 r.
godz. 15.00

Foto: JO

2.

3.

Na razie przy polanie wycięto drzewa.
Pierwsze głosy mieszkańców w obronie ich
małej oazy zieleni pojawiły się w grudniu, bo
wówczas rozpoczęła się wycinka drzew. – Jest
to teren wydzierżawiony przez spółdzielnię
mieszkaniową „Nasz Dom” – związany z gospodarką leśną, ale udostępniony do wypoczynku
mieszkańców. W związku z tym zadbano o to, żeby było tam bezpiecznie. W przypadku drzewostanu wykonano prace związane z przycięciem
drzew, przerastających gałęziami poza granice
własności. Było to z nami uzgodnione i jest to
także zgodne z Kodeksem Cywilnym – tłumaczy
Grzegorz Skurczak, inżynier nadzoru, zastępca
nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice.
Jednak równocześnie zmieniany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i to
drugi powód obaw ze strony mieszkańców. – Coraz głośniej mówi się o tym, że mają tam powstać
domki. Czy to prawda? Mam nadzieję, że nie, bo
jest to miejsce, które mieszkańcom od lat kojarzy
się z wypoczynkiem. Tym bardziej, że słyszałem
o planach wybudowania tam placu zabaw – mówi pan Zbigniew, mieszkaniec Halemby.
Okazuje się, że rzeczywiście trwa przygotowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego południowej części Rudy
Śląskiej, ograniczonej od północy autostradą A4.
I właśnie wspomniana polana znajduje się w tym
projekcie, a jest to pokłosie dokumentu przygotowanego trzy lata temu. – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska uchwalone w 2015 r.,
przewiduje częściowe przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową, a w północnej części
pod garaże (które faktycznie już tam istnieją).
Zmiany w studium uwarunkowań nastąpiły
w związku z wnioskiem grupy mieszkańców Halemby z 2009 roku, w którym podkreślali oni, że
„działki te od 30 lat w części nie są użytkowane
jako lasy ochronne, tylko jako tereny zieleni osie-

dlowej” – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. – Wniosek dotyczył zmiany planu, umożliwiającej wykorzystanie tego terenu na cele rekreacji dla mieszkańców pobliskiego osiedla, będącego w zarządzaniu spółdzielni mieszkaniowej – dodaje.
W zmianach pojawia się więc możliwość wybudowania budynków wielorodzinnych. Pytanie
więc, jakie plany ma Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom”, która od 2017
roku dzierżawi od Nadleśnictwa Katowice
wspomnianą polanę przy ul. Gałczyńskiego
z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i siłownię napowietrzną. – Dotarły do nas informacje o proponowanej zmianie przeznaczenia ww.
terenu pod zabudowę szeregową jednorodzinną
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w związku z wnioskiem grupy mieszkańców Halemby – przyznaje Grażyna Szyguła
z GSM „Nasz Dom”. – W chwili obecnej spółdzielnia rozeznaje stanowiska Urzędu Miasta
i Nadleśnictwa Katowice w przedmiotowej sprawie – zaznacza.
Nadleśnictwo Katowice, które jest zarządcą
terenu i które podejmie ostateczną decyzję dotyczącą zagospodarowania nieruchomości, takich
działań jednak nie planuje. Natomiast miasto nie
zamierza przejmować tej działki. – Jeżeli chodzi
o dalszy los tego fragmentu lasu to jest ewidencyjnie las, który znajduje się w planie urządzenia
lasu Nadleśnictwa Katowice. Nie ma żadnych
planów, co do zmiany przeznaczenia tego gruntu
na inne cele – zapewnia Grzegorz Skurczak.
Mieszkańcy także będą mieli wkrótce możliwość wypowiedzieć się w tej sprawie, bo plan
zagospodarowania przestrzennego ma zostać
wyłożony do publicznego wglądu. – Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść do niego uwagi. Prawdopodobnie
nastąpi to w kwietniu lub maju bieżącego roku
– zapowiada Adam Nowak.
Joanna Oreł

4.

5.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Gwiżdża 1/8 (*)

2

2

Ruda Śląska-Orzegów 38,81 m2
8.
ul. Bytomska 33/8
(1 p + k)

(*) 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 11 kwietnia 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
6 kwietnia 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 9 kwietnia 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, 32 242-01-75
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.
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2018

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”

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

1. Mira Gruszczyk

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

2. Andżelika Łach

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

5. Martyna Marek

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

10. Aleksandra Kęska

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

6. Oliwia Hałupka

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

3. Monika Konopka

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

7. Weronika Dewar

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

4. Mirela Małagocka

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

8. Aleksandra Kocyba

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

11. Patrycja Szczurowska 12. Karolina Niedworok 13. Angelika Kadzimierz

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

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

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

9. Weronika Kier

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

14. Anna Sznapka

21 lat. Studentka Administracji Publicznej w Wyższej Szkole
Bankowej. Chciałaby pracować w służbach mundurowych.
Interesuje się sportem oraz motoryzacją. Lubi podróżować.

Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Hania Klonowska
córka Celiny i Tomasza
ur. 7.03. (3480 g i 55 cm)

Julia Mryka
córka Anety i Roberta
ur. 10.03. (2950 g i 52 cm)

Tymon Horbaczewski
syn Natalii i Adriana
ur. 13.03. (3560 g i 56 cm)

Aleksander Polmański
syn Malwiny i Bogdana
ur. 6.03. (3380 g i 56 cm)

Dawid Jabłoński
syn Joanny i Rafała
ur. 14.03. (3940 g i 59 cm)

Maja Wesołowska
córka Sandry i Stefana
ur. 8.03. (2500 g i 53 cm)

Filip Ochota-Mnich
syn Anny i Damiana
ur. 1.03. (2400 g i 48 cm)

Piotr Gola
syn Katarzyny i Marcina
ur. 8.03. (3900 g i 60 cm)

Borys Kaczmarczyk
syn Patrycji i Daniela
ur. 8.03. (4050 g i 59 cm)

Sara Słomiany
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 11.03. (3485 g i 56 cm)

Olivier Badura
syn Roksany i Łukasza
ur. 13.03. (2540 g, 53 cm)
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Ruda

NOWY BYTOM

nadgimnazjalnych). – Dziękujemy za liczny udział placówek i zaangażowanie. Pielęgnacja kultury i piękna
żywego słowa, sięganie do książki, do poezji, jest wyzwaniem we współczesnym świecie – dodał Jerzy Mazurek.
AL

Bielszowice

Dwadzieścia lat integracji

obrazy, sesje zdjęciowe, serwis narciarski, voucher na
fryzurę, czy makijaż oraz szyte ręcznie lalki – dodała
Zuzanna Muskus, współorganizatorka koncertu, również z „Rudzian”. 
JO

Podczas jubileuszu nie zabrakło popisów
artystycznych uczniów.

szkoły Małgorzata Gerstel. – Co roku kolejni uczniowie
utwierdzają nas w przekonaniu, że to najważniejsza
część funkcjonowania naszej społeczności – dodała Jolanta Sroka. 
AL

Sobota na konsolach

Kolejne piątkowe spotkanie pod hasłem „Kino dla
Kobiet” za nami. Po raz kolejny w kinie Patria w Nowym Bytomiu panie mogły się spotkać i skorzystać
z wielu przygotowanych dla nich atrakcji.
Jak zawsze organizatorki spotkania postawiły na
profilaktykę. Uczestniczki imprezy mogły wysłuchać
wykładu dra hab. n. med. Wojciecha Cnoty, ordynatora
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Goduli. – Ponadto nasze kobiety mogły m.in.:
zadbać o włosy, paznokcie i skórę. Za każdym razem
staramy się, aby wszystkie panie mogły skorzystać
z usług naszych partnerów – mówi Patrycja Pelka, organizatorka „Kina dla Kobiet”.
Podczas spotkania można było również wesprzeć
akcję charytatywną, zorganizowaną, by wspomóc Bartusia, nienarodzone jeszcze dziecko dwójki śląskich
policjantów, mieszkających w Rudzie Śląskiej.
– Chłopczyk urodzi się z krytyczną wadą serca – HLHS
z restrykcyjnym otworem owalnym. Potrzebne są środki
na poród i pierwszą z operacji, jaką tuż po urodzeniu
maluch przejdzie w Niemczech. Rodzina potrzebuje po-

Podczas „Kina dla Kobiet” panie mogły
skorzystać z poczęstunku.

Foto: arch.

Kino pełne kobiet

WIREK

nad 300 tysięcy złotych, a czasu do porodu nie zostało
już dużo, dlatego i my chciałyśmy dołożyć w ten sposób
swoją cegiełkę – mówi Marta Glamb, organizatorka
„Kina dla Kobiet”.
Na zakończenie spotkania wyświetlono film Patryka
Vegi pt. „Kobiety Mafii”. Kolejne „Kino dla Kobiet”
zaplanowano na 13 kwietnia. 
AW

RUDA ŚLĄSKA

Nowa data Dnia Seniora
Foto: arch.

Ok. 20 pasjonatów gier komputerowych spędziło sobotę (17.03) w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku. Po raz pierwszy zorganizowano tam
turniej gier komputerowych FIFA 17. – Chcieliśmy w ten
sposób zarazem zareklamować szkołę i równocześnie zachęcić aktywnych uczniów do działania – podkreśla
Krzysztof Tułaj, organizator turnieju z ramienia ZSP nr 6.
Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych nie tylko z Rudy Śląskiej, ale również
z ościennych miast. – Emocje towarzyszyły każdemu spotkaniu. Wiele z nich kończyło się karnymi. Mamy nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, iż nasza szkoła nie tylko zajmuje się nauką,
ale także organizuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu – zaznacza Krzysztof Tułaj.
Jednak uczniowie nie tylko brali udział w samym turnieju, ale także od początku stycznia, kiedy ruszyły przygotowania, aktywnie w nich uczestniczyli. – Do tego
stopnia, że dzień wcześniej zorganizowaliśmy u nas turniej próbny, żeby przećwiczyć procedury i żeby właściwy

Beata Niewińska i rodzice
Stasia Dominiaka podczas koncertu.

NOWY BYTOM

Foto: AL

Uroczystość 20-lecia integracji, która podsumowała
dokonania uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły
Podstawowej nr 13 im. Alfreda Szklarskiego, odbyła
się w Domu Kultury Bielszowice w miniony czwartek
(15.03). W programie wydarzenia nie zabrakło występów artystycznych, przygotowanych przez uczniów.
Przedstawiony został także dorobek 20 lat wspólnej
pracy pedagogów i rodziców na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych.
– Z wielką satysfakcją i poczuciem spełnienia obchodzimy dwudziestolecie funkcjonowania oddziałów integracyjnych w naszej szkole. Od czterech lat prowadzimy też klasy specjalne. Cieszę się, że te radosne chwile
możemy wspólnie przeżywać i mam nadzieję, że ten jubileuszowy rok stanie się kolejnym, twórczym etapem
współpracy wszystkich ludzi, zaangażowanych w tworzenie szeroko rozumianej integracji – podkreśliła Jolanta Sroka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13 im.
A. Szklarskiego.
To właśnie we wrześniu 1998 roku po raz pierwszy
w szkolnych ławkach usiedli niepełnosprawni uczniowie. Inicjatorką tych działań była ówczesna dyrektorka

Staś Dominiak, Paweł Nantka oraz Beata Niewińska
to osoby związane z Zespołem Pieśni i Tańca „Rudzianie”, które w miniony piątek (16.03) mogły przekonać
się o tym, że przyjaciele nie zapominają. To właśnie
dla dzieci byłych już członków „Rudzian” oraz byłej
członkini zespołu w Miejskim Centrum Kultury zorganizowano koncert charytatywny pod hasłem „Dla Was
gramy”.
W trakcie koncertu zbierano pieniądze na leczenie
wspomnianej trójki. Ośmioletni Staś cierpi bowiem na
ostrą białaczkę limfoblastyczną, sześcioletni Paweł od
urodzenia choruje na padaczkę lekooporną i ma trwale
uszkodzony mózg, przeszedł także zapalenie opon
rdzeniowo-mózgowych, sepsę oraz wstrząs septyczny.
Z kolei u Beaty zdiagnozowano nowotwór złośliwy
piersi. Przyjaciele z dawnych lat, czyli byli oraz obecni
członkowie ZPiT „Rudzianie” im. Jana Mazura zakasali więc rękawy i za ich sprawą w ramach charytatywnej
akcji w MCK-u odbył się kiermasz oraz liczne licytacje, a na scenie wystąpili: Michalina Starosta, zespół
Universe, Kiersi oraz oczywiście Zespół Pieśni i Tańca
„Rudzianie”. – Było sporo emocji oraz mnóstwo osób.
Wszyscy bardzo przeżywamy tę akcję – podkreśliła
Agata Długokęcka, była członkini ZPiT „Rudzianie”
oraz inicjatorka koncertu charytatywnego. – Oprócz
koncertów przygotowaliśmy licytacje takich upominków, jak m.in. spływ kajakowy, kulinarne szkolenie,

Foto: JO

Konkurs odbywa się
w Rudzie Śląskiej od 21 lat.

Zagrali od serca

Foto: AL

Magia zielonych róż
Finał XXI edycji Konkursu Recytatorskiego Dzieci
i Młodzieży „O Laur Zielonej Róży” odbył się w środę
(14.03) w Muzeum Miejskim im. M. Chroboka. Laureaci tegorocznego konkursu oprócz charakterystycznej,
zielonej róży otrzymali także pamiątkowe dyplomy,
nagrody książkowe oraz maskotki.
– Mimo że żyjemy w świecie komputerów i telefonów
komórkowych, to młodzież nie zapomina o potędze literatury. Magia róż działa i nasza rudzka młodzież z wielką chęcią bierze udział w tym konkursie. W tegorocznej
edycji wzięło udział ponad sto osób i w skali kraju jest
to niezwykłe zjawisko – zaznaczył Jerzy Mazurek, organizator konkursu, wicedyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury w Rudzie i jeden z jurorów.
Symboliczne zielone róże przyznano uczniom w różnych kategoriach wiekowych. Poza tym wręczono także nominacje do 63. Ogólnopolskiego Małego OKR
(konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) i Dużego OKR (konkurs dla uczniów szkół po-
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Oto nagrodzeni w sobotnim turnieju gracze.
turniej został dobrze przeprowadzony i zapamiętany
przez uczestników – podsumowuje Tułaj.
Pierwsze miejsce w turnieju sobotnim zajął Michał
Kokoszka z Gimnazjum nr 19, drugie miejsce „wygrał”
Kevin Nalik z Gimnazjum nr 19, a trzecie – Mateusz Pilny z ZSO nr 2. 
JO

Marcowe posiedzenie Rady Seniora to przede
wszystkim podjęcie dwóch uchwał – zmieniającej zasady wydawania Karty Seniora oraz dotyczącej Dnia
Seniora, obchodzonego dotychczas w drugiej połowie
listopada. Na spotkaniach z grupami seniorów radni
często odbierali sygnały, że załatwienie Karty Seniora
jest utrudnione, chociażby z tego względu, że formalności trzeba załatwiać na czwartym piętrze Urzędu
Miasta, gdzie mieści się Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. – Propozycja radnych seniorów dotyczy możliwości wprowadzenia takich rozwiązań, które pozwoliłyby załatwiać wszystkie kwestie formalne w Biurze
Obsługi Mieszkańców na parterze – mówił Józef

Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów. – Ze względu na to, że załatwienie formalności trochę trwa, Karta
Seniora mogłaby być odbierana w innym wyznaczonym
terminie – dodał.
Rada Seniorów podjęła ponadto decyzję o zmianie
terminu obchodów Rudzkiego Dnia Seniora. Począwszy od tego roku uroczystość ta będzie organizowana
20 października w Europejskim Dniu Seniora, a nie tak
jak dotychczas – 20 listopada. – Taka zmiana podyktowania była sugestiami naszych seniorów, którzy uważają, że pogoda w październiku jest bardziej sprzyjająca tego rodzaju wydarzeniom – mówił Józef Osmenda.

AW
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Na stronie discovair.pl można już sprawdzać odczyty z czujników smogu zainstalowanych na zlecenie rudzkiego magistratu. Urządzenia dokonują
pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz emisji dwutlenku węgla na terenie Rudy Śląskiej. Koszt złożonego z 15 urządzeń systemu wyniósł
18 tys. zł.

Sprawdź jakość powietrza w Rudzie Śląskiej

Wybierając punkt pomiaru na mapie można odczytać aktualne wyniki.
– Mieszkańcy mają teraz dostęp do dokładnych danych na temat jakości powietrza
w ich najbliższym otoczeniu. Liczymy, że
szeroki dostęp do tych informacji będzie

miał również aspekt edukacyjny. Tym samym
jeszcze bardziej wzrośnie świadomość mieszkańców co do tego, jakim i jakiej jakości
materiałem nie należy opalać w piecu – pod-

kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Czujniki w większości przypadków zostały zamontowane na miejskich obiektach użyteczności
publicznej. – Przy wyborze lokalizacji pod
uwagę braliśmy zabudowę w danym rejonie.
W ten sposób część urządzeń zlokalizowana
jest w miejscach, gdzie budynki opalane są
węglem, natomiast niektóre z urządzeń
umiejscowione zostały tam, gdzie dominuje
zabudowa podłączona do sieci CO. Dodatkowo urządzenia zamontowane zostały na
Burloch Arenie w Orzegowie oraz stadionie
lekkoatletycznym, czyli dwóch obiektach
sportowych, gdzie aktywność prowadzona
jest na wolnym powietrzu – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.
LOKALIZACJE CZUJNIKÓW:
1. Bielszowice – Dom Kultury,
ul. Kokota
2. Bykowina – Szkoła Podstawowa
nr 23, ul. 11 Listopada
3. Bykowina – Oczyszczalnia ścieków
„Barbara”, ul. Barbary

4. Chebzie – Miejskie Przedszkole
nr 14, ul. Węglowa
5. Czarny Las – stadion lekkoatletyczny,
ul. Czarnoleśna
6. Godula – Szpital Miejski, ul. Lipa
7. Halemba – Oczyszczalnia ścieków
„Halemba-Centrum”, ul. Młyńska
8. Halemba – Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka
9. Kochłowice – Szkoła Podstawowa
nr 20, ul. Wyzwolenia
10. Nowy Bytom – budynek
Urzędu Miasta, Plac Jana Pawła II
11. Orzegów – DPS Senior,
ul. Puszkina
12. Orzegów – Burloch Arena,
ul. Bytomska
13. Ruda – budynek MPGM TBS,
ul. Janasa
14. Wirek – budynek MPGM TBS,
ul. 1 Maja
15. Wirek – budynek Szkoły Podstawowej
nr 8, ul. Główna

Urządzenia dokonują pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2,5 oraz emisji dwutlenku węgla. – Docelowo będą
również wykonywane pomiary emisji tlenków azotu, będących składnikiem spalin
samochodowych – mówi Eugeniusz Malinowski, zastępca naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska i Górnictwa. Wyniki
prezentowane są na stronie internetowej
discovair.pl. Wybierając punkt pomiaru na
mapie można odczytać aktualne wyniki,
a korzystając z menu w prawym górnym
rogu strony można sprawdzić historię odczytów w wybranym przedziale czasowym i wygenerować raport w formacie
.xlsx.
Dodatkowe pomiary stężeń zanieczyszczeń prowadzone są w ramach współpracy
miasta z Głównym Instytutem Górnictwa.
Eko Patrol GIG korzysta z samochodu
elektrycznego i drona, wyposażonych
w urządzenia pomiarowe.
WG

Ruda Śląska ogłasza konkurs na inwestycję z zakresu tzw. przemysłu czasu wolnego. Władze miasta chcą w ten
sposób znaleźć inwestora, z którym stworzą w mieście nowoczesną przestrzeń. Ma ona „pobudzić” przedsiębiorczość i ruch turystyczny w Rudzie Śląskiej. Pod inwestycję przeznaczono jeden z najlepiej skomunikowanych terenów, położony bezpośrednio przy budowanym łączniku pomiędzy autostradą A4 a Drogową Trasą Średnicową.

Ruda Śląska szuka inwestora
– To przedsięwzięcie może całkowicie
odmienić charakter naszego miasta – uważa prezydent Grażyna Dziedzic. – Przemysł
czasu wolnego w Polsce tak naprawdę dopiero się rozwija, więc jest to idealny czas
na to, żeby „wstrzelić się” w zapotrzebowanie na tym rynku. To jest ogromna szansa na rozwój naszego miasta i nie możemy
„przespać” tego momentu, bo jestem przekonana, że tak czy inaczej taka inwestycja
pewnie powstanie w naszym regionie – dodaje.
Kompleks miałby znajdować się przy
ul. 1 Maja, w rejonie budowanej trasy N-S,
na działkach o powierzchni prawie 14 ha,
położonych naprzeciwko zakładu gazowniczego. – Wytypowaliśmy do tego konkursu
jeden z najlepiej położonych komunikacyjnie terenów w mieście – podkreśla prezydent Dziedzic. – Chcemy go wnieść jako
nasz wkład własny do spółki, którą założymy wraz z inwestorem. Zdecydowaliśmy się
na to dlatego, że dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mieć realny wpływ na to, co
powstanie na tej działce. Gdybyśmy ją
sprzedali, to nie mielibyśmy takiej możliwości. Kolejna kwestia jest taka, że w ten
sposób stajemy się atrakcyjni dla inwestorów. Taka konstrukcja realizacji przedsięwzięcia z powodzeniem była już stosowana
w innych miastach, dlatego zamierzamy
skorzystać z tego rozwiązania na zasadzie
„dobrych praktyk” – dodaje.

Inwestycja, którą chcą zrealizować władze Rudy Śląskiej, ma mieć charakter miastotwórczy oraz pobudzić rozwój przedsiębiorczości. Ma ściągać też do miasta przyjezdnych. – W tej chwili w Rudzie Śląskiej
ruch turystyczny jest praktycznie znikomy,
a nam zależy na tym, żeby zaczęli do nas
zjeżdżać nie tylko mieszkańcy regionu i kraju, ale także turyści z zagranicy – tłumaczy
wiceprezydent Krzysztof Mejer. – To miałaby być turystyka weekendowa, w trakcie
której odwiedzający mogliby nie tylko skorzystać z naszej oferty, ale także innych śląskich miast i miasteczek, bo przecież mamy
się czym pochwalić i co pokazać – dodaje.
Jak podkreśla Mejer, inwestycja nie ma być
bezpośrednim zagrożeniem dla innych takich inicjatyw w regionie, a jedynie uzupełniać ofertę turystyczno-rekreacyjną o nową
jakość. – Chcemy być częścią większej całości, a nie działać na zasadzie „sami sobie”. Nie po to była nam metropolia, nie po
to tak silnie zabiegamy na szczeblu ponadlokalnym o stworzenie silnej marki „Śląskie” – mówi wiceprezydent.
Oferty konkursowe można składać do
19 czerwca br. Dokumenty te powinny zawierać m.in. koncepcję realizacji przedsięwzięcia obejmującą jego szacunkowy koszt,
deklarowaną przez inwestora wysokość
wkładu pieniężnego do spółki celowej, która wybuduje kompleks oraz oczekiwany
przez inwestora wkład ze strony miasta. Po-

za tym do oferty trzeba będzie załączyć
m.in. wstępną koncepcję architektoniczną
i funkcjonalną, wizualizacje obiektów,
a także zestawienie korzyści i kosztów pośrednich oraz społecznych. Procedurę konkursową będzie prowadziła specjalna komisja, która będzie pracowała w dwóch zespołach: ekonomiczno-prawnym i architektonicznym.
Konkurs podzielony będzie na dwa etapy. W pierwszym oceniana będzie jakość
koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz
doświadczenie oferentów w zakresie realizacji inwestycji z zakresu przemysłu czasu
wolnego. W pierwszym z wymienionych
kryteriów punktowana będzie struktura,
spójność i kompleksowość koncepcji realizacji przedsięwzięcia, walory urbanistyczne
i architektoniczne oraz proporcja powierzchni obiektów przeznaczonej na realizację funkcji usługowej w zakresie przemysłu czasu wolnego do łącznej powierzchni
obiektów zrealizowanych w ramach projektu inwestycyjnego. Poza tym oceniana będzie unikalność zaproponowanej funkcji
w zakresie przemysłu czasu wolnego,
wpływ przedsięwzięcia na atrakcyjność turystyczną Rudy Śląskiej, komplementarność proponowanej funkcji w zakresie przemysłu czasu wolnego w stosunku do istniejącej oferty rozrywkowej i edukacyjnej
w regionie, a także jakość i innowacyjność
narzędzi przewidzianych do wykorzystania

Do konkursu wytypowany został jeden z najlepiej położonych
komunikacyjnie terenów w mieście.
przy operowaniu obiektami w ramach
przedsięwzięcia. Ważnym elementem oceny ofert będzie również oczekiwany przez
uczestnika konkursu wkład w przedsięwzięcie ze strony miasta oraz ocena korzyści
i kosztów pośrednich i społecznych, dokonana na podstawie analizy korzyści.
Do drugiego etapu wejdzie tylko jeden
inwestor, który zdobędzie największą liczbę
punktów. Wtedy będzie on musiał złożyć
harmonogram rzeczowo-ﬁnansowy, koncepcję urbanistyczno-architektoniczą oraz
koncepcję biznesową. Na podstawie tych
dokumentów będą z nim prowadzone negocjacje. Po ich zakończeniu zostanie podpisana umowa inwestycyjna oraz założona
spółka celowa, która zajmie się realizacją
przedsięwzięcia. – W postanowieniach konkursu zawarliśmy dwa istotne warunki, od
których nie odstąpimy. Pierwszy jest taki, że
miasto nie będzie poręczało żadnego kredytu na inwestycję. Drugi zastrzega nam możliwość unieważnienia konkursu na każdym

jego etapie. To ma zabezpieczyć interesy
miasta oraz mieszkańców – zauważa wiceprezydent Mejer.
Przemysł czasu wolnego jest wielodyscyplinarną gałęzią gospodarki, związaną
z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. Podmioty tego przemysłu dostarczają
usługi i produkty konsumentom należącym
do tzw. leisure class, czyli odbiorców, których fenomen rynkowy polega na reprezentacji wszystkich grup wiekowych. Jednym
z najlepszych światowych przykładów rozwoju przemysłu czasu wolnego jest Wielka
Brytania. Zatrudnia on ponad 2,6 miliona
ludzi, co stanowi 9 proc. całego obszaru zatrudnienia (więcej niż w przemyśle budowniczym, produkcyjnym czy logistycznym).
Generowane przez ten sektor przemysłu
przychody są na poziomie 117 miliardów
funtów rocznie, co składa się na 4 proc. krajowego PKB.
Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie www.pwik.com.pl.
KP
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Do końca września w Rudzie Śląskiej zrewitalizowanych zostanie 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną. Rudzki magistrat właśnie rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Oprócz uporządkowania terenu, nasadzeń nowych roślin oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i owadów powstanie także nowa infrastruktura dla mieszkańców. Wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna, ścieżka pieszo-rowerowa, pojawią się ławki oraz utworzony zostanie plac zabaw. Inwestycja kosztować będzie milion złotych. Większość tych środków miasto odzyska dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Dolina będzie przywrócona naturze
– Rewitalizacja przestrzeni miejskich
obejmuje nie tylko budynki, czy infrastrukturę komunalną, ale także tereny zielone – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. – Jak ważna jest zieleń w mieście pokazują najnowsze badania psychologów i specjalistów od urbanistyki. Otóż
okazuje się, że ludzie mieszkający w pobliżu terenów zielonych są szczęśliwsi,
bardziej życzliwi i skłonni do pomocy. Lepiej też znają swoich sąsiadów – dodaje.
Teren objęty projektem stanowi
w głównej mierze dolina znajdująca się
pomiędzy ul. Bujoczka a Kościelną
w dzielnicy Ruda, przez którą przepływa
tzw. Rów Rudzki II. Znajdują się tu także
dwa niewielkie, płytkie stawy. – Aktualnie to miejsce jest nieuporządkowane
i zaśmiecone, ale teren ten ma duży potencjał – zastrzega wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Rozstrzygnęliśmy
właśnie przetarg na tę inwestycję i po
podpisaniu umowy z wykonawcą chcielibyśmy ruszyć z pracami – dodaje.
Jak w szczegółach będą wyglądały
prace przy tej ekologicznej inwestycji?
W pierwszej kolejności uporządkowany
zostanie teren poprzez uprzątnięcie

śmieci oraz wycinkę roślin inwazyjnych.
Usunięta zostanie także część powalonych lub uschniętych drzew, głównie
tych, które kolidować będą z aktualnymi
bądź projektowanymi ścieżkami. Będą
również nowe nasadzenia. Chodzi o kilkadziesiąt drzew i krzewów oraz kilkaset
bylin.
Ponadto wykonane zostaną łąki parkowe oraz zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i owadów, a także
skrzynki dla nietoperzy. Wybudowana
zostanie pieszo-rowerowa ścieżka o długości ok. 650 m, prowadząca od ul. Bujoczka do ul. Porębskiej oraz schody terenowe prowadzące od strony ulicy Kościelnej/Porębskiej. Ponadto w rejonie
ul. Bujoczka wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci, nie zabraknie też drobnej
architektury – ławek, koszy na śmieci,
stolików do gry.
Niezwykle istotnym w skali całego
przedsięwzięcia będzie jego edukacyjny
wymiar. Na obszarze objętym inwestycją
zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna,
przy której zainstalowane zostaną tablice
edukacyjne. – Planujemy także wydanie
broszury informacyjnej, a także książecz-

ki i kolorowanki dla dzieci. Opracowane
zostaną również materiały dla placówek
oświatowych – informuje Ewa Wyciślik,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.
Cała inwestycja kosztować ma ponad
1,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. – Dofinansowanie przyznane zostało miastu już w ubiegłym roku.
Otrzymały go jedynie cztery projekty
z województwa. Udzielone ono zostało
w ramach RPO Województwa Śląskiego
2014 – 2020. Działanie 5.4.1. Ochrona
różnorodności biologicznej ZIT – mówi
Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Okazuje się, że dolina Rowu Rudzkiego odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi, charakteryzuje się też dużą
różnorodnością zwierząt, szczególnie
płazów i ptaków. – Występuje tu także
pięć gatunków roślin objętych ochroną
częściową w Polsce, w tym konwalia majowa i bluszcz pospolity, oraz dwa gatunki zagrożone w skali regionu górnośląskiego – rzeżucha gorzka i jeżogłówka
pojedyncza. Ponadto znajdują się tutaj
dwa pomniki przyrody – 150-letni grab
oraz 200-letni dąb szypułkowy – wylicza
naczelnik Wyciślik.
Dolina Rowu Rudzkiego II ze względu na stosunkowo wąskie dno, dość dużą

W ramach inwestycji m.in. wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna, ścieżka
pieszo-rowerowa, pojawią się ławki oraz utworzony zostanie plac zabaw.
głębokość oraz występowanie zbiorników wodnych charakteryzuje się swoistym topoklimatem – większą wilgotnością powietrza i częstszymi mgłami niż
na sąsiednich terenach, mogą się też zdarzać inwersje temperatury. Co interesujące, po plebiscycie w 1922 r. wzdłuż osi
doliny Rowu Rudzkiego II przebiegała
granica między Polską a Niemcami.
Przypomnijmy, że władze Rudy Śląskiej w tym roku rozpoczną realizację
innego projektu związanego z rewitalizacją terenów zielonych. Chodzi o tzw.
Trakt Rudzki, czyli ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą Wirek z Nowym Bytomiem. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie siedem dużych obsza-

rów zielonych, w tym kilka parków
o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie
tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Miasto na ten cel pozyskało ponad 6 mln zł
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Inwestycja ta z kolei będzie się uzupełniać z rewitalizacją hałdy przy
ul. 1 Maja w ramach programu LUMAT.
Aktualnie jest ona realizowana, a do jesieni ma tu powstać punkt widokowy,
ścieżki spacerowe, plac zabaw i tor saneczkowy, a do tego nasadzone zostaną
rośliny, które nie pozwolą na przedostanie metali ciężkich poza glebę.
TK

Trwa opracowywanie koncepcji kompleksowej przebudowy ulicy Wolności w dzielnicy Ruda. To jedna z najważniejszych dróg w mieście, dlatego władze Rudy Śląskiej chcą skonsultować zakres inwestycji z mieszkańcami.
Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek, 26 marca br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej rudzkiego magistratu. Ul. Wolności ma być modernizowana za trzy lata, ale już w tym roku ruszą prace przy budowie ronda
u zbiegu tej drogi z ulicami Magazynową i Brańskiego.

Ulica Wolności do modernizacji!
– Przebudowa ulicy Wolności to jedna
z większych inwestycji, dlatego przed zatwierdzeniem koncepcji chcemy poznać
sugestie mieszkańców i odpowiedzieć na
ich pytania – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Chcemy rozmawiać na
przykład na temat jednego z najważniejszych elementów tego zadania, czyli modernizacji skrzyżowania ul. Wolności
z ul. Zabrzańską. Obecnie analizujemy,
jakie zastosować rozwiązanie – sygnalizację świetlną czy rondo – mówi. Oprócz
wspomnianego skrzyżowania inwestycja
obejmie również wymianę nawierzchni
ulicy, budowę chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i oświetlenia, a także przebudowę uzbrojenia podziemnego.
Założenia opracowywanej koncepcji
zostaną zaprezentowane mieszkańcom
podczas spotkania, które odbędzie się

w poniedziałek, 26 marca br. o godz.
17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta
(plac Jana Pawła II, drugie piętro, sala nr
213). W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz miasta, Wydziału Dróg
i Mostów oraz projektant przygotowujący koncepcję.
Po zatwierdzeniu koncepcji projektant
będzie mógł przystąpić do opracowania
dokumentacji. Rozpoczęcie przebudowy
planowane jest na 2021 rok. Z kolei jeszcze w tym roku rozpoczną się prace w ramach odrębnego zadania – budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Obecnie jest
tam zastosowane skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, pierwszeństwo mają
kierowcy poruszający się ulicą Wolności.
Dokumentacja tej inwestycji jest już prawie gotowa, a koszt realizacji zadania ma
wynieść prawie 5 mln zł.

Rudzki Informator Samorządowy

Ulica Wolności w Rudzie Śląskiej to
droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym
miasta jako łącznik centrum dzielnicy
Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925
i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Do
14 lutego 2015 r. w ciągu ulicy Wolności
przebiegała jednotorowa linia tramwajowa, obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedynie linie autobusowe.
Przypomnijmy, że wkrótce zostanie
ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy
Piastowskiej, która łączy się z ulicą Wolności i prowadzi do granicy miasta z Bytomiem. – Zgodnie z kosztorysem inwestorskim ta inwestycja jest warta około
29 mln zł – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona zostanie nawierzchnia,
powstanie nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki
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Koncepcja przebudowy ulicy Wolności zostanie skonsultowana z mieszkańcami.
autobusowe i postojowe, oświetlenie
LED oraz zbiorniki retencyjne, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz
linia energetyczna, a także zlikwidowane
zostanie torowisko po dawnej linii tramwajowej nr 18 – wylicza.
Wyłoniony w przetargu wykonawca
będzie miał 20 miesięcy na zakończenie
zadania. Na część inwestycji, która dotyczy budowy nowego mostu nad Bytomką, Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii z tegorocznej puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności.
W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje zarezerwowano ponad 146 mln zł, w tym ponad 76 mln zł
na zadania drogowe. Najważniejsze wydatki w tym zakresie związane są
z dalszą budową trasy N-S (ponad
40 mln zł), przebudową ul. Piastowskiej
(7,3 mln zł), budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej (prawie 5 mln zł) i modernizacją dróg gruntowych (4,4 mln zł).
WG
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Masa o procesie polskiej maﬁi.
Jarosław Sokołowski
„Masa” w rozmowie z Arturem Górskim
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Poziomo: 1 – wyświęcenie biskupa, 5
– stolica Zambii, 8 – pnącze podzwrotnikowe, 9 – cykl rozrywek, 11 – stolica
Iraku, 12 – imię żeńskie, 15 – choroba
skóry, 17 – beczka na piwo, 20 – kąśliwy
owad, 21 – zgoda, przymierze, 24 – brat
Mojżesza, 25 – tarlak, 28 – zwój, 29
– żywica tropikalna, 32 – dychawica, 33
– imię żeńskie, 36 – dawny bal maskowy, 39 – ptaszyniec, 42 – jadalna roślina,
43 – imię męskie, 45 – kobierzec, 46
– animusz, śmiałość, 47 – myszoryjek.
Pionowo: 1 – bijący organ, 2 – „mąż”
lalki Barbie, 3 – larum, 4 – taksówka, 5
– próżnowanie, 6 – duży garnek, 7 – uroda, 10 – w staroż. grecki okręt wojenny,
13 – małpa wąskonosa, 14 – salat, 16
– tumor, 17 – produkt destylacji kumysu,
18 – dawne więzienie, 19 – samica daniela, jelenia, 21 – gra: rzucanie i chwytanie kółek, 22 – rozwód u muzułmanów,

14

23 – wieżyczka na meczecie, 26 – ind.
wóz procesyjny, 27 – przylądek na Antarktydzie, 30 – odznaczenie, 31 – obrządek, 34 – pierwiastek chemiczny, 35
– pozycja w jodze, 37 – polskie włókno
poliestrowe, 38 – ryba z kolcem jadowym, 40 – pomoc, 41 – śpiewaczka operowa, 44 – gik.
Hasło krzyżówki nr 3 brzmiało: Niezgoda niszczy rozsądek. Nagrodę otrzymuje Teresa Mochon. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o
wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda
Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki
otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul.
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu.
REKLAMA

Poznaj kulisy procesu, który zatrząsł
światem biznesu,
polityki i maﬁi.
We
wrześniu
2002 roku rozpoczął się jeden
z najważniejszych
procesów ostatnich
dekad. Procesem
maﬁi pruszkowskiej
żyła przez wiele
miesięcy cała Polska. Wszystko za
sprawą organów
ścigania i jednego
człowieka – Jarosława Sokołowskiego,
który miał stanąć
na sali sądowej
oko w oko ze swoimi byłymi kompanami i pomóc wymiarowi
sprawiedliwości udowodnić im winę. W tej opowieści nie ma
stenogramów zeznań ani akt sprawy. Jest przemilczana opowieść o najbardziej spektakularnym procesie i nieznane fakty,
które po dziś dzień wracają w życiu publicznym. Bo kto myśli,
że to już przeszłość, myli się.

Sarah Gristwood

Gra królowych. Kobiety, które stworzyły
szesnastowieczną Europę
W szesnastowiecznej Europie
doszło do prawdziwej eksplozji
rządów
kobiet
— zasiadających
na tronach albo
trzymających się
za kulisami, lecz
przez ponad sto
lat dzierżących
bezprecedensową władzę. Od
Izabeli Kastylijskiej, jej córki Katarzyny Aragońskiej i wnuczki
Marii Tudor aż do
Katarzyny Medycejskiej, Anny Boleyn i Elżbiety Tudor, kobiety sprawowały w swoich krajach olbrzymią władzę, kształtując przez ponad stulecie
przebieg europejskiej historii.
Izabela Kastylijska, zakuta w stal, wraz z żołnierzami
wjeżdżała na bitewne pole. Małgorzata Austriacka i Ludwika Sabaudzka — dwie regentki — położyły kres wieloletniej wojnie, zawierając „Pokój Dam”.

HOROSKOP
WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Nie pozwól sobą manipulować. Sam oceń sytuację
i nie poddawaj się cudzym sugestiom, zwłaszcza w ważnych
kwestiach.
Byk – Kredyt można wziąć
szybko i łatwo. Gorzej go jednak spłacić. Dlatego trzy razy
się zastanów, zanim zaciągniesz kolejną pożyczkę.
Bliźnięta – Podejdź do spraw
zawodowych z dystansem.
Nie obrażaj się za słowa krytyki, bo tylko pogorszysz swoją
sytuację.

WRÓŻKA JADZIA

Rak – Przestań rozpamiętywać to co było i minęło i skup
się na najbliższej przyszłości.
To zdecydowanie wyjdzie Ci
na dobre.
Lew – Niewykluczone, że
w nadchodzących tygodniach
nareszcie znajdziesz w sobie
siłę, by zerwać z jakimś zgubnym nałogiem.
Panna – Wszystko ułoży się
po Twojej myśli. Praca, choć
może nie sprawiać Ci satysfakcji, nie będzie Ci też spędzać snu z powiek.
Waga – Jeśli nie czujesz się najlepiej, weź kilka dni wolnego. Odpoczynek i dłuższy sen poprawią
Twoją kondycję oraz nastrój.
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI,
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

Skorpion – Szukaj równowagi
w trudnych sytuacjach, unikaj
konﬂiktów, a dla partnera bądź
oparciem i godnym zaufania
przyjacielem.
Strzelec – Spełni się Twoje od
dawna snute marzenia. Może się
nawet okazać, że dostaniesz nieco więcej niż się spodziewałeś.
Koziorożec – Wszystko układa
się po Twojej myśli, ale Ty ciągle czujesz niedosyt. Uważaj,
bo los może boleśnie zakpić
z Ciebie.
Wodnik – Komplementy,
których nie będzie szczędził
Ci partner, dodadzą Ci skrzydeł.
Ryby – Pozwól sobie na błogie
lenistwo. Nie zaprzątaj sobie
głowy problemami. Postaraj
się myśleć pozytywnie. To Ci
pomoże.
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ZŁOTE GODY
Jubileusz pięćdziesięciu lat
wspólnego pożycia małżeńskiego
w miniony piątek (16.03)
świętowało 19 rudzkich par.
Uroczystość złotych godów
tradycyjnie już odbyła się
w Ośrodku św. Elżbiety
w Rudzie. Jubilatom życzymy
wszystkiego dobrego!

Anna i Jerzy Siwczykowie.

Barbara Kiedos z prezydent Grażyną Dziedzic.

Bronisława Kalisz z wnukiem.

Donata i Rajmund Kuchtowie.

Dorota i Henryk Gizowie.

Dorota i Stanisław Chełmiccy.

Elżbieta Mierzwa z prezydent Grażyną Dziedzic.

Gizela i Henryk Kawkowie.

Helena Szewczyk z prezydent Grażyną Dziedzic.

Hildegarda i Henryk Dylowie.

Irena i Emil Psikowie.

Irena i Franciszek Garusowie.

Janina i Stanisław Dębowscy.

Krystyna i Paweł Gojowczykowie.

Krystyna i Romuald Poloczkowie.

Krystyna i Stanisław Kozikowie.

Maria Przedworska (z prawej)
z prezydent Grażyną Dziedzic.

Olimpia i Józef Sroczyńscy.

Weronika i Herbert Fojcikowie.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Jana Matejki 2, która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym na podstawie umów
najmu na czas oznaczony do 3 lat.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres
do 3 lat: pomieszczenia o powierzchni użytkowej 41,7 m2,
przeznaczonego na cele związane z prowadzeniem siłowni.
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera
14a, 41-709 Ruda Śląska. Wykaz nieruchomości znajduje się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR.

OGŁOSZENIA | 21.03.2018

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 gruntowych położonych
w rejonie ul. Walentego Fojkisa, która zostanie oddana
w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący
kiosk handlowy, ul. Królowej Jadwigi, która zostanie
oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele
składowo-magazynowe, ul. Polna, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem po istniejący
ogródek przydomowy, ul. Ludwika Solskiego, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Piotra Skargi, która
zostanie oddana w użyczenie na okres 1 roku pod budowę
boiska sportowego, ul. Racławicka, która zostanie oddana
w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
pawilony handlowe, ul. Marzanny, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne i przydomowe, ul. Energetyków, która
zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące pawilony handlowe, ul. Racławicka, która
zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące pawilony handlowe, ul. Poniatowskiego,
która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
i przydomowe, ul. Jesionowa, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki przydomowe.

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
Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z
przeznaczeniem pod uprawy rolne.
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. 8.0015.00, 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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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.

Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845818.
Wirek M-2, 34 m2, 46 tys. Tel. 609-814-723.
Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.

MOTORYZACJA

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

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

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

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

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

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

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

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

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

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

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmiastowa 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 gratis. Tel. 605109-517.
CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy), wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel.
602-642-294.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel.
503-574-985.
Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Nadzory budowlane. Tel. 602-121-329.
Usługi remontowe, gładzie, malowanie, tapetowanie, płyty k-g. Tel. 609-693-450.
Profesjonalne pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 519-639-121.
Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel.
880-201-358.

USŁUGI POGRZEBOWE
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe 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 Robotnicza 60 m2, tel. 793 -017323, inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934091, 667-588-400.
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.
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AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od
0,60 do 0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).
Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006
r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

PRACA
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2
lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-030 w godz.
7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

ZAGINĘŁA
KOTKA.
Dla znalazcy
nagroda!

Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11,
fax 32 248-43-22

ogłasza II przetarg
nieograniczony
ofertowy na dzierżawę
terenu o powierzchni
437,00 m2 położonego
w Rudzie Śl. 5 przy
ul. Gwareckiej 4
(część działki
1185/142,
KW GL1S/00006640/8)
pod miejsca postojowe.
Warunki
uczestniczenia
w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział
Członkowsko-Lokalowy pokój
118 i 100 telefon 32 248-2411 wew. 311 lub 267.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. Kierownika budowy. Tel. 601-504030.

Wszelkie
informacje
o pobycie proszę
kierować pod
nr telefonu

795 534 508

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Radiologia | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
(USG) WE WTORKI ORAZ CZWARTKI.

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667

PRACA W BIURZE

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

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
NA PEŁNY ETAT

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

Miejsce pracy: Ruda Śląska – Ruda

tel. 606 875 531

Valdi Plus Mikołów zatrudni osoby do pracy
przy obsłudze przyjęć okolicznościowych (kelnerów, pomoce i panie do mycia), praca weekendowa, mile widziana osoba zmotoryzowana.
Kontakt, tel. 32 330-05-62.
Valdi Classic Zabrze – Zaborze zatrudni do
pracy stałej pomoc kuchenną, kontakt tel. 32
272-40-65.
Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej poszukuje opiekunek do pracy przy osobach starszych w miejscu ich zamieszkania. Informacje, tel. 505-054-823.

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.
Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018
z 2008 r. Cały okres serwisowana. Tel. 32 24224-11.
Kupię przedwojenne obrazy, srebra, złote
monety. Tel. 883-792-678.

Od dnia 23 lutego
szukam zaginionej
na Halembie
kotki MASZKI,
ubarwienie
bardzo ciemnej
czekolady z białym
śliniakiem
i skarpetkami.

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

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

RESTAURACJA
KAWIARNIA
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Biegi

Ćwiczą przed półmaratonem
Za nami drugi już trening biegowy przygotowujący do IV Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Bezpłatne treningi odbywają się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej
w każdą środę o godz. 18.15. Tegoroczny cykl
przygotowań rozpoczął się 7 marca br., a zajęcia
prowadzi rudzki ultramaratończyk – August Jakubik.
– W czasie zajęć będziemy tworzyć grupy według stopnia zaawansowania biegowego. Szczególnie zachęcamy osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem. Ja ze swojej strony
gwarantuję, że każdy, kto teraz rozpocznie treningi i będzie je regularnie realizował, jest w stanie
bezpiecznie przebiec i ukończyć półmaraton i to
w przyzwoitym czasie – mówi August Jakubik.
Punktem kulminacyjnym przygotowań będzie
start w IV Rudzkim Półmaratonie Industrialnym,
który rozpocznie się 28 lipca br. o godz. 21.00.
Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym
odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 8 km oraz w rywalizacji nordic walking. Start i meta biegu zlokalizowane zostaną na stadionie lekkoatletycz-
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Gloria dla Grunwaldu

SPR Grunwald Ruda Śląska – Gloria Katowice 44:33 (22:20)
SPR Grunwald
Ruda Śląska:
Kazimier, Sekuła
- Niedźwiedzki
10, Kapral 8,
Stogowski 5, Żurke
5, Kurzawa 4,
Paruś 3, Kruczalok
2, Milewski 2,
Talaga 2, Otto 1,
Podolski 1, Bomba
1, Matuszewski,
Skutela. Trener:
Adam Wodarski
Zawodnicy Grunwaldu zaprezentowali swoją dobrą formę podczas niedzielnego meczu.

Bezpłatne treningi biegowe odbywają się
w środy o godz. 18.15.
nym. Trasa biegu składać się będzie z pięciu pętli
i przebiegać będzie m.in przez rynek w Nowym
Bytomiu. Podobnie jak we wcześniejszych latach
trasa posiadać będzie atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki.

FUTSAL

Integracyjny turniej piłkarski

W niedzielne (18.03) popołudnie SPR Grunwald Ruda Śląska rozegrał kolejne spotkanie ligowe. Przeciwnikami rudzian byli zawodnicy
Glorii Katowice, którzy w ostatniej kolejce pokonali na wyjazdowym spotkaniu ekipę z Buska
Zdroju.
Grunwald chciał podtrzymać dobrą passę, ponieważ trzy poprzednie spotkania padły łupem
„zielonych”. W pierwszej odsłonie obie drużyny
postawiły zdecydowanie na atak. Zawodnicy skupili się na zdobywaniu bramek, zapominając
o działaniach obronnych, stąd bardzo wysoki wynik do przerwy. – Dwadzieścia dwie bramki to
świetna zdobycz bramkowa po 30 minutach, ale
30 straconych bramek chluby nie przynosi – komentował Łukasz Wodarski, prezes SPR-u Grun-

wald Ruda Śląska. – Po przerwie zobaczyliśmy
inne oblicze Grunwaldu. Dobra gra w obronie,
skuteczne obrony bramkarzy oraz szybkie kontrataki poskutkowały stopniowym powiększaniem
się przewagi bramkowej – dodał.
W 54. minucie przewaga gospodarzy wynosiła
13 bramek. W ostatnich kilku minutach meczu na
parkiecie można było oglądać prawie samych juniorów młodszych, których trener Adam Wodarski stopniowo wprowadzał do składu. Swój
pierwszy oficjalny mecz w barwach seniorskiego
Grunwaldu zaliczył Jakub Podolski, któremu
udało się zdobyć bramkę. Swoją pierwszą bramkę
w rozgrywkach II ligi zdobył także Kamil Otto,
który równo z końcową syreną pewnie wykorzystał rzut karny.
OGŁOSZENIE

Uczniowie mogli sprawdzić swoje siły na parkiecie hali Zgody.
Reprezentacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
wzięły udział w Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w czwartek (15.03) w hali bielszowickiej Zgody. Oprócz drużyn z Rudy Śląskiej
w turnieju swoje siły sprawdzili także zawodnicy
ze Szkoły Podstawowej nr 40 z Zabrza oraz Szkoły
Zawodowej im. J.Korczaka z Gliwic.
Klasyfikacja końcowa turnieju: I miejsce – ZSP
nr 7 (Ruda Śląska), II miejsce – Szkoła Zawodowa
im. J. Korczaka (Gliwice), III miejsce – ZSS nr 4
(Ruda Śląska), IV miejsce – SP nr 40 (Zabrze).

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Kamila Skorupę, najlepszym bramkarzem został natomiast Patryk Skorupa, a konkurs strzelecki wygrał
Piotr Maczek z ZSS nr 4. – Turniej odbył się w miłej, sportowej atmosferze. Jego celem była przede
wszystkim integracja młodzieży oraz kształtowanie
właściwych postaw moralnych i społecznych
w oparciu o wartości tkwiące w sporcie. To także
dobra promocja dla szkoły – podkreślili Patryk
Waldera i Andrzej Bartosz, nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej.

Piłka ręczna

Zgoda triumfowała
W ubiegły weekend najlepsze były piłkarki
ręczne bielszowickiej Zgody, które zagrały
w Olkuszu. Podczas VII Ogólnopolskiego Memoriału w piłce ręcznej dziewcząt im. Romana
Nowosada rudzianki triumfowały w kategorii
dziewczęta 2005-2006. Na starcie zawodów
oprócz zawodniczek z Rudy Śląskiej stanęły
również zespoły z Tarnowa, Olkusza, Zabrza
i Chorzowa. Rudzianki pokonały wszystkie zespoły, zajmując pierwsze miejsce w turnieju.

Ponadto Wiktoria Pietryga została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju, a Oliwia Dera
otrzymała wyróżnienie.
Skład zespołu: Justyna Gontarek, Oliwia
Szewczyk, Wiktoria Pietryga, Natalia Gardian,
Oliwia Dera, Dominika Madej, Magdalena Młynarek, Wiktoria Skiba, Kinga Kozak, Kinga
Kalus, Aleksandra Macioł, Monika Nocoń,
Agnieszka Pluta. Trenerzy: Józef Szmatłoch
i Adam Michalski.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

24 marca 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Terminy
pozostałych
biegów:
21 kwietnia 2018
19 maja 2018
16 czerwca 2018
7 lipca 2018
4 sierpnia 2018
8 września 2018
6 października 2018
3 listopada 2018

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy
w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej
Sportowej nr 15. Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli – 15 zł.
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Zapasy

Niepokonani zapaśnicy
Złote i srebrne medale zdobyli
zapaśnicy rudzkiej Pogoni oraz
Slavii podczas mistrzostwa Śląska
dzieci i młodzików w stylu klasycznym, które odbyły się w sobotę
(17.03) w Katowicach. Zarówno
ekipy KS-u Pogoni Ruda Śląska jak
i ZKS-u Slavii zdobyły po cztery
medale.
W grupie kadetów zawodników
Pogoni złoty medal wywalczył Rafał Bzdyra w kategorii 51 kg, natomiast Marcin Cylok w kategorii 92
kg zdobył srebrny medal. W grupie
Zawodnicy Pogoni po raz kolejny popisali się dobrą formą.
dzieci srebro wywalczył Szymon
Olbryś (kategoria 53 kg), natomiast
Julian Bzdyra zajął trzecie miejsce w kategorii 32 w klasyfikacji drużynowej stanęli na drugim stopkg. Na zawodach zostały wręczone także dyplomy niu podium. Po emocjonujących walkach zdobyli
i statuetki najlepszego młodzika w rankingu Ślą- także cztery medale indywidualne. Złoto wywalskiego Związku Zapaśniczego w roku 2017. Drugie czyli: Klaudiusz Gwózdek (kategoria do 29 kg)
miejsce zdobył Szymon Brzeziński z rudzkiej Po- oraz Kamil Kardasz (kategoria 66+). Srebro zdobył
goni. Sukcesami podczas sobotnich zawodów może Artur Żołdak w kategorii do 35 kg, a brązowy mepochwalić się także 13 zapaśników Slavii, którzy dal wywalczył Fabian Wrona (kategoria do 38 kg).

Udane starty Slavii
Bardzo dobra informacja dotarła do nas z Łotwy. Podczas międzynarodowego turnieju juniorek w Rydze zawodniczka Slavii Dominika Kulwicka w kategorii wagowej do 57 kg, wywalczyła
srebrny medal. To jednak nie wszystkie sukcesy,
które odnieśli w ostatnim czasie zapaśnicy Slavii.
Dobrze zaprezentowali się jej kadeci podczas Pucharu Polski, który odbył się w ubiegłym tygodniu (16-18.03). Zawody rozegrane zostały
w Staszowie i były jedyną eliminacją do finałów
ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, które odbędą się w drugiej połowie maja w Krotoszynie.
Warto dodać, że Puchar Polski Kadetów zgromadził na starcie 287 zawodników z 73 klubów, a rywalizacja o miejsca premiowane awansem nie
była łatwa. Po dwudniowych zmaganiach na matach w Staszowie okazało się, że siedmiu zawodników Slavii wystąpi w finałach OOM. Będą to:
Klaudiusz Wiezner (III miejsce, 55 kg), Jakub
Czerczak (III miejsce, 110 kg), Tomasz Gawron
(V miejsce, 55 kg), Marcel Wójcik (V miejsce, 92
kg), Sajmon Klepacki (IX miejsce, 51 kg),
Krzysztof Dreja (XII miejsce, 80 kg) i Kamil Kaiser (XIV miejsce, 48 kg).
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Międzynarodowe spotkanie szczypiornistów

W sobotę rudzianie zmierzyli się z zawodnikami z Czech.
Z zawodnikami z Czech zmierzyli się rudzcy
szczypiorniści w minioną sobotę (17.03). Halę
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie odwiedziły trzy drużyny młodych piłkarzy
ręcznych z Ostrawy, aby rozegrać po dwa mecze
ze swoimi rówieśnikami z rudzkiego klubu.
– Spotkanie polsko-czeskie było wynikiem nawiązanej współpracy podczas rozgrywek ligi polsko-czesko-słowackiej. Trenerzy klubu TJ Sokol
Ostrava przyjęli nasze zaproszenie i zawitali ze
swoimi drużynami przy Kłodnickiej 95 – wyjaśnił
Łukasz Wodarski, prezes SPR-u Grunwald Ruda
Śląska.
Mecze rozgrywane były w trzech kategoriach:
młodzicy, chłopcy oraz chłopcy młodsi. Turniej
rozpoczął się od starcia najstarszych zawodników. Podopieczni trenerki Anny Samol po bardzo
emocjonującym spotkaniu pokonali swoich ró-

wieśników z Czech. W rewanżu lepsi okazali się
młodzi Czesi. W pozostałych meczach górą byli
południowi sąsiedzi, ale w tych kategoriach wiekowych liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i kolejne doświadczenie na parkiecie.
– W przerwie między meczami wszyscy zawodnicy
odwiedzili Aquadrom, aby zregenerować siły.
W organizacji spotkania bardzo pomogły także
rudzkie firmy, które ufundowały zawodnikom
i trenerom mięsne przekąski oraz pizzę. Na medal
spisali się również rodzice zawodników Grunwaldu, którzy aktywnie włączyli się w organizację
tego międzynarodowego spotkania. Sobotni turniej przeszedł do historii, ale jeszcze przed wakacjami szykuje się rewizyta w Ostravie. Zapowiada
się zatem długotrwała, sportowa przyjaźń klubów
SPR Grunwald Ruda Śląska oraz TJ Sokol Ostrava – podsumował Łukasz Wodarski.

Ju-jitsu

Srebro dla Marcina

Dominika Kulwicka (na zdjęciu
z trenerem Markiem Garmulewiczem) wywalczyła srebro na międzynarodowym turnieju.

Srebrny medal wywalczył Marcin Maciulewicz podczas Abu Dhabi Grand Slam London
2018. Rudzki zawodnik po trzech mocnych walkach i przegranym finale z mistrzem Europy z Lizbony zakończył sportowe zmagania na drugim
stopniu podium. – To były moje pierwsze i na
pewno nie ostatnie międzynarodowe zawody pod
szyldem UAEJJF. Nie zwalniamy tempa. Ogromne podziękowania dla Maćka Kozaka oraz Tomka
Wujka Piwowarskiego za narożnik podczas walk.
Dziękuję sponsorom za możliwość startu oraz całemu Bastionowi Ruda Śląska za przygotowania
– podkreślił Marcin Maciulewicz, srebrny medalista.

Marcin Maciulewicz stanął
na drugim stopniu podium.
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