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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



Więcej na str. 2
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Kardiologia
po nowemu

POŻYCZKI

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
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Miejska Biblioteka Publiczna

RYNEK PRACY

Bibliosy rozdane

– Ogromnie cieszę się z tego wyróżnienia, bo książki były zawsze obecne w moim
życiu. Uważam, że warto czytać i bardzo się
cieszę, że coraz więcej rudzian korzysta
z bibliotek. Wszyscy chcemy, by mieszkańcy
mogli swobodnie korzystać z bibliotek
w każdej dzielnicy. Już wkrótce powstaną
piękne placówki w budynku zabytkowego
dworca w Chebziu i na Ficinusie. Planujemy również stworzyć kolejny CIS w Kochłowicach – zaznaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
„Bibliosy” przez rudzką bibliotekę są
przyznawane od 1997 roku w dwóch kategoriach. Pierwsza to „Bibliotekarz Roku”,
w której głosują pracownicy MBP. Natomiast druga to „Czytelnik Roku” i w niej
kandydatów proponują kierownicy filii i dyrektor biblioteki, a wybiera kapituła. W tym
roku przyznano także nagrodę „Pro Library”, którą uhonorowano: Małgorzatę Borowską, Sylwię Grzybek, Stefanię Nowarę

oraz ks. Ryszarda Nowaka. – Nie wyobrażam sobie życia bez książki, biblioteki i czytania. Myślę, że to jest wielki dar, kiedy
potrafimy cieszyć się słowem, które niesie
mądrość, dobro, prawdę i piękno. Bardzo
dziękuję za tę wyjątkową nagrodę – podziękował Ryszard Nowak, proboszcz parafii
św. Michała Archanioła w Orzegowie.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali też „Złote Karty” rudzkiej książnicy, które upoważniają do bezterminowego korzystania
z usług bibliotecznych MBP w Rudzie Śląskiej. – Biblioteka bez czytelnika to tylko
pusty magazyn makulatury. To właśnie dla
czytelnika jesteśmy my, bibliotekarze. Czytanie, oglądanie, rozmowa, wymiana myśli
– tym właśnie żyje biblioteka – podkreślił
Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. – Biblioteki to miejsca wyjątkowe, gdzie dzieją
się liczne wydarzenia kulturalne, społeczne, a przede wszystkim obywatelskie. To
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Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej już po raz 22. przyznała nagrody honorowe, czyli „Bibliosy”. W ten sposób
świętowano Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. „Bibliotekarzem Roku” została w tym roku Bożena Jasnowska z Filii MBP nr 18,
z kolei tytuł „Czytelnika Roku” przyznano prezydent Grażynie Dziedzic. Z okazji święta wręczono również nagrody „Pro
Library – Przyjaciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej”.

Prezydent Grażyna Dziedzic otrzymała
nagrodę „Czytelnika Roku”.
swoista strażnica czasu. To miejsce, w którym z jednej strony czas zatrzymuje się,
dzięki czemu znajdujemy wytchnienie w pędzie codzienności, a z drugiej strony zbliżamy się do siebie, bo spotykamy się z ludźmi
i ich myślą, która powstała w przeszłości,
a ciągle jest na wyciągnięcie ręki – dodał
Krystian Gałuszka.

Agnieszka Lewko

SZPITAL MIEJSKI

Kardiologia już działa

– Do tej pory Oddział Kardiologii był
jednym z najgorzej wyposażonych i najmniej komfortowych w rudzkim szpitalu, od
dłuższego czasu wymagał remontu. Teraz
w końcu w komfortowych warunkach będziemy mogli przyjmować pacjentów na
tym oddziale – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Na zmodernizowanym oddziale kapitalny remont przeszły sale chorych i pomieszczenie zabiegowe. Od podstaw została wykonana nowa instalacja elektryczna, która
umożliwia podpięcie większej liczby sprzętu medycznego, zwiększającego bezpieczeństwo pacjentów. Przy każdym stanowisku zamontowane zostały punkty poboru
tlenu, sprężonego powietrza i próżni,
co w praktyce umożliwia błyskawiczne
przekształcenie ich w stanowiska intensywnej opieki medycznej. Przy każdym łóżku
wykonana została również instalacja pod
zakupione na potrzeby oddziału kardiomonitory, tak aby zapewnić personelowi całodobowy monitoring pacjenta.
Kompleksowo zmodernizowane zostały
także wszystkie łazienki, dodatkowo zosta-

ły one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ścianach na korytarzach zamontowane zostały specjalne
uchwyty i poręcze wspomagające poruszanie starszych i słabszych pacjentów. Na nowe wymienione zostały: oświetlenie, wykładziny, łóżka, materace oraz szafki przyłóżkowe, co w dużym stopniu podnosi
komfort przebywających tu chorych. Kapitalny remont oddziału kosztował blisko 500
tys. zł. Ponad 150 tys. zł szpital wydał na
doposażenie go w nowoczesny sprzęt,
m.in. nowe kardiomonitory.
W pierwszym dniu pełnego funkcjonowania po przerwie na oddziale przyjętych
zostało siedmiu pacjentów. – Mamy pełne
zabezpieczenie dyżurowe i w tym aspekcie
nie ma żadnych problemów. Są to dyżury
podwójne, czyli osobny lekarz dedykowany
jest izbie przyjęć i drugi, który zabezpiecza
oddział oraz konsultacje w trakcie dyżuru,
co daje duże poczucie bezpieczeństwa
i komfortu pracy – podkreśla lek. med. Elżbieta Wądek, nowa ordynator Oddziału
Kardiologii w Szpitalu Miejskim w Rudzie
Śląskiej. – Jest to oddział, który w Rudzie
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Oddział Kardiologii w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej funkcjonuje już w pełnym zakresie. Po trwającym ponad trzy
miesiące gruntownym remoncie do dyspozycji pacjentów przeznaczono 28 łóżek, w tym 7 łóżek intensywnego nadzoru
kardiologicznego. Modernizacja oddziału wraz z doposażeniem go w nowoczesny sprzęt kosztowała ponad 650 tys. zł. Na
odnowionej kardiologii na stałe zatrudnionych zostało pięciu lekarzy oraz kilkanaście osób zapewniających pełną obsadę
dyżurów. Nowym ordynatorem oddziału została dr Elżbieta Wądek, która wcześniej pełniła taką funkcję na Oddziale
Kardiologii w Gliwickim Centrum Medycznym.

Na nowej kardiologii dla pacjentów
przygotowano ok. 30 łóżek.
Śląskiej przez całe lata funkcjonował i cieszył się bardzo dobrą opinią, chciałabym
żeby ta opinia została podtrzymana, żeby
potrzeby mieszkańców Rudy Śląskiej w zakresie kardiologii niezabiegowej były zabezpieczone. Diagnostyka inwazyjna to na
razie melodia przyszłości, teraz o niej nie
myślimy ze względu na poziom, na jakim
nasz szpital znalazł się w sieci. Kolejne lata
mogą to oczywiście zweryfikować, ale będzie to zależeć od potrzeb oraz od sposobu
i poziomu finansowania – dodaje ordynatorka.
TK
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości
gruntowych znajdujących się w rejonie ulic Jana Furgoła i Szarotek, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe oraz w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże, w rejonie ulicy Chorzowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem istniejącą drogę dojazdową oraz w rejonie ulicy Mieszka I,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

50+ możliwości dla osób
po pięćdziesiątce
Aktywizacja zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia była tematem
konferencji „50+ możliwości” zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej wraz ze Stowarzyszeniem „Aktywni Silesia”. Podczas
spotkania, które odbyło się w czwartek (10.05) w Domu Kultury w Bielszowicach,
rozmawiano o różnych możliwościach wsparcia i rozwoju pracowników
50+, którzy często mają problem ze znalezieniem zatrudnienia.
–  Chcemy, żeby osoby nieco starsze zostały przywrócone do aktywnego życia
w społeczeństwie oraz do życia zawodowego. Wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób po pięćdziesiątym roku życia, ale
równocześnie 60 procent z nich nie dostrzega potrzeby dostosowania wieku pracowników na przykład do sposobu funkcjonowania swojej firmy – zaznaczyła Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektorka Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
W konferencji wzięli udział reprezentanci świata naukowego, przedstawiciele urzędów pracy, pracodawców, a także przedstawiciele organizacji wspierających osoby
dojrzałe. W czasie konferencji zostały
przedstawione możliwości dla ludzi po
pięćdziesiątym roku życia z perspektywy
rudzkiego PUP-u. Można było m.in. zapoznać się z wystąpieniem prof. Uniwersytetu Łódzkiego Piotra Szukalskiego, który
zwrócił uwagę na konieczność nowej poli-

tyki wspierania starszych pracowników,
a także posłuchać prelekcji prof. Joanny
Bugajskiej z Uniwersytetu Śląskiego na temat funkcjonowania pokolenia 50+ w czasach obecnych przemian. Pracodawcy oraz
osoby, które w wieku dojrzałym założyły
firmę lub rozpoczęły karierę zawodową,
rozmawiały z kolei o aktywności pracowników 50+ na rynku pracy. – W czasie tej
konferencji chcemy spróbować określić
możliwości oraz problemy i bariery, które
przeszkadzają starszym w podejmowaniu
aktywności zawodowej. Zamierzamy pokazać instrumenty dla pracodawców stanowiące zachętę do wdrażania rozwiązań organizacyjnych służących opóźnieniu momentu przejścia na emeryturę. Próbujemy
też zmienić nastawienie pracodawców do
ludzi starszych i przełamać stereotypy
o osobach po pięćdziesiątce – tłumaczyła
Iwona Woźniak-Bagińska.
Agnieszka Lewko

HUTA POKÓJ

Strajk odwołany, będą podwyżki?
Załoga Huty Pokój zawiesiła akcję protestacyjną. Zarząd zapowiedział, że w zamian
za 300 zł podwyżki, pracownicy otrzymają do podziału 220 tys. zł. Później przyjdzie
czas na dalsze negocjacje. Czy to uspokoi gorącą atmosferę w Hucie Pokój?
Spór w nowobytomskim zakładzie trwa
od kilku miesięcy. Związkowcy w imieniu
pracowników przedstawili wtedy nowemu
zarządowi huty trzy postulaty. – Dwa z nich
zostały zrealizowane na samym początku.
Chodziło o kwestie uregulowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
o uporządkowanie procedur załadunku. Te
postulaty zostały spełnione. Pozostał jeden, najważniejszy dla załogi postulat, bo
dotyczący wzrostu wynagrodzeń – tłumaczy Mariusz Latka, szef Sierpnia 80 w Hucie Pokój.
Chodziło o 300 zł netto podwyżki dla
każdego pracownika zakładu. Po kilku pikietach przed bramą huty oraz negocjacjach związkowców z pracodawcą, które
początkowo nie szły po myśli tych pierwszych, na 11 maja zapowiedziano 24-godzinny strajk generalny. Za jego przeprowadzeniem było 73 proc. głosujących w referendum strajkowym. Jednak po kolejnych rozmowach, strajk odwołano. – Osobiście nie do końca jestem zadowolony
z porozumienia, ale chcieliśmy do niego
dojść, żeby nie zostać z niczym. Wynegocjowaliśmy 220 tys. zł, które zostanie podzielone pomiędzy pracowników. Tym samym zawiesiliśmy akcję strajkową, ale
ostatecznie nie zakończyliśmy jej – podkreśla Joachim Kuchta, przewodniczący Solidarności w Hucie Pokój. – W postanowie-

niu, które podpisaliśmy, mamy zaznaczone,
że strajk jest zawieszony do 30 listopada,
natomiast postulat pracowników jest czynny, więc dalej będziemy negocjować ze
stroną związkową, w jaki sposób spełnić
oczekiwania pracowników – tłumaczy z kolei Witold Wójcicki, prezes Huty Pokój
i wyjaśnia, dlaczego od razu nie było możliwości przyznania podwyżek. – 300 zł netto to dla nas 500 tys. zł miesięczne, co daje
6 mln zł rocznie, na które naszego przedsiębiorstwa nie stać. I to przedstawiciele
organizacji społecznych zrozumieli i na
gruncie tego porozumienie zostało podpisane. Natomiast spełnienie elementów
programu naprawczego, który realizujemy,
pozwoli nam na wypracowanie większego
zysku, a przynajmniej takich obszarów,
w których można zaoszczędzić i ten czas
dajemy sobie, żeby wynegocjować z organizacjami związkowymi kwestię podwyżek
– mówi Wójcicki.
Porozumienie pomiędzy związkowcami
i zarządem Huty Pokój zostało podpisane
do 30 listopada i także do tego czasu wspomniane 220 tys. zł ma być rozdzielone pomiędzy pracowników. – Na razie nie mam
przygotowanej koncepcji, w jaki sposób to
zrobić, ale od nowego tygodnia znowu siadamy do rozmów i będziemy to ustalali, bo
czasu jest mało – wyjaśnia Joachim Kuchta.
Joanna Oreł
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

REKLAMY

MECHANIKA MOTOCYKLOWA
I SERWIS SKUTERÓW

Wizyty w dzielnicach zakończone

Spotkania w Kłodnicy oraz w Bykowinie były ostatnimi w ramach wiosennego cyklu. W sumie w 14. edycji dzielnicowych wizyt
wzięło udział ponad 360 osób, które zadały ok. 260 pytań. Te w Kłodnicy dotyczyły głównie składowania osadów pościekowych na terenach po byłej elektrowni Halemba, czy braku kanalizacji przy niektórych ulicach. Także mieszkańcy Bykowiny
zwrócili uwagę na brak kanalizacji deszczowej przy ul. Katowickiej i zgłaszali sugestie odnośnie m.in. miejsc parkingowych.

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

www.owca-czarna.pl

Posiadamy komputer diagnostyczny TEXA bike txb. | Diagnozujemy również motocykle z kodem błyskowym oraz z rozpoznaniem poprzez licznik | Posiadamy świece diagnostyczne
colourtune, multimetru motocyklowego HAYES | Regenerujemy zerwane gwinty wewnętrzne | Naprawiamy pompy
ABS motocykli BMW systemu ABS II | Wykonujemy przeglądy
okresowe | Prowadzimy sprzedaż części, chemii, olejów

Zapraszamy na naprawy bieżące i główne

PARK HANDLOWY
ZGODA

ul. Śląska 109, butik nr 3
Świętochłowice
Foto: JO

Podczas ósmego spotkania w wiosennej
turze mieszkańcy Kłodnicy pytali m.in.
o to, co dalej będzie z terenem po elektrowni Halemba. – Dla mnie wiarygodność ﬁrmy, która jest właścicielem tego terenu, jest
zerowa. Opinia Państwowej Inspekcji Środowiska jest druzgocąca, dlatego wnieśliśmy sprawę do prokuratury. Firma nie
przestrzegała decyzji marszałka w zakresie
składowania osadów pościekowych. Co
więcej, złożyła wniosek o rozszerzenie zakresu możliwych do składowania odpadów.
Decyzja marszałka jest negatywna w tym
zakresie i będzie on występował do ministra o skrócenie czasu składowani tych
osadów – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. – My zmienimy plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że
w miejscu tym nie będzie można składać
osadów – dodała prezydent Grażyna Dziedzic. – Będą to przede wszystkim tereny
zielone. Ewentualnie niskie budownictwo
mieszkaniowe – mówiła.
Mieszkańcy dopytywali także o budowę
kanalizacji przy ul. Studziennej. – Na początku ubiegłego roku złożyliśmy wniosek
o doﬁnansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i niedawno otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Jeszcze w tym roku przeprowadzona
zostanie procedura przetargowa na wykonanie kanalizacji wzdłuż ulicy Studziennej,
Pułaskiego, Szczudlaka i Kłodnickiej od
ul. Kaczmarka do kopalni – zapowiedział
Wojciech Sieja, wiceprezes ds. technicznych PWiK w Rudzie Śląskiej.
O kanalizacji mówili także uczestnicy
dziewiątego, a zarazem ostatniego spotkania, które odbyło się w Bykowinie. – Po
ulewach, a szczególnie tej ostatniej, woda
stoi na ulicy Katowickiej – zgłaszał jeden
z mieszkańców. – Problem polega na tym,
że wzdłuż ulicy Katowickiej nie ma kanalizacji deszczowej. Jednak najpierw musimy
wybudować zbiornik retencyjny. Około
2020 roku mamy zamiar przystąpić do bu-

CZARNA OWCA

Ostatnie spotkanie odbyło się w Bykowinie.

dowy tego zbiornika i pierwszych prac nad
kanalizacją – zapowiedział Krzysztof Mejer.
Padła także propozycja stworzenia parkingu na przedłużeniu ul. Zgrzebnioka.
– W tym roku w Bykowinie powstanie parking przy ul. Szramka, niedawno duży
parking wybudowaliśmy przy ul. Gwareckiej – wyliczała Barbara Mikołajek-

Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.
Mieszkańcy pytali także o funkcjonowanie ogródków rekreacyjnych w kontekście
m.in. wywozu śmieci. – W Państwa przypadku musicie założyć stowarzyszenie,
w którym zostanie wyznaczony jeden człowiek odpowiedzialny za kontakty z nami
– wyjaśnił Krzysztof Mejer.
JO, AW
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Serdecznie zapraszamy!
Facebook.com/BettyButik.Zgoda

REKLAMA

Stomatolog | Ginekolog | Dietetyk
Chirurg | Radiologia | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK
PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA
OGŁOSZENIE

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

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

INTERWENCJA | 16.05.2018

RUDA ŚLĄSKA

OGŁOSZENIA

Ulice w strugach deszczu
Prawdziwy, pogodowy armagedon rozegrał się w piątkowe popołudnie w Rudzie Śląskiej
i nie tylko. Z powodu ulewnego deszczu zalanych zostało kilka ulic w mieście. Służby do wieczora pracowały przy usuwaniu zalewisk.

W związku z ciągłym rozwojem ﬁrmy obecnie poszukujemy
pracowników na stanowiska kolejowe:

Foto: AW

Łącznie odnotowano 15 interwencji
rudzkiej Straży Pożarnej. Zalane zostały
m.in. Burloch Arena, przejazd tramwajowy w Chebziu (utknęły tam tramwaje)
oraz droga pod wiaduktem w Chebziu
i w Kochłowicach. Mniejsze zalewiska
były także m.in. przy ul. Norwida, Piastowskiej, Gwareckiej, Korfantego, Lipa, czy w niecce u zbiegu ulic Gierałtowskiego i Bytomskiej. – Duża ilość
deszczu w tak krótkim czasie sprawiła,
że kanalizacja nie była w stanie jej odebrać. Niemniej jednak sytuację szybko
udało się opanować, bo woda sama zaczęła wsiąkać oraz była pompowana
przy pomocy służb – wyjaśnia Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Nie doszło jednak do podtopień w miejscach
w naszym mieście newralgicznych pod tym względem – tj. przy ul. Radoszowskiej, Kokota, Basenowej, Węzłowej oraz na „niebieskich dachach”. Warto dodać, że po raz pierwszy w tym roku w piątek
dla województwa śląskiego wydano ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami z drugim stopniem zagrożenia. – To oznacza, że w związku z burzą trzeba

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Zalana została m.in. ulica Tunkla.
się było nastawić na wydarzenia powodujące duże
straty materialne i zagrożenie życia – mówi Dymek.
Na szczęście poza zalaniami w naszym mieście
nie było gorszych skutków ulewy. Równocześnie
według Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach Ruda Śląska, obok takich
miast jak Częstochowa, Mysłowice, Mikołów i Tarnowskie Góry, była miejscowością z największą
liczbą zgłoszeń.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. w okresie
od 8.05.2018 r. do 29.05.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy
ul. Ryszarda Magdziorza, własności Skarbu Państwa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka
nr 4796/302 o powierzchni 114 m2, użytek „Bp”, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW nr GL1S/00047601/2, która
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem na zagospodarowanie
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol na
planie 52MWI). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 18.000,00 zł.

• 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”

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 gruntowej położonej
w rejonie ul. 1 Maja 21 G i ul. Leśnej 12, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące pojemniki na odzież używaną.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem,
użyczenie znajdujących się w rejonie ulic: Oświęcimskiej – w celu dokonywania wymiany żywności, Wierzbowej, Górnośląskiej – z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne,
Na Piaski – z przeznaczeniem pod budowę nowej stacji transformatorowej, Władysława Jagiełły – z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

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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„Bebok” wyjechał na ulice

Foto: arch.

Po raz kolejny w Rudzie Śląskiej odbyły się
podchody samochodowe. Uczestnicy rajdu „Bebok” w sobotę (12.05) przejechali łącznie po
mieście 70 km. – Rajdy te mają w zamierzeniu
promocję lokalnych zabytków, kultury i sztuki
oraz podniesienie bezpieczeństwa na naszych
drogach poprzez poprawę techniki jazdy kierowców – wyjaśniał Marcin Lutek, autor trasy.
Rajd polegał na przejechaniu trasy w normalnym ruchu miejskim. Każdy uczestnik miał tyle
samo czasu, bo liczyła się dokładność przejazdu. – Można to przyrównać do podchodów
W tegorocznym rajdzie wzięło udział prawie 30 ekip.
z użyciem samochodu – taki bieg na orientację
w samochodzie – tłumaczy Marcin Lutek. W sobotnim
rajdzie uczestniczyło prawie 30 ekip, które pokonały
Dodajmy, że rajd „Bebok” zorganizowany został
trzy odcinki trasy po Rudzie Śląskiej o łącznej długości przez Automobilklub Mysłowicki. Impreza była rundą
ok. 70 kilometrów i specjalną próbę sprawności, na któ- Turystyczno-Samochodowych Mistrzostw Polski, Turej można było sobie przypomnieć, jak to jest zdawać rystycznego Pucharu Polski, Turystyczno-Nawigacyjprawo jazdy. Uczestnicy imprezy mogli także sprawdzić nych Mistrzostw Okręgu oraz Nawigacyjnego Pucharu
swoją koordynację podczas testu w alkogoglach.
Śląska. 
JO

W Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Matecznik” odbyło się spotkanie
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 35. Organizatorzy postanowili nauczyć najmłodszych tego, co zrobić, aby bezpiecznie wypocząć.
Inicjatorami spotkania byli dzielnicowy asp. szt. Marek Jeglorz, Osiedlowy Dom Kultury „Matecznik”
i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. – Mamy
nadzieję, że takie spotkania będą odbywać się częściej
i uda nam się dotrzeć do dużo większej grupy najmłodszych, aby w ten prosty sposób przekazać im, jak unikać
niebezpieczeństw podczas wakacji – mówił Mariusz
Izydorczyk z ODK RSM „Matecznik”.
W tym celu policjant przedstawił dzieciom zasady,
jakie obowiązują podczas letniego wypoczynku, górskich wycieczek i kąpieli w zbiornikach wodnych.
Uczniowie dowiedzieli się m.in., jakie są najważniejsze
zasady bezpieczeństwa w trakcie zabawy na podwórku

Foto: AW

Bezpieczniej w wakacje

Dzieci mogły zobaczyć,
jak należy udzielać pierwszej pomocy.
i jak mają się zachować, gdy będą nagabywani przez
obcych. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę z podstawowymi zasadami, jakimi należy się kierować, aby być
bezpiecznym. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz podstawowych czynności ratunkowych w wykonaniu zawodowego ratownika medycznego.  AW

Najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

BYKOWINA

Święto szkoły oraz Dni Profilaktyki były okazją do
świętowania w Szkole Podstawowej nr 23 w Bykowinie. W piątek (11.05) odbył się tam festyn, w którym
wzięli udział nie tylko uczniowie tej szkoły, ale również zaprzyjaźnionych placówek.
Szkole Podstawowej nr 23 patronuje Jan Brzechwa,
dlatego impreza odbyła się pod hasłem „Brzechwolandia”. – Z jednej strony obchodzimy święto szkoły, ale
z drugiej równocześnie w trakcie uczestniczymy
w Dniach Profilaktyki – mówiła Aleksandra Kempa,
dyrektorka SP nr 23.
Z tej okazji w trakcie festynu szkolno-rodzinnego
przygotowano szereg atrakcji, w tym m.in. występy artystyczne przedszkolaków z Miejskich Przedszkoli nr
31, 45 i 47, którzy zostali zaproszeni, a także uczniów
SP nr 23. – Ponadto na boisku rozgrywały się konkursy
rodzinne i indywidualne, a chętne dzieci miały możliwość skorzystania z urządzeń dmuchanych. W czasie
trwania festynu przygotowaliśmy także kawiarenkę

Foto: JO

Brzechwolandia w SP nr 23
Oskar Sierpiński
syn Sylwii i Mateusza
ur. 19.04. (2275 g i 47 cm)

Dawid Sielski
syn Sandry i Denisa
ur. 20.04. (3440 g i 52 cm)

Kacper Szendzielorz
syn Klaudii i Dominika
ur. 30.04. (3350 g i 55 cm)

Gabrysia Mokry
córka Katarzyny i Adrina
ur. 1.05. (3500 g i 56 cm)

Ksawery Jedynak
syn Anny i Marcina
ur. 19.04. (3680 g i 56 cm)

Vanessa Job
córka Barbary i Seweryna
ur. 19.04. (3160 g i 54 cm)

Kamil Kujawski
syn Moniki i Łukasza
ur. 26.04. (3550 g i 54 cm)

Wiktor Szulc
syn Sandry i Marcina
ur. 24.04. (4550 g i 61 cm)

Jakub Cnota
syn Agnieszki i Pawła
ur. 24.04. (3770 g i 56 cm)

Emilia Polok
córka Anny i Tomasza
ur. 18.04. (3025 g i 53 cm)

Dominik Ciupiak
syn Karoliny
ur. 19.04. (3200 g i 55 cm)

Oliwia Osadnik
córka Roksany i Łukasza
ur. 23.04. (3160 g i 53 cm)

Olga Tkocz
córka Natalii i Pawła
ur. 27.04. (4100 g i 58 cm)

Fryderyk Adydan
syn Justyny i Artura
ur. 27.04. (3250 g i 54 cm)

Alicja Kaduk
córka Angeliki i Mateusza
ur. 30.04. (3705 g i 56 cm)

Milena Piela
córka Małgorzaty i Rafała
ur. 24.04. (4150 g i 57 cm)

Tymon Salmach
syn Agaty i Adriana
ur. 30.04. (2940 g i 52 cm)

Szymon Ząbek
syn Angeliki i Franciszka
ur. 1.05. (2680 g i 52 cm)

Mikołaj Skalski
syn Joanny i Przemysława
ur. 3.05. (3575 g i 54 cm)

Michał Kasperczyk
syn Magdaleny i Łukasza
ur. 5.05. (3040 g i 52 cm)

Anna Wirtch
córka Katarzyny i Aleksandra
ur. 3.05. (2500 g i 47 cm)

Patrycja Doleżych
córka Katarzyny i Marka
ur. 4.05. (3140 g i 55 cm)

Dominik Kulaszewski
syn Patrycji i Sebastiana
ur. 3.05. (3500 g i 58 cm)

Jan Krause
syn Magdaleny i Sebastiana
ur. 4.05. (3470 g i 56 cm)

W trakcie festynu w SP nr 23
można było zobaczyć występy dzieci.

z wypiekami uczniów szkoły i ich rodziców – podsumowała Aleksandra Kempa. – Chcieliśmy w ten sposób
przypomnieć o tym, że wspólne tego typu spotkania są
doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu i pewną formą profilaktyki – dodała.
JO
ogłoszenia

Nowy Bytom

Piknik z okazji
Dnia Hutnika
W czwartek (10.05) emerytowani pracownicy
Huty Pokój świętowali. Nad stawem rybnym odbył
się piknik z okazji Dnia Hutnika. – Spotkanie zorganizowaliśmy po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że
stanie się to naszą tradycją, która spodoba się emerytom. Spotykamy się w ramach święta hutników, ale
też przy okazji emeryci związani z Hutą Pokój mogą
spędzić czas we wspólnym gronie i na świeżym powietrzu – tłumaczył Józef Belok, przewodniczący
Sekcji Emerytów i Rencistów Międzyzakładowej
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Pokój.
W spotkaniu wziął udział także Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej, który złożył hutnikom życzenia. – Z okazji Dnia Hutnika chciałbym życzyć
w imieniu prezydent Grażyny Dziedzic i swoim dużo
zdrowia i pogody ducha. Obecny czas dla huty nie jest
najlepszy, ale przetrwała ona wiele lat, dlatego mam
nadzieję, że jeszcze będziemy mogli zobaczyć, jak się
rozwija – powiedział Krzysztof Mejer. 
AL

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu dotyczącego
garażu oraz części nieruchomości
gruntowych położonych przy ul.
Chorzowskiej oraz Solidarności,
które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu zawartych na czas nieoznaczony.
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Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw.
8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: PolskapresseSp. z o.o.
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HALEMBA wczoraj i dziś

halemba na archiwalnych
pocztówkach

Foto: JO
Foto: JO

Foto: arch.

Klub założony został w 1965 roku i od początku był centrum kulturalnym i edukacyjnym dzielnicy. Działały w nim liczne sekcje i zespoły, a także prowadzone były kursy. Po latach budynek wyremontowano i dziś znajduje się tu m.in. siedziba Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzięki temu
punkt kulturalny dzielnicy wrócił na mapę Halemby.

Droga do kopalni

O upływającym czasie świadczą nie tylko zmieniające się budynki i ulice Halemby, ale także rozwój motoryzacji. Tu ulica Kłodnicka na odcinku przy
KWK Halemba.

Ulica Grodzka

W latach 50. przy ul. Grodzkiej niegdyś mieścił się tylko jeden budynek. Dzisiaj znajdują się przy niej liczne budynki wielorodzinne.

Foto: JO

* Archiwalne zdjęcia pochodzą z książki „Ruda Śląska dawniej i dziś”
oraz z archiwum „WR”.

Foto: arch.

Foto: JO

W tym roku w Halembie
szykuje się szereg remontów.
Rozpocząć ma się m.in. modernizacja hali sportowej
MOSiR przy ul. Kłodnickiej,
ponadto rozbudowany zostanie parking przy Szkole Podstawowej nr 27. Zmiany dotyczyć będą także przedszkoli. Zarówno plac zabaw MP nr 24 przy
ul. Energetyków, jak i MP nr 35 przy ul. Zamenhofa będzie modernizowany. Natomiast przy MP nr 39 w ramach budżetu obywatelskiego
wykonane zostanie miniboisko, a do ogrodu zakupione zostaną ławki
i nowe urządzenia. Ponadto zmodernizowane zostanie oświetlenie
przy ul. Junaków, Chłopskiej, Świętojańskiej, Jutrzenki oraz Dziewanny. Miasto ma także opracować dokumentację rozbudowy ulicy Podlaskiej oraz Nowy Świat i ul. Halembskiej, a także przebudowy mostu
przy ul. 1 Maja nad Kłodnicą.

Foto: JO

Co zmieni się w dzielnicy?

Foto: arch.

Foto: arch.

Niemalże kultowym
już
wydarzeniem
w tej dzielnicy jest
Halembska
Piesza
Pielgrzymka na Jasną
Górę. Pierwsza wyruszyła z parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Halembie w 1979
roku. Od tego czasu
corocznie trasę do Częstochowy pokonuje kilkaset osób. Co ważne – pielgrzymi pieszo pokonują drogę tam i z powrotem. W przyszłym roku na Jasną Górę z pewnością już po raz 40. piechotą powędrują rudzianie.

Budowa kościoła pw. Bożego Narodzenia rozpoczęła się w 1976. Cztery lata później w świątyni odprawiane były pierwsze nabożeństwa. Z ciekawostek
– to jedyna w Polsce parafia pw. Bożego Narodzenia.

Młodzieżowy Klub Górniczy

Foto: arch.

CIEKAWOSTKA

Kościół

Foto: arch.

Halemba to jedna z największych i najliczniejszych dzielnic
Rudy Śląskiej. Liczy sobie ok. 25 tys. mieszkańców i podzielona jest nie tylko na Halembę I i II, ale także Kłodnicę i Starą
Kuźnicę. Z pewnością jednak nie jest to dzielnica, która dzieli, lecz łączy w sobie różnorodne miejsca, dzięki którym jest
ona unikatowa. Z jednej strony w Halembie znajduje się
sporo terenów rekreacyjnych i leśnych, ale mamy też punkty dla relaksu, czy sportu (hala sportowa, Aquadrom), a do
tego kopalnię, liczne restauracje oraz sklepy. I właśnie na
tych ostatnich skupiamy się w drugiej części naszego dodatku dzielnicowego. Natomiast poniżej wracamy do historii,
porównując, jak dawniej wyglądała Halemba i jak miejsca te
zmieniły się do dzisiaj, a także jak zmieniać się będą dalej.

JO
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SKLEP „KLUCZYK”
Halemba, ul.Grodzka 5/02, tel. 32 243-41-09
sklepkluczyk@gmail.com
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ZEGARMISTRZ OBOK POCZTY
UL. SOLIDARNOŚCI 7, 41-706 RUDA ŚLĄSKA
W NASZEJ OFERCIE:
•
•
•
•
•
•
•

ARTYKUŁY PAPIERNICZE, DEKORACYJNE,
DEWOCJONALIA, ZABAWKI,
SZEROKI ASORTYMENT ATRAKCYJNE CENY

USŁUGI ZEGARMISTRZOWSKIE
DORABIANIE KLUCZY
KSERO, BINDOWANIE
DRUKOWANIE, SKANOWANIE
ART.SZKOLNE I BIUROWE
BATERIE SPECJALISTYCZNE
KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE

ZAPRASZAMY
GODZINY OTWARCIA SKLEPU: PN-PT 07.00-18.00 SOBOTA
7.00-14.00, TEL. 32 24 26 266, WOMI.FAKTURY@GMAIL.COM

Skorzystaj z naszej ofer ty!

SKLEP

bogata oferta produktów * promocyjne ceny
szybkie i przyjemne zakupy * miła obsługa
szeroka gama usług * dobra lokalizacja

HALEMBA

Ruda Śląska-Halemba
ul. Solidarności 5

PROFESJONALNA
PRACOWNIA
KRAWIECKA

Anna Wesołowska
design

• Artystyczne naprawianie odzieży
• Przeróbki odzieży wszelkiego
rodzaju
• Szycie na miarę
• Kuśnierstwo – skóry, futra
• Sprzedaż odzieży własnego projektu
• Szycie sukien ślubnych

Ruda Śląska – Halemba
ul. Solidarności 5/6
tel. 792 804 670
biuro_bellisima10@interia.pl
ZAPRASZAMY!!!!
PN.-PT. 9-17, SOB. NIECZYNNE
Zachęcamy
do skorzystania
z naszych usług

DEKORACJE BALONOWE

Oczywiście to nie wszystko co mamy
Wam do zaoferowania. Jednym
słowem... BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY!

NOWOŚĆ!!!
ANIMACJE
DLA DZIECI

Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz wesele, przyjęcie i chcesz zachwycić swoich
gości niepowtarzalną dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail. Przygotujemy
niezwykłą oprawę balonową, którą zapamiętasz na długi czas.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu.

www.facebook.com/Sklep.Balanga
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Ruda Śl-Halemba, ul. Miodowa 6

Tel. 790-541-222

Dekoracje balonowe | Bukiety i kwiaty
balonowe | Postacie z balonów | Balony
z helem | Bramy balonowe | Girlandy
| Balony z LED | Balony cyfry

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Sześć miejskich projektów z zakresu termomodernizacji otrzymało właśnie unijne doﬁnansowanie. Środki, które pozyskały
władze Rudy Śląskiej, przeznaczone zostaną głównie na termomodernizację budynków wielorodzinnych, a w części także na
podłączenie ich do sieci c.o. Unijną dotację otrzyma także szpital miejski, który będzie mógł stermomodernizować budynki
A i B w bielszowickiej części placówki. W sumie łączna wartość przyznanego Rudzie Śląskiej doﬁnansowania to ponad
9,2 mln zł. Od początku obecnej perspektywy unijnej miasto pozyskało już blisko 363 mln zł ze środków zewnętrznych,
w tym ponad 22,3 mln zł na termomodernizację.

Ponad 9 mln zł dotacji dla Rudy Śląskiej
– Po pieniądzach na termomodernizację placówek oświatowych i budynków
użyteczności publicznej sięgamy teraz po
środki na poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym. Dodatkowo część z nich chcemy podłączać do sieci ciepłowniczej, co
przyczyni się do ograniczenia niskiej
emisji – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Środki, które pozyskało miasto, przeznaczone zostaną na termomodernizację
i uciepłownienie dziesięciu budynków
wielorodzinnych przy ul. Matejki, a także przy ul. Wita Stwosza 3, Różyckiego
19 i Kubiny 31. Poza tym pieniądze przeznaczone zostaną na termomodernizację
budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9A oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. – Niektóre z tych

zadań są już zrealizowane w całości, jak
sala gimnastyczna w Nowym Bytomiu,
lub częściowo. Tu wymienić należy budynki przy ul. Różyckiego 19 i Kubiny 31,
gdzie wykonano już termomodernizację
oraz budynek przy ul. Wita Stwosza 3,
który podłączony już został do sieci ciepłowniczej. Natomiast budynek przy
ul. Dąbrowskiego 9A oraz dziesięć budynków przy ul. Matejki czeka jeszcze
cały proces inwestycyjny – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Na wymienione zadania miasto pozyskało dokładnie 8 mln zł, dodatkowo
w wyniku rozstrzygniętego właśnie przez
Urząd Marszałkowski konkursu w ramach działania „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” ponad 1,2 mln zł otrzyma także
rudzki szpital na termomodernizację bu-

dynku A i B w bielszowickiej części placówki. Przypomnijmy, że jest to jedna
z kilku zaplanowanych na ten rok inwestycji, które mają być realizowane
w szpitalu z wykorzystaniem środków
unijnych.
Co istotne, władze miasta zamierzają
ponownie skorzystać z możliwości sięgnięcia po unijne dotacje na termomodernizacje. – W trwającym właśnie kolejnym konkursie w tym zakresie planujemy
zgłosić dwa zadania, które nie zostały
wybrane podczas aktualnego rozstrzygnięcia. Chodzi tu o budynki wielorodzinne przy ul. Jankowskiego 6 i 8 oraz
Różyckiego 21. Dodatkowo analizujemy
możliwość zgłoszenia jeszcze innych budynków, tym bardziej, że pod koniec maja
ogłoszony zostanie jeszcze jeden konkurs
na doﬁnansowanie takich właśnie działań – informuje Michał Pierończyk.
Od początku perspektywy ﬁnansowej
na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już blisko
363 mln zł na realizację 59 projektów,

Pozyskane środki pozwolą m.in. na termomodernizację
i uciepłownienie 10 budynków przy ul. Matejki.
w tym ponad 22,3 mln zł na termomodernizacje.
Przypomnijmy, że w 2017 r. Ruda Śląska znalazła się na drugim miejscu w kraju
w rankingu pozyskiwania środków unijnych wśród miast na prawach powiatu,

który opracowywany został przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jest to najbardziej
prestiżowa klasyﬁkacja tego typu w Polsce. W ostatniej edycji tego zestawienia
miasto awansowało o 15 pozycji, a w ciągu dwóch lat aż o 46 miejsc.
TK

Ruda Śląska zwiększa wartość budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku będzie to już ponad 3,7 mln zł, czyli o ponad 900 tys. więcej niż dotychczas. Prezydent Grażyna Dziedzic podjęła zarządzenie w tej sprawie. Oprócz kwoty określa ono również m.in. harmonogram szóstej edycji rudzkiego budżetu partycypacyjnego. Można już przygotowywać propozycje, które będą przyjmowane od 21 maja. Po raz pierwszy mogą to być również tzw. „projekty miękkie”. Nowością będzie też uruchomienie specjalnej platformy elektronicznej do głosowania i składania wniosków.

Wkrótce nabór wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 rok

– Pula środków do wykorzystania będzie o ponad 900 tysięcy złotych większa, niż w poprzedniej edycji, co przełoży
się zarówno na zwiększenie kwoty na zadania ogólnomiejskie, jak i na zadania
o charakterze lokalnym – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że zachęci to kolejne osoby do
zaangażowania się w ideę budżetu obywatelskiego, podobnie jak platforma
elektroniczna, która umożliwi m.in. zgłaszanie projektów oraz udział w głosowaniu osobom zameldowanym w mieście –
dodaje.
Do podziału będzie 3 mln 720 tys. zł,
z tego 1 mln 520 tys. zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim i 2 mln 200 tys.
zł na zadania o charakterze lokalnym
– po 200 tys. zł na każdą dzielnicę. Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej obejmowały
wyłącznie realizację zadań inwestycyjnych. Teraz po raz pierwszy możliwa będzie również realizacja tzw. „projektów
miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacja koncertów, zawodów sportowych, festynów itp.

– Propozycje do budżetu obywatelskiego muszą obejmować działania zgodne
z obowiązującym prawem oraz stanowić
zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na
terenie, na którym miasto może zgodnie
z prawem wydatkować środki publiczne
– zaznacza Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. Projekty muszą spełniać
również warunek ogólnodostępności,
czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być biletowane ani
płatne. Utrzymana została zasada, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych.
Propozycje zadań będzie można zgłaszać od 21 maja do 8 czerwca br. Służyć
do tego będzie nie tylko formularz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta, ale również specjalna platforma elektroniczna. Formularz do pobrania i wydrukowania dostępny będzie
na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej, a w formie
papierowej – w Biurze Obsługi Miesz-

kańców, które pełnić będzie funkcję
punktu informacyjnego i doradczego.
Zgłaszający będzie musiał dołączyć do
wniosku listę co najmniej 30 popierających go pełnoletnich mieszkańców Rudy
Śląskiej. W przypadku korzystania
z platformy elektronicznej należy dołączyć cyfrową wersję listy poparcia, a jej
oryginał dostarczyć do Biura Obsługi
Mieszkańców w ciągu 7 dni od daty
przesłania zgłoszenia.
Złożone wnioski zostaną zweryﬁkowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale Rady Miasta i zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie budżetu obywatelskiego. Głosowanie na zadania, które pozytywnie przejdą weryﬁkację, odbędzie się w dniach od 3 do
14 września br. Głosować będzie można
w wyznaczonych punktach lub - w przypadku osób zameldowanych w Rudzie
Śląskiej – z wykorzystaniem platformy
elektronicznej. Wyniki poznamy do
21 września br.
– Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy.

Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki,
to będą mogły zostać przesunięte na inne
zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą
przeznaczane na zadania z największą
liczbą głosów w skali miasta – informuje
sekretarz Grażyna Janduła-Jonda.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji
mieszkańców to szósta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014
roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375
mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł,
a w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł.
W pierwszym głosowaniu wzięło udział
3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 3,9 tys.
W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 11 zadań – 1 ogólnomiejskie i 10 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiejskie to rolkowisko w parku Strzelnica, czyli tor do jazdy na rolkach i wrotkach, wyposażony w pachołki do slalomu, z zielenią i ławkami w otoczeniu.
Trwa procedura przetargowa na wykonanie tej inwestycji. Zadania dzielnicowe

to: mini park linowy z tyrolką i trampolinami przy ul. Kolberga w Wirku (przygotowywany przetarg), kort tenisowy
w parku Strzelnica w Bielszowicach
(przygotowywany przetarg), miniboisko,
ławki i urządzenia zabawowe w ogrodzie
Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie (dokumentacja w opracowaniu), zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym, tzw. piekaroku
w Rudzie (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę), kreatywna strefa gier
przy Szkole Podstawowej nr 40 w Goduli (trwają prace), boisko wielofunkcyjne
na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie (przygotowywany przetarg), rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie (oczekiwanie
na zezwolenie na wycinkę drzew), modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Kochłowicach (trwa procedura przetargowa), strefa sportu i rekreacji w Parku Dworskim
w Nowym Bytomiu (przygotowywany
przetarg), rozbudowa strefy aktywności
przy ul. Górnośląskiej w Bykowinie
(przygotowywany przetarg).
WG

11

www.wiadomoscirudzkie.pl 

16.05.2018

To będzie pierwsze takie wydarzenie w Polsce! Już 19 maja (sobota) w Rudzie Śląskiej odbędzie się Noc Chórów. W siedmiu
miejscach Nowego Bytomia swój repertuar zaprezentuje 11 zespołów. To w sumie 700 minut muzyki! Gościem specjalnym
wydarzenia będzie chór Csikszerda z Budapesztu. To właśnie stamtąd zaczerpnięto ideę wydarzenia, czyli przedstawienie
muzyki chóralnej szerszej widowni poprzez wyjście artystów na ulice miasta. Inauguracja imprezy będzie miała miejsce na
placu Jana Pawła II o godz. 17.00.

Noc Chórów

– Wydarzenie będzie niecodzienne
– zapewnia Krzysztof Dudzik, dyrektor
artystyczny Nocy Chórów. – Dawniej
śpiewało się w domach, tradycja rodzinnego muzykowania była głęboko
zakorzeniona w naszej śląskiej kulturze, a w okolicy działało wiele chórów
czy zespołów artystycznych – dodaje.
– Dzisiaj niestety tradycje te zostały
wyparte przez kulturę masową, sztuka
„schowała się” w salonach, nabrała
cech ekskluzywności i nie jest już elementem życia codziennego. Pozostawiła jednak po sobie pewną niezapełnioną przestrzeń, którą od 19 maja pra-

gniemy wypełniać – zapowiada dyrektor.
– Wspólne śpiewanie przynosi radość,
scala pokolenia, uczy otwartości i kształci – zauważa prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic. – Noc Chórów to
okazja, by zadbać o tradycję, a przeżycia muzyczne połączyć z przebywaniem
w przestrzeni miejskiej, która zazwyczaj
zupełnie nie kojarzy się z miejscem koncertowym. To będzie niesamowite doświadczenie, do udziału w którym szczególnie zachęcam – mówi.
Poza rynkiem koncerty odbędą się
w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultu-

ry (scena Pubu Druid), w ogrodzie
Miejskiego Przedszkola nr 17 (ul. Niedurnego 63), ajnfarcie (wejście przy placu Jana Pawła II 3), kościele pw. św. Pawła Apostoła, na parkingu Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia oraz w wieży
wodnej (wejście od ul. Chorzowskiej).
– Niektóre z miejsc mogą wydawać się
zupełnie „niekoncertowe” – zauważa
Krzysztof Dudzik. – Chcemy jednak, by
śpiew i muzyka zaczęły kojarzyć się
z czymś „zwyczajnym”, dostępnym na
wyciągnięcie ręki – dodaje.
W wydarzeniu udział weźmie dziesięć zespołów ze Śląska, które zaprezentują się w pięciu kategoriach: muzyce klasycznej, współczesnej, dziecięcej, folklorze i w pop-jazz. Po
wspólnym odśpiewaniu piosenki Nocy
Chórów na rynku wykonawcy przejdą
do poszczególnych miejsc na terenie
Nowego Bytomia, gdzie zaprezentują
swój repertuar w 20-minutowych występach. I tak od 17.20 Chór Szkoły
Muzycznej będzie śpiewał na scenie
Pubu Druid, Chór Gaudeo – w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 17,
Chór Przednutka zaśpiewa w ajnfarcie
(wejście przy placu Jana Pawła II),
Chór Klaster przedstawi swój repertu-

ar na parkingu Szkoły Muzycznej,
a zespół z Budapesztu zaprezentuje się
w wieży wodnej. Między 18.00 a 18.20
w tych samych miejscach repertuar zaprezentują kolejne chóry. – Zespoły
będą się przemieszczać, więc publiczność może albo zostać w jednym miejscu i wysłuchać kolejnych wykonawców, albo przechodzić między punktami wybranymi do koncertowania, wybrać swój ulubiony gatunek lub towarzyszyć określonemu zespołowi – tłumaczy Krzysztof Dudzik. W sumie
w ciągu jednego wieczoru odbędzie
się 35 dwudziestominutowych koncertów. Dokładny harmonogram występów można znaleźć na stronie http://
www.rudanocchorow.pl/Program#
Swój repertuar zaprezentują: Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki
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 Muzycznej z Rudy Śląskiej oraz
Csikszerda z Budapesztu.

Imprezę wspierają: Zespół Szkół
Muzycznych I i II st., Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Miejskie Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej, Aquadrom, Druid Pub, firmy: „Jakubiec”,
„Kuś”, „Lambertz” oraz dronpro
– fly&cam. Patronat medialny objął
portal społecznościowy chórzystów
„Chórtownia”.
Tradycje chóralne mają w Rudzie
Śląskiej długą i bogatą historię. Najstarszym zespołem jest chór św. Cecylii, który powstał w 1910 roku. Od prawie 100 lat działa „Słowiczek”, który
swoją siedzibę ma w domu śpiewaczym, wybudowanym przez mieszkańców Wirku w 1938 roku. Muzycznych
przeżyć dostarczają również chóry:
„Cantate Deo”, „Jutrzenka”, „Gloria”,
„Acalanthis” czy „Michael”. Zespoły
liczą w sumie ok. 150 osób i prezentują
różnorodny repertuar od muzyki wielkich kompozytorów, poprzez pieśni eucharystyczne, kolędy i pastorałki,
po muzykę popularną.

AS

Kierowcy parkujący na nieutwardzonym terenie przy ul. Planty Kowalskiego w najbliższych miesiącach będą musieli znaleźć inne miejsca dla swoich samochodów. 21 maja rusza warta ponad 2,25 mln zł inwestycja, dzięki której powstanie tam parking z prawdziwego zdarzenia. Wkrótce ruszy także budowa parkingów
przy ul. Szramka i Szkole Podstawowej nr 6.

Nowy parking zastąpi „klepisko”

– Miejsca parkingowe to temat stale
powracający w rozmowach z mieszkańcami. Nie wszędzie możemy je budować, ale parkingów w mieście systematycznie przybywa – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – W tegorocznym
budżecie również znalazło się kilka takich inwestycji, z których największa
jest ta przy ul. Planty Kowalskiego
– dodaje.
Plac przy ul. Planty Kowalskiego
służący kierowcom za parking położony jest między przychodnią zdrowia,
szkołą, centrum medycznym i targowiskiem. – Obecnie jest to teren niezagospodarowany, z nawierzchnią żużlową
bądź tłuczniową. W ramach inwestycji
powstaną drogi manewrowe z kostki
brukowej oraz miejsca parkingowe
z geokraty wypełnionej kruszywem
– informuje Bartosz Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów UM. Wyjątkiem będą miejsca dla osób niepełnosprawnych, wykonane z kostki betonowej
w kolorze niebieskim.

Parking będzie się składał z trzech
części, obejmujących łącznie 98 miejsc
postojowych, w tym siedem dla osób
niepełnosprawnych. – Inwestycja obejmie również budowę oświetlenia LED
i kanalizacji deszczowej, a także przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej. Zainstalowany zostanie też
system zliczający wolne miejsca i prezentujący ich aktualną liczbę na tablicy
świetlnej – podkreśla Bartosz Wójcik.
Zadanie ma zostać zrealizowane do
końca października br., a jego koszt
wynosi ponad 2,25 mln zł.
Obecne miejsca postojowe będą wyłączone z użytku od poniedziałku,
21 maja br. W toku prac mogą się także
pojawić czasowe utrudnienia na
ul. Planty Kowalskiego, w końcowej
części parkingu przy targowisku oraz
w końcowej części ul. Markowej.
W tym tygodniu zostaną przekazane
place budowy dwóch kolejnych parkingów, których wykonawcy będą
mieli cztery miesiące na ich na realiza-

Rudzki Informator Samorządowy

cję. Pierwszy zlokalizowany będzie
przy Szkole Podstawowej nr 6. Zaparkuje na nim 27 samochodów
– 25 na miejscach z geokraty i dwa na
miejscach dla niepełnosprawnych
z kostki brukowej. Jezdnia manewrowa wykonana zostanie z płyt ażurowych, wybudowane zostaną też cztery
słupy oświetleniowe z oprawami LED.
Koszt to ponad 143 tys. zł.
Drugi parking powstanie przy
ul. Szramka, na terenie między Miejskim Przedszkolem nr 47 a osiedlem
mieszkaniowym. Zapewni 52 miejsca
postojowe z geokraty, w tym cztery dla
osób niepełnosprawnych, z dojazdem
z płyt ażurowych. Oświetlenie będzie
się składać z ośmiu słupów z oprawami
LED. Zadanie kosztować będzie prawie
387 tys. zł.
W tegorocznym budżecie miasta zaplanowano również środki na budowę
parkingów przy Szkole Podstawowej
nr 27 (przygotowywany jest przetarg)
i terenach sportowych w rejonie ul.

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

W tym miejscu powstanie parking z prawdziwego zdarzenia.

Gwareckiej (dokumentacja w opracowaniu). Miejsca parkingowe powstaną też
przy zabytkowym dworcu kolejowym
w dzielnicy Chebzie, który jest właśnie
rewitalizowany w ramach projektu „Stacja Biblioteka”. Przy budynku, który
przy zachowaniu funkcji obsługi podróż-

nych służyć będzie miejskiej bibliotece,
powstanie 48 miejsc postojowych. Do
tego dochodzi 27 miejsc parkingowych,
które powstaną w ramach zaplanowanej
na ten rok budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej.
WG
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19 maja 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Terminy
pozostałych
biegów:
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 – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-RUDZIE PRZY ULICY KOŚCIELNEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 9 lat
nieruchomości gruntowej zainwestowanej targowiskiem miejskim o łącznej powierzchni 1150
m² stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kościelnej, o numerze geodezyjnym cz. działki 1077/165, zapisanej w obrębie Ruda, na karcie mapy 8,
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oznaczonej numerem
GL1S/00007252/8, użytek Bi, o powierzchni całkowitej 1455 m².
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem UK1
– tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne
takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji,
centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.
Przedmiotowe targowisko znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z pełną treścią ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów
oznaczonych symbolem UK1.
Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy utwardzona jest wylewką betonową, ogrodzona
płotem z dwiema bramami wejściowymi. Na targowisku znajdują się instalacje: wodna, elektryczna, kanalizacyjna.
Nieruchomość zabudowana jest kioskami handlowymi, sanitariatem.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m² gruntu w stosunku miesięcznym wynosi
0,30 zł.
Wylicytowana (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1m² gruntu zostanie
pomnożona przez powierzchnię dzierżawy tj. 1150 m², a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie uiszczał miesięczny czynsz wraz z należnym
podatkiem od towarów i usług, w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda
Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.06.2018 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 29.05.2018 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 1000,00
zł (tysiąc złotych), przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem
„wadium dzierżawa targowisko – Kościelna” (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 18.00, piątek 8.00 – 14.00 . Zaleca się
przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do
przetargu,
b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– dokumentów potwierdzających co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu (zarządzaniu bądź dzierżawie) targowiska,

– pisemnych oświadczeń:
o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1,
o zapoznaniu się z treścią obowiązujących uchwał w sprawie:
– ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny
zasób nieruchomości,
– opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska,
o zapoznaniu się z treścią obowiązujących zarządzeń w sprawie:
– ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż targowa) obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa
spółki) lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa
przez pełnomocników.
Zaleca się aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty.
Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi 0,10 zł.
Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia wywoławczej stawki, dopóki mimo trzykrotnego
wywołania nie ma dalszych postąpień.
Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia
umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może, w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia
skargi wstrzymuje się czynności związane z zawarciem umowy dzierżawy. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie
uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.
Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy i powiadomi o tym
wygrywającego przetarg.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do dnia 31.07.2018 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 227, 238,
tel: 32 244-90-00, wew. 2261, 2381.
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Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. 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. 601292-699.
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, 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.
605-109-517.
Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp.
Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549097.
Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel.
880-201-358.
„Złota rączka” – kompleksowe remonty łazienek, instalacje, elektryka. Tel. 784-699-569.
Kompleksowe remonty pod klucz. Tel. 609693-450.
Pranie mebli tapicerowanych i dywanów.
Czyszczenie 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.

Nieruchomości
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel. 668-591-916.
Sprzedam Lecha, 57 m . Tel. 793-017-323,
inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.
2

Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, cena 395 tys. do negocjacji, tel. 601934-091, 667-588-400.
Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845818.
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.
Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dom, 210 m2, 495 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Sprzedam 2 działki po 1200 m2, Orzesze.
90 zł/m2. Tel. 506-137-347.
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
Poszukuję emeryta do pracy w zakładzie
kamieniarskim. Wymagane: prawo jazdy kat.
B, dyspozycyjność, dobry stan zdrowia. Kontakt tel. 793-416-916.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-386.
Szukam niani! Praca 3 x w tygodniu w Kochlowicach. Dobre wynagrodzenie. Dziecko
roczne. Tel. 661-920-448.

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

Do zakładu kamieniarskiego – kamieniarza
lub do przyuczenia również górnik emeryt, koniecznie prawo jazdy. Tel. 501-303-628.

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Godula 33 m2, ul. Nowaka 49.900 zł. Tel. 606-717534.

Salon fryzjerski w Rudzie Śląskiej podejmie
współpracę ze stylistką paznokci. Tel. 501457-274.

Sprzedam mieszkanie po remoncie
2-pokojowe – parter, Świętochłowice-Zgoda,
ul. Drzymały, tel. 663-404-545.

Poszukuję osoby znającej się na mechanice
motocyklowej lub skuterowej. Na stałe lub dorywczo, czas pracy do dogadania. Nie wymagam wykształcenia zawodowego. Tel. 690993-099.

Sprzedam ogródek działkowy 70 m2 w Bielszowicach, tel. 518-306-763.
Sprzedam M-3, 38 m2, Godula. Cena 97 tys.
Tel. 502-495-862.
Ogródek działkowy – Halemba 2, obok targowiska. Tel. 504-662-902, 609-592-359.
Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy
ul. de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934091, 32 244-30-79.

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,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 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. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE 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. 601504-030.
Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. 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
pracowników budowlanych doświadczenie
min 2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat.
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-2411.
Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 608761-133.
Studio Urody Orchidea poszukuje fryzjerki
oraz stylistki paznokci. Tel. 506-026-299.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.
Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z doświadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej. Informacji udzielam w godzinach od 9.00 do
12.00. Tel. 691-911-683.

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

Pani Małgorzacie Świderskiej-Surma
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
pracownicy Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla mnie chwilach dzielili ze mną smutek i żal,
okazali wiele serca, współczucia i życzliwości,
wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. GEBHARDa PLUTY
składam serdeczne podziękowania
Patrycja Pluta-Szymajda z rodziną
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MIROSŁAWA SURMY

naszego przyjaciela i kolegi
wieloletniego Wiceprzewodniczącego i Członka Zarządu Miejskiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rudzie Śląskiej
rodzinie oraz bliskim
składają
członkowie SLD w Rudzie Śląskiej

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, Starowiejskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, Piastowskiej – Orzegowskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, Piastowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod pomieszczenie gospodarcze, Wolności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
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Judo

Siostry z Bielszowic na podium
Dwie siostry Zuzanna i Anna Kruża odniosły sukces
podczas tegorocznej edycji Śląskiej Ligi Judo w Ożarowicach i Piekarach Śląskich. Rudzianki aż dwukrotnie
uplasowały się na podium, za każdym razem rywalizując z innymi przeciwnikami. Anna (rocznik 2011) zdobyła dwa razy pierwsze miejsce, walcząc głównie
z chłopcami. Z kolei Zuzanna (rocznik 2009) dwa razy
zajęła drugie miejsce.
Siostry od dwóch lat trenują i reprezentują AZS Politechnikę Śląską w Gliwicach, gdzie trenerami dzieci
są: Maksymilian Przygrodzki, Beata Hilt, Jacek Malczewski oraz Łukasz Laskowski.
Liga cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co pokazuje duża liczba startujących młodych adeptów judo,
a biorą w niej udział również kluby z innych województw. Warto wspomnieć, że zawodniczki z Bielszowic osiągnęły już wiele sukcesów również w innych
zawodach rangi ogólnopolskiej np. w Gliwicach, gdzie
Zuzanna Kruża uplasowała się na drugim i trzecim

Na pierwszym stopniu podium
dwa razy stanęła Anna Kruża.
miejscu oraz zawodach międzynarodowych w BielskuBiałej „Janosik”, podczas których debiutowała Anna
Kruża, walcząc ze starszymi rocznikami i zajmując
czwarte miejsce na dziewięciu startujących.

Karate

Spektakularny sukces karateków
Dwadzieścia pięć medali zdobyło dwudziestu dwóch
zawodników Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate na
zawodach w Dukli. Podczas Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin „Przełęcz Cup” rudzianie
w dwóch konkurencjach kata i kumite wywalczyli
dziewięć złotych, dziewięć srebrnych i siedem brązowych medali. – W klasyfikacji drużynowej ulegliśmy
tylko ekipie gospodarza, czyli Krosna, tuż za nami
uplasowała się drużyna z Chrzanowa – komentował
Roman Dymek, prezes Rudzkiego Klubu Kyokushin
Karate. – Udział w tym turnieju był dla naszych zawodników sprawdzianem przed zbliżającym się Pucharem
Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin, którego
będziemy organizatorem już po raz czwarty – dodał.
Wyniki indywidualne: Klaudia Józefiok (3 kumite),
Łukasz Dymek (1 kumite, 1 kata), Dawid Szymański
(1 kumite, 1 kata), Dawid Dalecki (1 kumite), Marta
Smagacz (2 kumite), Norman Pawul (1 kumite, 3 kata),
Zuzanna Lenga (3 kumite, 2 kata), Mateusz Siedlaczek

Strzelectwo sportowe

OGŁOSZENIA

Wystrzelała
złoto

Początek maja okazał się bardzo
owocny dla Darii Szykowskiej. Rudzianka z Nowego Bytomia wystrzelała w Ustce pierwsze i siódme miejsce. Swoją dobrą formą szesnastoletnia zawodniczka wykazała się podczas
Międzynarodowych Mistrzostw Wybrzeża w Strzelectwie Sportowym.
W kategorii pistolet sportowy 30+30
strzałów juniorek młodszych Daria
zajęła pierwsze miejsce, osiągając
wynik 541 punktów. Z kolei w kategorii pistolet pneumatyczny rudzianka
zajęła siódme miejsce. Warto dodać,
że Daria Szykowska od sześciu lat trenuje strzelectwo sportowe w klubie
ŚTS Tychy i jest także reprezentantką
kadry narodowej juniorek. Już niebawem szesnastolatka sprawdzi swoje
siły na zawodach we Wrocławiu
i w Warszawie.

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

Rudzianie zdobyli złote, srebrne i brązowe
medale na międzynarodowym turnieju.
(2 kumite), Maja Modrzyk (3 kumite), Wojciech Żurawski (2 kumite), Szymon Jambor (2 kumite), Igor Jarosz
(1 kumite, 3 kata), Emilia Szudeja (1 kumite), Marek
Antczak (1 kumite, 2 kata), Martyna Ziemecka (2 komite), Sylwia Pieter (2 kumite, 3 kata), Magdalena Daszkiewicz (3 kumite) oraz Alicja Warwas (2 kumite).

Piłka ręczna

Dziewczyny z SP nr 13 najlepsze
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 13 triumfowały
w Gliwicach. Podczas półfinału wojewódzkiego w piłce
ręcznej dziewcząt szkół podstawowych zawodniczki zajęły pierwsze miejsce. W półfinale brały udział cztery
najlepsze drużyny z regionu, czyli reprezentantki Szkoły
Podstawowej nr 3 z Tarnowskich Gór, Szkoły Podstawowej nr 44 z Bytomia, Szkoły Podstawowej nr 21 z Gliwic
i Szkoły Podstawowej nr 13 z Rudy Śląskiej. Zawody
odbyły się w środę (9 maja) w hali Klubu Sportowego
Sośnica Gliwice. Po zaciętej rywalizacji w finale z drużyną z Gliwic rudzianki doprowadziły do remisu 4:4
i o zwycięstwie zadecydowały cztery kolejki rzutów karnych. W rezultacie pierwsze miejsce przypadło Szkole
Podstawowej nr 13, która będzie reprezentowała nasze
miasto w finale wojewódzkim.
Klasyfikacja końcowa półfinału wojewódzkiego wyglądała następująco: 1. miejsce – SP nr 13 Ruda Śląska,
2. miejsce – SP nr 21 Gliwice, 3. miejsce – SP nr 3 Tarnowskie Góry, 4. miejsce – SP nr 44 Bytom.
SP nr 13 reprezentowało dziesięć zawodniczek: Monika Nocoń, Natalia Gardian, Martyna Nieradzik, Oliwia
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Szczypiornistki z SP nr 13
pokonały cztery drużyny.
Szewczyk, Justyna Gontarek, Wiktoria Pietryga, Dominika Madej, Wiktoria Krzyszczak, Aleksandra Macioł
oraz Kinga Kozak. Opiekunem drużyny jest nauczyciel
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 13 Jarosław Kołodziej i trener Zgody Bielszowice Józef Szmatłoch.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

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 przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 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 wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr
KW GL1S/00020419/4. W dziale III księgi figuruje 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 jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega skarpa bezpośrednio przyległego zbiornika wodnego, okresowo w zależności od występujących warunków atmosferycznych występują problemy hydrologiczne związane z powierzchniowym 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 budowlane 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 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) 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 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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MMA

Brązowy Kajetan
Brązowy medal z mistrzostw Europy przywiózł z sobotnich (12.05) Mistrzostw Europy Amatorskiego
MMA Kajetan Liszewski z KTJ MMA Team Ruda Śląska. Rudzki zawodnik wygrał swoją pierwszą walkę
w ćwierćfinale, następną przegrał, natomiast w walce
o trzecie miejsce wygrał i tym samym zdobył brązowy
medal. Dobry start w mistrzostwach zaliczył także inny
zawodnik klubu – Kamil Krzewina – który walczył
w najliczniejszej kategorii i wygrał dwie pierwsze walki, a kolejną ćwierćfinałową nieznacznie przegrał na
punkty, mając „zapięte” dwie akcje kończące, których
w rezultacie nie wykorzystał. Ostatni Adam Grund
przegrał pierwszą walkę po własnym błędzie.

Mistrzostwa Europy MMA okazały się pomyślne dla
Kajetana Liszewskiego (trzecie miejsce na podium).

Łucznictwo

Łucznicy triumfowali u siebie
Pięć złotych i cztery brązowe medale zdobyli łucznicy rudzkiego Grotu podczas II Otwartego Pucharu Rudy
Śląskiej Dzieci i Młodzików w Łucznictwie, który odbył
się w ubiegłą niedzielę. – Przy wspaniałej, słonecznej
pogodzie rywalizowali zawodnicy z Ostrawy, Bytomia,
Wolbromia, Toszka i Rudy Śląskiej. Nasi zawodnicy zawojowali klasyfikację medalową, zdobywając aż dziewięć krążków: pięć złotych i cztery brązowe – zaznaczył
Rafał Lepa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska.

Wyniki:
Dzieci młodsze (chłopcy): 1. miejsce – Tymoteusz Kolasiński, 3. miejsce – Aleks Chudy. Dzieci starsze
(dziewczęta): 1. miejsce – Karolina Grudzień, 3. miejsce – Hanna Kuś. Młodziczki: 1. miejsce – Natalia Lepa, 3. miejsce – Dominika Ratyńska. Młodzicy:
1. miejsce – Jakub Sroka. Młodziczki starsze: 3. miejsce – Olga Mrowiec. Młodzicy starsi: 1. miejsce – Marcin Lesiński.

Jeździectwo

Galopem przez przeszkody
Wiosenna edycja zawodów jeździeckich o Puchar
Omegi odbyła się w sobotę (12.05). Zawody zorganizowane w Stajni Omega przy ul. Władysława Jagiełły
oprócz rywalizacji sportowej były także wspaniałą
okazją do zapoznania się ze sztuką i pasją jeździecką,
a także miłością do koni.
Cykl zawodów Pucharu Omegi odbywa się dwa razy
w roku – wiosną i jesienią. Dzięki nim swoje umiejętności zaprezentować mogą starsi i młodsi miłośnicy
jeździectwa. Puchar Omegi jest również elementem cyklu przygotowań zawodników klubu do takich imprez
jak Mistrzostwa Polski WKKW czy Akademickie Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody oraz
w ujeżdżeniu.
– Naszą ideą jest promowanie jeździectwa wśród
mieszkańców Górnego Śląska. Dążymy do tego, by dotrzeć z ideą naszego klubu do jak najszerszego grona.
Stąd cyklicznie organizujemy zawody Pucharu Omegi,
które ze względu na przyjazną atmosferę i rodzinny

Nocny rajd rowerowy

Na rowerach nocą
III Nocny Rajd Rowerowy za nami. Ponad 350 zapalonych kolarzy wzięło udział w nocnej wycieczce rowerowej, która w sobotę (12.05) przejechała ulicami
Rudy Śląskiej. Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach rozpoczęli w Nowym Bytomiu, a zakończyli trasę w Kochłowicach.
– Mam zamiar przejechać całą trasę i dobrze się
przy tym bawić. Ten rajd to nie tylko dobra okazja do
pojeżdżenia na rowerze i poprawienia swojej kondycji,
ale także możliwość zwiedzenia naszego miasta nocą
– powiedział przed rozpoczęciem wycieczki pan Rafał
z Kochłowic.
Uczestnicy nocnej wyprawy, zaopatrzeni w świecące gadżety, pokonali trasę liczącą około 15 km. Rajd
rozpoczął się o godzinie 22 na parkingu przy ul. Ra-

W nocnym rajdzie wzięli udział
rowerzyści w różnym wieku.
towników, a zakończył grillem, grami i zabawami
w kochłowickiej „Rybaczówce”.

Piłka nożna

Podsumowanie 25. kolejki
Jeszcze tylko pięć kolejek pozostało do zakończenia
sezonu 2017/2018 i sytuacja w I grupie w klasie okręgowej po sobotnich (12.05) meczach spowodowała
kolejne zmiany w tabeli. Punkt, który zdobyła Urania
podczas meczu z Pogonią Imielin, okazał się zdecydowaną stratą dwóch punktów dla Pogoni z tego powodu,
że zapunktowała Podlesianka (6:0 z Łąką) oraz Unia
Kosztowy (0:2 ze Spartą Katowice). Po przegranej
z Sokołem Wola (1:2) z rywalizacji o miejsca wypadł
zespół AKS-u Mikołów, który ma już siedem punktów
straty do prowadzącej Unii Kosztowy, która wydaje się
być faworytem wśród zespołów walczących o awans.

Z kolei podczas 26. kolejki decydujący pojedynek
o drugą pozycję w tabeli może rozegrać się pomiędzy
Podlesianką i Imielinem. Natomiast dół tabeli przedstawia się następująco: Punkt Uranii okazał się cenny, ponieważ swój mecz przegrał Wawel Wirek (1:2 z Iskrą
Pszczyna), co dało drużynie z Kochłowic siedmiopunktowe prowadzenie. Zapunktowała także drużyna
Krupiński Suszec, wygrywając 10:1 z Grunwaldem.
Wynik meczów 25. kolejki: Pogoń Ruda Śląska – Piast
Bieruń Nowy 2:0, Wawel Wirek – Iskra Pszczyna, 1:2,
Krupiński Suszec – Grunwald Ruda Śląska 10:1, Pogoń Imielin – Urania Ruda Śląska 1:1.

Zapasy

Zapaśnicy na medal

Zawody odbyły się pod patronatem
prezydent Rudy Śląskiej.
charakter cieszą się dużą popularnością. Zależy nam
na tym, żeby jeździectwo miało coraz więcej lokalnych
amatorów – tłumaczyła Karolina Bednarek-Warzybok,
organizatorka zawodów.

Złoty i brązowy medal z Warszawy do Rudy Śląskiej
przywieźli zapaśnicy Pogoni w miniony weekend. Podczas Akademickich Mistrzostw w Zapasach w Stylu
Wolnym, które odbyły się w Warszawie, Aleksander
Wojtachnio (97 kg) wywalczył złoty medal, natomiast
Jakub Rumas (86 kg) zdobył brąz.
– Turniej akademicki jest organizowany raz w roku.
Dla społeczności akademickiej jest to najważniejszy
turniej, ponieważ prowadzone są na nim także eliminacje do mistrzostw świata, które odbędą się w Brazylii
– zaznaczył Jan Walkowiak, trener zawodników.
Warto też dodać, że Aleksander Wojtachnio będzie
reprezentantem Polski podczas Mistrzostw Europy
U 23, które odbędą się w czerwcu.

Zawodnicy trenują pod okiem
trenera Jana Walkowiaka.
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14
TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212
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RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194
TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226
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RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A
TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241

