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Czas na sesję absolutoryjną
– Jak Pani ocenia, w tym roku radni
będą na „tak”, czy na „nie”?
– Jestem realistką, dlatego nie nastawiam się na to, że uchwała absolutoryjna
zostanie przegłosowana. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądały głosowania w poprzednich latach. Mieliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i pozytywne
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Teoretycznie nic nie stało na przeszkodzie, żeby zagłosować „za”. Ale podczas
dyskusji na sesji ze strony opozycji zaczęły się pojawiać głosy, że nieudzielenie mi absolutorium zmobilizuje mnie do
jeszcze bardziej wytężonej pracy na
rzecz miasta i mieszkańców. To jeszcze
byłabym w stanie zrozumieć. Najbardziej kuriozalną argumentacją, jaką usłyszałam, było to, że jeden z radnych nie
może zagłosować za udzieleniem mi absolutorium, bo na rynku w Nowym Bytomiu brakuje parasolek, które chroniłyby
w czasie słonecznych dni mieszkańców
przed słońcem. Ten radny chyba zapomniał, że przebudowę rynku wykonano
w czasie, gdy to on był prezydentem Rudy Śląskiej i że to wtedy plac przed urzędem został ogołocony z drzew, które dawały cień…
– Absolutorium w naszym mieście
nie ma więc wymiaru merytorycznego,
a polityczny?
– Sama sobie Pani odpowiedziała na to
pytanie. Absolutorium to nic innego, jak
ocena merytoryczna wykonanego budżetu, a w ostatnich latach było ono bardzo
dobre. Potwierdzali to zresztą sami radni,
którzy pozytywnie oceniali wykonanie
budżetu miasta, przegłosowując odpowiednie uchwały. Problem pojawia się
przy uchwale o udzieleniu mi absolutorium. Tu opozycyjni radni albo głosują
przeciw, albo wstrzymują się od głosu,
co ostatecznie przesądza o tym, że
uchwała absolutoryjna nie zostaje podję-

ta. Jak mam to zatem interpretować?
Nieważne jest to, że nasze miasto się rozwija, wskaźniki finansowe są bardzo dobre, że przeznaczamy coraz więcej pieniędzy na inwestycje i rosną dochody. Co
ciekawe, podkreślają to osoby, z którymi
rozmawiam w Katowicach, Warszawie
czy też w innych miastach. Warto przy
okazji pamiętać, jaką wyboistą drogę
trzeba było przebyć, by miasto znalazło
się w tak dobrej kondycji, jak teraz. Gdy
zostałam prezydentem, Rudzie Śląskiej
groziła zapaść finansowa, groziło nam
wyłączenie prądu, do drzwi pukali wykonawcy, którzy nie otrzymali wynagrodzeń. Teraz po niezapłaconych fakturach
z grudnia 2010 r. na łączną kwotę około
56 mln złotych nie ma już śladu i sytuacja jest stabilna. W dodatku jesteśmy
jednym z ogólnopolskich liderów w pozyskiwaniu środków unijnych. Dla mnie
i moich współpracowników to głosowanie jest dowodem na to, że interes partyjny jest ważniejszy od interesu miasta.
Kiedy to mówię, radni się oburzają. Ale
w tym roku będziemy mieć ciekawą sytuację. W sąsiednim mieście partyjny
prezydent nie otrzymał z RIO pozytywnej opinii z wykonania budżetu miasta,
mimo to otrzymał absolutorium. Radni
partii prezydenta głosowali za, choć zarzuty RIO były poważne. W Rudzie Śląskiej mamy sytuację odwrotną. Ja mam
pozytywną opinię RIO. Dlatego jestem
ciekawa, jak radni z tej partii się zachowają. Czy interes partyjny po raz kolejny
okaże się ważniejszy od interesu miasta?
Zobaczymy…
– Rozumiem więc, że hipotetycznie
sama sobie udzieliłaby Pani absolutorium?
– Oczywiście, że tak, bo absolutorium
to nie jest tylko absolutorium dla mnie,
ale dla wszystkich, którzy pracują w samorządzie, czyli dla pracowników Urzę-

du Miasta, pracowników jednostek miejskich, a także moich zastępców, skarbnika i sekretarza miasta. Praca w samorządzie i dla miasta to praca zespołowa,
a nie moja, indywidualna. Wykonaliśmy
w 2017 roku naprawdę ciężką pracę, co
myślę widać gołym okiem w postaci wielu zrealizowanych w mieście inwestycji.
– Ale czy wszystkie plany budżetowe
udało się zrealizować w ubiegłym roku?
– Niestety nie wszystko wychodzi tak,
jak planowaliśmy. Teraz w całej Polsce
samorządy mają problem z przetargami,
bo albo zdarza się, że firmy dają wyższe
ceny niż zakładają kosztorysy, albo
w ogóle nie zgłaszają się do przetargów,
bo mają tyle roboty i brakuje im rąk do
pracy. Z tego powodu przetargi czasem
trzeba powtarzać po dwa, trzy razy.
Z jednej strony cieszy niski poziom bezrobocia w naszym mieście, ale jak widać
brak pracowników w firmach to ogromny problem. Przekłada się to też na realizację zadań z budżetu obywatelskiego.
Wykonawcę miasteczka ruchu drogowego udało się na przykład wyłonić dopiero
za czwartym razem.
– A co wyszło na plus?
– Znacznie zwiększyliśmy dochody
miasta. W 2016 roku zamknęły się one
w kwocie 687,5 mln zł, a w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii dochody
Rudy Śląskiej przekroczyły 700 mln zł
i wyniosły w sumie 700,9 mln zł. W ślad
za tym zwiększyliśmy pieniądze na inwestycje z 91 mln w 2016 roku do 108,5
mln zł w roku ubiegłym. Dzięki temu powstają m.in. nowe obiekty sportowe, czy
kulturalne. Za chwilę będziemy mieć
piękną, nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku zabytkowego
dworca, remontowane są szkoły, które
były w bardzo złym stanie technicznym.
Zmienia się też szpital, gdzie wprowa-

Foto: UM Ruda Śląska

21 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna, podczas której rudzcy radni podejmą lub nie uchwałę o udzieleniu absolutorium prezydent miasta, Grażynie
Dziedzic za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym względzie była pozytywna. Jednak przypomnijmy, że dotychczas tylko raz, w 2012 roku, radni przyznali absolutorium prezydent Dziedzic, z którą m.in. o tym rozmawiamy.

Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.
dzamy głęboką reformę. Zmiany te z jednej strony prowadzą do polepszenia warunków pracy, ale przede wszystkim, co
jest dla mnie najważniejsze, do godniejszych warunków leczenia pacjentów.
Dbamy też o przedsiębiorców, bo nie
podnosimy podatków oraz budujemy infrastrukturę, która ułatwia im funkcjonowanie. Mamy także specjalnie powołany
zespół, który wspiera inwestorów. Między innymi dzięki temu coraz więcej firm
przenosi się do Rudy Śląskiej.
– Naturalnie więc musi paść pytanie
o to, co dalej?
– Nadal jesteśmy nastawieni na inwestycje realizowane ze środków unijnych.
Mamy bardzo dobrze przygotowany program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzięki temu dalej realizowana
jest trasa N-S. Opracowaliśmy także koncepcję jej kontynuacji w kierunku Bytomia. Zaraz zabieramy się za przebudowę
ulicy Piastowskiej. Niemalże codziennie
dowiaduję się o tym, że pozyskaliśmy kolejne środki – czy to w ostatnim czasie na
wspomnianą bibliotekę w Chebziu, czy
na renowację jednego z domków na osie-

dlu Ficinus. Realizujemy też projekty
miękkie, takie jak np. tworzenie specjalistycznych pracowni w szkołach. Dla mnie
bardzo ważne jest to, żeby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony. I myślę, że to mi się udaje.
– No właśnie. Budżety, które realizowane były przez Panią w ubiegłych latach, zmieniały się. Zaczynała Pani od
zaciskania pasa, później była inwestycyjna ofensywa. Co teraz? Przemysł
czasu wolnego?
– Zdecydowanie. Trwa konkurs na
propozycje zagospodarowania strefy
przemysłu czasu wolnego w Rudzie Śląskiej. Już wiemy, że tematem jest zainteresowany jeden poważny inwestor, który
złożył zapytania do prowadzonego postępowania. Nad wszystkim czuwa specjalna komisja konkursowa. Powołałam
też zespół doradczy, który analizuje różne aspekty przedsięwzięcia. Zależy mi na
tym, żeby dobrze zabezpieczyć interes
miasta i mieszkańców. Zapewniam, że
nie zgodzimy się na żaden biznes, który
mógłby uderzyć rudzian po kieszeni.
JO
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Zupełnie nowe wiaty przystankowe

OGŁOSZENIA

| WIREK

Jeden z naszych Czytelników zapytał nas o wiatę na przystanku Wirek-Odrodzenia. – Codziennie z tego przystanku odjeżdżam do pracy
i zastanawiam się, dlaczego jesienią ubiegłego roku została zdemontowana na nim wiata – zastanawia się pan Józef, nasz Czytelnik.
Okazuje się, że wszystko po to, aby w przyszłości było lepiej.

Foto: MB

Wiata na przystanku Wirek-Odrodzenia była
w złym stanie technicznym, dlatego w jej miejscu zostanie ustawiona wiata przeniesiona z innego przystanku. Warto dodać, że miasto planuje także ustawienie zupełnie nowych wiat przystankowych w innych dzielnicach Rudy Śląskiej. W sumie
W Rudzie Śląskiej są 223
będzie ich osiem. Wiaty zostaną
przystanki autobusowe, w tym
156 przystanków ma wiaty. Warto
zaprojektowane na wzór tych,
dodać, że 145 wiat jest własnością
które zamontowano już w 2017
miasta. Z kolei przystanków
roku. – Są to nowoczesne obiektramwajowych jest 41,
ty, zaprojektowane specjalnie
a 14 z nich wyposażonych jest
dla naszego miasta. Po podpiw wiaty, które są własnością spółki
saniu umowy wykonawca bęTramwaje Śląskie.
dzie miał cztery miesiące na
wykonanie wszystkich ośmiu
nowych wiat przystankowych – tłumaczy Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda
Na przystanku Wirek-Odrodzenia ma pojawić się wkrótce wiata.
Śląska.
Nowe wiaty przystankowe zostaną ustawione
na przystankach: Nowy Bytom-Centrum przy 1 Maja (kierunek Wirek), Godula-Plac Niepod- zie Rondo przy ul. Niedurnego (kierunek Nowy
ul. Chorzowskiej (kierunek Świętochłowice), ległości (kierunek Ruda), Godula-Plac Niepod- Bytom) oraz Chebzie Rondo przy ul. NiedurneNowy Bytom-Czarny Las przy ul. 1 Maja (kie- ległości (kierunek Chebzie), Bielszowice-Ko- go (kierunek Godula).
runek Ruda), Nowy Bytom-Czarny Las przy ul. palnia przy ul. Kokota (kierunek Wirek), ChebAgnieszka Lewko

Droga niczym szwajcarski ser

|ORZEGÓW

Droga dojazdowa do Burloch Areny stwarza kierowcom nie lada problemy. Jest dziurawa, nierówna i często zabłocona. Dotąd główny
problem polegał na tym, że droga ta nie należała do miasta. Jednak kilka miesięcy temu sytuacja zmieniła się diametralnie.

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w ogłoszeniu
o przetargu pisemnym nieograniczonym, zamieszczonym w dniu
13.06.2018 r. na łamach „Wiadomości Rudzkich”, na wykonanie termomodernizacji omyłkowo podano adres budynku przy
ul. Szybowej 6. Zamówienie będzie dotyczyło budynku przy
ul. Szybowej 4 w zasobach RSM w Rudzie Śląskiej.
Przepraszamy za pomyłkę.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro) wykazu nieruchomości, własności Gminy Ruda
Śląska, położonej przy ul. Głównej 40 w Rudzie Śląskiej,
która zostanie użyczona na czas oznaczony – do czasu
ustanowienia trwałego zarządu, Zespołowi
Szkolno-Przedszkolnemu nr 3 w Rudzie Śląskiej.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
istniejący garaż wolnostojący.

Foto: MB

– Już dawno słyszałem, że droga ta zostanie
wyremontowana. Wszyscy o tym mówią, a nic
się nie dzieje – mówi pan Dawid, mieszkaniec
Goduli, który często korzysta z obiektu, by pojeździć na rolkach.
Wspomniana droga wykonana została z trylinki, czyli z betonowych płyt, które pod wpływem warunków pogodowych i eksploatacji,
zniszczyły się. W ten sposób w niektórych miejscach powstały dziury.
Ta sytuacja może się już wkrótce zmienić, bo
nastąpił przełom w sprawie. Po pięciu latach rozmów z Polską Grupą Górniczą, która była właścicielem drogi oraz w oczekiwaniu na zgodę ze
strony rady nadzorczej i właściciela spółki, miasto podpisało akt notarialny. – Najważniejsze, że
miasto przejęło już drogę prowadzącą do Burloch
Areny. Nastąpiło to z dniem 28 lutego – podkreśla

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Droga dojazdowa do Burloch Areny jest w złym stanie.
Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego Urzędu Miasta. – Remont nawierzchni jest już planowany, chcielibyśmy wykonać go jak najszybciej.

Rozpoczniemy go w miarę posiadanych środków
ﬁnansowych – dodaje. Jednak konkretna data nie
jest jeszcze znana.
Magdalena Buchta
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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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REJESTRACJA DZIECKA

Do tej pory jednym
z pierwszych obowiązków
świeżo upieczonych
rodziców było udanie się
do Urzędu Stanu Cywilnego
w celu zarejestrowania
dziecka. Jednak przywitanie
nowego członka rodziny
na początku wiąże się
z wieloma emocjami,
a USC nie zawsze jest
po drodze. Mamy dobrą
wiadomość. Teraz rejestracja
stała się szybsza i łatwiejsza.

5 kwietnia rząd przyjął projekty Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwoliły
m.in. na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Dziś rodzic chcący zarejestrować
nowego członka rodziny, nie musi udawać się do urzędu osobiście. – Od 1

czerwca weszły w życie regulacje
umożliwiające rejestrację dziecka elektronicznie. W ten sposób uruchomiono
dodatkową opcję – do tej pory można
było zrobić to tylko osobiście lub przez
pełnomocnika – tłumaczy Joanna Michalska-Mol, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Rudzie Śląskiej. – Zgłoszenia urodzenia może dokonać matka
dziecka lub ojciec, którego ojcostwo
jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia. By skorzystać z tej
możliwości, należy posiadać jedynie
aktualny profil zaufany, którym trzeba
podpisać elektroniczne zgłoszenie
(profil tworzy się na stronie pz.gov.pl
– przyp. red.) – dodaje.
Rodzic na rejestrację, zarówno drogą elektroniczną jak i osobiście ma 21
dni. Pierwszym krokiem jest wejście
na stronę www.obywatel.gov.pl i wybranie konkretnej usługi. Następnie
wypełnia się zgłoszenia. – Wypełnienie zgłoszenia kończy się wyborem
sposobu odbioru dokumentów – chodzi
tu o odpis skróconego aktu urodzenia,

Foto: MB

Rejestracja krótsza niż drzemka noworodka

Rejestracja noworodka przez Internet jest prosta i szybka.
powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer
PESEL) i zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane). Teraz można otrzymać je
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym
Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego są:
– udział Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części w prawie własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy
Bytom km. 1, KW GL1S/00035446/0, (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),
– niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r., oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54
o powierzchni 364 m2, obręb Nowy Bytom km. 1, KW GL1S/00012341/7 (działy III i IV księgi są
wolne od wpisów),
położone w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej – z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej (symbol planu 24U).
3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy usługowej, posiadają
regularny kształt, są zagospodarowane jako droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości zainwestowanych obiektami usługowymi w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze ustnego
przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe do uczestnictwa w przetargu będą
uprawnieni właściciele/wieczyści użytkownicy działek nr: 2784/54 , 2785/54, 3555/54, 3552/54,
3556/54 .
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapewniony bezpośrednio z tej ulicy
lub poprzez wewnętrzną gminną drogę zlokalizowaną na działce nr 2609/54, stanowiącą przedłużenie ww. drogi publicznej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 47.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II.
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) oraz w terminie do dnia 19.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 2.400,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu, a Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel.
32 244-90-56.

elektronicznie na skrzynkę ePUAP, tradycyjnie – pocztą lub odebrać osobiście – wymienia Joanna MichalskaMol. – Przy tej okazji przypominam, że
dokumentów elektronicznych nie nale-

ży drukować. Samodzielnie wydrukowany przez rodziców odpis aktu urodzenia, traci moc dokumentu urzędowego – zaznacza.
Magdalena Buchta
REKLAMA
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O drzewach w UM

Foto: AW

W czwartek (14.06) w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska odbyło się kolejne spotkanie dotyczące drzew
w mieście oraz w lasach. W czasie spotkania odbyły się prelekcje zaproszonych gości.

W UM odbyło się spotkanie na temat ekologii.
Zaproszeni prelegenci – prof. dr hab.
Piotr Skubała z Katedry Ekologii Wy-

działu Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

oraz dr Agnieszka Sobol z Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, opowiedzieli zebranym o aktualnej sytuacji w tym temacie. Zaproszenie do dyskusji przyjął także Krzysztof
Mejer, zastępca prezydent miasta Ruda
Śląska. – Dziękuję przybyłym bardzo
serdecznie, a przede wszystkim prelegentom. Dyskusja na temat przyrody,
która otacza nas wszystkich, jest bardzo potrzebna. Spotkania mieszkańców
z osobami decyzyjnymi, które mają
wpływ na to, jak wygląda nasze otoczenie, pozwala wspólnie dbać o otaczająca nas przyrodę – mówiła Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa
Śląskiego, która wraz z Krystianem
Mrukwą była współorganizatorką spotkania.
AW

RUDA ŚLĄSKA

Połączyli siły, by poszerzać wiedzę

Dwie komisje rudzkiej Rady Miasta odbyły wyjazdowe posiedzenie w Nadleśnictwie Katowice. Cele tej wizyty
były dwa – jeszcze lepsze poznanie, czym zajmują się leśnicy oraz zainspirowanie szkół do przełożenia wiedzy
z teoretycznej na praktyczną.
– Są dwa takie miejsca, gdzie Komisja Ochrony Środowiska stara się być
podczas swojej kadencji. To Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie oraz
Nadleśnictwo Katowice. Dziś znajdujemy się właśnie w Katowicach. Tym
razem zaprosiliśmy także Komisję
Oświaty, bowiem ekologiczne ścieżki
edukacyjne są naszym wspólnym tematem – tłumaczył Józef Skudlik, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska rudzkiej Rady Miasta.
Radni postanowili odwiedzić katowickie nadleśnictwo, by zachęcić rudzkie szkoły do odwiedzenia tego miejsca. – Na ostatnim posiedzeniu komisji
rozmawialiśmy na temat edukacji ekologicznej, dlatego postanowiliśmy ten

temat rozwinąć i skierować go na sferę
praktyczną i poznać, jakie są możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej.
Nadleśnictwo Katowice może podzielić
się z nami doświadczeniami, więc postanowiliśmy rozpropagować tę informację w naszych szkołach po to, by
młodzież zobaczyła, jak funkcjonuje
ekologia i dbałość o ekosystem w lasach – tłumaczył Marek Kobierski,
przewodniczący Komisji Oświaty.
– Mieszkamy w mieście, więc na co
dzień mamy mały kontakt z lasem. Myślę, że wizyta młodzieży w nadleśnictwie może pokazać im, że Śląsk, pomimo stereotypowych opinii, także jest
zielony – dodał.
W trakcie wyjazdowego, połączonego spotkania obydwu komisji radni

mieli okazję posłuchać, na czym polega działalność nadleśnictwa. – Nadleśnictwo Katowice jest nadleśnictwem
otwartym – współpracujemy z radami
miast, w których występują nasze lasy.
Chcemy mówić przede wszystkim
o edukacji leśnej oraz o zadaniach, jakie leśnicy wykonują w tych lasach.
W tym pomaga nam nasza leśna sala
edukacyjna. Można w niej zobaczyć,
czym zajmuje się leśnik, jakie mamy zasoby przyrodnicze, jakie zwierzęta
chronione skrywają nasze lasy oraz co
można zrobić, by poprawić ich sytuację
– opowiadał Grzegorz Skurczak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie
Katowice. – Salę rocznie odwiedza ok.
10 tys. młodzieży z całego Śląska – dodał.
MB

Ekozbiórka zakończona
Nie jest tajemnicą, że rudzcy uczniowie są zaprzyjaźnieni z tematem
segregacji. Dowodem tego jest rozstrzygnięcie konkursu „Segregujemy
z Rudą”, organizowanego przez Urząd Miasta i koordynowanego przez
Wydział Gospodarki Komunalnej UM. Szkoły, które zgłosiły swój udział,
zbierały makulaturę, butelki plastikowe oraz nakrętki. – Chciałabym podziękować wszystkim za udział w konkursie. Suma zebranych surowców
jest imponująca – mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Foto: MB

NOWY BYTOM

W konkursie nagrodzone zostały trzy szkoły.
Z ekorywalizacji zwycięsko wyszły
trzy placówki. Wśród przedszkoli największą ilością zebranych surowców
może pochwalić się Miejskie Przedszkole nr 34 w Kochłowicach, wśród
szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 23 w Bykowinie, natomiast
wśród zespołów szkół – Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. Te trzy szkoły łącznie uzbierały
ponad 10 tys. kg odpadów. – Konkurs

miał na celu pogłębienie świadomości
ekologicznej dzieci i młodzieży w naszym mieście. Dla zwycięskich szkół
przygotowaliśmy nagrodę pieniężną
– 6,5 tysiąca złotych – zaznaczyła Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
Dodajmy, że w konkursie wzięło
udział 26 placówek oświatowych.
MB

NOWY BYTOM

Obrady Rady Seniorów
18 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Głównym
tematem obrad było przedstawienie i omówienie pomysłu utworzenia
Skweru Rudzkich Seniorów, a także możliwości odrestaurowania Pomnika Nauczyciela, który znajduje się w pobliżu.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

Foto: MB

REKLAMA

Radni spotkali się na kolejnej sesji.

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków,
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie blizn,
rozstępów, łysienia | mezoterapia | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta

– Dowiedzieliśmy się, że terenem tym
zarządza MPGM TBS i są już zaplanowane pierwsze prace. Zadanie wpisuje
się w projekt Traktu Rudzkiego i z uzyskanych przez nas informacji wynika,
że istnieją przesłanki, by teren wokół
pomnika był odrestaurowany na wiosnę
2019 roku – tłumaczy Józef Osmenda,
przewodniczący
Rady
Seniorów.
– W tym rejonie powstanie też strefa
wypoczynku dla seniorów – planuje.
Ponadto radni seniorzy omówili aktualny stan programu Rudzka Karta

Seniora oraz programu „Dzwonię i jadę”. – W tym roku wydano już 642
karty, a od początku działania programu swoje karty odebrało już 4948 seniorów – mówi Józef Osmenda. – Cieszy też fakt, że seniorzy korzystający
z Rudzkiej Kart Seniora, mogą liczyć
na zniżki aż u 126 podmiotów działających w Rudzie Śląskiej – dodaje.
Kolejną sesję Rady Seniorów Miasta
Ruda Śląska zaplanowano na 17 września.
AW
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Od sportu do ekologii niedaleka droga

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w swych działaniach edukacyjnych łączy proﬁlaktykę z dobrą zabawą. Podczas zajęć sportowych, organizowanych w trakcie festynu z okazji 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 7, pracownicy PWiK starali się zachęcić dzieci do aktywnego spędzania
czasu, jednocześnie przekazując im wiedzę na temat racjonalnego wykorzystywania wody.

Oto drużyna, która rozegrała mecz razem z PWiK.

Współpraca PWiK Sp z o.o. z MP nr 7 rozpoczęła się
od konkursu plastycznego, współorganizowanego
przez PWiK oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W trakcie ﬁnału przedszkolaki zaprezentowały przedstawienie o tematyce ekologicznej, na
podstawie którego powstał później ﬁlm o działalności
PWiK i ochronie środowiska. – Od tego czasu rozpo-

częła się współpraca przedszkola z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji i dlatego też zaprosiliśmy
pracowników PWiK od udziału w festynie, organizowanym z okazji 60-lecia placówki – wyjaśnia Izabela
Krzykawska, dyrektorka Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzi
MP nr 7.

Jedną z atrakcji, jaką przygotowano dla uczestników
imprezy, były właśnie zajęcia prowadzone przez pracowników PWiK. – Zaproponowaliśmy dzieciom
przede wszystkim dobrą zabawę poprzez ruch oraz zajęcia sportowe. To nasza pierwsza taka inicjatywa, ale
chciałbym, żeby było ich więcej i bardzo się cieszę, że
jako przedsiębiorstwo zostaliśmy tutaj zaproszeni i możemy uczestniczyć w jubileuszu – mówi Rafał Krzyśka,
pracownik PWiK w Rudzie Śląskiej.
Dzieci mogły wziąć udział w sportowych zmaganiach z wykorzystaniem różnych przeszkód, a ﬁnałem
zajęć był wspólnie rozegrany mecz. Jednak nie zabrakło także edukacji. – Dla najmłodszych mieszkańców
Rudy Śląskiej przygotowaliśmy upominki oraz materiały informacyjne dotyczące m.in. prawidłowego mycia
rąk. Podkreślamy w nich, że czyste ręce zapewniają
zdrowie! Zachęcaliśmy również do tego, by wodę wykorzystywać mądrze i co nie mniej ważne, pić tylko tę ze
sprawdzonego źródła, czyli taką – jaką między innymi
dostarcza nasze przedsiębiorstwo – podkreśla Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK.
Była to pierwsza taka akcja, organizowana przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie
Śląskiej, jednak kolejna, mająca na celu zwiększenie

Dzieci otrzymały upominki i materiały edukacyjne.

Dla najmłodszych przygotowano
liczne konkurencje sportowe.

świadomości ekologicznej mieszkańców – zarówno
tych najmłodszych, jak i dorosłych. Od kilku lat PWiK
ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych, a także dla przedszkolaków,
organizuje Dni Otwarte oraz pogadanki proﬁlaktyczne
wspólnie z PSSE w Rudzie Śląskiej. Problematyka
ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez
Spółkę.

MPGM TBS SP. Z O.O.

Przywracają willi dawny blask
Coraz większego tempa nabiera remont zabytkowej willi przy ul. Niedurnego 75 w Nowym Bytomiu. W tym roku na wykonanie prac spółka MPGM
TBS zamierza przeznaczyć ponad 1 mln zł. Po zakończeniu kompleksowej
przebudowy obiekt ma służyć mieszkańcom.

W środku prowadzona jest
kompleksowa przebudowa.

Obecnie w budynku przy
ul. Niedurnego 75 trwa remont.

Spółka MPGM TBS w 2015 roku zaczęła przejmować budynek przy ul. Niedurnego 75. Natomiast
w całości właścicielem willi MPGM TBS jest od
ubiegłego roku. W drugiej połowie 2017 r. rozpoczął
się tam generalny remont.
Chociaż nie do końca widać to z zewnątrz, w środku naprawdę dużo się dzieje. – W ubiegłym roku
wzmocnione zostały fundamenty budynku. Wykonana
została także izolacja przeciwwilgociowa. Natomiast
w tym roku planujemy wymienić strop poddasza wraz
z więźbą dachową, a także całą konstrukcję dachu
i pokrycia dachowego. Wzmocniony zostanie również
strop parteru oraz poniżej parteru. Ponadto utworzona zostanie winda – wylicza Rafał Laska, inspektor
nadzoru z ramienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

Tak wygląda
wizualizacja
obiektu po
remoncie.
W tym roku na wykonanie remontu spółka zamierza
przeznaczyć 1 mln zł. Natomiast docelowo MPGM TBS
Sp z o.o. planuje zakończyć remont budynku przy
ul. Niedurnego 75 w 2019 roku. – W przyszłym roku
chcielibyśmy m.in. wymienić posadzki, tynki i schody wewnętrzne, przebudować instalacje – od elektrycznej,
przez centralne ogrzewanie i gazową, po wodno-kanalizacyjną, a także zająć się elewacją budynku oraz stolarką
okienną i drzwiową – zapowiada Bogusław Waćko, pre-

zes MPGM TBS Sp. z o.o. Powstać mają także miejsca
parkingowe. Wykonanie tych prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim zostało wycenione na ponad 4 mln zł.

Jednak póki co, koncepcja nie zakłada wykończenia
i dokładnego rozkładu pomieszczeń, bo wiele zależy
od przyszłych najemców wyremontowanego budynku
przy ul. Niedurnego 75. – Budynek cieszy się sporym
zainteresowaniem, bo już od dwóch lat pojawiają się
zapytania w tej sprawie. Rozmowy są prowadzone, bo
lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Jednak naszym
głównym celem jest to, żeby służył on przede wszystkim
mieszkańcom. Dlatego też zmienione zostało przeznaczenie budynku z celów mieszkaniowych na cele użytkowe – podkreśla Tomasz Rzeżucha, wiceprezes
MPGM TBS Sp. z o.o.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88,
32 242-00-82, w w w. m p g m . c o m . p l
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SZPITAL MIEJSKI

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Kangurowanie na neonatologii

– Wcześniak, który znajduje się na oddziale, jest odseparowany od swojej mamy
i taty. Zostaje poddany procedurom
medycznym, które są czasami
nieprzyjemne i właśnie
dlatego kangurowanie
umożliwia
bliskość
mamy i dziecka oraz
przynosi normalność.
W tym czasie, kiedy rodzina korzysta z fotela,
ma bezpośredni kontakt
poprzez przytulanie się.
Mama może do dziecka mówić, śpiewać mu, czy pocałować – tłumaczy Marta TwardochDrozd, lekarz neonatolog w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. – Ten fotel jest niezwykle potrzebny, ponieważ teraz zależy
nam nie tylko na przeżyciu skrajnego wcześniaka, ale bardzo chcemy, żeby to był zdrowy i szczęśliwy człowiek, który dobrze się
rozwija. Takie kangurowanie wydaje się bardzo prostą rzeczą. Jest to powrót do natury,
który umożliwia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Co więcej,
nie tylko mamusie, ale także tatusiowie mogą skorzystać z tego fotela – dodała.
Przypomnijmy, że pierwszego kangurowania w rudzkim szpitalu w 2016 roku

Foto: AL

Rudzka neonatologia otrzymała fotel do kangurowania. Wzbogacił on EMOstrefę, która została utworzona
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej w 2016 roku. Od czwartku (14.06) mamy i tatusiowie, których maluchy
przyjdą na świat w rudzkiej lecznicy, mogą cieszyć się z drugiego już fotela, który umożliwia im większą bliskość
ze swoją pociechą.

Oddział neonatologiczny posiada dwa fotele do kangurowania.
doświadczyła mama Wiktorii, Marty i Jowity, czyli urodzonych w 30. tygodniu
ciąży trojaczków. – Fotel jest wygodny
i można się w nim poczuć bardzo komfortowo. To taka namiastka fotela domowego, na którym można spędzić miłe chwile
z dziećmi w momencie, kiedy po urodzeniu
trzeba pozostać w szpitalu. Dobrze, że
rudzki szpital ma dwa takie fotele, ale myślę, że przydałoby się ich więcej – podkreśliła Aleksandra Jarząbek-Buła, mama
dwuletnich już trojaczków. – Podczas naszego pobytu w szpitalu razem z innymi
mamami wymieniałyśmy się, żeby każda

mogła spróbować tego komfortu – dodała.
Fotele do kangurowania znajdują się
w EMOstreﬁe, która w rudzkim szpitalu
działa od 2016 roku. – Wpływ wynikający
z ich używania jest bezcenny, jeżeli chodzi
o zdrowie i rozwój wcześniaka, który szybciej dochodzi do siebie. Fotele są duże, dlatego zmieści się na nich rodzic także z dwójką i trójką dzieci – zaznaczyła Anna Hekkelstrand, koordynatorka programu „Blisko
z Tobą chcę być”, w ramach którego w całej
Polsce tworzone są EMOstrefy, w tym także
w rudzkim szpitalu.
Agnieszka Lewko

Stawiamy
na bezpieczeństwo

Dziesiąta, jubileuszowa edycja, tysiące zdiagnozowanych samochodów
i pewność, że wyruszamy w dalszą podróż bezpiecznym samochodem.
Od 2012 r. „Wiadomości Rudzkie” wspólnie z Grupą AUTO-BUD organizują akcję „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, która pozwala
Czytelnikom naszego tygodnika skorzystać z bezpłatnej diagnozy pojazdu
w dwóch punktach miasta: Stacji Kontroli Pojazdów ALFA w Bykowinie
oraz w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli. I tym razem chętnych nie brakowało.
Już po raz dziesiąty za sprawą specjalnego kuponu zamieszczonego w wydaniu
gazetowym „Wiadomości Rudzkich”,
a także tego na naszej stronie internetowej,
można było skorzystać z możliwości darmowego przeglądu samochodu. Czerwiec
to idealny moment na to, by sprawdzić, czy
nasz samochód jest zdolny do nieco dalszych, wakacyjnych wojaży. Wiedzą o tym
nasi Czytelnicy, którzy co roku pokazują,
że bezpieczeństwo jest dla nich najważniejsze. – Z kuponem z „Wiadomości Rudzkich” sprawdzam samochód chyba już piąty raz i jeśli tylko akcja będzie kontynuowana, dalej będę z niej korzystał. Za niecały miesiąc razem z rodziną wyjeżdżamy

ski. – Widzimy, że stan samochodów się
poprawia. Ludzie przyjeżdżają do nas już
nie tylko ze względu na niepokojące sygnały. Kierowcy kontrolują pojazdy dla własnego komfortu i spokoju – dodaje z kolei
Andrzej Izydorczyk, kierownik Stacji

MOBILNA BIBLIOTEKA SZPITALNA

Dobra książka dla pacjentów

W tym roku z akcji skorzystało kilkaset kierowców.

Foto: MB

– Nie od dziś wiadomo, że książka może
być świetnym lekarstwem na szpitalną nudę, a dobra lektura często odwraca uwagę
pacjenta od choroby, bólu i osamotnienia.
Dlatego postanowiliśmy reaktywować naszą bibliotekę, która funkcjonowała w szpitalu w Rudzie Śląskiej-Goduli jeszcze w latach 70. i na początku 80. ubiegłego stulecia – wyjaśnia Arkadiusz Loska, rzecznik
prasowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Mobilna Biblioteka Szpitalna wzięła
swoją nazwę od sposobu dostarczania książek. Pacjenci mogą wybierać z dostępnego
księgozbioru konkretne książki, zamawiając je u pielęgniarek. Te przywożone są na
wysłużonych, ale odświeżonych wózkach
szpitalnych. – Od dwóch lat prowadzę bloga o literaturze, a popularyzacja czytelnictwa jest dla mnie misją. Mobilna biblioteka
to szansa na zaszczepienie nawyku czytania
u tych, którzy z różnych względów przez pewien czas są skazani na szpitalne realia.
Liczę na to, że pacjenci sięgną po książki
na początku być może z nudów, a potem już
z własnej woli – podkreśla Adam Szaja, autor bloga smakksiazki.pl oraz oﬁcjalny
partner inicjatywy. – Zadbam o to, by nowe

Foto: arch.

Pacjentom Szpitala Miejskiego w Goduli pobyt w placówce nie będzie się już dłużył. Od 13 czerwca działa tam
Mobilna Biblioteka Szpitalna, której zbiór sukcesywnie się powiększa. Co więcej, z książek mogą korzystać nie
tylko pacjenci, ale także personel medyczny oraz pozostali pracownicy szpitala. Inicjatywa zrodziła się ze współpracy z Adamem Szają, autorem bloga smakksiazki.pl.

Darczyńca książek Adam Szaja (po prawej) wraz z Arkadiuszem Loską.
publikacje traﬁały regularnie do szpitala
– dodaje.
Dodajmy, że dotychczas do księgozbioru
traﬁły także książki z biblioteki paraﬁalnej,
która działa przy paraﬁi pw. św. Józefa oraz
książki z domowych półek. – Wystartowaliśmy z liczbą ok. 450 książek, ale mam nadzieję, że nasze zbiory będą się ciągle powiększać – podkreśla Arkadiusz Loska.
– Już widać ogromne zainteresowanie lek-

turą – dodaje. – Bardzo często czytam, dlatego jestem wdzięczna Arkowi za tę inicjatywę i cieszę się, że książki mogą wypożyczać nie tylko pacjenci, ale i personel – zaznaczyła z kolei Alicja Florko, zastępca
pielęgniarki naczelnej Szpitala Miejskiego.
– Uwielbiam literaturę sensacyjną, kryminały, ale także literaturę kobiecą – już znalazłam coś dla siebie w naszym zbiorze
– dodaje.
Magdalena Buchta

nad morze, dlatego postanowiliśmy się
upewnić, czy nie spotka nas na trasie
jakaś „niespodzianka” – mówi pan Stanisław z Goduli.
W tym roku akcja trwała od 11 do 16
czerwca. W tym czasie pracownicy partnerujących stacji podczas kontroli sprawdzali, czy wszystkie układy w pojeździe
działają prawidłowo. – Udało nam się wykryć wiele usterek – najczęściej związanych z układem hamulcowym i kierowniczym – tłumaczy Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli. Na zakończenie
każdy kierowca biorący udział w akcji,
otrzymał zawieszkę zapachową do samochodu.
Frekwencja 10. edycji kampanii pokazuje, że kierowcy są świadomi zagrożeń
związanych z niesprawnym samochodem.
W tym roku z kuponów skorzystało kilkuset Czytelników. – Cieszy nas ta liczba.
Teraz wyraźnie widać, że niektórym sprawdzanie samochodu weszło w nawyk. Taki
był nasz cel – podkreśla Michał Kozłow-

Kontroli Pojazdów ALFA. – Bardzo się
cieszę, że wspólnie ze stacjami Grupy
AUTO-BUD Sp. z o.o. przez te wszystkie
lata udało nam się wypracować takie zainteresowanie akcją. Liczę na to, że jeszcze
wiele edycji przed nami – podsumowuje
Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”. – Myślę,
że dzięki temu przedsięwzięciu „Wiadomości Rudzkie” zyskały opinię tygodnika przyjaznego kierowcom – dodaje.
Magdalena Buchta

PARTNERZY AKCJI
Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA
– Bykowina,
ul. Szpaków 51,
tel. 32 740-92-21
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1,
tel. 32 725-58-88

www.wiadomoscirudzkie.pl
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W uroczystości uczestniczyły m.in.
władze miasta.

namalowany został przez urodzonego we
Francji, późniejszego profesora Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie – Manuela Sabalczyka. – Te dwa arcydzieła nie mogły
trafić w złe miejsce, dlatego postanowiłem
przekazać je szkole, której patronem jest
Konopnicka – wybrałem właśnie tę placówkę. Życzę Wam, byście zawsze byli dumni
z Marii Konopnickiej, a Konopnicka z Was
– mówił darczyńca Marian Piegza. MB

RUDA

Rodzinnie i muzycznie

Podczas tegorocznej Świetlandii ogłoszono, że przyszłoroczną zorganizuje
Ośrodek św. Elżbiety Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Dlatego też w tym roku zorganizowano
konkurs na najlepsze hasło profilaktyczne.
Wygrała Placówka Wsparcia Dziennego
w Rudzie Śląskiej – Świetlica Socjoterapeutyczna w Rudzie, która w nagrodę otrzymała
1000 zł do wykorzystania na alternatywne

formy spędzania czasu. Ponadto w trakcie
Świetlandii dla dzieci przygotowano liczne
warsztaty ogólnorozwojowe prowadzone
przez poszczególne placówki. W sumie
w pikniku uczestniczyło ok. 400 dzieci
i młodzieży.
JO

RUDA ŚLĄSKA

niejszą oraz wyciszającą. Robimy to celowo, bo jest duża grupa publiczności, która
lubi właśnie takie klimaty muzyczne. To jest
nasz trzeci rok z rzędu, kiedy organizujemy
koncerty „Cztery Pory Roku” i widzimy, że
przyjeżdżają na nie nie tylko mieszkańcy
Rudy, ale także pozostałych dzielnic – podsumowuje Andrzej Trzciński, naczelnik
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM
Ruda Śląska.
Dodajmy, że poza występami w niedzielę w Parku Kozioła dla najmłodszych przygotowano m.in. dmuchańce. Nie zabrakło
także oferty gastronomicznej. 
JO

HALEMBA

Czas na wielkie plażowanie!

Mali absolwenci
Żłobek miejski „Misiakowo” z Rudy pożegnał kolejnych, dziecięcych absolwentów podczas Gali Misiak 2018 w Miejskim
Centrum Kultury. Nie obyło się bez nagród
oraz podziękowań. Impreza odbyła się po
raz szósty.
Podczas tegorocznej gali zostało wystawione przedstawienie pt. „W podróży na
koniec tęczy”, w którym wystąpili opiekunowie żłobka wraz z rodzicami tegorocznych absolwentów. Jednak głównym punktem gali było pożegnanie dzieci, które kończą pobyt w „Misiakowie”. – Jak co roku
„misiakowi” absolwenci otrzymali złoty
„Medal Misiaka”, który będzie pamiątką
miłych chwil spędzonych w żłobku, czyli na
początku swojej drogi edukacyjnej – podkreślała Anna Bujas, dyrektorka żłobka
miejskiego „Misiakowo”. – W naszym „Misiakowie”, ale nie tylko, bo we wszystkich

Każdy
z absolwentów
żłobka
otrzymał
maskotkę
i medal.
naszych żłobkach, atmosfera jest wyjątkowa. To dla mnie najważniejsze, że żłobek
nie jest sztywną instytucją, tylko jest dla
maluchów drugim domem. To jedna, wielka
rodzina – dodała obecna na gali wiceprezydent Anna Krzysteczko.
W trakcie gali nagrodzono także rodziny,
które angażują się w życie żłobka oraz

uczestniczą w zajęciach popołudniowych,
takich jak Kuchcikowo, Misiakowy Fitness
Klub czy Kreatywny Misiak. – Tegoroczna
„Gala” była szóstą z kolei zorganizowaną
przez dyrektora oraz żłobkowy personel jako podziękowanie dla dzieci i rodziców za
wspaniałą współpracę i wspólnie spędzony
czas – podsumowała Anna Bujas. 
JO

RUDA ŚLĄSKA

Parafialne festyny za nami
Foto: JO

Chociaż jeszcze nie kalendarzowe, ale
prawie w pełni za sprawą piasku, palm, leżaków i innych atrakcji, lato zawitało do
rudzkiego Aquadromu. Już po raz trzeci
w niedzielę (17.06) przed parkiem wodnym
otwarto plażę.
Choć właśnie to było głównym celem
imprezy, nie zabrakło również innych
atrakcji. Na początku Bractwo Rycerskiego
Herbu Lis zaprezentowało mieszkańcom
pokaz rycerski. Następnie na scenie wystąpiło Stowarzyszenie Music All z przedstawieniem pt. „W 80 dni dookoła świata”. Po
nim zaprezentowała się grupa taneczna
Studio Tańca Progress. Gwiazdą wieczoru
byli z kolei piraci, którzy zorganizowali dla
dzieci interaktywne zabawy. Najmłodszych
zabawiały także animatorki. – Plac przed
rudzkim aquaparkiem już trzeci rok z rzędu
na wakacje letnie zamieni się w plażę z palmami, leżakami i zabawkami do piasku.
Cieszy nas to, co zaobserwowaliśmy już
w poprzednich latach – mianowicie, że za
każdym razem plaża staje się jednym z ulubionych miejsc zwłaszcza dla rodziców

Radość ze spotkania, rozwijanie pasji
oraz pokazanie młodym ludziom aktywnych alternatyw spędzania wolnego czasu
– takie m.in. cele przysłaniają Świetlandii,
która w tym roku odbyła się już po raz 16.
Podopieczni świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych z Rudy Śląskiej spotkali się w sobotę (16.06) na Burloch Arenie.
Co roku zmienia się organizator pikniku,
a tym razem było to Stowarzyszenie św.
Filipa Nereusza. – Naszym celem jest pokazanie dzieciom różnych form spędzania
czasu wolnego oraz alternatyw do wszelkiego rodzaju używek. Staramy się z dziećmi pracować nad profilaktyką uzależnień
behawioralnych i taki był główny temat
Świetlandii. Chcemy przekonywać naszych
podopiecznych, żeby nie byli tak mocno
w sieci, tylko ze sobą w rzeczywistości i doświadczali wielu fajnych rzeczy, nie wirtualnie, tylko naprawdę – mówiła Ewa Burek,
członek zarządu Stowarzyszenia św. Filipa
Nereusza.

Foto: JO

Za nami drugi w tym roku festyn rodzinny z cyklu „Cztery Pory Roku”. Tym razem
w Parku Kozioła w Rudzie było zarówno
muzycznie, jak i teatralnie.
Podczas niedzielnego (17.06) koncertu
na scenie muszli koncertowej Parku Kozioła zaprezentowali się artyści Teatru „Pierro” oraz Atelier Sztuki pod kierunkiem Anny Morajko. Ponadto wystąpili soliści Opery Śląskiej – Leokadia Duży oraz Piotr Rachocki, którzy ugościli publiczność światowymi przebojami muzyki klasycznej i rozrywkowej. – Podczas tych festynów proponujemy mieszkańcom muzykę nieco łagod-

Profilaktyka przez integrację

Plaża przed Aquadromem czynna
będzie przez całe wakacje.
i dziadków, którzy przychodzą tu z dziećmi
– mówi Izabela Życzkowska, dyrektor wizerunku i promocji rudzkiego Aquadromu.
W trakcie imprezy zbierano także pieniądze
dla podopiecznego Fundacji Przyjaciół
Świętego Mikołaja, Pawła Nantki.
Dodajmy, że od lipca w każdą sobotę na
plaży będzie organizowane kino letnie. Powstanie także boisko do siatkówki plażowej.
JO

Miniony weekend upłynął pod znakiem
festynów przy rudzkich parafiach. Bawiono
się przy parafiach w Kłodnicy, Orzegowie,
Wirku oraz w Rudzie.
Mieszkańcy Kłodnicy bawili się pod
hasłem „Miliony serc, jedno bicie – tylko
w Bogu mamy życie”. Na scenie zaprezentowali się m.in. mieszkańcy dzielnicy,
a gwiazdą wieczoru był zespół Bernadeta
Kowalska i Przyjaciele. W Orzegowie
świętowanie rozpoczęto z kolei od Marszu
Życia i Rodziny. Jego uczestnicy przeszli
ulicami Rudy i Orzegowa z kościoła pw.
św. Józefa aż do orzegowskiego ryneczku,
gdzie do późnych godzin wieczornych bawiono się na festynie szkolno-parafialnym.

Natomiast na niedzielny festyn zaprosił
proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca i św.
Antoniego w Wirku. I tutaj nie zabrakło
ciekawego programu artystycznego, a wystąpił m.in. zespół „Na Szlaku”. Poza tym
przygotowano wiele dodatkowych atrakcji
dla młodszych i nieco starszych uczestnikach zabawy. Na dorocznym festynie parafialnym spotkali się także mieszkańcy Rudy. Przy parafii św. Piusa X bawiono się
m.in. przy dźwiękach muzyki rockowej
i przebojów Jacka i Jolanty Kierok. Na scenie przy perkusji pojawił się także proboszcz. – Robimy to dla naszych parafian.
To okazja do spotkania się i wspólnej zabawy oraz poznania bliżej w nieco innych
okolicznościach. Staramy się o to, aby każ-

Foto: arcb.

Wyjątkowe prezenty, które otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 20, doprowadziły
do zmian w placówce. W piątek (15.06)
w kochłowickiej szkole poświęcono tablicę, upamiętniającą patronkę szkoły, Marię
Konopnicką. Została ona podarowana przez
dyrektora zlikwidowanego Gimnazjum
nr 1 w Chorzowie.
– Wszystko zaczęło się pewnego październikowego popołudnia, kiedy nieznany
mi wówczas człowiek, dyrektor Marian
Piegza, przyszedł z rzeźbą pod pachą i obrazem w torbie. Wyjaśnił mi, że zabrał dzieła sztuki ze zlikwidowanego gimnazjum,
w którym pracował i postanowił podarować właśnie nam – wyjaśniała Katarzyna
Szuba, dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 20.
Płaskorzeźba Marii Konopnickiej jest
wyjątkowym dziełem – stworzona została
przez artystę Andrzeja Szczepańca, obecnie
mieszkającego w USA. Natomiast portret

Foto: MB

Konopnicka będzie czuwać

ORZEGÓW

Foto: JO

KOCHŁOWICE

Festyny przy parafiach cieszą się
dużym powodzeniem.
dy znalazł coś dla siebie, a każdy maluch
otrzymał słodki upominek – mówił ks.
Krzysztof Sitek, proboszcz parafii pw. św.
Piusa X w Rudzie. 
AW
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Przed nami sesja absolutoryjna, podczas której rudzcy radni podejmować będą decyzję o udzieleniu bądź nie prezydent Grażynie Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Jak zatem wyglądał ubiegłoroczny budżet, który był rekordowy w historii miasta pod względem dochodów i wydatków? Co udało się w ubiegłym roku zrealizować?

Radni ocenią wykonanie budżetu

REKORDOWY BUDŻET

Ubiegłoroczny budżet okazał się pierwszym w historii, w którym zarówno wydatki, jak i dochody
przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku na rok dochody budżetowe sprawiają, że miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. Przypomnijmy,
że w 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, w ubiegłym roku było to już 700,9 mln zł.
Ubiegłoroczny budżet w pierwotnej wersji przewidywał wydatki na kwotę 767,3 mln zł, okazały się
one jednak mniejsze dokładnie o 24,3 mln zł. Tym samym deﬁcyt, który w pierwotnej wersji planu na
2017 r. miał wynieść 67,2 mln zł, na koniec roku wyniósł ostatecznie 41,8 mln zł.

WYDATKI BUDŻETOWE 2014-2017

PONAD 108 MLN ZŁ NA INWESTYCJE

Na inwestycje w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 108,5 mln zł. To najwięcej w ostatnich latach.
Dzięki tym środkom udało się zrealizować aż 168 przedsięwzięć inwestycyjnych! – Gdy przeliczymy
ubiegłoroczne środki przeznaczone na inwestycje w mieście na jednego mieszkańca, daje nam to kwotę
782 zł na jednego rudzianina. To czwarty wynik wśród miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Wyższe nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęły jedynie Gliwice,
Rybnik i Dąbrowa Górnicza – zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.
Ze środków przeznaczonych na inwestycje w zeszłym roku najwięcej, bo 25,8 mln zł, przeznaczono
na budowę III odcinka trasy N-S. Blisko 8,7 mln zł przeznaczono z kolei na budowę stadionu lekkoatletycznego. Kolejną znaczącą ubiegłoroczną inwestycją była przebudowa ul. Górnośląskiej, która
kosztowała blisko 8 mln zł, natomiast 7 mln zł wydatkowano na termomodernizacje placówek oświatowych.
Wykaz najważniejszych inwestycji realizowanych w 2017 r.
Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kokota
Budowa stadionu lekkoatletycznego

8,7 mln zł

Przebudowa ul. Górnośląskiej

DOCHODY BUDŻETOWE 2014-2017

Dochody wykonane zostały w 97,2 proc., z kolei wydatki w 96,9 proc. Wydatki inwestycyjne w kwocie
108,5 mln zł zrealizowane zostały natomiast w 89 proc. – Wpływ na procentowo mniejsze wykonanie założeń planu miało opóźnione tempo spływania środków unijnych do budżetu miasta, często pomimo podpisanych już umów. Przykładem może być tu 10 mln zł, które mieliśmy otrzymać w ubiegłym roku za termomodernizację placówek oświatowych, zrealizowanych w 2016 r. Okazuje się, że pieniądze te dostaniemy dopiero w tym roku. Wydłużające się procedury oceniania wniosków unijnych przełożyły się także na
obniżenie wydatków, w tym inwestycyjnych – ocenia skarbnik miasta Ewa Guziel.
Jeśli chodzi o ubiegłoroczne wydatki miasta, to jak co roku najwięcej przeznaczono na oświatę
– była to kwota blisko 234 mln zł. W dalszej kolejności środki przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 200 mln zł oraz na transport i łączność – ponad 76,8 mln zł.

25,8 mln zł

8 mln zł

Partycypacja w kosztach budowy TBS – utworzenie 99 mieszkań

3,7 mln zł

Dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego

3,4 mln zł

Termomodernizacja budynku byłego Gimnazjum nr 7

2,5 mln zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej

2,2 mln zł

Przebudowa ul. Porannej

2,1 mln zł

Budowa zespołu garaży w rejonie ul. Kempnego

1,9 mln zł

Przebudowa dróg gruntowych

1,8 mln zł

Termomodernizacja budynku SP 14 i MP 28

1,7 mln zł

Rewitalizacja osiedla Kaufhaus w rejonie ul. Pileckiego (wykonanie drogi
dojazdowej, oświetlenia, parkingów, etc.)

1,3 mln zł

Termomodernizacja budynku SP 13

1,3 mln zł

Termomodernizacja budynku SP 24

1 mln zł

Budowa ścieżek i tras rowerowych

1 mln zł

Rozpoczęcie budowy 50 mieszkań komunalnych przy ul. Stromej/Bytomskiej

0,6 mln zł

Ponadto w ubiegłym roku ponad 16,5 mln zł przeznaczono na remonty. Najwięcej na infrastrukturę
drogową – 7,7 mln zł oraz gospodarkę mieszkaniową – 4,7 mln zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2017 R. [ZŁ]

Budowa trzeciego etapu trasy N-S rozpoczęła się w 2017 r.
Odcinek ma być gotowy pod koniec tego roku.
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DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE PRZYZNANE RUDZIE ŚLĄSKIEJ W 2017 R.
Zadanie

Do budowy stadionu lekkoatletycznego władze Rudy Śląskiej pozyskały 1,5 mln zł dofinansowania.

Wartość*

Dofinansowanie

Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Kokota do autostrady A4

185,6 mln zł

110,5 mln zł

Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej
Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług
w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych
udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska
Projekt Powiatowego Urzędu Pracy „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (etap III)”
Projekt Powiatowego Urzędu Pracy „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Rudzie
Śląskiej (etap III)
Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Markowej 20, Osiedlowej 1, Dąbrowskiego 9
Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie
jednorodzinnym w mieście
Projekt MOPS „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”

16,3 mln zł

12,6 mln zł

5,1 mln zł

4,4 mln zł

4,2 mln zł

4,2 mln zł

2,9 mln zł

2,9 mln zł

10,2 mln zł

1,5 mln zł

1,8 mln zł

1,1 mln zł

1,5 mln zł

1,2 mln zł

1,2 mln zł

1,1 mln zł

1,2 mln zł

1,1 mln zł

1 mln zł

0,9 mln zł

1,3 mln zł

0,95 mln zł

0,8 mln zł

0,8 mln zł

0,8 mln zł

0,6 mln zł

0,4 mln zł

0,4 mln zł

0,2 mln zł

0,15 mln zł

234,6 mln zł

144,4 mln zł

Program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
„Absolwent z atrakcyjnym zawodem”
Projekt Powiatowego Urzędu Pracy „Rozwój i praca to się opłaca”
Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo w rejonie
Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka
Projekt Powiatowego Urzędu Pracy „Projekt praca. Obszar
rewitalizacji - obszarem nowych możliwości”
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.
Siekiela 13
Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań
i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda
Śląska do 2030 roku
Razem:
*

Szacunkowy koszt całkowity wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił wyniki kolejnej
edycji swojego rankingu samorządów, podsumowującej rok 2016. Pod względem pozyskiwania środków unijnych wśród miast na prawach powiatu Ruda Śląska zajęła drugie miejsce w Polsce! Oznacza
to awans w ciągu roku o 15 pozycji, a w ciągu dwóch lat – aż o 46 miejsc.

Stabilny budżet

Przebudowa ulicy Górnośląskiej kosztowała ok. 8 mln zł.

Środki unijne motorem rozwoju
DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 (pierwsza dziesiątka)
1.

Bielsko-Biała

60,5 mln zł

2.

Częstochowa

39,2 mln zł

3.

Sosnowiec

32,2 mln zł

4.

Ruda Śląska

27,9 mln zł

5.

Gliwice

19,9 mln zł

6.

Tychy

18,4 mln zł

7.

Katowice

17,3 mln zł

8.

Rybnik

16,5 mln zł

9.

Siemianowice Śląskie

16,2 mln zł

10.

Bytom

13,2 mln zł

W 2017 r. z tytułu dofinansowań unijnych budżet miasta zasiliła kwota ponad 27,9 mln zł. To czwarty wynik wśród wszystkich miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Środki unijne stanowiły blisko 4 proc. ogółu dochodów Rudy Śląskiej w 2017 r. To bardzo dobry wynik. Lepszy współczynnik za 2017 r. wśród miast na prawach powiatu w województwie śląskim osiągnęły tylko BielskoBiała oraz Siemianowice Śląskie. Co warto podkreślić, pieniądze, jakie w 2017 r. wpłynęły do budżetu
miasta, to środki, które w większości dotyczą projektów z lat wcześniejszych. Oprócz tego w ubiegłym
roku miastu przyznane zostało dofinansowanie w wyniku rozstrzygniętych konkursów. Jest to niebagatelna kwota ponad 144 mln zł. Najważniejszy z tych projektów dotyczy dofinansowania budowy trasy
N-S na odcinku od ul. Kokota do autostrady A4. Kwota dofinansowania w tym przypadku wynosi ponad 110 mln zł.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Budżet Rudy Śląskiej od kilku już lat jest stabilny. Ma to swoje odzwierciedlenie w różnych wskaźnikach finansowych dotyczących budżetu miasta. Przykładem może być udział dochodów bieżących
w dochodach ogółem. W ubiegłym roku wyniósł on 94,73 proc. To więcej o 3 proc. niż
w 2016 r. – Wskaźnik ten pokazuje możliwości inwestycyjne samorządu, im większe są bowiem dochody bieżące, tym miasto bardziej jest niezależne w kwestii finansowania inwestycji. Ma to ogromne
znaczenie również na przyszłość, w kontekście zmniejszających się dotacji unijnych
w ramach kończącej się perspektywy unijnej 2014-2020 – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Zadłużenie

Innym ważnym wskaźnikiem obrazującym stan miejskich finansów jest wskaźnik zadłużenia, który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem. W 2017 r. wyniósł on 33,02 proc. Jest on wprawdzie blisko 4 proc. wyższy niż w 2016 r., porównując go jednak na przestrzeni ostatnich lat, utrzymuje się on na mniej więcej stałym poziomie od 2012 r., choć w tym czasie wydatki na inwestycje wzrosły
dwukrotnie – z 54 mln zł w 2012 r. do 108,5 mln zł w 2017 r. – Jeszcze w 2010 r. zadłużenie miasta
w stosunku do dochodów przekraczało 43 proc. Jak widać, wykonaliśmy ogromną pracę, żeby uzdrowić finanse miasta. Dziś ich kondycja jest dobra, tym samym mogliśmy sięgnąć po sporo unijnych
pieniędzy – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Co z absolutorium?

Pod koniec kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej. W przesłanej do rudzkiego urzędu opinii podkreśliła, że przygotowane
przez władze Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok jest kompletne. Opinia
RIO dotycząca wykonania budżetu za 2017 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja
Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla
prezydenta miasta. Komisja Rewizyjna w czerwcu przygotowała taki wniosek, który mówi
o udzieleniu prezydent miasta absolutorium. Wniosek ten pozytywnie zaopiniowała RIO. Ostatnim
akcentem będzie złożenie przez Komisję Rewizyjną pod obrady Rady Miasta projektu uchwały
o udzieleniu absolutorium. Nad projektem takiej uchwały już jutro (21 czerwca) będą głosować rudzcy
radni. Jaki będzie efekt głosowania? Zobaczymy. 
TK
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Koniec sezonu

Wśród wykonawców
nie mogło zabraknąć
Muzykantów.

Foto: Marek Chabrzyk

Premiera płyty Bogusławy Piechury odbyła się
w ODK RSM „Matecznik”.

Foto: Marek Chabrzyk

Foto: Marek Chabrzyk

Zakończyliśmy kolejny sezon koncertów z cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku”, który odbywał się w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”.
Podczas ostatniego przed wakacjami koncertu na scenie pojawiło się mnóstwo artystów, którzy przyjechali świętować wydanie debiutanckiej płyty Bogusławy Piechury pt. „Kocham Podróże”. Podczas premiery krążka rudzianki zaśpiewali jej sceniczni przyjaciele, czyli Bożena Mielnik, Sandra i Joachim Koj, Karolina i Adam Krawczyk, zespoły New For You oraz Muzykanty,
a także Weronika. Imprezę poprowadził Arkadiusz Wieczorek, a gościem specjalnym koncertu była Patrycja Szczurowska, Miss Rudy Śląskiej 2018. 
AW

Karolina i Adam Krawczyk przygotowali wyjątkowy prezent dla Bogusławy Piechury.

Weronika rozśpiewała
publiczność.

Foto: Marek Chabrzyk

Sandra i Joachim Koj na scenie „Matecznika”.

Foto: Marek Chabrzyk

Foto: Marek Chabrzyk

OGŁOSZENIE

Bożena Mielnik zaśpiewała
swoje największe przeboje.

Foto: Marek Chabrzyk

Foto: Marek Chabrzyk

Po raz pierwszy pojawił się zespół New For You.

Miss Rudy Śląskiej chętnie odwiedza
organizowane przez „WR” imprezy.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza III przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest udział Skarbu Państwa wynoszący 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950
m2, użytek „dr, RIVa”, obręb Kochłowice, k.m.3, KW nr GL1S/00000870/7.
W dziale III KW nr GL1S/00000870/7 figuruje wpis „ciężary wpisane w KW Kochłowice Wykaz 1436 w dziale 2 pod
bieżącym nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udziału we współwłasności. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie 37MNI).
Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Przemysłowej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 43.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ww.rudaslaska.
bip.info.pl (zakładka nieruchomości),
– w terminie do dnia 10.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Przemysłowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00
-18.00, piątek 8.00-14.00.
– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium
w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia
10.07.2018 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w III przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez
napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data
wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych
poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste nr okres 99 lat dwóch niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Wspólnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wspólnej, obręb
Bielszowice km. 6, stanowiących działki:
– 1314/948 o powierzchni 679 m2, użytek RIVb, PsIV,
– 1321/948 o powierzchni 643 m2, użytek PsIV, ŁIV, zapisane w księdze
wieczystej nr GL1S/00006393/1 (działy III i IV są wolne od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są porośnięte trawą i drzewami.
Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Wspólnej.
3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
– działka 1314/948 – 83.000,00 zł
– działka 1321/948 – 79.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia
pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
4. Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.08.2018 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 4.200,00 zł dla działki nr 1314/948, 4.000,00 zł dla
działki nr 1321/948 przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje
o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wykazu nieruchomości, własności Skarbu Państwa, w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych, położonej przy ul. Kokotek 42 w Rudzie
Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.
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DAM PRACĘ

USŁUGI

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
GOSPODARCZEGO
NA PEŁNY ETAT LUB DORYWCZO.
Miejsce pracy: Ruda Śląska – Ruda

tel. 606 875 531

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.

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

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

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

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

Tel. 32 700-70-78

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.

Stomatolog | Ginekolog | Dietetyk
Chirurg | Radiologia | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.
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.

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA

Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp.
Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549097.

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl

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

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE

Maria Mazur
córka Eweliny i Grzegorza
ur. 6.06. (3570 g i 57 cm)

Łukasz Hajduk
syn Karoliny i Pawła
ur. 7.06. (3640 g i 59 cm)

„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje
c.o. Tel. 784-699-569.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

Antoni Zduński
syn Agnieszki i Krzysztofa
ur. 13.06. (3400 g i 53 cm)

Bartosz Kubica
syn Patrycji i Przemyslawa
ur. 12.06. (3070 g i 55 cm)

Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2
lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel.
601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
Poszukujemy do pracy emerytów górniczych do prac warsztatowych. Tel. do kontaktu
697-750-002.
Szukamy do pracy ślusarzy, tel. do kontaktu 697-750-002.
Zatrudnię brygadę do dociepleń. Tel.
601-504-030.
Pracownicę/ka biurowego do ﬁrmy gastronomicznej na terenie Rudy Śląskiej – zatrudnię. Wymagana: biegła znajomość komputera,
prawo jazdy. Pełny etat. Kontakt: biuro.akademiasmaku@onet.pl, tel. 668-447-128.

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

Sympatycznej energicznej rencistce, emerytce lub inne świadczenia – dam pracę w
punkcie sprzedaży nagrobków. Ruda Śląska
lub Zabrze-Zaborze. Tel. 501-303-628.

Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy
ul. de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934091, 32 244-30-79.

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

Do wynajęcia pokój. Tel.32 242-06-28.

Firma Usługowo Budowlana z siedzibą
w Gliwicach zatrudni brygadzistów i wykwaliﬁkowanych: brukarzy, zbrojarzy,
monterów sieci kanalizacyjnej. Tel. 500222-541.
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Kupię mieszkanie, 3-pokoje + balkon w Halembie. Tel. 535-863-592.
Dwupoziomowe Ruda 1, stare osiedle –
sprzedam. Tel. 605-055-424.
Sprzedam działkę budowlaną, 541 m2, Kochłowice (rynek). Kontakt SMS (0049) 17 683616-182.
Mieszkania do wynajęcia, Wirek stare budownictwo. Tel. 692-765-153 po 15.00.
Wynajmę mieszkanie Halemba 2 pokoje.
Tel. 660-961-589.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

Zatrudnimy do pracy kierowców, pomoc
kuchenną oraz osoby chętne do pracy w restauracji. Praca w systemie zmianowym.
Przyjmiemy uczniów na praktyki do nauki zawodu – kucharz. Tel. 504-167-542.
Cukiernia Vertigo przyjmie do pracy
CUKIERNIKA lub POMOC CUKIERNIKA.
Tel. 515-262-173.
Firma medialna Pasjatv będąca 10 lat na
rynku poszukuje handlowca na stanowisko
specjalista ds. dystrybucji kanałów telewizyjnych. Mile widzane doświadczenie w sprzedaży. Wymagania język angielski w stopniu bardzo dobrym, wykształcenie średnie lub
wyższe. Prawo jazdy kategorii B. Praca również w biurze. Weekendy wolne. Wynagrodzenie – duże premie sprzedażowe! CV proszę
wysyłać na adres: barbara.guzniczak@tvpasja.pl.
Zatrudnimy
kierowców posiadających
prawo jazdy kat; B ,C i operatora koparki. Telefon kontaktowy 693-399-005, 693-399-001,
693-399-002.

Sklep Metalowy OTMAR. ul. 1 Maja 249
Ruda Śląska-Wirek.
Pranie tapicerki meblowej, dywanów, wykładzin. Solidnie. Tel. 737-593-999.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

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

Zatrudnię do pracy przy remontach (gipsiarze, tapeciarze, malarze, itp). Tel. 509-757892.

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

Potrzebny murarz do tynkowania ścian i
suﬁtu, stolarz do zabudowy przedpokoju. Tel.
601-411-123.

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-2627.

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

Sprzedam Lecha, 57 m2. Tel. 793-017-323,
inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.
pl.

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul.
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, cena 395 tys. do negocjacji, tel. 601934-091, 667-588-400.

Sprzedam samochód dostawczy Lublin
2006 r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601504-030.

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

Martyna Turlej
córka Anny i Jana
ur. 12.06. (3999 g i 57 cm)

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

Zuzanna Raniecka
córka Aldony i Marcina
ur. 13.06. (2840 g i 51 cm)

Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668845-818.
Atrakcyjne domy szeregowe: WIREK, ul.
Jankowskiego 107 m2 cena 310.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od
335.000 zł. HALEMBA, ul. Solidarności od 89
m2 cena od 280 000 zł. Pomagamy uzyskać
kredyt hipoteczny, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

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

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

Dla stałych klientów oferujemy różne
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.
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Zatrudnię krawcową/szwaczkę – Halemba!!! Stała praca, dobre warunki. Tel. 608100-944.

Zatrudnię fryzjerkę – Bykowina. Tel. 733517-823.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603-280-675.

| POLECAMY
Magdalena Niedźwiedzka Opowieści z angielskiego dworu. Camilla
Trzecia część trylogii „Opowieści z angielskiego dworu” przedstawia losy księcia Karola i Camilli Parker Bowles po
tragicznej śmierci księżnej Diany w 1997 roku. Akcja została doprowadzona do drugiego małżeństwa następcy tronu
w roku 2005.
Oprócz dalszego życia dwojga słynnych bohaterów prezentuje galerię nieprzeciętnych i wpływowych postaci z ich
otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, walkę o prawo do samostanowienia, a także starania o określenie
swojej roli w świecie. Trylogia jest pierwszą próbą powieściowej fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii, i księcia Karola. To swego rodzaju subiektywne studium ich życia.
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Capoeira

Bieg wiewiórki

Capoeiristas zawładnęli Rudą Śląską Czerwcowe wiewiórki znów pobiegły

W miniony weekend
(16-17.06)
rudzianie
mieli okazję wziąć
udział w Festiwalu Kultury Brazylijskiej, na
który przyjechali capoeiristas z całej Polski
i zagranicy. Natomiast
gośćmi tegorocznej edycji imprezy byli instruktorzy z Brazylii oraz
Hiszpanii. Podczas dwudniowego święta capoMieszkańcy miasta mieli okazję podziwiać pokaz capoeiry na rynku.
eiry nie zabrakło także
zajęć otwartych dla
wszystkich mieszkańców oraz pokazu roda de capo- organizować zajęcia. Warto też wspomnieć, że w festiwalu bierze udział wiele grup capoeira z całej Polski,
eira.
– Impreza znajduje się na liście ogólnopolskich naj- różniących się szkołami, stylami i zasadami gry.
większych Festiwali Kultury Brazylijskiej. W tym roku Wszystkich łączy jedno – kultura brazylijska, a przez
została wpisana także w międzynarodowy cykl festiwa- nią sport i promocja aktywności fizycznej – dodaje.
Festiwal odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sporli „International Arue Capoeira” obok takich krajów
jak Brazylia, Hiszpania, Włochy, Dania czy Portugalia tu i Rekreacji przy ul. Hallera oraz na rynku w Nowym
– zaznaczył Sebastian Pontus z Uczniowskiego Klubu Bytomiu. Co ważne, w wydarzeniu mógł wziąć udział
Sportowego Capoeira Ruda Śląska, który był organi- każdy, kto tylko miał na to ochotę, ponieważ wszystkie
zatorem imprezy. – Festiwal z roku na rok cieszy się zajęcia organizowane w ramach festiwalu, były bezcoraz większą popularnością. Świadczy o tym fakt nie płatne. Podczas wydarzenia 93 osoby, które zdały egtylko coraz większej liczby uczestników, ale przede zamin, otrzymały nowe stopnie. Wśród tych osób jest
wszystkim gości, którzy chętnie przyjeżdżają, by współ- 26 członków UKS-u Capoeira Ruda Śląska.

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka nie ma przed nimi tajemnic
Około 700 dzieci z całego Śląska sprawdziło swoje
siły na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej. Podczas Mistrzostw Śląska Dzieci uczniowie śląskich szkół i klubów rywalizowali w 13 konkurencjach
lekkoatletycznych w dwóch kategoriach wiekowych
U 12 i U14 oraz U 11 i U 10.
– Przyjechali do nas zawodnicy z przeszło trzydziestu klubów z całego Śląska od Częstochowy, po Żywiec,
Bielsko, Racibórz, Sosnowiec oraz Gliwice. Cieszy nas
to, że w zawodach wzięła udział taka duża liczba dzieci.
Z naszej Pogoni startowało ich około sześćdziesięciu
– powiedział Piotr Prencel, prezes Towarzystwa Lekkoatletycznego Pogoń Ruda Śląska. – Mamy nowy,
bardzo funkcjonalny stadion, dlatego warto, żeby często odbywały się na nim różne imprezy lekkoatletyczne.
I tak na przykład już 23 czerwca organizujemy na nim
miting lekkoatletyczny – dodał.
Zawody zorganizowała rudzka Pogoń we współpracy ze Śląskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Młodzi zawodnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach takich
jak: skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg
przez płotki oraz biegi na różnych dystansach. Środowe zawody na stadionie w Nowym Bytomiu okazały
się bardzo owocne dla lekkoatletów TL Pogoń, ponieważ wywalczyli oni aż osiem medali (dwa złote, pięć
srebrnych i jeden brązowy).

Podczas zawodów odbyły się
biegi na różnych dystansach.

„Bieg Wiewiórki” to dobry sposób
na spędzenie czasu z rodziną.
do lat 15 czekała rywalizacja na dystansie 1 km.
– Startowałem w biegu wiewiórki już wcześniej, ale
to moje pierwsze podium. Moim ulubionym sportem
jest pływanie, ale biegi są na drugim miejscu – zaznaczył trzynastoletni Dominik Gawęda.

Boks

Pięściarze na medal
Jeden złoty i dwa srebrne medale wywalczyli pięściarze
UKS-u Śląsk Ruda Śląska podczas XLII Międzynarodowego
Turnieju Bokserskiego „Czarne Diamenty”. W Rybniku spotkała się czołówka śląskich i polskich kadetów oraz juniorów.
Nie zabrakło także zawodników z Czech i Słowacji.
– Wśród 65 startujących nie zabrakło pięściarzy UKS-u
Śląsk Ruda Śląska, którzy z turnieju wrócili z jednym złotym
medalem i dwoma srebrnymi – podkreślił Eugeniusz Sarota,
prezes i trener UKS-u Śląsk Ruda Śląska.
Złoto wywalczył Szymon Jaśkowiec w wadze 50 kg w kategorii kadet, który w finale pokonał zawodnika Dominika Radziszewskiego (BKS Skorpion Szczecin) wynikiem 3:0. Drugie
miejsca zajęli Bartosz Gawron (waga 57 kg). który przegrał na
punkty z zawodnikiem Dawidem Horvathem (BC Hawiżow)
2:1 oraz Marcel Janicki, który przegrał stosunkiem głosów 2:1
z Danielem Skorupą (RMKS Rybnik) w wadze 64 kg.

Na zdjęciu złoty medalista
Szymon Jaśkowiec
z trenerem Eugeniuszem Sarotą.
REKLAMY

Złote medale zdobyli: Igor Surma U12 skok w dal
– 4,14 m i Dominik Wartak U12 skok wzwyż – 113 cm.
Srebrne medale powędrowały do: Julii Białobrzewskiej
U14 80 m płotki – 16,43, Marii Puławskiej U12 60 m
– 9,16, Nikodema Szymańskiego U12 skok wzwyż
– 105 cm, Natalii Bernady U14 600 m – 1’50,62, a także do sztafety (Bruner, Konieczny, Malawski, Surma)
U12 4x100 – 60,98. Brązowy medal wywalczyła Zuzanna Czyż U14 1000 m – 3’34,22. W sumie w mistrzostwach Śląska na otwartym stadionie rudzcy zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych zdobyli 25 krążków.

Kolarstwo

Rudzcy rowerzyści w peletonie
Rowerzyści z Rudy Śląskiej wzięli udział w „Wielkim
Peletonie”, który odbył się w niedzielę (17.06). Warto
dodać, że w tym dniu ruszyły w sumie trzy Wielkie Peletony, które przejechały ulicami miast Śląska i Zagłębia,
a zakończyły się w Górnośląskim Parku Etnograficznym
w Chorzowie. Rudzianie dołączyli do Wielkiego Peletonu Zachodniego, który jechał z Gliwic. Na mecie odbył

Rudzcy „wiewiórkowi” biegacze są już prawie na
półmetku. W sobotę (16.06.) odbył się czwarty
w tym cyklu „Bieg Wiewiórki”, w którym udział
wzięli zarówno ci najmłodsi biegacze, jak i ci trochę
starsi oraz miłośnicy nording walking. Do organizatorów trafiło 313 zgłoszeń, z których prawie 100 było zgłoszeniami dzieci.
– Po raz kolejny spotykamy się przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15, która, mam nadzieję, wychowa znakomitych sportowców – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic, która przy okazji biegu
przypomniała o innej zbliżającej się imprezie dla
biegaczy. – To dobra okazja, by zaprosić Was serdecznie na zbliżający się Rudzki Półmaraton Industrialny, który odbędzie się 28 lipca – dodała prezydent.
Tradycyjnie już podczas „Biegu Wiewiórki” zawodnicy sprawdzili swoje siły na pętli o długości 4,2
km, którą, w zależności od predyspozycji, można
było pokonać od jednego do pięciu razy. Limit pokonania pełnego dystansu, czyli 21 km, wynosi 2 godziny 45 minut. Na tej samej trasie wystartowali
także wielbiciele nordic walking, dla których maksymalny dystans to 12,6 km. A na dzieci i młodzież

się rowerowy piknik w plenerze, podczas którego zorganizowano pokaz rowerów zabytkowych, testowanie rowerów cargo i tandemów, prelekcja „Rowerem przez
świat”, a także konkursy rowerowe i wiele innych atrakcji. Ponadto można było skorzystać z darmowego serwisu rowerowego. Współorganizatorem imprezy była Fundacja Aktywni Społecznie AS.

Ju-jitsu

Idą jak
burza

Dobra passa zawodników z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate sekcji
ju-jitsu trwa. Zaczęło się od Mistrzostw
Europy Senior-Masters w Gliwicach,
na których srebrny medal w kategorii
masters zdobył Bogdan Niedziela. Tydzień później w Międzynarodowych
Zawodach Ju-Jitsu Silesian Open 2018
w Mysłowicach, w których startowało
450 zawodników oraz zawodniczek
z Niemiec, Czech, Rumunii i Polski,
dwóch zawodników reprezentujących
Rudzki Klub Kyokushin Karate sekcję
ju-jitsu Paweł Swędrowski i Alan Niedziela zajęli drugie i trzecie miejsce,
zdobywając srebrny oraz brązowy medal.
KOLUMNY SPORTOWE
ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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PIŁKA NOŻNA

RAJD PIESZY

Slavia wraca do gry

Uczniowie ZSP nr 6 na rajdzie
Slavia
świętuje
swój
awans
i sukces,
który
wywalczyła
w tym
roku.

Piłkarze Slavii mają powód do świętowania. Znowu
grają w IV lidze. To ważny moment dla rudzkiego klubu, ponieważ dokładnie po 14 latach gry w IV lidze
w czerwcu 2017 roku jego zawodnicy zostali zdegradowani do ligi okręgowej. Jednak udało się im powrócić
i jak się okazuje, będzie to wielki powrót. Już jesienią
Slavia zagra jako beniaminek w IV lidze. Ten sukces
przypieczętowany został podczas ostatniego meczu,
w którym Slavia pokonała klub LKS 1908 Nędza 5:2.
W sobotę (9.06) na stadionie Slavii przy ul. Sosinki
emocji nie brakowało. Warto dodać, że piłkarze trenera
Jarosława Zajdla w 30 spotkaniach zdobyli aż 82 punkty, zdobywając 92 bramki, przy 19 straconych. Z kolei
najlepszymi strzelcami Slavii zostali Kamil Moritz (22
bramki), Jacek Wujec (14 bramek) i Marcin Rejmanowski (13 bramek).
– Zrobiliśmy awans w pięknym stylu. Podbudował
on drużynę i uświadomiliśmy sobie, że nie zasłużyliśmy
na spadek i że był on raczej przypadkowy niż słuszny.
Ale ważne jest to, że już cztery kolejki przed zakończeniem rundy mieliśmy zdecydowaną przewagę i zapewniony awans do IV ligi – tłumaczy Dariusz Dobiech,
prezes KS Slavii Ruda Śląska. – Chłopcy pokazali swoją złość sportową po spadku do okręgówki, swój niesamowity charakter i udowodnili szybko, że stać ich na
więcej i że powinni grać w IV lidze – dodaje.
Przypomnijmy, w czerwcu 2017 roku, piłkarze Slavii
spadli do okręgówki po porażce w barażowym spotka-

niu ze Spójnią Landek. Jednak przed rozpoczęciem sezonu pojawiła się szansa, że Slavia jednak zagra w IV
lidze (kłopoty ﬁnansowe Concordii Knurów zmusiły ją
do wycofania się z rozgrywek). Jednak Śląski Związek
Piłki Nożnej odrzucił prośbę klubu. Piłkarze nie dali za
wygraną i już podczas meczu rozpoczynającego sezon
pokonali u siebie MKS Zaborze 2:1. Kolejny mecz
przyniósł zwycięstwo 4:2 w Zbrosławicach. W kolejnych spotkaniach rudzianie rozkładali przeciwników na
łopatki. Pokonali po kolei: Jedność Przyszowice, ŁTS
Łabędy, LKS Raszczyce, Unię Książenice oraz Tęczę
Wielowieś, a 30 września 2017 r. doszło do spotkania na
szczycie tabeli. Slavia zmierzyła się wtedy z wiceliderem, czyli Orłem Mokre i odniosła kolejne zwycięstwo
3:0. Obyło się bez straty punktów, bo drużyna odnosiła
kolejne sukcesy i wygrała w rundzie jesiennej 15 meczów, zdobywając 45 punktów, czego nie udało się dokonać żadnemu zespołowi z okręgówki. I znowu na
początku wiosny (25.03) Slavia podjęła u siebie gości
Dramy Zbrosławice i oczywiście pokonała przeciwników 3:1. Następne mecze także okazały się sukcesem.
Jednak potem nadeszła zła passa, czyli dwie porażki
z Unią Książenice i w Przyszowicach po serii 19 zwycięstw. Maj był już jednak owocny dla rudzian, bo pokonali Orła Mokre i kolejne drużyny. Łupem Slavii padła Silesia Lubomia, Rymer Rybnik i LKS 1908 Nędza
(5:2). Tym samym była to jedyna drużyna, która nie
straciła punktu będąc w roli gospodarza.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.
M. Kopernika jak co roku zorganizowali XV Szkolny Rajd Pieszy Kopernika. Tym razem miał on formę gry miejskiej, w której udział wzięli uczniowie klas pierwszych ZSP nr 6 oraz młodzież klas trzecich szkół gimnazjalnych.
– Gra miejska obejmowała trzy trasy. Na punktach kontrolnych uczestnicy wykazywali się wiedzą związaną z Rudą Śląską, proﬁlaktyką oraz wiedzą z historii Polski w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Na mecie, która
znajdowała się na terenie ZSP nr 6, odbył się pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, konkurs plastyczny oraz konkurencje
sportowo-siłowe. Nie zabrakło również czegoś dla zmęczonych
ciał, czyli kiełbasek z grilla – zaznaczył Marcin Roszak, rzecznik prasowy ZSP nr 6.
Hasło przewodnie tegorocznego rajdu brzmiało: „Droga do
wolności: Kocham-rozmawiam”.

Społeczność ZSP nr 6 wzięła udział
w rajdzie pieszym oraz w grze miejskiej.
OGŁOSZENIE

STRZELECTWO SPORTOWE

Wystrzelała brązowy medal
Dobre wieści dotarły do Rudy Śląskiej z Warszawy.
Rudzianka Daria Szykowska, która na co dzień trenuje
w ŚTS Tychy, wystrzelała brązowy medal podczas
ogólnopolskich zawodów „Złoty Muszkiet, Złota Krócica, Złoty Rzutek” w Warszawie. Młoda rudzianka
startowała w kategorii juniorek młodszych pistolet

sportowy 30 + 30 strzałów na 25 m. Z kolei tydzień później w III rundzie Pucharu Polski w Ustce rudzianka
zdobyła piąte miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny, a w konkurencji pistolet sportowy 30 + 30 strzałów Daria jako juniorka młodsza zajęła dwunaste miejsce, startując w wyższej kategorii juniorów.

ZAPASY

Slavia ma kolejnych mistrzów
Siostry
Kulwickie
oraz
Dawid
Strzałka
mogą
cieszyć się
z osiągniętego
sukcesu.
Dominika i Kamila Kulwickie ze złotymi medalami, a Dawid Strzałka z brązowym – w ten sposób
przedstawiają się wyniki zapaśników Slavii. Podczas zawodów, które odbyły się w miniony weekend
na matach we Włodawie, rudzianki bezdyskusyjnie wygrały w swoich kategoriach wagowych (Dominika Kulwicka w kategorii 59 kg, Kamila Kulwicka 72 kg). Brązowym medalem może cieszyć się
z kolei Dawid Strzałka, który stanął na najniższym stopniu podium w kategorii do 70 kg.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl 

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

