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Ruda Śląska jakiej nie znamy

To zdjęcie pt. „Anioł z mojego
podwórka” autorstwa rudzianki
Joanny Helander.

na, którą pomogła nam stworzyć projektantka graficzna Zofia Oslislo-Piekarska – wyjaśnia Arkadiusz Gola.
W ten sposób powstała książka o dwóch
okładkach i składająca się z dwóch części.

Foto: mat. pras.

Pierwsza okładka oraz część to fotograficzna opowieść o Rudzie Śląskiej autorstwa
Joanny Helander, w którą wplecione zostało jedno zdjęcie Arkadiusza Goli. By
przejść do jego części publikacji, trzeba
książkę zamknąć i odwrócić do góry nogami. Tam znajdziemy zdjęcia autorstwa Arkadiusza Goli i jedno ze zbiorów Joanny
Helander. Całość publikacji jest dwujęzyczna. – Myślałem także o czynniku uniwersalnym, dzięki czemu po książkę sięgnie
ktoś, kto nigdy nie był w Rudzie Śląskiej lub
nawet nie słyszał o tym mieście. Dlatego do
współpracy zaprosiliśmy wspomnianego
Ryszarda Krynickiego, którego wiersze dodają tej książce uniwersalność. Mówią one
o historiach, które mogłyby zdarzyć się
wszędzie – podsumowuje Arkadiusz Gola.
Promocja książki „Nieznany dworzec”
autorstwa Joanny Helander, Ryszarda Krynickiego i Arkadiusza Goli odbędzie się
w piątek, 25 stycznia o godz. 18 w budynku
dworca w Chebziu. Wstęp jest wolny
i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Książkę będzie można kupić także później
na Stacji Biblioteka.

Joanna Oreł

Zdjęcie Arkadiusza Goli wykonane w 1992 roku
podczas strajku w KWK Śląsk w Kochłowicach.

Foto: Bo Persson

Joannę Helander i Arkadiusza Golę połączyły pasja do fotografii oraz miłość do rodzinnego miasta. W ten sposób ok. trzy lata
temu w głowie Arkadiusza Goli zrodził się
pomysł, by utworzyć wystawę, w której fotografowie pokażą, jak widzieli Rudę Śląską na przestrzeni lat. – Joanna Helander
wyjechała do Szwecji i gdy tutaj przyjeżdżała w latach 70. i 80. ze świeżym spojrzeniem fotografowała Rudę Śląską. Joanna
kapitalnie pokazywała ludzi tutaj mieszkających – podkreśla fotograf Arkadiusz Gola. – Ja zawsze zachwycałam się tymi zdjęciami i były mi one bardzo bliskie duchowo.
Dlatego też marzyłem, aby wspólnie stworzyć wystawę – dodaje.
Pomysł, by była to ekspozycja o Rudzie
Śląskiej, pojawił się podczas spotkania przy
okazji wystawy w Krakowie, w którym
uczestniczył także poeta Ryszard Krynicki.
Później o inicjatywie usłyszeli wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko oraz
fotograf z Rudy Śląskiej Krzysztof Gołuch,
a także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krystian Gałuszka. – By publikacja
oraz wystawa doszły do skutku potrzebni
byli nie tylko ludzie, ale także linia narracyj-

Foto: mat. pras.

Choć mieszkańcy na pozór znają to miejsce, kryje się tutaj wiele tajemnic. Podobnie jest w przypadku naszego
miasta, jego historii i ludzi tu mieszkających. W pierwszym przypadku mowa o Stacji Biblioteka, która powstała
na dworcu w Chebziu, a w drugim – o wystawie i publikacji „Nieznany dworzec”, które zostały przygotowane
przez fotografów z Rudy Śląskiej – Joannę Helander i Arkadiusza Golę oraz poetę Ryszarda Krynickiego. Tajemnice te będzie można odkryć już wkrótce w budynku odnowionego dworca podczas wernisażu w najbliższy
piątek (25.01).

Od prawej – Joanna Helander i Arkadiusz Gola (autorzy zdjęć)
rozmawiają o wystawie z jej organizatorem – Krystianem Gałuszką, dyrektorem MBP.
OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza ograniczone rokowania na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych 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 rokowań ograniczonych z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Z uwagi na powyższe do uczestnictwa w rokowaniach 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 rokowań wynosi 29.000,00 zł
Cena osiągnięta w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Rokowania odbędą się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II
		 W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.02.2019 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
1.500,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach,
a Komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem rokowań przedłożą wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-56.
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Polska pożegnała prezydenta Pawła Adamowicza

53-letni Paweł Adamowicz rządził
Gdańskiem od 1998 roku. W niedzielę,
13 stycznia uczestniczył w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy to został ugodzony nożem. Pomimo
wysiłków lekarzy niestety zmarł następnego dnia. Od tego czasu w wielu polskich miastach organizowane są tzw.
marsze milczenia i pokoju oraz światełka
jedności. Także w Rudzie Śląskiej. Wolontariusze WOŚP i mieszkańcy miasta
zgromadzili się we wtorek (15.01) przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. To
właśnie w tym miejscu odbyło się światełko jedności z Gdańskiem. Zebrani poprzez symboliczne milczenie wyrazili żal
i współczucie rodzinie tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Dwa dni temu, na tym placu byliśmy pełni radości, energii i entuzjazmu,
bo po raz kolejny udało nam się zrobić
coś naprawdę pięknego i dobrego – mówił Michał Kozera, szef sztabu WOŚP
przy ZSO nr 3 w Kochłowicach. – Jesteśmy tutaj, ciągle zszokowani i ciągle nie
dowierzamy w to, co się wydarzyło, ale
spotkaliśmy się tutaj, żeby powiedzieć
„nie”. Nie zgadzamy się na to, aby nienawiść, agresja i takie ślepe zło niszczyło

to, co jest dobre i piękne. Tego dzieła,
które jest tworzone przez WOŚP od prawie ćwierć wieku, nie zniszczy jeden szaleniec. Poprzez nasze symboliczne światełko i chwilę milczenia chcemy się połączyć z Gdańskiem oraz rodziną prezydenta Pawła Adamowicza – dodał.
Z kolei mieszkańcy Gdańska oraz innych miasta tłumnie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza podczas wieców na Długim
Targu i ul. Długiej, przy Nowych
Ogrodach, na Placu Solidarności, na
Ołowiance, a także w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie wystawiona została trumna z ciałem zmarłego. W samym pogrzebie w sobotę (19.01) w gdańskiej Bazylice Mariackiej uczestniczyło
ok. 3,5 tys. osób. W uroczystości wziął
udział m.in. prezydent Andrzej Duda,
premier Mateusz Morawiecki, Donald
Tusk, szef Rady Europejskiej, a także byli prezydenci – Lech Wałęsa, Aleksander
Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski. Nie zabrakło również ok. 300 przedstawicieli samorządów poszczególnych
miast. Rudę Śląska reprezentowała prezydent Grażyna Dziedzic. – Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska przez 21 lat
z sukcesem zarządzał miastem, spraw-

dzając się nie tylko jako znakomity manager, ale przede wszystkim człowiek
otwarty i wrażliwy na problemy gdańszczan. Dzięki swojej wiedzy, energii i zaangażowaniu był jednym z najbardziej
rozpoznawalnych samorządowców. Właśnie takiego Go zapamiętam: jako człowieka, który ma odwagę i ogromne serce
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Podczas pogrzebu homilię wygłosił
metropolita gdański arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, który mówił m.in. o tym,
jak wiele prezydent Paweł Adamowicz
zrobił dla Gdańska, a także dla kościoła. Nawiązał również do tragicznych
wydarzeń z 13-14 stycznia. – Potrzeba
nam budowniczych pokoju i braterstwa.
Śmierć naszego brata Pawła wstrząsnęła wspólnotą narodu. Ku naszemu
miastu i ojczyźnie nadbiegło pytanie
Boga, skierowane ku Kainowi: „Cóżeś
uczynił? Krew brata twego woła do
mnie głośno z głębi ziemi?” Przez wielu ta tragedia zabrzmiała niczym dzwon
na trwogę. Wezwanie do przemiany naszego życia. Do definitywnego wyrugowania z polskiej polityki języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, odzierania ze czci i godności naszych braci,
bliskich, niedawnych przyjaciół. Tak
być nie może. Mówimy stop. Włosi mówią ,,basta”. To pycha buduje mury
osobności, niezdolna do refleksji. Trzeba nam braterstwa serc, dłoni otwar-

Foto: Urząd Miejski w Gdańsku/Piotr Połoczański

Ok. 3,5 tysiąca osób żegnało w sobotę prezydenta Gdańska podczas pogrzebu w Bazylice Mariackiej. Wśród uczestników uroczystości oprócz bliskich pojawiły się tłumy gdańszczan, a także samorządowcy, burmistrzowie i prezydenci miast oraz przedstawiciele władz i delegacje dyplomatyczne wielu państw.
Ruda Śląska także oddała hołd tragicznie zmarłemu Pawłowi Adamowiczowi.

Gdańszczanie tłumnie żegnali swojego prezydenta.

tych, a nie zaciśniętych pięści. Jesteśmy
wzywani do budowania wspólnoty,
a nie recydywy walki klas, destabilizującej nasze społeczeństwo – podkreślał
abp Głódź.
Wzruszającą mowę podczas pogrzebu wygłosiła również m.in. Magdalena
Adamowicz, wdowa po śp. Pawle Adamowiczu. – „To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani.
Gdańsk jest najcudowniejszym miejscem na świecie. Dziękuję Wam” – to
były Twoje ostatnie słowa, Pawle. Po

nich odszedłeś, ze światełkiem do nieba.
Nie chcę, by dziś na Twoim pogrzebie
panował przede wszystkim smutek, byśmy pogrążyli się w rozpaczy. To prawda, jest nam dziś bardzo ciężko, ale chcę
właśnie teraz podziękować Bogu, że
wiele lat temu skrzyżował nasze drogi,
że dzięki Niemu zmieniło się nasze życie. Miałam wspaniałego męża – to
fragment przemowy Magdaleny Adamowicz.
Joanna Oreł
Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIA

Foto: Urząd Miejski w Gdańsku/Piotr Połoczański

Prezydent Miasta Ruda Śląska

W uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza uczestniczyło ok. 3,5 tys. osób.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.01.2019 r. do dnia 13.02.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1691/44 o powierzchni 885 m2, obręb Nowa Wieś, zapisaną na karcie mapy
2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00018855/5 (w dziale
III księgi figuruje wpis : „Określone bliżej w umowie z dnia 15 września 1849 r. prawo do drogi dla posiadacza miejsca
nr 72 Nowa Wieś – wpisano w wyniku rozporządzenia z dnia 3 listopada 1851 r – przeniesiono tutaj dla współodpowiedzialności dnia 4 kwietnia 1905 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej Nowa Wieś tom 14 wykaz 497”; dział IV wolny jest
od wpisów) która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
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URZĄD SKARBOWY

OGŁOSZENIA

Urząd Skarbowy rozliczy za nas PIT
Po raz pierwszy zeznanie podatkowe PIT zostanie za nas przygotowane przez Urząd Skarbowy. Z nowego ułatwienia dla podatników nie muszą skorzystać wszyscy, ale z pewnością będzie to ułatwienie dla wielu osób. Przede wszystkim nie będzie
już trzeba stać w kolejce do Urzędu Skarbowego, aby złożyć PIT w terminie. Podatnik będzie mógł się zapoznać z formularzem rozliczenia elektronicznie i go zaakceptować, a jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie mógł go skorygować.
W tym roku zeznanie podatkowe przygotuje automatycznie system teleinformatyczny na podstawie danych będących
w posiadaniu szefa Krajowej Administracji Skarbowej między innymi w oparciu
o dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
i rejestru PESEL, a także informacji płatników PIT-11 oraz PIT-8C. System
uwzględni również dane przekazane przez
podatnika w zeznaniu podatkowym za rok
ubiegły (ulgę na dzieci, czy numer KRS-u
organizacji pożytku publicznego, na rzecz
której podatnik przekazał w ubiegłym roku 1% podatku należnego).
Od 15 lutego każdemu podatnikowi,
który rozlicza się na formularzu PIT-37
przeznaczonym dla osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
lub PIT-38 – dla osób uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. zbycie akcji), zostanie udostępnione takie zeznanie na portalu podatkowym podatki.
gov.pl. Po wejściu na portal podatnik musi tylko potwierdzić swoje dane lub je
uaktualnić. W tym celu należy przygotować PESEL albo NIP, datę urodzenia,
kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
i kwotę przychodu jednej z informacji od
pracodawców, czyli z PIT-11 lub PIT-8c
za 2018 r.. Przy sprawdzaniu swojego zeznania należy również zwrócić uwagę na
swoje dane takie jak numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot podatku.

Warto też pamiętać, że system przygotowuje zeznanie podatkowe do indywidualnego rozliczenia, zatem jeśli chcemy skorzystać z rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy takie dane samemu
uwzględnić w przygotowanym na portalu
podatkowym zeznaniu.
Pamiętać należy, że to podatnik decyduje o sposobie rozliczenia uzyskanych
dochodów i w ramach usługi Twój e-PIT
może w pierwszej opcji po zweryﬁkowaniu, czy wszystkie dane są zgodne,
zaakceptować zeznanie bez zmian. Brak
reakcji na przedstawione zeznanie oznacza, że zostało ono zaakceptowane i jeśli
nic nie zrobimy i oraz nie złożymy zeznania papierowo lub poprzez inną z dostępnych form e-deklaracji to z dniem
30 kwietnia zostanie takie zeznanie
uznane za złożone w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia.
W drugiej opcji możliwa jest weryﬁkacja i modyﬁkacja zeznania w zakresie wyboru formy opodatkowania – wspólnie
z małżonkiem lub jako osoba samotnie
wychowująca dzieci, a także zmiana nr
KRS wybranej organizacji pożytku publicznego lub uzupełnienie danych, których KAS nie posiada np. uzupełnienie
o kwotę odliczenia darowizny na cele kultu
religijnego, krwiodawstwa, czy poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne.

Można też skorzystać z tradycyjnej metody złożenia zeznania podatkowego.
Ustawodawca wprowadzający nowe rozwiązanie, uwzględnił sytuację, gdy ktoś
nie ma dostępu do internetu. Skorzystanie
z e-PIT-u jest naszym prawem, ale obok
elektronicznego rozliczenia istnieją alternatywne, tradycyjne sposoby złożenia zeznania podatkowego. Można złożyć papierowe zeznanie w urzędzie, w centrum
obsługi, za pośrednictwem urzędu pocztowego czy przez bramkę internetową
e-deklarację – sami sobie wypełniamy
i wysyłamy zeznanie. Jeśli sami przygotujemy zeznanie to ma ono pierwszeństwo
przed zeznaniem ﬁskusa. Pamiętać należy,
że jeśli zeznanie podatkowe zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, skróceniu ulega termin
zwrotu nadpłaty z 3 miesięcy do 45 dni.
W 2019 roku urząd udostępnia tylko te
najbardziej popularne PIT-y – PIT-37
i PIT-38. Osobom, które same rozliczają
podatki, czyli prowadzące działalność gospodarczą, otrzymujące dochody z prowadzonej działalności najmu czy z zagranicy, na portalu podatkowym nie zostanie
udostępnione zeznanie. Dla takich osób to
rozwiązanie ma zostać wprowadzone
w 2020 roku.
Arkadiusz Wieczorek,
Karina Bibrzycka zastępca naczelnika
Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej

TEKST POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM SKARBOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641-001-03-37, REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy
ul. Maksymiliana Chroboka 12-14, 16-18 oraz wykonanie
docieplenia i izolacji ścian fundamentowych budynków przy
ul. Ratowników 7-7A, 9-9A w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia
/SIWZ/ można odebrać od dnia 23.01.2019 r. do dnia 30.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Szczegółowe warunki przetargu oraz innych informacji udziela pracownik
Działu Technicznego uprawniony do kontaktów z oferentami tel. 32 248-24-11
/15/, wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
że posiada do wynajęcia od zaraz
wymienione w wykazie lokale użytkowe + boksy handlowe
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.
com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, a informacje
dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntu w Dziale
Technicznym pok. 314, tel. 32 248-24-11 wew. 231.

Firma

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

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

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 ulicy: 1 Maja, która zostanie oddana w najem
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący kiosk LOTTO.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Ruda Śląska zrewitalizuje kolejny teren. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację następnego odcinka Traktu Rudzkiego.
Inwestycja dotyczy zagospodarowania ruin amﬁteatru znajdującego się w rejonie ul. Czarnoleśnej i utworzenia tam strefy
wypoczynku. Zainstalowana zostanie mała architektura w postaci pergoli, ławek, leżaków, a także stołów piknikowych. Powstanie też mini plac zabaw. Hitem jednak będzie zieleń. Utworzona zostanie duża łąka kwietna, nasadzonych zostanie ponad 16 tys. cebul kwiatów oraz blisko 3 tys. bylin i krzewów. Cała inwestycja gotowa ma być w połowie roku, kosztować
będzie ponad 1,2 mln zł. Podobnie jak cały Trakt Rudzki objęta jest doﬁnansowaniem unijnym.

Amﬁteatr zieleni

– Pierwszy odcinek Traktu Rudzkiego
od ul. Czarnoleśnej do hałdy przy
ul. 1 Maja wykonaliśmy w ubiegłym roku. Praktycznie jest już też zakończona
rewitalizacja samej hałdy. Tu ostatnie
prace zaplanowane zostały na wiosnę.
Najnowsza inwestycja, na którą rozstrzygnięty został przetarg, dopełnia rewitalizację całego tego obszaru – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Jeszcze w tym roku chcemy zabrać się
za budowę Traktu w „wireckiej” części,
która prowadzi od ul. Nowary, przez ul.
Katowicką, zieleniec przy u. Tuwima aż
do wspomnianej hałdy – dodaje.
Inwestycja, na którą rozstrzygnięto
właśnie przetarg, swoim zasięgiem obejmuje obszar blisko 0,5 ha, na którym
znajdują się m.in. pozostałości amﬁteatru. Sam teren porośnięty jest dziką roślinnością. – Rewitalizacja tego miejsca

polegać będzie na nadaniu mu funkcji
wypoczynkowej. Wyremontowane zostaną zniszczone betonowe stopnie amﬁteatru. Dodatkowo pojawi się szereg elementów małej architektury, takiej jak
ławki, stoły piknikowe, czy stojaki rowerowe. Całość dopełni pergola oraz mały
plac zabaw – wylicza wiceprezydent
Michał Pierończyk.
Główny nacisk przy rewitalizacji najnowszego odcinka Traktu Rudzkiego
położony zostanie na zieleń, co zresztą
jest głównym zamierzeniem całego projektu. U podnóża amﬁteatru utworzona
zostanie łąka kwietna, gdzie zasadzonych zostanie blisko 14 tys. cebul krokusów oraz 2 tys. cebul żonkili. Ponadto
nasadzonych zostanie blisko 3 tys. bylin
i krzewów, w tym blisko 2 tys. hortensji.
Pojawi się także kilkadziesiąt nowych
drzew.

Co ważne, cały rewitalizowany teren
zostanie oświetlony oraz objęty monitoringiem. Inwestycja kosztować będzie
ponad 1,2 mln zł i ma być gotowa do połowy roku.
Przypomnijmy, że Trakt Rudzki to
ścieżka pieszo-rowerowa, a miejscami
także rolkarska, która ma połączyć
obiekty sportowe, parki, skwery oraz
miejsca związane z historią Nowego
Bytomia i Wirku. W ramach projektu
zrewitalizowanych zostanie łącznie
7 dużych obszarów zielonych, w tym
kilka parków o łącznej powierzchni
35 ha. Przebiegać ma od ul. Nowary
przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej.
Dalej ma wieść ul. Tuwima, Kupiecką,
Obrońców Westerplatte do hałdy przy
ul. 1 Maja. Następnie poprowadzi przez
tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej
trasa przebiegać będzie przez park przy

ul. Hallera, a następnie pobiegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego. Miasto w planach ﬁnansowych zabezpieczyło na ten cel ok. 16 mln zł. – Cały Trakt
Rudzki gotowy ma być do 2020 r. – in-

formuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Na realizację Traktu Rudzkiego
pozyskaliśmy ponad 6 mln zł ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko – dodaje.
TK

Pięć podwórek ma zostać w tym roku zrewitalizowanych w Rudzie Śląskiej. Właśnie ogłoszone zostały przetargi na renowację czterech z nich. Prace przy
kolejnym (przy ul. Sobieskiego) rozpoczęły się już pod koniec zeszłego roku i mają się zakończyć w kwietniu br. Postępowanie przetargowe dotyczy przestrzeni w rejonie ulic Niedurnego, Dąbrowskiego oraz pomiędzy ulicami Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką, a także Strażacką i Kałusa. – To kolejny etap realizacji
naszego kompleksowego programu renowacji podwórek, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. Do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek za ponad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł stanowić będzie unijne doﬁnansowanie.

Kolejna odsłona rewitalizacji podwórek

Rewitalizacja podwórek przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dzielnicy
Wirek oraz przy ul. Niedurnego 28
w dzielnicy Nowy Bytom obejmie m.in.
wykonanie ogrodzonych placów zabaw,
miejsc spotkań mieszkańców, instalację
ławek, stołów, siedzisk i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni ozdobnej, a także
wykonanie dojazdów i chodników oraz
oświetlenia i odwodnienia terenu. Z kolei w zakresie prac na podwórku przy
ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej
znajdzie się m.in. wykonanie siłowni,
miejsc spotkań mieszkańców, nawierzchni szutrowej i chodników, zagospodarowanie zieleni i wydzielenie
ogródków mieszkańców, a na podwórku
przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11 – wykonanie dwóch miejsc spotkań, placu zabaw dla dzieci i miejsca aktywności dla
młodzieży, aranżacja zieleni i wykonanie oświetlenia. Termin składania ofert
upływa 28 stycznia br. Wyłonieni
w przetargach wykonawcy będą mieli
na realizację inwestycji 4 miesiące od
przekazania placu budowy.
W ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku

– u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/
Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego
20, 22, 22a, a także w Nowym Bytomiu
na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze
5-15. Obecnie trwa rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Sobieskiego
w dzielnicy Ruda. – Jest to znacznie
większa przestrzeń niż tradycyjne podwórko, gdyż mowa tu o blisko hektarowym terenie. Jest to obszar pomiędzy
przedszkolem a parkiem – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Do
2020 r. w Rudzie Śląskiej zrewitalizowane zostaną jeszcze 3 inne podwórka
– jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza
11, 13, 13a oraz dwa w Rudzie – przy
ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/
Górniczej/Wesołej.
Rudzcy samorządowcy działania
związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy
odbył się cykl warsztatów w terenie
z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę
na problemy, z jakimi borykają się
w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach, takie jak brak odwodnienia,
brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia,

zły stan techniczny lub brak elementów
małej architektury i infrastruktury dla
dzieci. – Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie
wokół budynków wielorodzinnych,
głównie w starej zabudowie. W dalszej
kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej
dokumentacji projektowej – wymienia
wiceprezydent Pierończyk.
– Przy rewitalizacji podwórek chcemy
wykorzystywać potencjał mieszkańców,
którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że
im bliżej miejsca zamieszkania znajduje
się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie
aktywizacja i zaangażowanie samych
mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace re-

witalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.
Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor
Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem terenów
wymienionych podwórek.
Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie
Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną – etap 1” to 7 473 096,05 zł. Doﬁnansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 wynosi 4 089 123,96 zł. Natomiast wartość projektu „Ruda Śląska
stawia na podwórka” to 819 365,40 zł,
a doﬁnansowanie – 778 397,13 zł.
Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystane zostały w publikacji Regionalnego Instytutu
Kultury w Katowicach pt. „Kolorowe

podwórka mikrorewitalizacja krok po
kroku” poświęconej właśnie rewitalizacji podwórek. Przewodnik zaprezentowany został w październiku 2018 r.
w Rudzie Śląskiej.
W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy
Ruda – 380, co stanowi prawie 23 proc.
ogółu. Tylko przy samych budynkach
komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha.
88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko
część danych wynikających z programu
renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania
wybranych 11 podwórek jest swoistym
kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie
oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk,
z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na
swoim terenie.
WG

7

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Właśnie ruszyły zapisy do piątej edycji Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego w Rudzie Śląskiej. Odbędzie się on 27 lipca br. Na uczestników czeka 1,5 tys. miejsc. – Podobnie jak przed rokiem głównym
punktem wydarzenia będzie nasz nowy stadion lekkoatletyczny, gdzie zlokalizowany zostanie start i meta oraz biuro zawodów z całym jego zapleczem – zapowiada prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

23.01.2019

Trwa konkurs pod hasłem „Rudzkie Smaki”. Rozpoczynamy jego szóstą edycję, której podsumowaniem, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie
kalendarz kulinarny.

Rudzkie Smaki
Półmaraton w Rudzie Śląskiej
– sezon VI
po raz piąty

Ubiegłoroczna edycja Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego zgromadziła na starcie blisko 1000 biegaczy.

To już piąta edycja rudzkiego półmaratonu, który na dobre wpisał się w kalendarz imprez biegowych na Śląsku. – Każdego roku
w imprezie bierze udział ponad tysiąc osób. To dowód, że pomysł
organizacji półmaratonu w Rudzie Śląskiej się sprawdził. Jak zawsze przez pierwsze tygodnie od uruchomienia zapisów obowiązywać będzie obniżona opłata startowa. W tym roku aż do końca lutego – zachęca dyrektor biegu, rudzki ultramaratończyk August
Jakubik.
Tegoroczna edycja Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego odbędzie się 27 lipca o godz. 21. Oprócz dystansu półmaratońskiego, na
którym odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie ok. 8,6 km
oraz w rywalizacji nordic walking. Ta ostatnia dobędzie się na dy-

Zwycięzcą biegu w japonkach został Adam Jagieła.

stansie 4,444 km, a zawodnicy chodzący z kijami na trasę wyruszą
już o godz. 20. – Trasa biegu będzie taka sama, jak w ubiegłym roku
i będzie składać się z pięciu pętli. Za każdym razem zawodnicy przebiegać będą m.in przez rynek w Nowym Bytomiu oraz stadion lekkoatletyczny, gdzie będzie również start i meta zawodów – mówi August Jakubik. – Co ważne, trasa posiada atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki – dodaje.
Podobnie jak przy wcześniejszych edycjach imprezy, tak i teraz
uczestnicy będą mogli przygotować się do przebiegnięcia poszczególnych dystansów, biorąc udział w specjalnych bezpłatnych treningach. Te mają ruszyć z początkiem marca. – Będziemy się spotykać w każdą środę o godzinie 18.30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej – informuje August Jakubik.
Rudzki Półmaraton Industrialny odbywa się od 2015 r. w ostatnią sobotę lipca. – Ubiegłoroczna edycja, zgromadziła na starcie
blisko 1000 biegaczy – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Dystans półmaratoński ukończyło 567 zawodników. Wśród
uczestników wszystkich biegów znalazło się ok. 250 rudzian. Nie
zabrakło również zawodników z innych miast województwa śląskiego, a nawet biegaczy z Krakowa, Wrocławia oraz Warszawy – wylicza.
Na dystansie półmaratońskim wśród mężczyzn wygrał Marokańczyk Abderrahim Elasri (1:10:27), natomiast wśród kobiet wygrała
węgierka Zita Kacser (1:20:06). Z kolei najlepszymi rudzianami
okazali się Anna Wypyrszczyk i Arkadiusz Połeć. Pierwsze
miejsce w biegu na 8,6 km zajęli Vareriia Zinenko (30:53) i Marcin
Ciepłak (28:44), a w konkurencji nordic walking Eugeniusz Gembala i Joanna Kołodziej.
Organizatorzy półmaratonu przygotowują dla uczestników szereg atrakcji. Jedną z nich będzie, tak jak w poprzednich latach, pamiątkowa koszulka z biegu z nadrukiem własnego imienia bądź
pseudonimu. Innym ciekawym wydarzeniem, które odbędzie w ramach rudzkiego półmaratonu, będzie bieg w japonkach. – Jest to
kontynuacja ubiegłorocznego pomysłu. W zabawie tej udział wzięło kilkadziesiąt osób, część z nich miała dodatkowo przebranie lub
inne plażowe rekwizyty – wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Ten nietypowy bieg odbędzie się na dystansie 400 m, a każdy z jego uczestników będzie musiał cały dystans przebiec w japonkach.
TK
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Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Podsumowaniem konkursu jest kalendarz z przepisami laureatów.

Kalendarz „Rudzkie Smaki” to wyjątkowa publikacja, składająca się z przepisów nadesłanych przez mieszkańców. Uczestnicy
konkursu dzielą się recepturami na swoje sprawdzone dania i smakołyki. Często są to przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co miesiąc najlepsze propozycje są nagradzane i to właśnie
one są prezentowane w kalendarzu.
Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudzkim magistratem
w 2019 roku. Do końca każdego miesiąca można przesyłać przepisy wraz ze zdjęciem drogą e-mailową na adres media@ruda-sl.pl,
pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”,
bądź składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
W styczniu czekamy na przepisy na dania z okazji Święta Trzech
Króli. – Zaproponujmy coś oryginalnego na wspólne świętowanie
w gronie rodziny. Może będzie to danie w trzech kolorach, takich
jak symboliczne barwy królewskich orszaków? Albo ciasto na miarę królewskiego podniebienia? – mówi Iwona Małyska z Urzędu
Miasta.
Na propozycje czekamy do końca stycznia br. Najciekawszy
przepis zostanie wybrany „smakiem stycznia”, a jego autor otrzyma nagrodę. Ponadto przepis znajdzie się w kalendarzu kulinarnym na 2020 rok.
Zapraszamy do kulinarnej zabawy nie tylko mieszkańców Rudy
Śląskiej, ale całego regionu.
IM
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RUDA ŚLĄSKA

Bielszowice

Muzyczne świętowanie

Jubileusz stowarzyszenia

Poza prezentami nie zabrakło dobrej zabawy.

W minioną sobotę (19.01) w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej po raz szósty odbyła się Gwiazdkowa Niespodzianka, dzięki której około 250 dzieci z potrzebujących rodzin otrzymało prezenty. – W doborze dzieciaków pomagają nam organizacje, z którymi współpracujemy oraz szkoły – tłumaczy Tomasz Adler, pastor Kościoła Bożego w Rudzie. – Cieszymy się, że z naszej
oferty korzystają też dzieciaki mieszkające w sąsiedztwie naszego kościoła – dodaje.
W sumie rozdano 1500 prezentów, które przygotowano z pomocą organizacji Samaritan’s Purse. W ramach akcji dzieciaki otrzymują prezenty spakowane do
pudełka po butach. Znajdują tam zabawki, ubrania, słodycze i kosmetyki. Paczki podzielone są na grupy wiekowe i płeć, dzięki czemu każdy otrzymuje odpowiedni
podarunek. – Cieszą nas uśmiechy maluchów, które często mówią, że otrzymały to, co sobie wymarzyły – mówi
Tomasz Adler.
W akcję co roku zaangażowanych jest około 30 wolontariuszy. Kontynuacją Gwiazdkowej Niespodzianki
jest tydzień, w którym dzieci będą mogły uczestniczyć
w zabawach i warsztatach. Ich podsumowanie odbędzie
się już w najbliższą sobotę 26 stycznia. – W sobotę
o godz. 16 w naszym kościele, w Rudzie przy pl. Chopina 3 dzieci będą miały okazję zobaczyć przedstawienie
przygotowane przez krakowską grupę teatralną. Na
spektakl zapraszamy całe rodziny z dziećmi – nie tylko
te, które uczestniczyły w zajęciach. Chcemy w ten sposób przybliżyć lokalnej społeczności naszą działalność
– zachęca Tomasz Adler. 
AW

Foto: R. Ruda

25 lat temu, gdy nikt nie myślał o Unii Europejskiej,
pomiędzy Rudą Śląska a miejscowością Leimen
w Niemczech Zachodnich, nawiązano kontakty kulturalne, dzięki którym powstało Stowarzyszenie Koła
Przyjaźni Miast Ruda Śląska – Leimen. W piątek
(18.01) stowarzyszenie obchodziło uroczystość 25-lecia
swojego istnienia. – Stowarzyszenie powstało dzięki nawiązaniu kontaktów polsko-niemieckich przez dzieci
z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Rudzianie”. Początkowo członkami były rodziny dzieci z zespołu. Z cza-

sem grono sympatyków rozszerzyło się na innych mieszkańców naszego miasta – mówi Janusz Ruda, prezydent
stowarzyszenia sprawujący swoją funkcję od ponad
23 lat.
Spotkanie rocznicowe upłynęło na wspomnieniach,
oglądaniu kroniki, zdjęć, pamiątek i filmów. Obecnie
w Stowarzyszeniu Koła Przyjaźni Miast Ruda Śląska
– Leimen działa 14 rodzin. W spotkaniu wzięli udział
także zaproszeni goście, działacze i założyciele stowarzyszenia. 
AW

Katowice

Kochłowickie jasełka na uniwersytecie
Niezwykłe przedstawienie jasełkowe w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Kochłowicach
można było podziwiać na Uniwersytecie Śląskim.
W piątek (18.01) młodzi rudzianie popisali się swoimi
aktorskimi talentami przed zagranicznymi studentami
ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
– Bardzo się cieszę, że nasz zespół jasełkowy miał zaszczyt wystąpić na spotkaniu noworocznym zorganizowanym dla studentów cudzoziemskich przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zaproszenie otrzymaliśmy od pani dyrektor tej szkoły, profesor
Jolanty Tambor w ramach współpracy, którą prowadzimy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej już trzeci rok
– zaznacza Katarzyna Szuba, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20 w Kochłowicach.
Spotkanie jasełkowe odbyło się w auli Wydziału Prawa i Administracji. Dzięki dzieciakom publiczność mogła poczuć klimat polskich Świąt Bożego Narodzenia.
– Dziękuję nauczycielkom, które przygotowały naszych
uczniów, czyli paniom: Barbarze Poranek, Barbarze

Foto: SP nr 20

Foto: mat. pras.

Stowarzyszenie
świętuje
w tym
roku
jubileusz
25-lecia
istnienia.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 20.

Życzenia uczestnikom koncertu
złożyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

W kabaretowym i muzycznym klimacie babcie
i dziadkowie rozpoczęli obchody swojego święta podczas koncertu w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Na jego deskach w niedzielny (20.01) wieczór publiczność ugościli Grzegorz Poloczek wraz
z przyjaciółmi – Kasią Piowczyk oraz Bartosem.
Uczestnicy koncert mogli wysłuchać m.in. świątecznych melodii oraz wspólnie pośpiewać. Nie zabrakło
również życzeń oraz podziękowań. – Dziękuję Państwu
za to, że po raz kolejny przyjęliście nasze zaproszenie,
by wspólnie świętować ten szczególny czas, jakim jest
Dzień Babci i Dzień Dziadka – podkreślała Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Bezmiar bezwarunkowej miłości, którą nas otaczają babcie i dziadkowie sprawia, że pozostają w sercach wnuków na zawsze, również w dorosłym życiu. Mądrości życiowej,
której są skarbnicą, nie da się wyczytać z żadnej książki
czy encyklopedii. Za tę naukę należy im się szacunek
i wdzięczność – dodała. 
JO

CZARNY LAS

Kolędowania czas

Ogłozie i Halinie Woźniak. Pani Beacie Trosze za dekoracje, a pani Małgorzacie Lebudzie za pomoc. Na słowo
uznania zasługują także rodzice występujących uczniów,
którzy zaangażowali się w organizację. Podobno byliśmy pierwszym zespołem ze szkoły podstawowej, który
wystąpił na uniwersytecie. Tym większe to dla nas wyróżnienie. Studenci żywo reagowali na grę aktorów
i wątki humorystyczne przedstawienia – dodała Katarzyna Szuba.
AL

BIELSZOWICE

Jasełka integracyjne

Foto: AW

REKLAMA

Każdy występ młodych artystów był nagradzany oklaskami.

Już po raz piętnasty odbyły się w Rudzie Śląskiej Jasełka Integracyjne. W miniony wtorek (15.01) na scenie
bielszowickiego Domu Kultury zaprezentowały się
dzieci z kilku rudzkich szkół i przedszkoli.
Rudzkie placówki edukacyjne po raz kolejny zorganizowały wspólne jasełka. Przed liczną publicznością
swoje talenty zaprezentowały dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 30 oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 8, 13, 14 i 17, Szkoły Podstawowej nr 11 Spe-

Foto: JO

Gwiazdkowa
niespodzianka
po raz szósty

cjalnej, Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św.
Łukasza oraz zespół muzyczny z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosko.
Wyjątkowość tego przedsięwzięcia polega na tym, że
w jednym koncercie bierze udział wielu nieznających
się, różniących się wiekiem i osobowością młodych artystów. W jasełkach udział biorą przedszkolaki oraz
uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, a także
klasy integracyjne i specjalne.
AW

Foto: JO

RUDA

Podczas niedzielnego koncertu
zaprezentowały się m.in. rudzkie schole.

Rudzkie Spotkania Kolędowe to już 24-letnia tradycja w naszym mieście. W tym roku muzycy z Rudy Śląskiej i nie tylko kolejny raz spotkali się w kościele pw.
Ducha Świętego na Czarnym, by wspólnie z publicznością raz jeszcze przeżywać bożonarodzeniowy czas.
W trakcie niedzielnego koncertu (20.01) wystąpili
soliści oraz pięć zespołów nie tylko rudzkich, bo zaproszenie przyjęła także m.in. schola z Górki Klasztornej.
Wykonawcy zaprezentowali kolędy, pastorałki oraz
utwory z repertuaru własnego. Do kolędowania przyłączyła się publiczność, która tłumnie zgromadziła się
w kościele. – Kolędowanie to chyba nasza najlepsza tradycja, bo dzięki temu każdy sięga do swojego dzieciństwa i korzeni. Tradycja ta przetrwała i ludzie cały czas
lubią śpiewać kolędy, a spotkań kolędowych zrodziło się
naprawdę dużo – podkreśla Grzegorz Gros, pomysłodawca wydarzenia i dyrygent scholi „Duchu Ogniu”.
Przypomnijmy, że pomysł na Rudzkie Spotkania Kolędowe zrodził się 24 lata temu. – Początkowo chodziło
o to, by w ten sposób zorganizować spotkanie członków
scholi parafialnych z Rudy Śląskiej. Była to świetna
okazja, by wymienić doświadczeniami oraz zaprezentować swoje osiągnięcia. I tak te spotkania przetrwały do
dzisiaj – podsumowuje Grzegorz Gros.
JO
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GÓRNIKU!

KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego 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-Rudzie w rejonie ulicy
Bukowej, stanowiąca działkę nr 576/5198 o powierzchni 591 m², obręb
Ruda, karta mapy 5, KW nr GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi
są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu
pod zabudowę usługową (symbol planu UK1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-usługowych i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest porośnięta
trawą, drzewami i krzewami. Znajduje się na niej skarpa i woda stojąca.
Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki inwestycyjnej – co
będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne
nieruchomości.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 98.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o
podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. o godz. 11.00 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) oraz w terminie do dnia 19.02.2019 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 4.900,00 zł, przelewem na konto lub w
kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem 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.
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Usługi

Nieruchomości

łych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

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

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

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

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

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 93 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2, 114
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Halemba, dwupokojowe, 44 m2, 123 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.

Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2,
109 tys., Niedzieli, 38 m2, 78 tys. Tel. 793017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
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.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje
c.o. Tel. 784-699-569.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Pranie tapicerki meblowej, dywanów.
Szybko i solidnie. Tel. 519-639-121.

USŁUGI POGRZEBOWE
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32
242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów jednorodzinnych.
Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności
od 89 m2, WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2,
GODULA „Paryż” od 125 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.
Mieszkanie na sprzedaż – Bykowina,
ul. Sławika – 3 pokoje – 107.000 zł. Tel
668-845-818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię mieszkanie w bloku w każdym stanie (do remontu, zadłużone) Tel. 502-827919.
Kupię bezpośrednio kamienice całość
lub udziały. Tel. 887-877-189.
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
www.fhutechnika.pl, tel. 785-720-563.
Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.
Sprzedam dom do zamieszkania 80 m2 w
Przybynowie, koło Myszkowa. Tel. 501-356014.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
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).
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
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788266-235.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel.
32 243-65-99.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.
Firma budowlana z Zabrza zatrudni, pracowników ogólnobudowlanych, elektryków,
instalatorów wod.-kan. i c.o. Prawo jazdy
kat. B mile widziane. Kontakt tel. 32 740-9163, 604-908-300.
WPBK-BIS-EXPORT sp. o.o. zatrudni górników pod ziemią do wykonywania prac na terenie kopalni Bielszowice. Tel. 883-953-430.

Różne

Motoryzacja

Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.

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

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

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, ca-

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja:
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor
techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00,
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Pływanie

Młodzi pływacy z medalami
Za oknem zima, ale młodzi pływacy kochłowickiej
Manty rozgrzewają osiągnięciami. W środę (16.01)
w drugiej rundzie Ligi Klubów Śląskich w Radlinie
wypływali oni medale i rewelacyjne wyniki. W zawodach rywalizowali zawodnicy z rocznika 2007.
Miejsca na podium zajęli: 1. miejsce 100 m stylem
grzbietowym – Kinga Nowara; 1. miejsce stylem klasycznym na 200 m oraz stylem dowolnym na 100 m
– Marta Poppe; 2. miejsce stylem klasycznym na 200 m
oraz stylem zmiennym na 200 m – Wiktoria Drażyk
oraz 1. miejsce sztafeta dziewcząt 4x50m stylem
zmiennym w składzie Kinga Nowara, Wiktoria Drażyk,
Marta Poppe i Michalina Skudlik. Po dwóch rundach
zespół zdobył 2. miejsce w klasyfikacji klubowej z nie-

Siatkówka

Juniorki awansowały do półfinałów

wielką stratą 28 punktów do lidera. Z kolei w piątek
(18.01) w drugiej rundzie Ligi Klubów Śląskich w Dąbrowie Górniczej rywalizowali zawodnicy z rocznika
2006. Miejsca na podium zajęli: Konrad Zdebel
(2. miejsce 200 m stylem klasycznym) oraz Dawid Malik (3. miejsce 100 m stylem dowolnym). Na drugim
miejscu uplasowała się sztafeta chłopców 4x50m stylem zmiennym w składzie: Dawid Malik, Konrad Zdebel, Adam Pawlik i Jakub Pawlaczyk. Natomiast po
dwóch rundach zespół zajął 3. miejsce w klasyfikacji
klubowej. Najbliższe starty podopiecznych Manty odbędą się 25.01 (Liga Klubów Śląskich, rocznik 2008),
28.01 (Liga Klubów Śląskich, rocznik 2005 i starsi)
oraz 30.01 (Liga Klubów Śląskich, rocznik 2009).

Pływanie to moje życie

Rozmawiamy z pływaczką amatorką Genowefą Drużyńską. W ubiegłym roku pani Genowefa
otrzymała statuetkę „Najlepszego Sportowca Amatora” w Plebiscycie na Sportowca i Trenera, który zorganizowała redakcja „Wiadomości Rudzkich”.
– Minął już rok od tamtego wydarzenia, ale jeśli
sięgnie Pani pamięcią, co Pani czuła po informacji
o wygranej w swojej kategorii?
– Kiedy dowiedziałam się, że wygrałam w tej kategorii, poczułam ogromną radość i wzruszenie. To było
dla mnie coś niesamowitego. Dzięki tej nagrodzie
przekonałam się, że moja praca i treningi nie idą na
darmo. Poczułam się doceniona i zrozumiałam, że rudzianom podoba się to, co robię, ponieważ otrzymałam od nich bardzo dużo głosów. Ta nagroda dała mi
motywację do dalszego działania, dlatego postanowiłam nie zawieść osób, które we mnie wierzyły i na
mnie głosowały. Przywdziałam więc swoją zbroję,
czyli kostium kąpielowy i walczyłam, zdobywając
złoto, srebro, brąz. Dlatego zachęcam wszystkich do
spróbowania sił w tym plebiscycie. To świetna zabawa
i niesamowite emocje!
– Czyli można powiedzieć, że dzięki wygranej
w plebiscycie spełniło się jedno z Pani marzeń?
– Można tak powiedzieć. Poczułam się bardzo doceniona i zrozumiałam, że warto realizować swoje marzenia.
– A jakie teraz ma Pani marzenia?
– Jedno z moich największych marzeń udało mi się
już zrealizować. Przepłynęłam Wisłę wpław. Coś, co
na początku wydawało się niemożliwe, stało się prawdą. Uważam to za sukces życia i jestem z tego dumna.
Teraz też mam w głowie wiele innych marzeń i planów
na przyszłość.
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Pływaczka otrzymała statuetkę
podczas zeszłorocznego plebiscytu.
– Proszę jeszcze przypomnieć, jak rozpoczęła się
Pani przygoda z pływaniem?
– Zaczęłam pływać w 2012 roku, czyli po przejściu
na emeryturę. Postanowiłam się troszkę rozerwać. Wybrałam pływanie na basenie przy ul. Chryzantem
w Rudzie, który znajduje się w pobliżu mojego domu.
Super atmosfera, życzliwi ludzie. Dlatego postanowiłam dać z siebie wszystko i zaczęłam osiągać pierwsze
sukcesy. Uważam, że wszyscy powinni uprawiać jakiś
sport, bo to sposób na życie, który pomaga spełniać
marzenia. Ja płynę dalej, choć mam już 68 lat.

Siatkarki nie dały szans swoim przeciwniczkom.
W szkolnych salach sportowych w Rudzie Śląskiej
odbył się turniej 1/4 Mistrzostw Śląska Juniorek, którego stawką był awans do półfinałów tych rozgrywek
i znalezienie się w grupie ośmiu najlepszych zespołów
w województwie. W rezultacie to rudzianki pokonały
swoich przeciwników.
W zawodach rywalizowały cztery zespoły:
MKS-MOS Płomień Sosnowiec, MKS Bielsko-Biała, GS UKS Krzanowice oraz gospodarz KPKS Halemba. Awans uzyskać mogły tylko dwie najlepsze
ekipy. Pierwszego dnia (11.01) turniej odbywał się
w sali przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku. W meczu otwarcia zmierzyły się ze sobą zespoły z Sosnowca
i Krzanowic, z którego zwycięsko wyszło sosnowiczanki wygrywając 3:0. Podobny wynik padł w drugim
spotkaniu, w którym gospodynie pokonały bielszczanki. W sobotę i niedzielę rozgrywki odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Drugi dzień zmagań
był kluczowy. W pierwszym meczu gospodynie pokonały zespół z Krzanowic, a Płomień pokonał

MKS Bielsko-Biała i ponownie oba mecze skończyły
się takim samym wynikiem (3:1). Tym samym zespoły
z Rudy Śląskiej i Sosnowca zameldowały się w półfinałach. Wciąż jednak pozostawała walka o lepsze rozstawienie w turnieju. W niedzielę (13.01) najpierw
MKS Bielsko-Biała pokonał zespół GS UKS Krzanowice wynikiem 3:1 po bardzo wyrównanym meczu
i tym samym zajął 3. miejsce w turnieju. W starciu finałowym spotkały się najlepsze drużyny tego turnieju.
W zdecydowanie najlepszym meczu turnieju zwycięstwo odniosły gospodynie, pokonując rywalki 3:0. Tym
samym z pierwszego miejsca awansował KPKS Halemba, a z drugiego MKS-MOS Płomień Sosnowiec.
Turniej półfinałowy rudzianki rozegrają 25-27 stycznia
w Bielsku-Białej.
Skład KPKS-u Halemba: Oliwia Wilk, Zuzanna Pilchowska, Nicole Stencel, Kinga Watola, Karolina Szafarczyk (K), Weronika Nalewajka, Magdalena Wilczek,
Karolina Grzęda, Natalia Szweda (L), Monika Skworc,
Malwina Kujon oraz Kamila Poloczek.

Piłka ręczna

Zwycięstwo szczypiornistów

Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2018 roku

Ostatnie chwile, by zgłosić sportowca
Jeszcze do 25 stycznia można zgłaszać kandydatów do Plebiscytu na Sportowca i Trenera 2018 Roku, który już po raz 26. organizuje redakcja „Wiadomości Rudzkich”. W tym roku znowu wspólnie
z Wami wybierzemy najlepszych sportowców z Rudy Śląskiej. Nie zastanawiajcie się dłużej, tylko
przesyłajcie zgłoszenia!
Podczas plebiscytu będziecie mieli możliwość wyłonienia swoich faworytów w kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec, Sportowiec Skrzat oraz Sportowiec Amator. Do 25 stycznia 2019 r. przyjmujemy
zgłoszenia. Natomiast po tej dacie rozpocznie się głosowanie. Wszystko to podsumujemy uroczystą galą
na początku marca.
Kandydatury zostaną opublikowane w gazecie,
na portalu wiadomoscirudzkie.pl i na naszym fanpage’u. Wszyscy, którzy chcą zgłosić swoich kandy-

datów w kategoriach: Najlepszy Sportowiec, Najlepszy Trener oraz Sportowiec Skrzat powinni nadesłać
wiadomość w tej sprawie na maila agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl lub redakcja@wiadomoscirudzkie.pl z następującymi danymi o kandydacie:
imię i nazwisko, zdjęcie, adres, nazwa klubu, numer
PESEL, wiek, krótka notka opisująca osiągnięcia
sportowe kandydata w roku 2018. Zgłoszenia można
także dostarczać osobiście do redakcji „Wiadomości
Rudzkich”.
Zarówno kandydaci na najlepszego sportowca, jak
i trenera powinni urodzić się w Rudzie Śląskiej lub
trenować w klubie z naszego miasta. W kategorii
skrzat obowiązuje limit wiekowy do 13 lat. W kategoriach: Najpopularnieszy Sportowiec, Sportowiec
Amator i Sportowiec Skrzat zwycięzców wybiorą
Czytelnicy.

Ostatni mecz dał szczypiornistom Grunwaldu powód do radości.
Rudzcy szczypiorniści po raz kolejny pokazali, że
stać ich na wiele. W rozgrywanym awansem spotkaniu
II ligi mężczyzn piłkarze ręczni Grunwaldu bez problemu pokonali młodych zawodników drugiej drużyny
Stali Mielec. Przed spotkaniem nietrudno było wskazać
faworyta meczu. Pozycja w tabeli wskazywała, iż to
gospodarze powinni poradzić sobie bez problemów ze
Stalą Mielec i zainkasować kolejne trzy punkty. Co
prawda to goście zdobyli pierwszą bramkę, ale było to
ich ostatnie prowadzenie w tym meczu. Z minuty na

minutę podopieczni trenera Arkadiusz Miszki powiększali przewagę nad rywalem i na przerwę zeszli
z ogromnym bonusem. Po przerwie widać było rozluźnienie w szykach obronnych Grunwaldu i to spowodowało, że gra się wyrównała. W żadnym momencie
zwycięstwo rudzian nie było jednak zagrożone. Szanse
gry dostali wszyscy zawodnicy, a najskuteczniej rzucał
na bramkę przeciwnej drużyny Michał Jałowiecki, który sześć razy wpisał się do protokołu. Warto też dodać,
że świetnie rzuty karne bronił Łukasz Błaś.
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