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W kręgu poezji
i prozy
Informujemy,
że 30 kwietnia gazeta
,,Wiadomości Rudzkie"
nie będzie wydawana.
Ponadto w dniach
od 1 do 3 maja br.
redakcja będzie
zamknięta.

POŻYCZKI
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Więcej str. 8
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INFORMACJA O ZMIANACH GODZIN
PRACY URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
2 maja 2019 r. Urząd Miasta będzie NIECZYNNY
12 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta
będzie CZYNNY od 8.00 do 16.00
13 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie
CZYNNY od 8.00 do 16.00
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HALEMBA

RUDA ŚLĄSKA
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szymi zuchami, druhnami i druhami
podczas XIII Olimpiady Sportowej Hufca Ruda Śląska. To był czas pełen radości i pozytywnej energii – mówiła Grażyna Dziedzic.
AW

W olimpiadzie wzięło udział 370 harcerzy i zuchów.

jeżeli chodzi o grupę naszych najstarszych
radnych, którzy zapewne nie startowaliby
w wyborach na kolejną kadencję. Teraz
mają możliwość jeszcze przez rok zasiadać
w radzie – podkreśla Józef Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów.
Podczas poniedziałkowej sesji radni mogli także dowiedzieć się więcej na temat
funkcjonowania Szpitala Miejskiego, którego przedstawiciele zostali zaproszeni
na posiedzenie. Tradycyjnie rozmawiano
również o Rudzkiej Karcie Seniora i współpracy z ,,Wiadomościami Rudzkimi”.

Radni seniorzy aktywnie
uczestniczyli w obradach.
Pojawił się ponadto temat tegorocznych
obchodów 60-lecia miasta oraz współpracy
z powstającą fundacją Och Senior.
JO

NOWY BYTOM | WIREK

Dyskutowali o autyzmie
Konferencja skierowana do dyrektorów
i nauczycieli przedszkoli oraz szkół, a także
rodziców dzieci ze spektrum autyzmu odbyła się w minionym tygodniu w Miejskim
Centrum Kultury. Podczas panelu dyskusyjnego zaplanowano rozmowy ze specjalistami oraz praktykami na temat tego, jak
wspierać dzieci i nauczycieli w systemie
edukacji oraz w jaki sposób powinna przebiegać współpraca z rodzicami.
– Dyskutowaliśmy o zaburzeniach sensorycznych i o tym, jaki mają one wpływ na
funkcjonowanie dzieci w placówce. Ponadto mówiliśmy m.in. o tym, co może zrobić
nauczyciel, który nie jest specjalistą w tej

dziedzinie, a także o tym, gdzie może uzyskać wsparcie w tym zakresie – mówiła
Małgorzata Krajewska, nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 12 Specjalnej w Wirku.
– Podczas spotkania poruszono również temat trudnych zachować u dzieci z zaburzeniami i ich wpływie na prace nauczyciela
oraz pozostałych uczniów w klasie
– dodała.
Organizatorem konferencji z okazji
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
była Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna
im. św. Łukasza, która równocześnie zapowiedziała przygotowanie kolejnych tego
typu konferencji. 
AW
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Każdy sportowy sukces
został nagrodzony.

Członkowie rudzkiej Rady Seniorów
spotkali się w poniedziałek (8.04) podczas
kolejnej sesji. Dotyczyła ona głównie przedłużenia kadencji rady oraz przekazania
informacji na temat działalności Szpitala
Miejskiego.
– Zgodnie z uchwałą Rady Miasta
z 21 marca tego roku kadencja Rady Seniorów miasta Ruda Śląska została przedłużona o roku, a więc potrwa do maja przyszłego roku. Będzie wynosiła pięć lat tak jak
w przypadku pozostałych organów samorządowych. To cenna zmiana, zwłaszcza

Foto: JO

Seniorzy obradowali

Foto: AW

Olimpiada harcerzy
W minioną niedzielę (7.04) dobiegła
końca kolejna już edycja Olimpiady
Sportowej Hufca ZHP Ruda Śląska.
Przez trzy dni Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 w Halembie była areną zmagań harcerzy. Uczestnikom zagwarantowano dużo emocji, mnóstwo rywalizacji, a przede wszystkim wiele radości
i uśmiechu.
W corocznym wydarzeniu wzięło
udział ponad 370 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów. Na zakończenie olimpiady
wręczono nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Jednak nie liczyły się medale,
a wspólna zabawa. W podsumowaniu
sportowych zmagań wzięła udział m.in.
prezydent miasta.– Spotkałam się z na-
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Pierwsza konferencja zgromadziła
spore grono zainteresowanych.
REKLAMA
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Co dalej ze strajkiem?
W 65 szkołach oraz przedszkolach w Rudzie Śląskiej rozpoczął się w poniedziałek strajk nauczycieli. Niedzielne rozmowy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych
ze stroną rządową nie przyniosły bowiem rozstrzygnięcia. To oznacza, że zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek w placówkach oświatowych, które opowiedziały się za strajkiem, nie było
zajęć dydaktycznych, a rodzice musieli zapewnić opiekę dla swoich uczących się dzieci.

W naszym mieście do strajku przystąpiło 94
proc. placówek oświatowych, czyli 65 z 70. Nie
strajkują natomiast cztery miejskie przedszkola
– nr 4, 21, 25 i 30, a także Młodzieżowy Dom
Kultury w Rudzie. Czego oczekują protestujący
nauczyciele? Wśród postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego znalazły się: podwyżka
w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych; większe nakłady na oświatę z budżetu; zmiana oceny pracy nauczycieli oraz ścieżki
awansu, a także dymisja minister edukacji, Anny Zalewskiej. W trakcie rozmów padły kontrpropozycje ze strony rządu, te jednak były nie
do przyjęcia przez PZN oraz FZZ.
Protestujących nauczycieli poparły władze
Rudy Śląskiej. – W geście solidarności z protestującymi nauczycielami, podjęłam bardzo ważną dla nich decyzję – w przypadku podjęcia
strajku, pieniądze przewidziane na wynagrodzenia zostaną przekazane rudzkim placówkom
oświatowym w całości, zgodnie z planem finansowym na dany miesiąc. Nie będziemy pomniejszać środków na wypłaty, bez względu na to, ile
potrwa strajk, a o ich podziale zdecydują dyrektorzy. Zdaję sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji
znajduje się obecnie środowisko nauczycielskie
i pracownicy oświaty, dlatego mam nadzieję, że
ta decyzja będzie dowodem naszego szacunku
dla misji edukacyjnej, której się podjęli – podkreśliła prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna
Dziedzic. – Uważam, że pedagodzy powinni być
godnie wynagradzani. Nie możemy godzić się
na to, żeby ci, którzy odpowiadają za edukację,
bezpieczeństwo i przyszłość naszych dzieci,
otrzymywali jedne z najniższych pensji nauczycielskich w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że
osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki
oświatowej w naszym państwie, w końcu dostrzegą ten problem, podejmą zdecydowane
działania, słuszne decyzje i zapewnią odpo-

wiednie środki na oświatę, które pozwolą na
zwiększenie wynagrodzeń w tym sektorze, nie
obciążając tym samorządów – dodaje.
Piątkowe rozmowy zakończyły się jednak
fiaskiem i pod koniec ubiegłego tygodnia dyrektorzy szkół oraz przedszkoli mieli obowiązek poinformować rodziców o tym, czy w poniedziałek rozpocznie się strajk, czy też nie.
Również w niedzielę podczas rozmów tzw.
ostatniej szansy nie udało się zawrzeć porozumienia. Jedynie „Solidarność” je podpisała
(z czym nie zgadza się część solidarnościowych
nauczycieli). Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek (8.04) oficjalnie rozpoczął się strajk.
– Jeżeli mimo wszystko, mimo apelów, rodzice
przyprowadzili dzieci do szkoły czy przedszkola, rolą dyrektora jest to, żeby zająć się opieką
nad dzieckiem. Jego zadaniem jest zorganizować opiekę – mówi Irena Gajdzik, szefowa oddziału ZNP w Rudzie Śląskiej. – Wiem, że
w poniedziałek było kilka takich Przypadków
i opieka została zapewniona – dodaje.
Jakie inne możliwości mają rodzice? Jeżeli
nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, mogą
ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Wynika to
z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa. Zasiłek taki przysługuje, kiedy pracownik nie może wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem do ukończenie 8 lat
m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły/przedszkola/żłobka.
Do wtorku do godz. 11 (do momentu zamknięcia tego numeru gazety) nie udało się
osiągnąć porozumienia pomiędzy nauczycielami a rządem. – Strajk prowadzony będzie
do odwołania. Jak na razie rząd nie wystąpił
z propozycją, o której moglibyśmy rozmawiać. Dotychczas strona rządowa przychodziła na rozmowy z tym samym, mimo że wiedziała, iż się na to nie zgodzimy. Czekamy na
ruch ze strony rządu – podsumowała Irena
Gajdzik.

Joanna Oreł

Spotkania z mieszkańcami

Czas na Rudę, Godulę i Orzegów
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego, przebudowa ulicy Piastowskiej oraz remont
Muzeum Miejskiego to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na spotkaniu prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy. Z kolei mieszkańców Goduli i Orzegowa najbardziej interesowały sprawy miejsc parkingowych oraz zmian
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Obydwa spotkania tradycyjnie rozpoczęły się od przedstawienia inwestycji planowanych lub wykonanych w danej dzielnicy. W Rudzie wśród najważniejszych zakończonych przedsięwzięć znalazła się rewitalizacja doliny Rowu Rudzkiego. Kolejna inwestycja to budowa kompleksu boisk przy ul. Norwida.
Zmodernizowane zostało także boisko przy Szkole Podstawowej nr 30. Poza tym ku końcowi zmierza jedna z największych
inwestycji w dzielnicy Ruda, czyli budowa ronda przy ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego. – Dzięki tej inwestycji
zwiększy się bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym skrzyżowaniu. Będziemy poruszać się bardziej komfortowo niż dotychczas
– powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.
W Rudzie rozpoczęta została także przebudowa ul. Piastowskiej. W trakcie realizacji jest też remont Muzeum Miejskiego.
O jego przebieg dopytywał jeden z mieszkańców. Zapytał
również o powstanie Parku Kulturowego. – Remont placówki
trwa, za niedługo rozpocznie się kolejny etap tej inwestycji
– poinformowała prezydent Grażyna Dziedzic. – Jeśli natomiast chodzi o Park Kulturowy to w zeszłym roku podpisałam
list intencyjny, który pozwolił na rozpoczęcie prac nad tym
przedsięwzięciem. Temat jest już bardzo zaawansowany. To
wspaniała sprawa dla całej Rudy Śląskiej. Chcemy, żeby
uchwała w tej kwestii była procedowana na czerwcowej sesji
Rady Miasta – dodała.
Na spotkaniu padło wiele pytań dotyczących najbliższego
otoczenia mieszkańców. Wśród nich było pytanie dotyczące
remontu nawierzchni ul. Żeleńskiego. – Naprawimy nawierzchnię wtedy, kiedy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa na tej ulicy. Nie ma sensu robić tego teraz, skoro i tak
niedługo trzeba ją będzie skuć, żeby wykonać kanalizację
– tłumaczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
– Budowa kanalizacji zaplanowana jest na 2020 rok pod warunkiem, że otrzymamy środki na ten cel – dodała Sonia Gałuszka
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.
Z kolei jedna z mieszkanek Rudy zadała pytanie odnośnie
remontu stadionu Slavii. – Kilka lat temu miasto wybudowało
przy Slavii boisko ze sztuczną trawą, ale to było jeszcze przed
zmianą ustawy dotyczącej użytkowania wieczystego. Obecnie
nie mamy prawnych możliwości, żeby wyremontować stadion,
bo nie jest on własnością miasta – tłumaczyła prezydent Grażyna Dziedzic.

Foto: AL

STRAJK NAUCZYCIELI
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Spotkanie w Rudzie było szóstym w wiosennym cyklu.

Z kolei podczas spotkania dla mieszkańców Goduli oraz
Orzegowa zapowiedziano, że wkrótce rozpoczną się prace
związane z rewitalizacją Placu Niepodległości. Zaś w ramach
budżetu obywatelskiego przy Szkole Podstawowej nr 40 powstanie infrastruktura sportowa. Natomiast przy ul. Fojkisa
w Orzegowie zaplanowano plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami. Opracowywana jest również dokumentacja projektowa dotycząca budowy
trasy N-S w kierunku północnym oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Starej i Pawła.
Podczas spotkania poruszona została kwestia braku miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Lipa i Lipińskiej, a także padła propozycja dotycząca zmiany kierunku ruchu w obrębie parkingu
przy Szpitalu Miejskim. – Obecne rozwiązanie podyktowane
jest wyłącznie dobrem pacjentów oraz jak najszybszym i najmniej kolizyjnym przejazdem karetek pogotowia – wyjaśniła
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Mieszkańcy pytali o dalsze plany związane z linią tramwajową numer 9. – Miasto nie jest zainteresowane likwidacją tej linii, jednak sprawą kluczową jest modernizacja torowiska na
całej długości, by nie zagrażała bezpieczeństwu pasażerów.
Spółka Tramwaje Śląskie ma w planach remont trasy na odcinku od kościoła w Bytomiu-Szombierkach do pętli w Chebziu.
Wykonanie zaplanowane jest do końca roku – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Rozpatrujemy obecnie możliwość przekazania naszych udziałów do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, by to właśnie ona zajęło się całościowo tematem komunikacji – dodał.
AL, AW
OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:
• 11.04

– czwartek, godz. 17.00

– Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Tydzień dla bezpieczeństwa

10.04 rusza 11. edycja akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, którą organizuje redakcja „Wiadomości Rudzkich” wraz z partnerem strategicznym,
czyli Grupą AUTO-BUD Sp. z o.o. Przez najbliższy tydzień kierowcy, którzy odwiedzą jedną z dwóch stacji kontroli pojazdów w naszym mieście, bezpłatnie będą
mogli sprawdzić stan techniczny swoich pojazdów. Oprócz pewności, że wszystko
działa sprawnie, otrzymają także zawieszkę zapachową.
Przy okazji kolejnych kampanii uczestniczą w niej zarówno nowicjusze, jak
i stali „goście”. – Dlaczego? Odpowiedź
jest prosta. Z jednej strony bezpieczeństwo
moje i moich bliskich jest najważniejsze,
ale równocześnie trzeba myśleć także o innych kierowcach, czy pieszych. Bo przecież to, czy mój samochód jest sprawny,
ma znaczenie dla wszystkich uczestników
ruchu – mówi pan Paweł z Nowego Bytomia, który kolejny raz zamierza skorzystać z bezpłatnego przeglądu. – Wystarczy
poświęcić kilka chwil, a gwarancja bezpieczeństwa, jaką zyskujemy, jest nieoceniona – dodaje.
Skontrolować bezpłatnie samochód
można w dni robocze od 10 kwietnia
do 17 kwietnia (od środy do środy)
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
OMEGA w Goduli (ul. Stara 1) oraz
w Bykowinie na Stacji Kontroli Pojazdów
ALFA (ul. Szpaków 51). W OMEDZE
bezpłatne przeglądy prowadzone są w dni
robocze w godzinach od 9 do 17, natomiast w ALFIE – w dni robocze od godz. 10
do godz. 16. Warto dodać, że nie jest to

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

obowiązkowy, coroczny przegląd techniczny, więc diagności nie będą nikomu
zabierali dowodu rejestracyjnego w przypadku wykrycia usterki, a jedynie zasugerują, co należy naprawić lub wymienić.
– W ramach kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” nasi diagności kompleksowo sprawdzą sprawność
układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, ogumienia, a także oświetlenia
i ogólnego stanu technicznego samochodów – zapowiada Andrzej Izydorczyk,
diagnosta i kierownik Stacji Kontroli Pojazdów ALFA. – Gorąco zachęcamy
wszystkich kierowców do udziału w akcji,
która nic nie kosztuje, a dzięki której na
naszych drogach jest bezpieczniej – dodaje Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
w Goduli.
Kierowcy, którzy chcą skorzystać
z kampanii, muszą pojawić się na jednej
z dwóch stacji diagnostycznych z zaproszeniem, które dostępne jest na stronie
www.wiadomoscirudzkie.pl. Można je
także odebrać w redakcji „Wiadomości
Rudzkich”. – Za każdym razem, kiedy organizujemy naszą wspólną akcję, zainteresowanie ze strony kierowców jest bardzo
duże. Cieszy nas to oraz mam nadzieję, że
i tym razem uda nam się pobić rekord
w trosce o bezpieczeństwo – podsumowuje Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor
naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA

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:
A. I nieograniczony przetarg ofertowy na najem wymienionych w wykazie lokali użytkowych.
B. II nieograniczony przetarg ofertowy na najem boksu handlowego w pawilonie wolnostojącym z c.o.
w Rudzie Śl. 3, ul. Joanny 14, boks nr 6 II, o pow. 11,50 m2, stawka eksploatacyjna wywoławcza zł/m2 netto 42,24 zł/m2
netto, wysokość wadium + koszty przetargu 1.341,00 + 123,00.
Termin składania ofert 7.05.2019 r.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane w wykazie lokale
i ww. boks.
Wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu i szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118,
telefon 32 248-24-11, wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej 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-Bielszowicach przy
ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1309/38 o powierzchni 999 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
nr GL1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. działka nr 1309/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art.
43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068) obiekty budowlane powinny być usytuowane
w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 141.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.05.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

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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ZŁOTE GODY

Alina
i Edmund
Jastrzębscy.

Barbara
i Stanisław
Grabińscy.

Bernadeta
i Stanisław
Cyganowie.

Czesława
i Henryk
Pietrzakowie.

Danuta
i Jerzy
Bednorzowie.

Halina
i Teofil
Kolowie.

Jadwiga
i Andrzej
Michalscy.

Joanna
i Marian
Dehnowie.

Małgorzata
i Jerzy
Końcowie.

Maria
i Erwin
Pośpiechowie.

Róża
i Józef
Jarczakowie.

Sonia
i Erwin
Grzyszczokowie.

Stanisława
i Henryk
Sobczykowie.

Grażyna
i Jan
Krajewscy.

Władysława
i Andrzej
Warędowie.

Zofia
i Manfred
Gdyniowie.
reklama
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Rudzki Informator Samorządowy
Seniorzy z Rudy Śląskiej znów mogą za darmo przemieszczać się w obrębie miasta m.in. udając się do lekarza, urzędu czy na basen. Ruszyła kolejna edycja programu „Dzwonię i jadę”. Bezpłatne przejazdy będą organizowane do końca roku. Miasto przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł. Program realizuje fundacja Aktywni My.
Do tej pory z bezpłatnych przejazdów skorzystało ok. 7 tys. osób.

Zadzwonią i pojadą
– Popularność, jaką cieszy się od początku swojego trwania akcja „Dzwonię i jadę”, jest najlepszym dowodem na to, jak
potrzebne są tego typu inicjatywy. Realizacja programu nie byłaby możliwa, gdyby
nie prężnie rozwijający się sektor pozarządowy. Zadaniem w naszym mieście jest
wspierać takie organizacje, stąd też przekazaliśmy na projekt część potrzebnych
pieniędzy – podkreśla wiceprezydent
ds. społecznych Anna Krzysteczko.
Z bezpłatnego transportu można korzystać na terenie Rudy Śląskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.
Potrzebę przewiezienia trzeba zgłosić nie
później niż na dwa dni przed wyznaczonym
terminem transportu pod numer telefonu
661 217 743 w godz. od 8.00 do 14.00 lub
drogą elektroniczną na adres: kontakt@

fundacjaaktywnimy.pl. Z transportu może
skorzystać każdy rudzianin, który ukończył
70. rok życia lub mieszkańcy miasta powyżej 60. roku życia, ale z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) działalność
zostanie zawieszona.
– Zgodnie z sugestiami nasze godziny
pracy zostały wydłużone, w dni powszednie
jesteśmy dostępni do godz. 16.00 – mówi
Katarzyna Kinder, prezes fundacji Aktywni
My. – Zdecydowana większość wyjazdów to
wizyty lekarskie – głównie do przychodni
przy ul. Niedurnego czy do Szpitala Miejskiego w Goduli. W następnej kolejności są
to sprawy załatwiane w urzędach, rzadziej
transport na zakupy czy cmentarz – dodaje.
Przyjmującemu zgłoszenie należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz ustalić, kiedy i na jakiej trasie potrzebny jest przewóz. Zgodnie z ustaleniem,
we wskazanym dniu po zgłaszającą się
osobę podjedzie zielony bus oznaczony lo-

go projektu. – Zapewniamy usługi również
osobom wymagającym transportu specjalistycznego, które poruszają się na wózku lub
potrzebują podprowadzenia. Informację
o takiej potrzebie również należy przekazać
przy zgłoszeniu – mówi Katarzyna Kinder.
Zgłoszenia mogą dokonywać nie tylko
beneficjenci, ale także w ich imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Również opiekun osoby starszej bądź
niepełnosprawnej może bezpłatnie skorzystać z przewozu, ale jego obecność należy
wcześniej zgłosić. – Zapewnimy ponadto
przejazd grupom zorganizowanym, zgłaszanym indywidualnie lub przez instytucje,
ale takie zapotrzebowanie trzeba zgłaszać
z kilkudniowym wyprzedzeniem – informuje
Katarzyna Kinder.
Projekt „Dzwonię i jadę” został zainicjowany w 2016 roku dzięki funduszom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od tamtego czasu jest sukcesywnie wspierany przez
środki pochodzące z Urzędu Miasta Ruda

Do tej pory z bezpłatnych przejazdów skorzystało ok. 7 tys. osób.
Śląska. Tylko w 2018 roku z bezpłatnych
przejazdów skorzystało nieco ponad 3 tys.
rudzian. Z kolei od początku funkcjonowania, czyli od 2016 roku, pomocą zostało
objętych ponad 7 tys. osób. W bieżącym
roku inicjatywa otrzymała dofinansowanie
w ramach programu „Aktywizacja Osób
Starszych – Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym”.
„Dzwonię i jadę” to nie jedyny projekt
realizowany przez fundację Aktywni My.

Organizacja w dzielnicy Kochłowice przy
ul. Tunkla 1 prowadzi Punkt Pomocy Rzeczowej i Sklep Charytatywny. W miejscu
tym można otrzymać potrzebną rzecz – od
ubrań po środki higieny – jak również zostawić coś, co mogłoby się komuś przydać.
Dodatkowo angażuje się w takie przedsięwzięcia, jak wspólne strojenie choinki na
kochłowickich plantach, czy też akcje
krwiodawstwa w różnych punktach miasta.

BP

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych tematowi parku kulturowego, który ma szansę powstać na obszarze części
dzielnicy Ruda. Prace nad jego powołaniem są bardzo zaawansowane. Naszym przewodnikiem po tym niezwykłym miejscu jest rudzianin Adam Kowalski, zastępca dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Małe wielkie rzeczy

W dzisiejszej opowieści chciałbym skupić się na rzeczy małej, ale o wielkiej wadze. Rzecz małą łatwo przeoczyć, ale może
być ona zalążkiem wielkości. Nic nie jest
przecież wielkie od razu – wszelkie procesy, projekty, rewolucje, budowle zaczynają
się od małych elementów – pojedynczej
myśli, prostego rysunku, czy słowa. Rzeczy małe mają ogromny potencjał. Ze słowa wszak powstał cały świat. O czym konkretnie myślę? O przedmiocie wielokrotnie
przywoływanym, który powoli, co osobiście bardzo mnie cieszy, staje się swoistym
emblematem dzielnicy, nieformalnym logotypem przyszłego parku kulturowego,
czyli o słynnej cegle z napisem Ruda.
Ruda jest z cegły. Z cegły i kamienia.
Proszę na przykład przyjmując gości, najlepiej spoza miasta lub spoza Śląska, zapytać
o to, co w Rudzie najbardziej zwraca ich
uwagę. Nie chodzi mi o to, że Ruda jest zielona albo że niedomaga w paru obszarach,
tylko o jej krajobraz. Przeprowadzałem ten
wrażeniowy eksperyment kilkukrotnie
i odpowiedź zawsze kieruje się ku rudzkim
budynkom z czerwonej cegły (niektórzy
powiedzą, że z pomarańczowej lub rudej).
Wszystkie przedwojenne budynki w Rudzie zbudowane są z cegły i kamienia. Od

chlewików i piekaroków, przez budynki
mieszkalne, po obiekty reprezentacyjne i sakralne. W cegle mieszkamy, po cegle czasami stąpamy, wśród cegły się poruszamy.
Ceglane ściany budynków wznoszą się zaś
na kamiennej podstawie wykonanej z piaskowca. Ten piaskowiec to kolejny drobiazg, który umyka naszej uwadze, tym razem zajętej podziwianiem cegły. To dowód
na to, że zawsze jest ktoś jeszcze mniejszy.
Ktoś być może zapyta, co na Śląsku jest
szczególnego w tym, że coś wzniesiono z cegieł? W przypadku Rudy łącząc drobne
fakty docieramy do całkiem poważnych
odpowiedzi. Cegła pochodzi z rudzkiej cegielni i wytwórni szamotu, pierwszej na
terenie dzisiejszego miasta, która powstała
w 1822 r. za czasów Karola Franciszka von
Ballestrem przy dzisiejszej ulicy 1 Maja.
Zarządcą dóbr Ballestremów był już wówczas Karol Godula, a na terenie miejscowości działały znaczące zakłady przemysłowe
– cynkownia Karol i kopalnia Brandenburg.
Pracował też kamieniołom, w którym pozyskiwano wspomniany piaskowiec. Jego
ślady odnajdujemy na tzw. skałkach na granicy Rudy i Orzegowa (miejscu niezwykle
malowniczym, nieco zapomnianym, do
którego odwiedzania gorąco zachęcam).

Jeżeli chcieliby Państwo pomóc nam wypełnić przyszły park
kulturowy opowieściami, podzielić się swoimi wspomnieniami
z Rudy, porozmawiać o rudzkich pamiątkach (zdjęciach,
dokumentach, ważnych przedmiotach), które być może czekają
na odkrycie w domowych archiwach, prosimy o kontakt na:
akowalski@rik.katowice.pl

Cegielnia na południu dzielnicy i kamieniołom na jej przeciwległym końcu tworzą
zatem historyczną klamrę, dwa źródła rudzkiego krajobrazu, który do dziś odpowiada
za przywołane na początku niniejszego tekstu wrażenie. Jedno z tych źródeł – cegielnia, z której pochodziły również dachówki,
szamot i klinkier – niestety bezpowrotnie
wyschło. Nie pomaga to naszej zbiorowej
pamięci w łączeniu faktów oraz zdarzeń z historii dzielnicy w spójną i logiczną opowieść. Wróćmy jednak do drobiazgów i zapomnianej wiedzy.
Wiemy, że cegła wypalana jest z glinki.
Nie wszyscy wiemy jednak, że rudzka cegła kształtowana była z rudzkiej glinki wydobywanej m.in. w okolicach Dominium
czyli „zamku rudzkiego”. Ruda rodziła się
ze współpracy człowieka i przyrody – czasem dobrej, czasem katastrofalnej w skutkach. Historia z cegłą ma w sobie jednak
coś romantycznego – oto glina z miejscowej ziemi wędruje do lokalnej cegielni.
Dzięki kolejnemu bogactwu – węglowi
– rozpalamy piece, w których wypalamy
naszą cegłę. Przy okazji dochodzi do poskromienia ognia – groźnego żywiołu, który kilka razy – m.in. w 1850 r. i trzykrotnie
w 1868 r. – niszczył w większości drewnianą dotąd Rudę. Cegła to zatem bezpieczeństwo, poczucie trwałości, wspólnota, która
powstaje jak budynki – cegła po cegle, małe do małego. Konstrukcję wzmacnia kamień, a od góry zamyka dach pokryty dachówką. Kiedy w ruinach rudzkiego Dominium pierwszy raz zobaczyłem cegłę z wy-

Wszystkie przedwojenne budynki w Rudzie zbudowane są z cegły i kamienia.
palonym napisem Ruda odkrytą przy prowadzonych na wzgórzu pracach konserwatorskich poczułem, że przeszłość coś do nas
mówi. To uczucie towarzyszyło mi za każdym razem, kiedy już sam odnajdywałem
kolejne cegły. Wyciągałem je z ziemi, brudu. Oczyszczałem, żeby odczytać skondensowaną w jednym, drobnym słowie wielką
tajemnicę.
W wielu kulturach wierzono, że poznanie
czyjegoś imienia daje nam nad tym kimś
władzę. Ta władza nie jest jednak przemocą, tylko umożliwieniem rozmowy, możliwością zwrócenia się do kogoś po imieniu,
wywołaniem go, nawiązaniem dialogu.
Kiedy oczyszczamy przykrytą ziemią przez
150, a może więcej lat cegłę i widzimy napis Ruda, odnosimy właśnie takie wrażenie
– odkrycia imienia, które przez lata ktoś
przed nami ukrywał. Z drugiej strony poraża nas oczywistość tego, co odkryliśmy. Bo
jak to? Ruda to po prostu Ruda? Od zawsze?
W tym oczywistym fakcie wyraża się cała

lokalność, czyli konkretne miejsce (od łac.
locus), w którym jesteśmy.
Czy w Rudzie może być coś bardziej
miejscowego niż cegła z napisem Ruda?
Być może każda cegła w Rudzie, z której
zbudowane są nasze domy, kościoły, poczta, dworce itd. właśnie to chce nam powiedzieć – jestem po prostu stąd, tak samo jak
Ty. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale
to właśnie jest piękne, bo nie znajdziesz
mnie nigdzie indziej. Też możesz siebie tu
odnaleźć i polubić. Poczuj się z tym dobrze.
Stań pewnie lub śmiało się oprzyj i pomyśl,
co jeszcze możemy zbudować.
To może wizja utopijna i zbyt romantyczna jak na dzisiejsze czasy. Ale myślę,
że park może być również domem dla myślenia utopijnego, które wprawia nasze myśli w ruch. Zachęcam do wędrówek szlakiem rudzkiej cegły. Proszę je oglądać, dotykać ich, czytać je – jak książkę.
Adam Kowalski,
zastępca dyrektora RIK
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W Domu Kultury w Bielszowicach podsumowano Dni Amerykańskie. Wydarzenie jest organizowane przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 4 na cześć patrona placówki, Herberta Clarka Hoovera, 31. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystość uświetniła Amy Steinmann – konsul USA ds. prasy i kultury, a brawurowy występ dał Stan Breckenridge. Tegoroczne Dni Amerykańskie w Rudzie Śląskiej zbiegły się ze stuleciem polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. – Przypomnę, że to właśnie USA jako jedno z pierwszych państw świata uznało polski rząd z premierem Paderewskim na czele
– mówił wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dni Amerykańskie po raz XIV

– Serdecznie dziękuję, że Wasze miasto
i szkoła przechowują dziedzictwo Herberta
Hoovera, prezydenta USA oraz wielkiego
przyjaciela Polaków, a szczególnie polskich
dzieci – mówiła konsul Amy Steinmann.
– W tym roku obchodzimy 100-lecie stosunków dyplomatycznych między Polską
a USA, jednak nasza wspólna historia zaczęła się wiele lat wcześniej, kiedy o amerykańską wolność walczyli polscy generałowie: Kościuszko i Pułaski – przypomniała.
– Znakomite relacje między USA a Polską

mają długą i wspaniałą historię również
dzięki takim ludziom jak patron Waszej
szkoły – podsumowała konsul Steinmann.
Uroczystość w Domu Kultury w Bielszowicach była finałem różnorodnych działań. Na przykład na lekcjach matematyki
młodzież prowadziła obliczenia związane
z Zaporą Hoovera, na języku polskim ćwiczono kreatywne pisanie na tematy związane z USA, a na angielskim omawiano różne
aspekty amerykańskiego stylu życia, historii i kultury USA.

Amy
Steinmann
– konsul USA
ds. prasy
i kultury,
profesor
Stan
Breckenridge
oraz
wiceprezydent
Michał
Pierończyk.

– W czasie Dni Amerykańskich na
wszystkich przedmiotach w szczególny sposób nawiązywaliśmy do historii i kultury
Stanów Zjednoczonych, braliśmy też udział
w różnych konkursach, m.in. wokalnym czy
tanecznym – mówił Kamil Synoś z klasy
II c, który został laureatem 3. miejsca w rapowaniu. – Dzięki wydarzeniu bardzo dużo
dowiedziałem się o historii tego kraju oraz
życiu Herberta C. Hoovera. Zaskoczyło
mnie, że USA i późniejszy prezydent mieli
taki duży wpływ na Polskę. Okazało się, że
mamy ze sobą dużo wspólnego – mówił.
– Chyba nikt nie ma wątpliwości, że mimo
dzielącej oba kraje odległości, jesteśmy sobie bliscy. Niezmiernie cieszę się, że ta
przyjaźń trwa, że młodzież uczy się o naszej
wspólnej historii, czerpie z kultury i osiągnięć amerykańskich – mówił wiceprezydent Michał Pierończyk.
Przypomnijmy, że Herbert Clark Hoover
był cenionym na całym świecie konsultantem, ekspertem górniczym i międzynarodowym doradcą wielu spółek wydobywczych,
a także jednym z bardziej znanych amerykańskich polityków w międzywojennej Eu-

Finał Dni Amerykańskich jak zwykle zgromadził liczną publiczność.
ropie oraz sekretarzem do spraw handlu
i wreszcie – prezydentem USA. Pochodził
z biednej rodziny wiejskiego kowala w rolniczym stanie Iowa. Dzięki ciężkiej pracy
i uporowi w zdobywaniu wykształcenia,
wspierany głęboką wiarą, szybko piął się
po szczeblach kariery zawodowej oraz politycznej, by w końcu w 1929 r. osiągnąć
najwyższe stanowisko w państwie – fotel
prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki – które zajmował do 1933 roku. W historii Polski nazwisko Hoovera wiąże się
przede wszystkim z szeroko zakrojoną,

bezinteresowną, świadczoną często z prywatnych źródeł, akcją pomocy humanitarnej na rzecz Polski w czasie obu wojen
światowych, a także po zakończeniu działań wojennych – w momencie odradzania
się państwowości polskiej w 1918 r. i dźwigania z ruin po zwycięstwie nad hitlerowskim najeźdźcą. Herbert Clark Hoover powiedział kiedyś „Naczelnym zadaniem historii jest budowanie lepszego świata. Historia inspiruje tych, którzy szukają pokoju”.

AS

Andżelika Porczak z Trzebini oraz Julia Macioszczyk z Lublina zostały laureatkami V Ogólnopolskiego Konkursu „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Byłych Więźniarek KL Ravensbrück”. Tytuły przyznano w kategoriach proza i poezja. Na gali finałowej w Rudzie Śląskiej zaprezentowało się 29 finalistów. Główną nagrodą dla wszystkich jest wyjazd do Niemiec do Miejsca Pamięci KL Ravensbrück.

Wolność to umiejętność dokonywania wyboru

Julia Macioszczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie startowała w konkursie po raz trzeci,
ale po raz pierwszy udało jej się przejść eliminacje wojewódzkie. – To niesamowite
emocje, wiedząc, że osoby, które przeżyły
ten koszmar, dziś będą mnie słuchać. To
mnóstwo wzruszeń, ale i zaszczyt, że mogłam wystąpić przed tymi wspaniałymi kobietami – powiedziała laureatka. – Uważam, że należy mówić o przeszłości, wracać
do niej, żeby nie zginęła. Im więcej młodych
ludzi o tym pamięta, tym lepszych będziemy
mieli ludzi – dodała.
Z kolei Andżelika Porczak z Zespołu
Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
zaprezentowała fragment prozy z książki
Wandy Półtawskiej pt. „I boję się snów”.
– Nigdy nie brałam udziału w konkursie recytatorskim, dlatego było to dla mnie wyzwanie. Chciałam się jak najbardziej wczuć
w autorkę, odwzorować to, co ona czuła.
Obejrzałam mnóstwo wywiadów z nią, bałam się, że nie zinterpretuję tego tak jak ona,
dlatego pierwsze miejsce to dla mnie ogromne wyróżnienie – powiedziała laureatka.
Podczas prezentacji na scenie, ale i na
widowni, widać było emocje oraz ogromne
wzruszenie. Wśród honorowych gości,
obok dr Wandy Półtawskiej, na gali obecne
były: Krystyna Paradysz, więźniarka KL
Ravensbrück; Józefa Posch-Kotyrba, więź-

niarka Potulic – niemieckiego obozu dla
dzieci ze Śląska, prezes Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych; Irena Cyrankiewicz, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci Auschwitz
i Zdzisława Wodarczyk, więźniarka KL
Auschwitz. – Nie miałam skończonych
jeszcze 10 lat, kiedy zostałam przywieziona
z całą rodziną do KL Auschwitz. To był
pierwszy transport z Powstania Warszawskiego. Był wieczór. Rozdzielono nas, pozbawiono wszystkich rzeczy i zaprowadzono do łaźni. Byliśmy nadzy i sponiewierani.
Tam każdy przeżyty dzień był szczęściem.
Miałam dużo szczęścia… – wspominała
Zdzisława Wodarczyk. – Już kolejny raz
jestem na gali tego konkursu. Póki mogę
jeszcze chodzić i mówić, daję świadectwo
tamtych czasów. Cieszę się, że młodzież
uczestniczy w tym konkursie. To hołd dla
tych ludzi, którzy zginęli w lagrach, zostali
zdeptani, pozbawieni wszystkiego. Musimy
mówić głośno, do czego doprowadziła wojna i nienawiść. Dbajcie o to, żeby nie było
nienawiści i wojen – mówiła była więźniarka KL Auschwitz.
Konkurs odbywa się w kwietniu – miesiącu pamięci narodowej o więźniarkach
obozu KL Ravensbrück. Skierowany jest
do uczniów klas VIII szkół podstawowych,
III klasy gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Ma zasięg ogólnopolski, a gala

Rudzki Informator Samorządowy

finałowa odbywa się w Rudzie Śląskiej.
– Prezentowane na scenie utwory, choć powstały w niewoli, kojarzą mi się z pięknem,
siłą i wolnością. Tylko kobiety z wiosną
w sercach mogły stworzyć poezję i prozę,
które inspirują obecnie kolejne pokolenia.
Młodzi ludzie szukają w nich wartości,
o które walczyły więźniarki. Te wartości to:
dobro, piękno, miłość i wiara, że po trudnych chwilach nadejdą chwile radosne
i szczęśliwe – powiedziała wiceprezydent
miasta Anna Krzysteczko.
Głównym organizatorem konkursu jest
Instytut Pamięci Narodowej. To właśnie we
wszystkich ośrodkach regionalnych IPN
odbyły się przesłuchania półfinałowe,
w których wzięło prawie 350 osób. – Udział
w konkursie to nie tylko rywalizacja o punkty i nagrody, to Wasze świadectwo i odpowiedź na dzisiejszy skomercjalizowany
świat, goniący za złotym szczęściem, opartym na materialnej pustce. Teraz już
wiecie, co jest wartością, a co pseudowartością. Wiem, że to doświadczenie ukształtowało Was. Wzmocni też Wasze charaktery
i pogłębi wrażliwość – zwrócił się w liście
do uczestników konkursu prezes IPN, Jarosław Szarek.
Tradycyjnie również dr Wanda Półtawska skierowała słowa do młodzieży.
– Wspomnienie Ravensbrück potrzebne jest
Wam, młodym ludziom, młodym Polakom,

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

Spośród 350 uczestników konkursu na gali zaprezentowało się 29 finalistów.
żeby uświadomić człowiekowi, że jest on
kimś więcej niż mu się wydaje, żeby rozpoznać wymiar człowieczeństwa. Dostaliście
życie i konkretne miejsce dla tego życia, ale
to życie jest zadaniem. Jakie ono będzie,
zależy od Was samych – mówiła dr Wanda
Półtawska.
Podczas gali finałowej można było obejrzeć etiudy muzyczne w wykonaniu „Atelier sztuki” pod kierunkiem Anny MorajkoFornal, działającego w Zespole Szkól
Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej.
Gali towarzyszyła ponadto wystawa reprodukcji rysunków rzeczywistości obozowej Marii Hiszpańskiej-Neumann (numer
10219), wykonanych przez jej syna Michała Neumanna. Na co dzień wystawa znajdu-

je się w Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu.
Organizatorami konkursu są, poza Instytutem Pamięci Narodowej, miasto Ruda
Śląska oraz Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Przedsięwzięcie objęte
jest honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Organizatorów wspierają: Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa
w Rudzie Śląskiej oraz pomysłodawca konkursu – Maria Lorens, córka byłej więźniarki KL Ravensbrück, wicedyrektor
SP nr 24 w Rudzie Śląskiej.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio oraz TVP S.A. oddział
Katowice.
IM
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13 kwietnia 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie – 4,2–21 km

TERMINY KOLEJNYCH BIEGÓW
18.05.2019 | 8.06.2019 | 20.07.2019
3.08.2019 | 7.09.2019 | 12.10.2019 | 9.11.2019

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

9
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
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.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy,
skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblowej, tel. 602-642-294.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel. 512-549-097.
PRANIE MEBLI TAPICEROWANYCH, DYWANÓW. SZYBKO I SOLIDNIE. TEL. 519-639121.
GAZOWNICTWO! Piece gazowe, instalacje gaz c.o. Tel. 502-510-340.
Gabinet Vital zaprasza na zabiegi z użyciem pijawki lekarskiej. Cena promocyjna.
Tel. 504-290-181.
Reklama, www, wizytówki, logo, fotografia. Tel. 570-456-723, kreatywnestudio.
pl.

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

Najtańsza nowa pożyczka. Tel. 601-634291.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.

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

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

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.

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

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

Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel.
503-574-985.

Nowy Bytom, dwupokojowe, 39 m2, 140
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Wirek, czteropokojowe, 72 m2, 184 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

Kupię mieszkanie za gotówkę. Mariusz,
tel. 508-430-745.

Sprzedam M-4 Kanarków, 64 m2, M-3
Dworaka, 33 m2, Sławika 44 m2, 115 tys.,
M-2 Lecha, 79 tys. Tel. 793-017-323, www.
lokator.nieruchomosci.pl.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel. 730-770-900.

Kupię działkę budowlaną. Zapłacę gotówką. Mariusz, tel. 508-430-745.

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się
w sprzedaży atrakcyjnych domów
jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2,
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt.
Tel. 691 523 055
SPRZEDAM MIESZKANIE, 110 m2,
ul. Wolności – przy DTŚ. Tel. 668-845818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość
lub udziały. Tel. 887-877-189.
Sprzedam kawalerkę, Fojkisa, II piętro,
35,98 m2, tel. 693-141-453.
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
www.fhutechnika.pl, tel. 785-720-563.
Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.
Do wynajęcia M-2, 33 m2, Dworaka. Tel.
506-695-580.
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 733-332531.
Pokój lub mieszkanie wynajmę niepalącej osobie. Tel. 604-796-694 w godz. 17-18.
Sprzedam mieszkanie 56,7 m2. Ruda Śl.
3, ul. Tiałowskiego, 150 tys. Tel. 503-719532, 506-751-004.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
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 ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).

Praca
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej.
Informacji udzielam po godz. 14.00, tel. 691911-683.
Chcesz zarabiać większe pieniądze?
Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języka niemieckiego?
Zapisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń:
506-288-940.
Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie
z doświadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej.
Informacji udzielam po godz. 14 tel. 691911-683.
Firma Bedamex zatrudni pracowników budowlanych. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 24365-99.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.
Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. Halemba. Tel. 509-553-851.
Poszukiwani pracownicy do montażu ręcznego. Praca w Świętochłowicach w systemie dwuzmianowym lub nieregularny czas pracy (do
uzgodnienia). Kontakt osobisty w godz. 8.3013.30, MIDABO, Świętochłowice, ul. Krauzego 6.

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

Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275-05-47, 603-534003.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel.
603-280-675.

Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32
275-05-47, 603-534-003.

Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel.
601-081-517.

najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

| Polecamy

Jakub Alanowicz
syn Danuty i Jacka
ur. 23.03 (3040 g)

Barbara Greif córka
Katarzyny i Zbigniewa
ur. 22.03 (3810 g i 57 cm)

Maciej Piorun
syn Marzeny i Marcina
ur. 22.03 (3550 g i 58 cm)

Hubert Strzempek
syn Beaty i Dominika
ur. 23.03 (3400 g i 54 cm)

Marcelina Matla
córka Pauliny i Kamila
ur. 29.03 (4090 g i 55 cm)

Szymon Maksym
syn Moniki i Michała
ur. 28.03 (3450 g i 55 cm)

Adaś Krawczyk
syn Sylwii i Szymona
ur. 27.03 (3760 g i 56 cm)

Milena Morgiel
córka Kariny i Ryszarda
ur. 28.03 (2730 g i 50 cm)

Adam Morawski
syn Moniki i Marcina
ur. 28.03 (3750 g i 58 cm)

Antoni Smyczek
syn Anny i Mateusza
ur. 27.03 (3950 g i 57 cm)

Maja Pełka
córka Justyny i Pawła
ur. 28.03. (2670 g i 51 cm)

Maria Mercik
córka Beaty i Marcina
ur. 25.03 (4000 g i 56 cm)

Wojciech Pękala
syn Anny i Jarosława
ur. 31.03 (3600 g i 53 cm)

Maja Puto
córka Magdaleny i Dawida
ur. 30.03 (3480 g i 54 cm)

Zuzia Wróbel córka
Aleksandry i Mateusza
ur. 30.03 (3750 g i 56 cm)

Kuba Swobodziński
syn Agnieszki i Arkadiusza
ur. 31.03 (3300 g i 57 cm)

Martyna
córka Basi i Daniela
ur. 3.04 (3500 g i 52 cm)

Hanna Antonina Kałużny
córka Patrycji i Krzysztofa
ur. 2.04. (3770 g i 55 cm)

Dominika Marlena Rutkowska
córka Wiktorii i Dominika
ur. 4.04 (3200 g i 53 cm)

Wojciech Petryka
syn Doroty i Tomasza
ur. 1.04 (3940 g i 54 cm)

Katarzyna Puzyńska

Policjanci. Bez munduru
Najpoważniejsze przestępstwa
i najbrutalniejsze zbrodnie to ich
codzienność. Funkcjonariusze operacyjni i dochodzeniowi wydziałów
kryminalnych oraz Centralnego
Biura Śledczego Policji, technik
kryminalistyki, medyk sądowy
i psycholog policyjny zdradzają
swoje sekrety. Zabójstwa, rozboje,
zorganizowane grupy przestępcze,
terroryzm, narkotyki, sekcje zwłok
to tylko część tego, z czym muszą
się mierzyć. Jakie konsekwencje
ma praca przy pełnej adrenalinie?
Ile prawdy jest w stereotypach dotyczących policjantów? Co tak naprawdę dzieje się za murami jednostek? Jak cienka jest bariera, którą
każdego dnia można przekroczyć?
Katarzyna Puzyńska – psycholog i autorka bestsellerowej sagi kryminalnej
o Lipowie w kolejnych rozmowach z policjantami. Tym razem ukazuje funkcjonariuszy, dla których codziennością są sytuacje ekstremalne.
Kupując tę książkę, wspierasz rodziny funkcjonariuszy, którzy słowa roty ślubowania wypełnili do końca. Autorka połowę swojego honorarium przekazuje
na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
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Akrobatyka

Akrobatyczne popisy w Mikołowie
Sezon
akrobatów
w pełni.
Niedługo
wystartują
oni m.in.
w Warszawie
i Krakowie.
Akrobaci KPKS-u Halemba Ruda Śląska popisali
się swoim telentem w ostatni weekend marca. W Mikołowie rozegrane zostały Ogólnopolski Pierwszy Krok
Sportowy w klasie III (do lat 13) oraz Ogólnopolski
Turniej w Akrobatyce Sportowej w klasie youth.
W Pierwszym Kroku Sportowym w barwach
KPKS-u wystąpiły trzy dwójki dziewcząt, dwie dwójki
mieszane i osiem trójek dziewcząt. Dla wielu z nich
był to debiut na tak dużych zawodach. Złoty medal
w bardzo licznie obsadzonej konkurencji trójek (aż 43
zespoły) zdobyły Martyna Kahl, Amelia Ksiniewicz
i Natalia Rudzka. Niepokonane okazały się także rudzkie dwójki mieszane, czyli Lena Hudzik i David Biliaiev, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium, a tuż
za nimi na miejscu drugim uplasowali się debiutujący
Julia Jessel i Szymon Jaworek. Z kolei w Ogólnopolskim Turnieju w Akrobatyce Sportowej rywalizacja
rozgrywana była w klasie youth. Po pięknym starcie
w finale trójka dziewcząt w składzie Alicja Szal, Maja

Kuropatwa i Joanna Klapuch awansowała o jedno
oczko i zdobyła złoty medal. Trochę mniej szczęścia
tym razem miały Maja Mrozek, Laura Gaim i Dorota
Prokopowicz, które zajmując po eliminacjach wysoką
trzecią pozycję, nie ustrzegły się błędu i ostatecznie zajęły 7. miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowały się
w dwójkach dziewcząt Dagmara Piktas i Lilianna Szudy. Jednak rywalki z Rzeszowa nie pozwoliły im zbliżyć się do pierwszego miejsca i po bardzo dobrym występie nasze dziewczęta zajęły drugie miejsce. Tuż za
podium na czwartej pozycji uplasowały się z kolei Oliwia Florek i Martyna Niedochodowicz, a na pozycji
piątej rywalizację zakończyły Marta Szebeszczyk
i Emilia Krawczyk.
Co więcej, bardzo dobre starty zawodników pozwoliły w rywalizacji klubowej zająć drużynie KPKS-u
Halemba drugie miejsce w ramach Pierwszego Kroku
Sportowego oraz zapewniły zwycięstwo drużynowe
w ogólnopolskim turnieju w rywalizacji youth.

Jiu-jitsu

Goryle zdobyły 14 medali
Czternaście medali pod koniec marca zdobyli najmłodsi zawodnicy Academii Gorila Ruda Śląska.
W Kuźni Raciborskiej odbyły się Mistrzostwa Polski
Południowej w brazylijskim jiu-jitsu oraz Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym,
w których wystąpili zawodnicy w wieku od sześciu do
prawie pięćdziesięciu lat.
Medale dla rudzkich zawodników: Julka Dola – złoto, Małgosia Baucz – złoto, Wojtek Rajnisz – złoto,
Marta Król – srebro, Piotr Sobkowicz – srebro, Oliwier
Płaczkowski – srebro, Krzysztof Król – srebro, Antek
Adamus – brąz, Adam Sobkowicz – brąz, Adam Studniarek – brąz, Marek Filip – złoto, Krzysztof Bauszek
– złoto, Patryk Bucki – brąz, Nikodem Duda – brąz.

Zapasy

Medale dla Slavii

Zawody
w Komornikach
i Nowym
Bytomiu
był udane dla
zawodników
Slavii.

Podnoszenie ciężarów

CKS z medalami
Trzech zawodników CKS-u Slavia Ruda Śląska triumfowało. W sobotę (6.04) w Piekarach Śląskich odbyły się
Mistrzostwa Śląska do lat 17, w których rudzcy zawodnicy zdobyli złote i srebrne medale. Złoto wywalczyli Łukasz Gesse (w kategorii 55 kg z wynikiem 124 kg w dwu-

boju) oraz Tomasz Bądkowski (w kategorii 81 kg z wynikiem 171 w dwuboju). Natomiast srebro zdobył Patryk
Straszak w kategorii 55 kg z wynikiem 75 w dwuboju.
Warto dodać, że rudzki CKS drużynowo zdobył drugie
miejsce po Andaluzji Piekary i przed Góralem Żywiec.

Piłka nożna w skrócie
16. kolejka (6-7 kwietnia)
Klasa A (Katowice)
Wawel Wirek – Józefka Chorzów 3:0
1:0 Blaszke, 42. min., 2:0 G. Kałużny, 60. min.
3:0 G. Kałużny, 70. min.
Strażak Mikołów – Jastrząb Bielszowice 1:2

Stadion Śląski Chorzów – Grunwald Ruda Śl. 2:3
0:1 Ogłoza, 25. min., 0:2 Jankowski, 32. min.,
0:3 Twardoch, 39. min., 1:3 Dolaciński, 51. min.
(karny), 2:3 Kuczera, 76. min.
Urania II Ruda Śląska – Hetman 22 Katowice 0:1
0:1 Chwał, 17. min.

Zawody pod koniec marca okazały się
bardzo owocne dla „goryli”.

Pięć medali zdobyli zapaśnicy Slavii podczas
II Pucharu Polski kadetek w zapasach kobiet w stylu
wolnym, który odbył się w miniony weekend w Komornikach. Tym sukcesem po raz kolejny udowodnili, że stać ich na wiele. Jako zespół Slavia stanęła
również na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji drużynowej w zapasach kobiet.
Wśród kadetek medale wywalczyły: Patrycja
Słomska – złoto w kategorii do 69 kg; Jagoda Dziubińska i Martyna Skalec – brązowe medale w kategorii do 53 kg, a w kategorii do 65 kg – Patrycja
Cuber. Ponadto piąte miejsce w kategorii do 49 kg
zdobyła Julia Danisz. Z kolei Weronika Kapinos,
która trenuje w ośrodku w Rudzie Śląskiej, wywalczyła złoty medal w kategorii do 61 kg. Natomiast
w grupie kadetów Jakub Czerczak kolejny raz poka-

zał, że jest jednym z najlepszych zawodników w kategorii do 110 kg, ponieważ zdobył wysokie, drugie
miejsce.
Ponadto młodzi zawodnicy Slavii mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności podczas Mistrzostw
Śląska Młodzików w zapasach w stylu klasycznym,
które odbyły się w Nowym Bytomiu. Konfrontacja
z rówieśnikami trenującymi na co dzień styl klasyczny wypadła dla rudzkich „wolniaków” bardzo dobrze. Reprezentanci Slavii wywalczyli dziesięć medali. Złote – Klaudiusz Gwózdek (35 kg) i Kamil
Zanjat (52 kg); srebrne – Tomasz Bartnicki (35 kg),
Artur Żołdak (38 kg), Jakub Olech (52 kg), Jakub
Lekston (57 kg) oraz Jakub Duda (68 kg); brązowe
– Olaf Węglewski (38 kg), Fabian Wrona (44 kg),
a także Adam Cepok (48 kg).
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Piłka ręczna

Zgoda nie ma sobie równych

Zgoda walczyła dzielnie o I ligę.
Dziewczyny ze Zgody Ruda Śląska Bielszowice dały z siebie wszystko podczas
sobotniego (6.04) meczu ze Startem Michałkowice. Po emocjonującej walce zawodniczkom z Bielszowic udało się pokonać przeciwniczki 32:19 i tym sposobem
wypracować sobie awans do I ligi.
Ostatni czas okazał się także dobry dla
młodziczek bielszowickiego klubu. Zakończyły się bowiem rozgrywki Śląskiego
Związku Piłki Ręcznej. Dziewczęta z bielszowickiej Zgody pod kierunkiem trenera

Józefa Szmatłocha, zajmując pierwsze
miejsce, wywalczyły awans do rozgrywek
centralnych o puchar ZPRP.
W Kielcach zakończyła się także XXV
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w sportach halowych, gdzie województwo
śląskie reprezentowały cztery zawodniczki
Zgody: Wiktoria Pietryga, Oliwia Szewczyk, Martyna Hajda oraz Nikola Lessner.
Kadra Śląska, zajmując ostatecznie trzecie
miejsce w turnieju, odebrała brązowe medale.
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BOKS

OGŁOSZENIA

Talarek
niepokonany
Sobotnia (6.04) walka Roberta Talarka,
który pochodzi z Rudy Śląskiej, przeszła do
historii polskiego boksu. Na gali MB Boxing Night „Ostatni taniec”, która odbyła
się w katowickim Spodku, rudzianin pokonał Patryka Szymańskiego. Od samego początku walki mogło się wydawać, że to nie
Robert Talarek zwycięży, bo już w pierwszej minucie dwukrotnie leżał na deskach,
co we wcześniejszych walkach mu się nie
zdarzało. Jednak bokser z Rudy Śląskiej,
który ma zamiar zostać mistrzem świata,
nie dał za wygraną i postanowił pokonać
przeciwnika. Druga runda to całkowity
zwrot akcji i tym razem na deskach ringu
dwukrotnie znalazł się Patryk Szymański.
W trzeciej i czwartej rundzie swoją moc
znowu pokazał rudzianin, który posłał
przeciwnika łącznie cztery razy na deski.
Piąta runda okazała się jednak ostateczna.
W tym starciu skuteczniejszy okazał się Talarek. Zwycięstwo w tej walce przez techniczny nokaut zanotował właśnie rudzianin. To była 24 wygrana Talarka i 16 przez
nokaut. Na koncie ma jednak też 13 porażek i dwa remisy.

Zapasy
Dziewczęta ze Zgody wywalczyły pierwsze miejsce.

Osiem medali
dla Pogoni

Biegi

Bo lubią biegać
1 kwietnia na stadionie lekkoatletycznym
przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej rozpoczął się cykl treningów w ramach ogólnopolskiego programu „BiegamBoLubię”. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
o godz. 19.00.
– Na godzinne treningi zapraszamy
wszystkie osoby, które chcą rozpocząć przygodę z aktywnością fizyczną, pobiegać, poćwiczyć, niezależnie od stopnia zaawansowania. Przyświeca nam zasada, że biegamy,
bo lubimy, bo bieganie to poprawa samopoczucia i wzmocnienie kondycji – tłumaczy
trenerka Beata Androsz. Biegowe spotkania
potrwają do 11 listopada.
„BiegamBoLubię” to akcja zapoczątkowana w radiowej „Trójce” w czerwcu 2010
roku przez byłego lekkoatletę Pawła Januszewskiego, który obecnie jest prezesem
fundacji „Wychowanie przez Sport”. Kampania jest realizowana w ponad 80 miejscach
w całym kraju. Udział w programie jest bezpłatny. Jego koordynatorką w Rudzie Ślą-

skiej jest Zuzanna Radecka-Pakaszewska. –
Pomysł na włączenie Rudy Śląskiej do tego
programu powstał w czasie, gdy stadion
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Bytomiu był jeszcze w trakcie budowy – tłumaczy Beata Androsz, prowadząca treningi.
Warto dodać, że celem biegowych zajęć na
stadionie lekkoatletycznym jest upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów lekkoatletyki. Podczas
zajęć, oprócz treningów biegowych, wykonywane są różnorodne ćwiczenia sprawnościowe, koordynacyjne oraz gimnastyczne. Program zajęć jest dostosowany do uczestników
i nastawiony na osoby o różnym poziomie
zaawansowania (głównie na osoby początkujące). W zajęciach uczestniczyć mogą osoby
powyżej 16. roku życia. Młodsze muszą być
pod opieką dorosłych. W tym roku w Polsce
akcja „BiegamBoLubię” zorganizowana została już po raz dziesiąty.
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Podopieczni Piotra Topolskiego zdobyli
złote, srebrne i brązowe medale.
Sukcesem mogą pochwalić się także zapaśnicy Pogoni, którzy w sobotę (6.04) zdobyli aż osiem medali. Podczas Otwartych
Mistrzostw Śląska Młodzików i Juniorów
w kategoriach olimpijskich w zapasach
w stylu klasycznym oraz w Pucharze Śląska
Kadetów bardzo dobrze spisali się podopieczni Piotra Topolskiego.
Złote medale zdobyli Dariusz Dudziński
(48 kg) i Michał Kareciński (67 kg). Srebro
wywalczyli z kolei Marcin Cylok (87 kg),
Wiktor Zimny (48 kg) oraz Dorian Bzdyra
(71 kg). Brązowe medale powędrowały do
Juliana Bzdyry (35 kg), Rafała Bzdyry (60
kg) i Szymona Olbrysia (62 kg).
reklama

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Teresy Sadłochy

wieloletniego pracownika PWiK

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Zarząd oraz Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia i otuchy dla
dr Damiana Skrabaki
z powodu śmierci

Mamy

składają
Zarząd oraz Pracownicy
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy
Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 19.03.2019 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni
157 m2, użytki : „Bi”, „dr”, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00014816/2. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr
1868/154 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol
planu 94MNI).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, może jednak służyć poprawie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkownicy wieczyści działki nr
1307/154 i właściciele działek nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 18.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.05.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 30.04.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
900,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cyprysowej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu
i przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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