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Więcej str. 2

Miasto 
rozkwitło 
na wiosnę POŻYCZKI

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

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

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

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

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

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

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

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

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

ZABIEGI W NARKOZIE
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Ruda Śląska w wiosennym obiektywie
Tradycyjnie już wiosną Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej rozpoczęło akcję sadzenia kwiatów w poszczególnych dzielnicach naszego 
miasta. Na początku kwietnia nasadzono 30 tysięcy bratków. Wiele miejsc nabrało barw także dzięki roślinom 
cebulowym, których łącznie posadzono 137 tys. Są to głównie krokusy, narcyzy, tulipany, szafirki, kamasje  
i czosnek. – Rozpoczęte w 2015 roku przez MPGM TBS Sp. z o.o. i Miasto Ruda Śląska ukwiecenie oraz zwięk-
szenie bioróżnorodności miasta nabiera z każdym rokiem większego tempa. Na początku wiosny możemy podzi-
wiać tego efekty w każdej z 11 dzielnic miasta – podkreśla Bogusław Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o.o.

MiejSkie PRzedSięBioRSTWo GoSPodaRki MieSzkaNioWej 
ToWaRzySTWo BudoWNicTWa SPołeczNeGo Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

W tym roku kwiaty (bratki) posadzone zostały m.in. 
w dolinie przy ul. Zgrzebnioka w Bykowinie, w parku 
przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu, na zieleńcu przy 
ul. Dunajewskiego w dzielnicy Ruda, na zieleńcu przy 
ul. Bytomskiej w Orzegowie, a także w Parku Strzelnica 
w Bielszowicach. To jednak dopiero początek. – W tym 
roku postanowiliśmy zwiększyć ukwiecenie m.in. na te-
renie Rowu Rudzkiego przy ul. Bujoczka w dzielnicy 
Ruda, gdzie zostały ustawione donice z kwiatami. No-
wym miejscem, gdzie posadzono kwiaty, jest również 
tzw. piekarok przy ul. Kościelnej w dzielnicy Ruda. Po-
nadto obecnie trwają dalsze prace upiększające na ron-
dzie turbinowym przy ul. 1 Maja. Planujemy tam konty-
nuować zeszłoroczne prace związane z wykładaniem 
agrowłókniny i kory, jak również dosadzenie roślin wie-
loletnich – mówi Wioletta Szmatłoch, kierownik Biura 
Utrzymania Zieleni MPGM TBS Sp. z o.o.

Teraz czas na pielęgnację. – Staramy się, aby każda 
dzielnica miasta miała swój ukwiecony kawałek zieleni. 
Nasadzone na wiosnę bratki wymagają stałej opieki 
i fachowej pielęgnacji. Wynika to przede wszystkim ze 
specyfiki terenów miejskich. Podlewanie, odchwaszcza-
nie, uzupełnianie skradzionego kwiatostanu to niemalże 
codzienność dla pracowników spółki – wylicza Wioletta 
Szmatłoch.

Warto dodać, że to nie koniec tegorocznych działań 
spółki, jeżeli chodzi o nasadę kwiatów w naszym mie-
ście. Kolejne nasadzenia planowane są na maj i czer-
wiec. – Będą to głównie begonie stale kwitnące, bego-
nie dragon i kanny. Nasadzimy również hortensje bukie-
towe, Koleus Blumego tj. pokrzywki brazylijskie, trawy 
miskant i jałowce – zapowiada Wioletta Szmatłoch. 

Równie ciekawie zapowiada się przyszły rok, kiedy 
to w kilku miejscach w naszym mieście MPGM TBS 
Sp. z o.o. planuje założyć łąki kwietne. – Obecnie ana-
lizujemy sprawę pod kątem kosztów założenia, utrzy-
mania, jak również sprawdzamy miejsca, które będą 
miały charakter łąk kwietnych. Chcemy mieć pewność, 
że wybrane miejsca okażą się do tego odpowiednie 
i podobnie jak to miało miejsce z nasadzonymi roślina-
mi cebulowymi, będą pełniły one funkcję estetyczną 
dla mieszkańców, a także zwiększą bioróżnorodność 
głównie dla owadów zapylających – mówi prezes Bo-
gusław Waćko.

Przypomnijmy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego zarządza w naszym mieście terenami zielony-
mi o łącznej powierzchni 207 ha (w tym są parki, zie-
leńce, miejskie tereny zieleni oraz zieleń w pasach dro-
gowych). 

Donice w dolinie Zgrzebnioka mienią się kolorami bratków.

Przy piekaroku również pojawiły się bratki.

Łąka kwietna w parku przy ul. Parkowej także pokryła się kolorami. Na zieleńcu przy ul. Górnośląskiej postawiono na żonkile oraz bratki.

MPGM TBS zadbało na wiosnę o donice w Parku Strzelnica.

W pasie zieleni przy ul. Odrodzenia posadzono żonkile.

Kochłowickie planty „rozkwitły” na początku kwietnia.

Tak prezentują się donice na Plantach Żwirki i Wigury.

Na zieleńcu przy ul. Dunajewskiego posadzono wielobarwne bratki.

Bratki pojawiły się także na zieleńcu przy ul. Bytomskiej.

 Kolorowo na wiosnę zrobiło się też przy ul. PCK w Bielszowicach.

Tradycyjnie już pięknie prezentuje się zieleniec przy ZSP nr 2.

Zieleniec u zbiegu ulic Katowickiej i Siekiela cieszy oko.

W pasie drogowym przy ul. 1 Maja w dzielnicy Ruda 
(okolice ronda turbinowego) posadzono żonkile.



Na koniec rozmawiali o BykowinieSprawa do wyjaśnienia
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SZPITAL MIEJSKI

REKLAMY

W Szpitalu Miejskim trwa wyjaśnianie wydarzeń, do których doszło na początku kwietnia. 
Do Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zgłosiła się 47-letnia mieszkanka mia-
sta, która skarżyła się na ból stopy. Lekarze odmówili jej hospitalizacji. Jednak po kilku 
dniach stan kobiety na tyle się pogorszył, że amputowano jej nogę. 
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W czwartek
prezydent

 miasta
spotkała się

z mieszkańcami
Bykowiny.

SPotkanIa z MIeSzkańcaMI

osiem spotkań, ponad pół tysiąca osób i kilkadziesiąt zgłoszonych spraw – tak w skrócie można podsumować 16. edycję 
wizyt władz miasta w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. ostatnie ze spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkań-
cami w ramach wiosennego cyklu odbyło się w czwartek (11.04) w Bykowinie. 

Podczas pierwszej wizyty (w sobotę,  
6 kwietnia) w szpitalu 47-latce zrobiono 
badanie krwi, moczu i wypisano skierowa-
nie na prześwietlenie stopy. Pacjentce prze-
pisano antybiotyk i zalecono kontrolę 
w poradni chirurgicznej. 

Po weekendzie kobieta znów trafiła do 
szpitala, skierowana tam po wizycie domo-
wej lekarza pierwszego kontaktu. W ponie-
działek w szpitalu rozpoznano u kobiety 
zakrzepicę żylną z ropowicą oraz postępu-
jącą sepsę. Stan pacjentki pogarszał się  
z godziny na godzinę. 

We wtorek (9 kwietnia) rano uznano, że 
jedynym ratunkiem dla kobiety jest ampu-
tacja nogi na wysokości uda. Po operacji 
pacjentka zapadła w śpiączkę. Została pod-
łączona do respiratora, pojawiła się także 
niewydolność nerek. W nocy z wtorku na 
środę pacjentka była reanimowana. 

Jej rodzina zapowiada złożenie zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez lekarzy z Izby Przyjęć. Jak sam 
szpital komentuje sprawę? – W związku 
z pojawiającymi się doniesieniami medial-
nymi zarząd Szpitala Miejskiego w Rudzie 

Rozmowy w tej dzielnicy rozpoczęły się 
od zgłoszenia ze strony części mieszkań-
ców problemu dotyczącego budynków na-
leżących do spółdzielni mieszkaniowych, 
a więc takich, w przypadku których miasto 
ma związane ręce. – Możemy jedynie po-
średniczyć. Niedługo spotykam się z preze-
sem spółdzielni „Perspektywa” i obiecuję, 
że przekażę mu zgłoszone problemy – zapo-
wiedziała Grażyna Dziedzic.

Inna z mieszkanek poruszyła temat 
Szkoły Podstawowej nr 23, a w szczegól-
ności jej sali gimnastycznej. – Mamy 
w mieście kilkadziesiąt placówek oświato-
wych i musimy dzielić środki pomiędzy 
wszystkie. Ale mogę panią uspokoić, że 
w przyszłym roku ta sala gimnastyczna zo-
stanie wyremontowana – obiecała wice-
prezydent Anna Krzysteczko.

Padło również pytanie o możliwość 
przywrócenia autobusu nr 215 lub modyfi-
kacji trasy linii nr 121. – Z analiz wykona-
nych jeszcze przez KZK GOP wynika, że 
ponowne uruchomienie linii nr 215 jest 
ekonomicznie nieopłacalne. Natomiast za-
rządzający obecnie komunikacją Zarząd 
Transportu Metropolitalnego analizuje po-

trzeby w zakresie korekt przebiegu linii, 
rozmawiamy również o tej sprawie – tłuma-
czył Andrzej Nowak, pełnomocnik prezy-
dent miasta ds. transportu zbiorowego.

Mieszkańcy dopytywali także, czy na 
przystankach przy ul. Gwareckiej ustawio-
ne zostaną tzw. wiatokioski, które zostały 
rozebrane przez prywatnego właściciela 
(do niego też należały). – Mamy kilka ta-
kich przypadków w mieście. Analizujemy, 
gdzie w pierwszej kolejności jesteśmy w sta-
nie ustawić nasze wiaty – poinformował 
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dodajmy, że jeżeli chodzi o inwestycje 
w Bykowinie to właśnie w tej dzielnicy ma 
być realizowany projekt ogólnomiejski 
z budżetu obywatelskiego, a więc budowa 
tężni solankowej. Ponadto w ramach pro-
jektu dzielnicowego rozbudowany zostanie 

Śląskiej Sp. z o.o. podjął czynności wyja-
śniające w celu określenia poprawności 
oceny stanu klinicznego pacjentki w dniu 
06.04.2019 roku podczas jej pobytu w Izbie 
Przyjęć naszego szpitala w Goduli przy  
ulicy Wincentego Lipa 2. Zapewniamy, że 
dołożymy wszelkich starań celem wyjaśnie-
nia wszystkich okoliczności tej sprawy  
– podkreśla Arkadiusz Loska, rzecznik pra-
sowy Szpitala Miejskiego.

Spraw wywołała wiele komentarzy.  
O tym, że szpital dołoży wszelkich starań 
do wyjaśnienia sprawy, zapewnił wicepre-
zydent miasta odpowiedzialny za tę pla-
cówkę. – Bardzo Państwa proszę o po-
wstrzymanie się z komentarzami do czasu 
wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Na 
tym etapie zbyt mało wiemy, nie znamy do-
kumentacji itp. Pozwólmy odpowiednim 
służbom dokładnie sprawdzić wszystkie 
okoliczności. Potem będzie można komen-
tować całą sprawę. Z naszej strony dekla-
rujemy pełną współpracę z takimi instytu-
cjami. Jesteśmy bardzo zainteresowani wy-
jaśnieniem wszystkich okoliczności tej 
sprawy – zapewnia Krzysztof Mejer.  AW 

pas drogowy (na miejsca postojowe) 
wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka. Szyku-
ją się również: remont sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2, remont na-
wierzchni ulic Sławika i Świętochłowickiej 
oraz ulicy Korfantego w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Moniuszki, a także fragmentów 
nawierzchni ulic Chrobrego i Krzywouste-
go oraz budowa progu zwalniającego 
w formie wyniesionego przejścia dla pie-
szych na ul. 11 Listopada w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 23.

Spotkanie w Bykowinie było ósmym 
i zarazem ostatnim w ramach wiosennego 
cyklu. Łącznie wzięło w nim udział ponad 
520 osób. Przypomnijmy, że dotychczas 
odbyło się 147 zebrań dzielnicowych, 
w których uczestniczyło około 7 tys. miesz-
kańców.  JO
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, 

serdecznych spotkań w gronie rodzinnym
 oraz wesołego Alleluja 

życzy
Razem dla Rudy Śląskiej wraz z radnymi w składzie

Witold Hanke, Jacek Jarocki, Andrzej Pacławski,
Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch

oraz Henryk Piórkowski, Zofi a Skowrońska,
Michał Wieczorek

Niech ten czas świąteczny 
będzie okazją do wspaniałego wypoczynku, 
do oderwania się od realnych problemów.

Dlatego też Wszystkim Mieszkańcom z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
spokoju, radości i miłości – w całym życiu, 

pogody ducha i uśmiechu – w domu i pracy,
zrozumienia i przyjaźni – wśród otaczających ludzi,

wspaniałej atmosfery i obfi tości 
przy Wielkanocnym stole – w gronie najbliższych

życzą
Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, Zarząd i Pracownicy

 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Ciepłych i udanych 
Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w życiu zawodowym 

i prywatnym
życzą

Bosch Service AUTO-BUD 
oraz Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów OMEGA
i Stacja Kontroli Pojazdów ALFA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”.

Życzą właściciele Piekarni Poloczek 
wraz z pracownikami

FIRMA

życzy
pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych z okazji Świąt Wielkanocnych 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślności, 

radości i życzliwości wzajemnej. 
Życzę optymizmu i spełnienia 

w życiu osobistym i zawodowym. 

Urszula KOSZUTSKA 
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego

Z okazji Wielkanocy wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej
życzymy, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość 

nie opuszczały Państwa przez cały rok.

Redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
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Rudzki Informator Samorządowy

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego w dzielnicy Ruda. Kierowcy mogą już przez nie przejeżdżać bez 
żadnych utrudnień. Zlikwidowano także objazdy, które powstały w związku z pracami. Do końca kwietnia zostanie przeprowadzony odbiór końcowy in-
westycji. Jej koszt to przeszło 9 mln zł. – Rondo zwiększyło płynność ruchu pojazdów, a także poprawiło bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych  
– zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

Rondo w Rudzie już gotowe

Inwestycja kosztowała ponad 9 mln złotych.

– Rondo jest już zupełnie przejezdne 
w każdym kierunku, a ruch zarówno sa-
mochodów, jak również autobusów, od-
bywa się prawidłowo. Zlikwidowaliśmy 
także objazdy, które zostały wyznaczo-
ne, kiedy rondo było w budowie – infor-
muje wiceprezydent Krzysztof Mejer.  
– W ostatnim czasie wykonana została 
ostatnia warstwa asfaltu, którą można 
było ułożyć dopiero w momencie, kie-
dy temperatura podłoża przekroczyła  
5 stopni. Ponadto na rondzie wymalo-
wane zostały pasy oraz przejścia dla 
pieszych, a także zamontowane zostało 
oświetlenie – dodaje.

Budowa ronda w dzielnicy Ruda 
w rejonie ulic Wolności, Magazynowej 
i Brańskiego była jednym z zadań 
usprawniających najważniejszy układ 
komunikacyjny w północnej części 
miasta. Prace związane z budową tego 
skrzyżowania rozpoczęły się latem 
2018 roku.

– Realizacja tego zadania objęła wy-
konanie nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego, chodnika i ścieżki rowero-

wej z kostki betonowej, zatoki autobuso-
wej z kostki granitowej i miejsc postojo-
wych z płyt ażurowych. Ponadto wyko-
nano kanalizację deszczową i oświetle-
nie uliczne, a także rozbiórkę nieużywa-
nego już torowiska tramwajowego  
– wylicza Julia Kubiak z Wydziału Dróg 
i Mostów UM.

Na tym jednak nie koniec. W ramach 
inwestycji znalazła się też budowa 
oświetlenia drogowego ulicy Brańskie-
go od ronda do skrzyżowania z ulicą 
Narcyzów oraz doświetlenie przejścia 
dla pieszych przy ul. Wolności. Warto 
też dodać, że rondo jest typu turbinowe-
go – kierowcy wjeżdżający z ul. Maga-
zynowej i od południowej strony  
z ul. Wolności przed wjazdem na rondo 
wybierają jeden z dwóch pasów ruchu, 
zgodnie z planowanym kierunkiem wy-
jazdu.

W dzielnicy Ruda prowadzona jest 
także druga ważna inwestycja drogowa, 
czyli przebudowa ul. Piastowskiej. Łą-
czy się ona z ul. Wolności i prowadzi do 
granicy Rudy Śląskiej z Bytomiem. 

Koszt tej inwestycji to blisko 27 mln zł. 
W ramach tego zadania na odcinku pra-
wie dwóch kilometrów wymieniona zo-
stanie nawierzchnia, wykonane zostaną 
chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki au-
tobusowe i postojowe, oświetlenie LED 
oraz zbiorniki retencyjne. Oprócz tego 
zbudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa i sanitarna, przebudowana zosta-
nie sieć wodociągowa, gazowa i tele-
techniczna oraz linia energetyczna, 
a także nastąpi likwidacja torowiska po 
dawnej linii tramwajowej nr 18. Na re-
alizację tego zadania przewidziane jest 
20 miesięcy. Prace rozpoczęły się w lip-
cu ubiegłego roku w rejonie mostu nad 
Bytomką, który jest już ukończony. Na 
część inwestycji, która związana jest 
z budową nowego mostu, Ruda Śląska 
otrzymała dofinansowanie z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii z puli Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności w kwocie 1,8 mln zł.

Trwa również opracowywanie doku-
mentacji projektowej kompleksowej 
przebudowy ulicy Wolności. To droga 

powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca 
ważną rolę w układzie drogowym mia-
sta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda 
z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 
(Drogowa Trasa Średnicowa). Do 14 lu-
tego 2015 r. w ciągu ul. Wolności prze-
biegała jednotorowa linia tramwajowa, 
obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedy-
nie linie autobusowe. Rozpoczęcie 
przebudowy planowane jest w kolej-
nych latach.

W budżecie miasta w 2019 roku na 
inwestycje zarezerwowano ponad  

133 mln zł, w tym ponad 56 mln zł na 
zadania drogowe. Najważniejsze wy-
datki w tym zakresie związane są 
z przebudową ul. Piastowskiej  
(18,3 mln zł), budową odcinka trasy 
N-S od ul. Kokota do zjazdu z autostra-
dy A4 (15,1 mln zł), przebudową dróg 
gruntowych (5 mln zł), budową dróg 
dojazdowych do zbytych nieruchomo-
ści mieszkalnych (5 mln zł) oraz budo-
wą ronda na skrzyżowaniu ulic Wolno-
ści, Magazynowej i Brańskiego (3 mln 
zł). AL

W wielkanocną niedzielę, 21 kwietnia br. o godz. 10.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach  
(Plac Sławika i Antalla 1) rozpocznie się największe w Polsce Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych. Wstęp 
dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Otwarcie bram od godz. 9.00.

Metropolitalne Śniadanie 
Wielkanocne dla Samotnych

Uroczyste spotkanie organizowane 
jest przez fundację Wolne Miejsce, 
miasto Katowice oraz burmistrzów, 
prezydentów i wolontariuszy trzynastu 
miast członkowskich Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. Adresatem 
tego wydarzenia jest każda osoba, któ-
ra z różnych losowo przyczyn czuje się 
samotnie i chce spożyć śniadanie wiel-
kanocne w miłym towarzystwie innych 
gości, w pięknie przygotowanej sali, 
przy dźwiękach pieśni śpiewanych 
przez chór wolontariuszy, wspólnej 
modlitwie ekumenicznej, mając rów-
nież okazję do zobaczenia spektaklu 
wielkanocnego. 

Choć Śniadanie Wielkanocne organi-
zowane jest w jednym metropolitalnym 
mieście – Katowicach, zaproszeni są na 
niego wszyscy mieszkańcy wojewódz-
twa, zaś mieszkańcy 14 miast współor-
ganizujących to wydarzenie mogą li-
czyć na bezpłatne linie autobusowe  
zapewnione przez Zarząd Transportu 
Metropolitalnego Metropolii GZM. 

Miasta współorganizujące Metropo-
litalne Śniadanie Wielkanocne dla Sa-

motnych to: Będzin, Bytom, Chorzów, 
Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowi-
ce, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda 
Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosno-
wiec, Świętochłowice, Wojkowice oraz 
Zabrze. 

Fundacja Wolne Miejsce i jej wo-
lontariusze, organizujący Śniadanie 
Wielkanocne dla Samotnych, bardziej 
znani są z organizacji Wigilii dla Sa-
motnych, wydarzenia organizowanego 
od ponad sześciu lat w Katowicach, 
a przyciągającego tysiące samotnych 
osób, które z różnych życiowych przy-
czyn nie mają możliwości spędzić naj-
ważniejszych dla chrześcijan świąt 
w gronie bliskich. Ponieważ problem 
samotności dotyka coraz więcej osób, 
bez względu na status materialny i spo-
łeczny, od kilku lat, równolegle do or-
ganizacji wydarzeń katowickich, roz-
poczęto organizować pomniejsze spo-
tkania w miastach ościennych, takich 
jak np. Chorzów, Siemianowice Ślą-
skie czy Świętochłowice. Wraz  
z poszerzaniem się grupy wolontariu-

szy i darczyńców z Górnego Śląska, 
zaczęły się tworzyć nowe grupy wo-
lontariackie skoncentrowane wokół 
innych miast w Polsce i za granicą. 
Aktualnie, poza Śląskiem jako macie-
rzystym regionem, fundacja działa 
i organizuje wydarzenia we Wrocła-
wiu, Łodzi, Radomiu, Kołobrzegu, 
Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, 
Olsztynie oraz Mińsku na Białorusi 
i Toronto w Kanadzie.

Jak mówi założyciel i prezes funda-
cji, Mikołaj Rykowski: – Bazując na 
doświadczeniach wyniesionych z orga-
nizacji wydarzeń w naszym regionie, 
doszliśmy do wniosku, wspólnie z wo-
lontariuszami oraz prezydentami miast, 
w których organizowaliśmy satelitarne 
wobec Katowic wydarzenia, że najlep-
szym rozwiązaniem integrującym oso-
by samotne, wolontariuszy i samorzą-
dowców będzie przekształcenie naszej 
rozproszonej inicjatywy w jedno, 
wspólne przedsięwzięcie metropolital-
ne zlokalizowane w jednym mieście. 
Stąd powstała propozycja, na którą go-

spodarze aż 14 miast odpowiedzieli  
z wielkim entuzjazmem, angażując się 
osobiście, poprzez urzędników i nowe 
grupy wolontariuszy działających  
w ich miastach. 

Nadal można deklarować i przeka-
zywać produkty do przygotowania 

śniadania. Lista produktów jest aktu-
alizowana codziennie na stronie www.
facebook.com/wolnemiejsce. Fundację 
można wesprzeć datkiem w formie 
przelewu na konto: Fundacja WOLNE 
MIEJSCE, nr konta 27 1140 2004 0000 
3602 7646 9468.



7www.wiadomoscirudzkie.pl  17.04.2019

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

Rewitalizacja pocynkowej hałdy w Rudzie Śląskiej udanym przykładem rozwiązań z zakresu zagospodarowania miejskich przestrzeni. W poniedziałek i we 
wtorek w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się podsumowanie międzynarodowego projektu Lumat, w ramach którego zrealizowano inwestycję w Ru-
dzie Śląskiej. Jednym z punktów dwudniowych debat partnerów z europejskich instytucji badawczych, miast i ministerstw był ekspercki spacer po zrewita-
lizowanej hałdzie.

Modelowa rewitalizacja

Rewitalizacja hałdy w Wirku to modelowy przykład zagospodarowania terenu poprzemysłowego, 
który może być wzorem do naśladowania dla innych europejskich miast. 

– To dla nas nobilitacja, że możemy 
wyznaczać trendy i to w tak ważnej 
dziedzinie, jak zagospodarowanie tere-
nów poprzemysłowych – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic. Okazuje się, 
że przy rewitalizacji pocynkowej hałdy 
w Rudzie Śląskiej po raz pierwszy na 
taką skalę w kraju zastosowano wspo-
maganą fitostabilizację, czyli wprowa-
dzenie do podłoża odpowiednich do-
datków ograniczających biodostępność 
metali ciężkich oraz wysiew odpowied-
nio wyselekcjonowanych gatunków 
traw, które nie pobierają zanieczysz-
czeń do części nadziemnej (zielonej). 
Rudzka hałda jest też największym do 
tej pory tego typu obiektem, który ze 
zdegradowanego przeobrażony został 
w bezpieczną zieloną przestrzeń pu-
bliczną.

Udana rewitalizacja hałdy nie była-
by możliwa, gdyby nie zaangażowanie 
i wkład ekspercki Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych w Kato-
wicach (IETU). To właśnie ta instytu-
cja badawcza była koordynatorem 
kończącego się właśnie międzynaro-
dowego projektu Lumat. – Idea pro-
jektu zrodziła się jako kontynuacja do-
świadczeń zdobytych przy realizacji 
projektu CIRCUSE dotyczącego zarzą-
dzania wielokrotnym wykorzystywa-
niem terenów w obszarach miejskich. 
Lumat również kładzie nacisk na go-
spodarowanie terenami w miastach 
w duchu zrównoważonego rozwoju, 
przy traktowaniu przestrzeni jako cen-
nego i ograniczonego zasobu środowi-
ska – wyjaśnia dr Anna Starzewska-Si-
korska, Koordynator Projektu Lumat.

Prace na hałdzie rozpoczęły się 
w styczniu 2018 r. W pierwszej kolej-
ności dokonano stabilizacji powierzch-
ni hałdy oraz przeprowadzono prace 

ziemne, które miały na celu odpowied-
nio uformować zwałowisko. Na tym 
etapie zagospodarowania hałdy prze-
prowadzono jej dalszą rekultywację 
na bazie badań naukowych oraz w kon-
sultacji z Instytutem Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach.  
– Rekultywacja polegała na wprowa-
dzeniu do podłoża wyselekcjonowa-
nych dodatków, które będą wiązać za-
nieczyszczenia w części korzeniowej 
roślin, tak aby nie przechodziły one do 
ich części nadziemnej. W ten sposób 
użytkowanie hałdy i kontakt z tak nasa-
dzonymi roślinami będzie bezpieczny  
– zapewnia dr hab. Marta Pogrzeba 
z Instytutu Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych w Katowicach. 

Co istotne, nasadzone rośliny to spe-
cjalne gatunki traw – kostrzewa czer-
wona oraz życica trwała, które oprócz 
właściwości fitostabilizacyjnych cha-
rakteryzują się powolnym wzrostem. 
W ten sposób nie będzie potrzeby czę-
stego ich koszenia, co wpłynie na kosz-
ty utrzymania zieleni na hałdzie.

Kolejny etap prac na hałdzie miał 
charakter infrastrukturalny. Powstała 
sieć alejek spacerowych z nowocze-
snym oświetleniem LED. Zainstalowa-
ne zostały liczne miejsca odpoczynku 
– tradycyjne ławki oraz hamaki, czy 
specjalne przestrzenne sześciany z za-
montowanymi fotelami. Bardzo zado-
woleni będą również najmłodsi. Spe-
cjalnie dla nich przygotowany został 
duży plac zabaw, a także inne urządze-
nia zainstalowane w różnych częściach 

hałdy. Do tego zainstalowana została 
ścianka wspinaczkowa, a w północnej 
części hałdy utworzono oświetloną 
górkę saneczkową. Ponadto wybudo-
wany został tor do jazdy na BMX. Na 
szczycie zwałowiska utworzona została 
górka widokowa, gdzie, dzięki zainsta-
lowanej lunecie, przy dobrej pogodzie 
będzie można podziwiać Beskidy. 

Na terenie hałdy utworzona została 
ścieżka historyczna i edukacyjna. 

Całkowity koszt rewitalizacji hałdy 
przy ul. 1 Maja to ok. 4,5 mln zł. 
Oprócz dofinansowania w ramach pro-
jektu Lumat, miasto na realizację in-
westycji pozyskało środki unijne z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.  TK

Mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli wnosić projekty uchwał pod obrady Rady Miasta. Nadanie nowych uprawnień mieszkańcom możliwe było dzięki 
zmianom w ustawie o samorządzie gminnym. Rudzcy radni na wniosek prezydent miasta Grażyny Dziedzic przyjęli uchwałę określającą szczegóły wno-
szenia inicjatyw obywatelskich w Rudzie Śląskiej. 

Mieszkańcy z inicjatywą uchwałodawczą
Zmiany w ustawie o samorządzie 

gminnym wprowadzone zostały jeszcze 
w ubiegłym roku, ale nowe rozwiązania 
obowiązują dopiero od aktualnej kaden-
cji władz samorządowych. Zgodnie z za-
pisami znowelizowanej ustawy, z oby-
watelską inicjatywą uchwałodawczą 
może wystąpić grupa mieszkańców 
gminy, posiadających czynne prawa wy-
borcze. Dla gmin powyżej 20 tys. miesz-
kańców, czyli również w przypadku  
Rudy Śląskiej, minimalna liczba  

mieszkańców występujących z taką ini-
cjatywą określona została na 300. 

Przyjęta przez rudzką Radę Miasta 
uchwała określa już szczegółowe zasa-
dy wnoszenia inicjatywy uchwałodaw-
czej w Rudzie Śląskiej. I tak wszelkie 
czynności związane z przygotowaniem 
przez mieszkańców projektu uchwały, 
a także zbiórką podpisów popierają-
cych, wykonuje komitet inicjatywy 
uchwałodawczej. Aby go powołać, po-
trzebna jest grupa co najmniej 10 miesz-

kańców. Po formalnym zawiadomieniu 
o zawiązaniu się komitetu i publikacji 
tej informacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, komitet może przystąpić do 
zbierania podpisów osób popierających 
dany projekt uchwały. Aby projekt mógł 
być złożony, komitet musi zebrać wy-
maganą liczbę 300 podpisów mieszkań-
ców Rudy Śląskiej posiadających czyn-
ne prawo wyborcze do rady gminy. 
Co istotne, nie ma na to określonego 
czasu.

Po zebraniu wymaganej liczby podpi-
sów, projekt uchwały spełniający wymo-
gi określone w podjęte uchwale, staje się 
przedmiotem prac rady gminy. Ważne 
jest, że komitet inicjatywy uchwałodaw-
czej może wskazać osoby uprawnione 
do reprezentowania komitetu podczas 
prac rady gminy. – Inicjatywa uchwało-
dawcza, przyznana obywatelom zapisa-
mi w ustawie o samorządzie gminnym, 
a w naszym mieście umożliwiona podję-
ciem przez Radę Miasta uchwały w tej 

U podnóża górki utworzone zostało du-
że zielone pole do gry. Jest to rozległy 
trawnik, na którym będzie można grać 
np. w piłkę lub badmintona. W części 
hałdy dodatkowo wydzielone zostały 
także miejsca do grillowania. Oprócz 
części rekreacyjnej, przy realizowanym 
w Rudzie Śląskiej projekcie niezwykle 
ważny jest również aspekt edukacyjny. 

sprawie, jest po budżecie obywatelskim 
i prawie do składania petycji kolejnym 
instrumentem, dającym rudzianom moż-
liwość współdecydowania o sprawach 
ważnych dla miasta – podkreśla Grażyna 
Janduła-Jonda, sekretarz miasta.

Przyjęta uchwała w sprawie obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej wej-
dzie w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

TK



Przypomnijmy, że trwa drugi tydzień strajku  
pracowników oświaty. Równocześnie w rudzkich szko-
łach odbył się egzamin gimnazjalny oraz trwa egzamin 
ósmoklasisty. Dotychczas (do momentu oddania wyda-
nia tej gazety do druku) nie było żadnych zakłóceń 
związanych z przeprowadzeniem egzaminów w Rudzie 
Śląskiej.  Arkadiusz Wieczorek

W wydaniu „Wiadomości Rudzkich” z dnia  
10 kwietnia 2019 roku w artykule ,,Co dalej ze straj-
kiem?” błędnie podaliśmy informację, że Miejskie 
Przedszkole nr 30 w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
nie przystąpiło do strajku. Placówka przystąpiła do 
strajku 8 kwietnia. Za zaistniały błąd przepraszamy. 

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej do akcji 
strajkowej przystąpiło 94 proc. placówek oświato-
wych. Strajkują wszystkie szkoły oraz przedszkola, 
za wyjątkiem przedszkoli nr 4, 21, 25 i 31 (w pla-
cówkach tych nie odbyło się referendum strajkowe). 
W proteście uczestniczy ok. 80 proc. nauczycieli za-
trudnionych w strajkujących placówkach.

MAKSYMA NA KWIECIEŃ 2019
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Rudzka 
SpółdzIElNIA 
Mieszkaniowa

„Najlepszych, najpiękniejszych rzeczy na świecie nie da się zobaczyć ani nawet dotknąć. Trzeba je poczuć sercem.” Helen Keller

Zawiadomienie o dniu wolnym w maju br.
Zarząd RSM uprzejmie informuje, że dzień 2.05.2019 r., tj czwartek będzie dniem wolnym  

od pracy w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym dniu Dyrekcja, Administracje i ODK RSM 
będą nieczynne. Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne jak w inne wolne dni  
w tygodniu.  Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

OgłOszenie
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lub nabycia od zaraz wy-

mienione w wykazie lokale użytkowe i 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  
Śląskiej przy ul. Magazynowej 12.

PReZyDeNt MiAStA  
RuDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta wykazów 
dotyczących części nieruchomości 

gruntowych położonych przy  
ul. 1 Maja 270, Powstańców, 
Bielszowickiej, Czarnoleśnej  

i Niedurnego 36, które przydzielone  
zostaną w trybie bezprzetargowym  

na podstawie umów najmu zawartych  
na czas oznaczony do 3 lat.

OgRÓDKi DziAłKOWe
ROD sTOKROTKA

w Rudzie Śląskiej
ogłasza  

przetarg nieograniczony  
na wykonanie instalacji  
elektrycznej podziemnej 

kolonii i i ii. 
termin składania ofert 15.05.2019 r. w Rudzie 

Śląskiej 9, ul. Mieszka i 34.
Szczegółowe infomacje na temat przetargu 

można uzyskać pod nr tel. 512-083-699.

Rodzice jednak bez zasiłku
StRAJK NAuCZyCieLi 

Odpowiadając na pytania naszych Czytelników, sprawdziliśmy, czy rodzice uczniów z Rudy Śląskiej mo-
gą liczyć na wypłatę zasiłku opiekuńczego w związku z niewykonywaniem pracy podczas prowadzone-
go od 8 kwietnia strajku pracowników oświaty. Okazuje się, że nie.

Wielu rodziców liczyło na to, że będą mogli skorzy-
stać z zasiłku opiekuńczego podczas strajku nauczycie-
li. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym 
do otrzymania zasiłku jest zamknięcie szkoły lub przed-
szkola, a w domu nie ma innego członka rodziny, który 
mógłby się zaopiekować dzieckiem. Tymczasem zasi-
łek przysługuje tylko wówczas, gdy szkoły i przedszko-
la są zamknięte, a w Rudzie Śląskiej tak naprawdę 
wszystkie placówki są otwarte. Dzieci, które przycho-
dzą do szkoły, czy przedszkola mają zapewnioną opie-
kę. Zajęcia opiekuńcze prowadzą dyrektorzy i wicedy-
rektorzy oraz niestrajkujący nauczyciele, a także kate-
checi. Działa też większość stołówek. 

– Rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje taki 
zasiłek, jeśli placówka nie mogła zaopiekować się dziec-
kiem. Dokumentami, jakie rodzic ma złożyć, jest jego 
oświadczenie, w którym wyjaśnia sytuację i powody nie-
przyjęcia dziecka do placówki oraz wniosek o wypłatę 
zasiłku. Dokumenty składamy u swojego pracodawcy  
– tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS w województwie śląskim. – Nie ma żadnego 
obowiązku, by rodzic dostarczał dodatkowo zaświad-
czenie od dyrekcji zamkniętej placówki oświatowej. 
Przecież swoją sytuację dokładnie opisuje w oświadcze-
niu – dodaje.

W Rudzie Śląskiej jedynie w przypadku jednego 
przedszkola rodzice przy wejściu do placówki mogli 
zobaczyć informację o tym, że jest ona nieczynna. 
Związane to było z tym, że jest to przedszkole wchodzą-
ce w skład zespołu szkolno-przedszkolnego i dyżurują-
ca tam dyrektor nie mogła równocześnie otworzyć 
dwóch budynków. Otwarto więc jedynie budynek szko-
ły podstawowej. Jednak tu także rodzice, którzy nie mo-
gli zaopiekować się dziećmi, mieli możliwość zostawić 
je pod opieką dyrektora w budynku szkoły, który jest 
również przystosowany do potrzeb przedszkolaków.
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 strajk nauczycieli trwa od 8 kwietnia.

OGŁOSZeNiA

NAJMŁODSi RuDZiANie – WitAMy W RuDZie ŚLąSKieJ

Filip Wolski
syn Pauliny i Mariusza

ur. 3.04 (3030 g i 53 cm)

Miłosz Jaciński
syn Ewy i Tomasza

ur. 3.04 (2970 g i 53 cm)

Maksymilian Ogaza 
syn Doroty i Dawida 

ur. 2.04 (4072 g i 59 cm)

Tymoteusz Widera
syn Sandry i Arkadiusza

ur. 6.04 (2500 g)

Franek Drążniewicz
syn Agnieszki i Piotra

ur. 6.04 (2700 g i 51 cm)

Anna Stasiak 
córka Marioli i Łukasza

ur. 4.04 (3000 g i 49 cm)

Nina Pasierb
córka Magdaleny i Pawła
ur. 7.04 (3070 g i 51 cm)

Nadia Santura
córka Aleksandry i Michała
ur. 7.04 (3700 g i 57 cm)

Iga Figat
córka Moniki i Marcina

ur. 6.04. (3520 g i 54 cm)

Maja Skopowska
córka Doroty i Artura

ur. 9.04 (3090 g i 56 cm)

Bartosz Mikołaj Kompel
syn Moniki i Dawida

ur. 8.04 (3840 g i 54 cm)

Olga Matylda Niegot 
córka Weroniki i Łukasza
ur. 8.04 (3528 g i 54 cm)
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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., 
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www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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USŁUGI

 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. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, 
domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 605-
109-517.

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

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

 CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skraca-
my i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblowej, 
tel. 602-642-294.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewal-
ną. Tel. 512-549-097.

 PRANIE MEBLI TAPICEROWANYCH, DYWANÓW. 
SZYBKO I SOLIDNIE. TEL. 519-639-121.

 Gabinet Vital zaprasza na zabiegi z użyciem pi-
jawki lekarskiej. Cena promocyjna. Tel. 504-290-
181.

 Reklama, www, wizytówki, logo, fotografi a. Tel. 
570-456-723, kreatywnestudio.pl.

 Najtańsza nowa pożyczka. Tel. 601-634-291.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

Panu Józefowi Osmendzie
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

i najbliższym wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ 
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 39 m2, 135 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka. Tel. 730-770-900.

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 
38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nierucho-
mosci.pl.

 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 DWA MIESZKANIE ZABRZE, UL. 
DAMROTA I, UL. ANIELI KRZYWOŃ, tel. 668-
845-818, www.posesja.rsl.pl. 

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189. 

 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.fh u-
technika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty mieszka-
niowe, budynki użytkowe, place, itp.

 Pokój lub mieszkanie wynajmę niepalącej oso-
bie. Tel. 604-796-694 w godz. 17-18.

 Sprzedam mieszkanie 56,7 m2. Ruda Śl. 3, 
ul. Tiałowskiego, 150 tys. Tel. 503-719-532, 506-
751-004.

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

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

 Kawalerka do wynajęcia – Bielszowice. Tel. 
733-332-531.

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. 733-031-261.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 
0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

 Skup zużytych akumulatorów i felg aluminio-
wych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

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

PRACA

 Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako opie-
kun/ka seniorów w Niemczech. Nie znasz 
języka niemieckiego? Zapewniamy kursy od 
podstaw w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrud-
nienia! Zadzwoń: 506-288-940.

 Firma Bedamex zatrudni pracowników bu-
dowlanych. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-99.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowla-
nych. Tel. 603-975-040.

 Poszukiwani pracownicy do montażu ręcznego. 
Praca w Świętochłowicach w systemie dwu-zmia-
nowym lub nieregularny czas pracy (do uzgodnie-
nia). Kontakt osobisty w godz. 8.30- 13.30, MIDA-
BO, Świętochłowice, ul. Krauzego 6.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi zycznej. Infor-
macji udzielam po godz. 14.00, tel. 691-911-683.

RÓŻNE

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

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

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

 Odkupię ogrodzenie siatka/słupki/brama. Tel.  
606-125-331.

SYSTEMY 
KOMINOWE

SPRZEDAŻ – MONTAŻ – SERWIS

sklep-kominy.eu 
frezowaniekominow-rudaslaska.pl

  663-404-545, 735-292-640 
Ruda Śl.-Czarny Las, ul. Kokota 5

KOMINY STALOWE, CERAMICZNE, KWASOODPORNE, 
ŻAROODPORNE, OCYNKOWANE, IZOLOWANE, NASADY

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA ,,LUIZA” 

z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 412 ogłasza przetarg 
nieograniczony na zbycie mieszkań na odrębną własność, 
na najem, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

wraz z przyległym garażem oraz najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie GSM ,,Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412, II piętro.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu w sie-
dzibie spółdzielni, dział Inspektora ds. Obrotu Nieruchomości 
pok. 114, dział członkowsko-prawny pok. 115 lub telefonicznie 
nr tel. 32 278-67-12 wew. 32, 48 oraz na stronie internetowej 
www.gsmluiza.com.pl.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

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.

Informujemy, że 30 kwietnia gazeta ,,Wiadomości Rudzkie" nie będzie wydawana. Ponadto w dniach od 1 do 3 maja br. redakcja będzie zamknięta. 
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FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi 

o dokonywanie opłat zaległych grobów
na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja w halembie 

oraz przy ulicy porębskiej w rudzie 1.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
sukcesywnie likwidować.

0:1 P. Rutkowski, 34. min. (karny), 1:1 Michalski,  
55. min., 1:2 Chudziński, 87. min., 1:3 Blaszke,  

88. min., 1:4 G. Kałużny, 90.+2. min. 
Józefka Chorzów – Grunwald Ruda Śląska 4:0

1:0 Gruchalski, 45. min., 2:0 Strzebińczyk, 60. min., 
3:0 Watoła, 64. min., 4:0 Gałek, 71. min.

www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 17.04.201911

Biegi 

biegowi mistrzowie
Aneta Rajda mistrzynią, a Przemysław Basa wice-

mistrzem Polski w biegu 24-godzinnym. Podczas za-
wodów, które odbyły się w Supraślu w pierwszy week-
end kwietnia, ultrabiegacze z Rudy Śląskiej odnotowa-
li kolejne ważne w swojej karierze wyniki, przebiega-
jąc kolejno 223 km i 192 m oraz 251 km i 196 m. Suk-
cesem może pochwalić się także ultramaratończyk 
August Jakubik, który okazał się najlepszy w Polsce  
w biegu 6-godzinnym i pokonał wielu zdecydowanie 
młodszych od siebie zawodników.

– Napływają do mnie gratulacje w związku z moim 
zwycięstwem i pytania, czy dotarło do mnie to, że wy-
grałam. To bardzo miłe uczucie. Na miejscu okazało się, 
że trasa jest bardzo trudna, a składał się na nią około 
półkilometrowy podbieg, który nasilał się na samym za-
kręcie trasy i zbieg o takiej samej długości. Wiedziałam, 
że będzie bardzo ciężko – powiedziała Aneta Rajda po 
zdobyciu mistrzostwa. – Podczas treningów ćwiczyłam 
siłę biegową, jednak tutaj 500-metrowych podbiegów 
należało wykonać ponad 220, co nie nastrajało optymi-
stycznie. Pomimo tego w dniu startu postanowiłam re-
alizować swój plan i udało się – dodała.

Po sukces zawodnicy rudzkich klubów pojechali aż 
do Supraśla, miasta znajdującego się w województwie 
podlaskim. Tam biegając przez 24 godziny, osiągnęli 
to, co sobie założyli. Zawodnicy rywalizowali na pętli 
o długości 1012 m po asfalcie. – Jechałem na te mi-
strzostwa z nastawieniem, by pokonać barierę 250 km, 
kiedy jednak zobaczyłem trasę to pojawiły się wątpli-
wości, czy zdołam przebiec 240 km. Największym wy-
zwaniem było ośmiometrowe przewyższenie. Wydaje się 
to tak niewiele, ale gdy np. weźmiemy pod uwagę, że 
musiałem przebiec pętlę 248 razy to łączne przewyższe-
nie wynosi prawie 2 km. Dodam też, że kiedy biegali-
śmy z góry, trzeba było zmagać się z przeciwnym wia-
trem, który po około siedmiu godzinach na szczęście 
ustał – opowiadał o biegu Przemysław Basa, wice-
mistrz Polski w biegu 24-godzinnym. – Rywalizacja 
była ogromnie ciekawa, bo czołówka biegu co kilka go-

Aneta Rajda stanęła na pierwszym stopniu podium. 

dzin się zmieniała i nawet przez moment myślałem, że 
wskoczę na pierwszą pozycję, ale Andrzej Piotrowski 
był tym razem zdecydowanie lepszy i szczerze gratuluję 
mu zwycięstwa. Na uwagę zasługuje także moja serwi-
santka Ania Skupień. Powiem szczerze, że 70 procent 
mojego sukcesu to jej zasługa. Ania spisała się po pro-
stu na medal. Jestem bardzo wdzięczny za cały jej bez-
interesowny trud – dodał.

Biegacze twierdzą zgodnie, że trasa była niezwykle 
trudna, a warunki atmosferyczne pozostawiały wiele 
do życzenia. Jednak dzięki pozytywnej energii, którą 
otrzymali od kibiców i swoich najbliższych, udało im 
się osiągnąć świetne wyniki. – Pomimo problemów  
z zatokami i żołądkiem udało mi się objąć prowadzenie 
po 15 godzinach oraz 30 minutach i w rezultacie wy-
grać bieg w kategorii kobiet z dużą przewagą. To była 
najtrudniejsza trasa, po której miałam okazję biegać na 
zawodach 24-godzinnych. Ogromnie się cieszę, że moje 
przygotowanie nóg było na tyle dobre, że 500-metrowy 
odcinek pod górkę udało mi się podbiegać do ostatniej 
godziny biegu, za co ogromnie dziękuję towarzyszące-
mu mi podczas wielu naprawdę trudnych treningów 
Augustowi Jakubikowi. Dziękuję też za wsparcie na 
trasie serwisowi – Urszuli Szewczyk i Ani Skupień  
– podsumowała bieg Aneta Rajda.

Trzecim zwycięzcą podczas zawodów w Supraślu 
był August Jakubik. Znany ultramaratończyk wybiegał 
pierwsze miejsce w biegu 6-godzinnym, który odbył 
się jako bieg towarzyszący biegowi  24-godzinnemu.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Biegi 

bieg na sześćdziesiątkę miasta

Rudzcy uczniowie postanowili biegiem uczcić  
60. urodziny Rudy Śląskiej. W niedzielę (14.04) na zre-
witalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja w Wirku odbył  
się bieg sztafetowy szkół podstawowych na dystansie 
60 km. Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 6, 
na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa 
nr 2, a na trzecim Szkoła Podstawowa nr 16. 

– W biegu wystartowało dziesięć  drużyn miesza-
nych, reprezentujących rudzkie szkoły podstawowe. 
Każda drużyna miała przydzielone numery startowe  
i według nich były przeprowadzane zmiany po jednym 
okrążeniu. Każdy uczestnik zawodów przebiegł sześć 
zmian (tj. około 4 km) – mówi ultramaratończyk Au-

ogłoszenia
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FirMa park paMiĘci
uprzejmie prosi 

o dokonywanie opłat zaległych grobów 
na cmentarzach komunalnych przy ulicy chorzowskiej 

w nowym bytomiu oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
sukcesywnie likwidować.

W biegu 
sztafetowym 
wzięli udział 
uczniowie 
rudzkich szkół 
podstawowych.

Adam Łaskawski z Rudy Śląskiej triumfował pod-
czas IX Mistrzostw Polski w wyciskaniu klasycznym 
leżąc w Kielcach. W miniony weekend zawodnik zajął 
pierwsze miejsce. 

Na tym jednak nie koniec. Dobry start podczas tych 
zawodów odnotowali także inni rudzianie, czyli Beata 
Lipich, która zajęła 5. miejsce oraz Bartek Lipich, któ-
ry wywalczył 5. miejsce. Dzięki tym osiągnięciom za-
wodnicy zakwalifikowali się do mistrzostw Europy  
w Luksemburgu, które odbędą się w sierpniu. 

Adam Łaskawski osiągnął wynik 245 kg, Bartek Li-
pich ukończył rywalizację z wynikiem 122,5 kg, a Be-
ata Lipich 65 kg. – W sumie to ukończyłem zawody  
z wynikiem 245 kg, lecz potem podszedłem pod  
250,5 kg. Ciężar wycisnąłem, ale nie został on zaliczo-

Piłka nożna w skrócie
Klasa A (Katowice)

17. kolejka (13-17 kwietnia)
Jastrząb Bielszowice – Urania II Ruda Śląska 2:1

1:0 Żuk 12. min., 2:0 Gosz 24. min.,  
2:1 Kasprzyk, 69. min.

Hetman 22 Katowice – Wawel Wirek 1:4

Podnoszenie ciężarów

łaskawski mistrzem 

ny. Gdyby tak było, pobiłbym rekord Polski o pół kilo, 
ale niestety nie udało się. Jest to jednak dobra progno-
za na zbliżające się zawody w Japonii. Jest progres i to 
spory, więc walka w Tokio będzie na wysokim poziomie 
– mówi Adam Łaskawski. 

akrobatyka 

akrobaci wystartowali w krakowie 
Dobrą formą popisali się rudzcy akrobaci podczas 

VII Międzynarodowego Turnieju w Akrobatyce Spor-
towej w Krakowie. W zawodach wystartowało 112 dru-
żyn i ponad 500 zawodników z czterech krajów – Bel-
gii, Białorusi, Polski i Ukrainy. Z kolei reprezentacja 
klubu KPKS Halemba wypadła bardzo dobrze, stając 
na podium w prawie każdej konkurencji. 

WYNIKI
Dwójki kobiet youth: 2. miejsce – Dagmara Piktas/

Lilianna Szudy, 9. miejsce – Oliwia Florek/Martyna 
Niedochodowicz oraz 14. miejsce – Marta Szebesz-
czyk/Emilia Krawczyk. Klasa 12-18 lat: 3. miejsce  
– Wiktoria Matysiak/Zofia Przechszta. Trójki kobiet 

youth: 3. miejsce – Zuzanna Krawieczek/Milena Ga-
brysiak/Pola Mendocha, 6. miejsce – Maja Kuropatwa/
Alicja Szal/Joanna Klapuch, 6. miejsce – Maja Mro-
zek/Laura Gaim/Dorota Prokopowicz, 14. miejsce  
– Martyna Kahl/Amelia Ksiniewicz/Natalia Rudzka. 
Klasa 11-16 lat: 4. miejsce – Emilia Wodyk/Emilia 
Biernat/Emilia Urbańska, 7. miejsce – Maja Posmyk/
Zuzanna Szołtysek/Julia Wiśniowska. Klasa 12-18 lat: 
1 miejsce – Nikola Janik/Julia Olchawa/Oliwia Wilk. 
Dwójki mieszane youth: 3. miejsce – Lena Hudzik/Da-
vid Biliaiev, 4. miejsce – Julia Jessel/Szymon Jaworek. 
Zawodnicy trenują pod okiem Katarzyny Chlebisz, 
Aleksandry Wodyk oraz Doroty Kies.

gust Jakubik. Każdy uczestnik sztafety otrzymał pa-
miątkowy medal, z kolei reprezentacje poszczegól-
nych szkół, za zajęcie odpowiednich miejsc, puchary. 
Organizatorem biegu było miasto, TKKF Jastrząb oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. 

Kolejną propozycją sportowego uczczenia 60. uro-
dzin miasta Ruda Śląska będzie bieg na dystansie  
60 km, który odbędzie się 27 kwietnia o godz. 12  
na placu Jana Pawła II. Towarzyszył on będzie innej 
ważnej biegowej imprezie, czyli XXI edycji Międzyna-
rodowego Biegu 12-godzinnego, zaplanowanego w 
tym samym terminie.

Adam Łaskawski 
może pochwalić 
się kolejnym 
sukcesem. inForMacJa dLa MieszkaŃców

Od 23 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania stron 
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

ZaprasZamy: 
 w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w czwartki od 10 do 18.00 
 we wtorki od 8.00 do 16.00 (od 23.04.2019 r.) 
 środy od 8.00 do 16.00 w piątki od 8.00 do 14.00 
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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta 

ten czas jak najlepiej.

życzy
Zarząd i Pracownicy

PreZero Service Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

Zbliża się wyjątkowy czas Wielkiej Nocy, która jest symbolem zwycięstwa 
dobra nad złem, życia nad śmiercią i radości nad żałobą.

Ta pamiątka Zmartwychwstania przypomina nam o najważniejszych wartościach, 
które powinny być obecne w każdym dniu naszego życia.

To wiara, nadzieja i miłość sprawiają, że czujemy jego sens,
mamy siłę do pokonywania wszelkich trudności

i jesteśmy zdolni do wewnętrznej, duchowej odnowy.

Niech tradycje związane z obchodami tych pięknych Świąt przyniosą radość,
inspiracje do nowych działań oraz poczucie spełnienia.
Życzę, by wspólne przeżywanie błogosławionego czasu

było również okazją do refl eksji, umocnienia rodzinnych więzi
i prawdziwego odpoczynku

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Niechaj Święta Wielkanocne 

napełnią Wszystkich radością,

pokojem i wzajemną życzliwością,

przyniosą siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja

życzy

Aleksandra Skowronek

Przewodnicząca Rady Miasta

Ruda Śląska

wraz z Radnymi
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