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MIESZKALNICTWO

System stał się prostszy i skuteczniejszy

– Na jakim etapie jest budowa nowych
mieszkań komunalnych w Orzegowie?
– Zakończyły się prace budowlane i dokonaliśmy ich odbioru w połowie kwietnia.
W sumie powstało 50 mieszkań o powierzchni 45 m kw. lub 60 m kw. (dwa lub
trzy pokoje z łazienką, przedpokojami oraz
kuchnią). Dodatkowo utworzono miejsca
parkingowe, a budynek został wyposażony
w windę. Zresztą już sama lokalizacja
mieszkań jest atrakcyjna, bo znajdują się
one w pobliżu Burloch Areny oraz orzegowskiego rynku, a samo miejsce jest
związane z historią dzielnicy, bo dawniej
znajdował się tu dom kultury. W tej chwili
pozostało jeszcze wykonanie nitki gazowej
do budynku – intensywnie nad tym pracujemy – a następnie zasiedlenie. Od momentu przydziału mieszkańcy będą mieli trzy
miesiące na adaptację przyznanych mieszkań.
– Trochę czasu naczekaliśmy się na
nowe mieszkania komunalne…
– Budowa mieszkań komunalnych nie
jest celem samym w sobie, a elementem
wspomagającym. Zwracam też uwagę, że
od 2012 roku nowe lokale oddawały TBS-y.
Była ich całkiem spora liczba bo 180. Najważniejsze działania podjęliśmy w 2014
roku, kiedy to po obserwacji sposobu przy-

działu lokali, formalnie zmieniliśmy politykę mieszkaniową. Od tego czasu podstawą
naszego działania jest dbanie o to, żeby najefektywniej jak się da, wykorzystać zasoby
mieszkaniowe, które już mamy, czyli ponad 7100 mieszkań, co stanowi około 12
procent lokali.
– Jaki był największy problem?
– Okazało się, że z jednej strony mieszkania komunalne to tzw. dobro
pożądane i mieliśmy długą listę oczekujących, ale jak proponowaliśmy mieszkanie
to mieszkańcy nie byli nim zainteresowani
albo okazywało się, że nie potrzebują
mieszkania w tym momencie, bo na razie
studiują i nie mają w planach wyprowadzki
od rodziców lub wyjechali z naszego miasta. I ludzie rezygnowali, a mieszkanie stało puste przez dłuższy czas, a inni będący
na liście, bezskutecznie czekali. Wtedy zaproponowaliśmy zasadniczą zmianę, czyli
przydział lokali poprzez wykazy. Teraz
każdy dostępny lokal jest umieszczany na
wykazach i każdy zainteresowany, będący
na liście, może go oglądać oraz zdecydować, czy jest nim zainteresowany.
– Czyli w pewien sposób zachęciliście
mieszkańców do działania?
– Niewątpliwie tak. Zdarzały się przypadki, że nawet jeżeli ktoś był na liście
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Właśnie zakończyła się budowa nowych mieszkań komunalnych u zbiegu ulic Stromej i Bytomskiej w Orzegowie. To kolejny krok w zakresie polityki mieszkaniowej miasta, której
głównym celem jest zaspokojenie w jak największym możliwym stopniu potrzeb mieszkaniowych różnych grup mieszkańców.

bardzo długo i dostawał propozycje mieszkania to wolał czekać na być może lepszą
ofertę. Teraz pokazujemy ludziom, że to
w ich rękach leży to, kiedy i jakie mieszkanie otrzymają. Wprowadzony w 2014
roku system premiuje osoby, które chodzą
na wykazy i co roku pamiętają o aktualizacji wniosku. Jeżeli ktoś nie będzie aktywny to mieszkanie samo do niego nie
przyjdzie. Dzięki temu kolejka osób na
liście z ok. 4200 została zmniejszona do
ok. 1100, a mieszkanie uzyskują osoby,
które są na liście krócej niż cztery lata.
I tak np. w 2018 roku osobom z tej grupy
poprzez wykazy przydzieliliśmy aż
64 mieszkania ze 110 proponowanych.
– Pomówmy jeszcze o kryterium dochodowym, jeżeli chodzi o przydział
mieszkania komunalnego.
– To jest trzeci, bardzo ważny element
systemu przydziału lokali. Kryterium dochodowe mamy bardzo wysokie w porów-

naniu do innych miast. Jest to ok. 3300 zł
na osobę w przypadku, gdy o mieszkanie
starają się dwie osoby i więcej oraz 3850 zł
dla osoby samotnej. Jeżeli ktoś nie kwaliﬁkuje się na mieszkanie komunalne to znaczy, że powinien móc skorzystać z oferty
TBS-ów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby mieszkaniowe szerokiego
grona mieszkańców. Dodatkowo stosując
wysokie kryterium dochodowe istnieje duże prawdopodobieństwo, że na liście znajdują się osoby, które wyremontują przyznane im mieszkanie komunalne.
– Wygląda na to, że miasto wypracowało skuteczniejszy i bardziej przyjazny
mieszkańcom system przydziału mieszkań. Co dalej?

– W polityce mieszkaniowej będzie wiele się działo za sprawą wchodzących w życie od 21.04.2019 r. przepisów. Chodzi
w szczególności o badanie poziomu dochodów i stanu majątku nie tylko osób, którym
przydzielamy mieszkania, ale także tym,
które już tam zamieszkują. Będzie to kolejna poważana zmiana, niemniej uspokajam,
że ustawodawca przewidział 2-letni okres
przejściowy dla przyjęcia stosownych regulacji gminnych. O szczegółach będziemy
na bieżąco informowali mieszkańców,
a póki co nieustannie pracujemy nad tym,
by efektywnie zarządzać zasobem mieszkaniowym i udzielać pomocy każdemu, kto
nie potraﬁ samodzielnie zabezpieczyć sobie dachu nad głową.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
oraz Dnia Hutnika
składam z serca płynące życzenia
zdrowia, satysfakcji w życiu zawodowym
oraz szczęścia w życiu prywatnym.
Niech święty Florian
strzeże Was podczas
trudnej pracy
i błogosławi wszelką pomyślnością.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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„BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA”

Bezpiecznie do celu

Foto: JO

Zakończyła się 11. edycja kampanii społecznej „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. W ramach niej przez cały tydzień kierowcy mogli bezpłatnie oddać swój samochód do
kontroli w dwóch stacjach diagnostycznych w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu zyskali oni pewność, że podczas najbliższych podróży autem nie będą musieli martwić się o jego stan
techniczny. Akcja kolejny raz była współorganizowana przez tygodnik „Wiadomości Rudzkie” oraz Grupę AUTO-BUD Sp. z o.o.

Na stacji w Goduli skontrolowano ponad 150 samochodów.
W tegorocznej edycji kampanii
udział wzięło ponad 200 kierowców.
– Razem z rodziną planuję wyjechać na
majówkę i będę miał do pokonania kilkaset kilometrów, również po górskich
terenach. Dlatego gdy usłyszałem o akcji, zdecydowałem się – poza sprawdzeniem auta we własnym zakresie
– na pomoc ze strony fachowców. Kontrola odbyła się szybko, a ja dowiedziałem się, na co powinienem zwrócić
uwagę i czy coś wymaga pilnej naprawy. Teraz ze spokojną głową mogę wy-

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

jechać w dłuższą podróż – komentuje
pan Andrzej, kierowca z Goduli.
W ramach wiosennej edycji akcji
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina” można było bezpłatnie skontrolować samochód w dniach od 10 do
17 kwietnia w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli
(ul. Stara 1) oraz w Bykowinie na Stacji Kontroli Pojazdów ALFA (ul. Szpaków 51). – Kierowcy jak zwykle chętnie
skorzystali ze wsparcia naszych fachowców, którzy w trakcie kontroli
sprawdzali działanie poszczególnych
układów w samochodzie, a także jego
ogólny stan – mówi Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
– Cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy nie tylko Rudy Śląskiej, ale i ościennych miast odpowiedzieli na nasze
wspólne zaproszenie. Dzięki temu wiosenne podróże, czy wyjazdy na majówkę będą nie tylko bezpieczniejsze, ale
i bardziej komfortowe dla kierowców
oraz pasażerów, którzy nie będą martwili się o to, czy auto działa sprawnie
i czy aby na pewno szczęśliwie dojedziemy do celu – dodaje Anna PiątekNiewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Joanna Oreł
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STRAJK NAUCZYCIELI

„Łańcuch światła”
dla nauczycieli
Kilkaset osób wzięło udział w wiecu poparcia dla protestujących pracowników oświaty,
który odbył się we wtorek (16.04) przed budynkiem Urzędu Miasta. W akcji „Łańcuch
światła” wzięli udział rudzcy pracownicy oświaty, a także ich rodziny i uczniowie, którzy
wspierają swoich pedagogów w akcji strajkowej oraz władze naszego miasta.
Jako pierwsza do zgromadzonych przemówiła przedstawicielka rudzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Pierwszy raz zdarzyło się w historii,
że jesteśmy tak wszyscy razem, niezależnie od poglądów, od przynależności
związkowej. Jesteśmy razem i to jest
ogromny sukces tego strajku – mówiła
Irena Gajdzik, prezes oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Rudzie Śląskiej. – Mamy nadzieję, że dotarło to już
do wszystkich, że jesteśmy najważniejszymi ludźmi w kraju, bo odpowiadamy za
przyszłe pokolenia. Protestujemy, bo właśnie chodzi nam o dobrą edukację. Protestujemy, bo chcemy być wszyscy szanowani, żeby nikt nam nie zabierał godności.
Protestujemy, bo chcemy godnie zarabiać
– dodała.
Na spotkaniu nie brakowało głosów ze
strony nauczycieli, uczniów i osób popierających strajk. Do zebranych przemówiła
m.in. wiceprezydent miasta. – Wasz strajk
i atmosfera dzisiejszego protestu to wyjątkowa postawa, właściwie lekcja obywatelska. Ja wiem, że to już nie jest walka
o wyższe wynagrodzenia. Wiem, że to walka o szacunek i godność. Szacunek do zawodu i godność dla nauczyciela, dlatego
wpieramy Was całym sercem – mówiła
Anna Krzysteczko, zastępca prezydent
miasta odpowiedzialna m.in. za oświatę.
Prezydent Grażyna Dziedzic w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu
również wyraziła poparcie dla nauczycieli. Zapytaliśmy także o ich pensje oraz
o to, czy zostaną one wypłacone za czas
strajku. – Pani Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska popiera strajkujących nauczycieli. Jednakże nie jest stroną w tym sporze. Zgodnie z art. 23 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych za czas strajku nie
należy się pracownikom pensja. Pienią-

dze za czas strajku pozostaną w budżecie
szkół. Oznacza to, że dysponentem środków
będzie dyrektor placówki i to on będzie decydował, w jaki sposób zostaną one wykorzystane – odpowiedział Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Poza głosami poparcia nie brakuje bowiem nieprzychylnych głosów. Na naszym fan page’u trwa gorąca dyskusja na
temat strajku nauczycieli. – Ciekawe ilu
nauczycieli w trakcie strajku jest na L4?
– zastanawia się pani Mariola. – Może
mają prawo protestować, ale wszystko odbije się na uczniach. Będą musieli nadrobić stracony materiał w trybie przyspieszonym – pisze z kolei pan Mariusz. Pojawiają się też komentarze uczniów. – Kiedy
uczeń i jego rodzice nie wiedzą już jak
mają się podlizać nauczycielowi – dołączymy do strajku, będzie ocena wyżej – pisze jedna z uczennic.
Wśród osób zgromadzonych we wtorek na rynku nie brakowało z kolei
uczniów, którzy opowiadają się za strajkiem. – W internecie można przeczytać
mnóstwo informacji o tym, że ten strajk
krzywdzi uczniów i że jest to krzywda wyrządzona nam, maturzystom. Ja się z tym
nie zgadzam i nie zgadzają się z tym maturzyści, których znam z „Morcinka” oraz
z innych szkół Rudy Śląskiej. Trzymamy
kciuki za Was drodzy nauczyciele. Strajkujcie i walczcie o swoje, bo tak jak kiedyś przekazywaliście nam tę piękną lekcję
o tym, że zawsze trzeba walczyć o swoje
poglądy, o swoje zdanie i być w tym wytrwałym, tak my teraz dodajemy Wam w
tym otuchy – i po prostu, murem za belframi! – mówiła Julia Przybylska, tegoroczna maturzystka.
Przypomnijmy, że mimo spotkań
związkowców ze stroną rządową nie zostało wypracowane porozumienie (stan na
wtorek, 23.04, godz. 10.00).
AW

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Prezydent
Miasta Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity
tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 18.03.2019 r.
Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Zarządcy Dróg Publicznych, z siedzibą
przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie
Śląskiej, reprezentowanego przez
pełnomocnika – Pana Piotra Smudę
(Smuda) – prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą „BOB” Biuro
Organizacji Budownictwa Piotr Smuda z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy
ul. Obrońców Westerplatte 9A/5, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej, w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia, na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi
1093/93, 1094/93, 1260/93, 1277/93,
1278/93, 650/92, 813/146, 1038/61,
3954/596, 1015/82, 1050/90 (numery
działek przed podziałem)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję,
że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
dołączonej do wniosku dokumentacji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski,
uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
publicznego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale
Urbanistyki i Architektury, w godzinach
pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA| 24.04.2019

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

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

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.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

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

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.
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Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego 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 ŚląskiejRudzie w rejonie ulicy Bukowej, stanowiąca działkę nr 576/5198 o powierzchni 591 m², obręb Ruda, karta
mapy 5, KW nr GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Pierwszy przetarg w dniu 26.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana
działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod
zabudowę usługową (symbol planu UK1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-usługowych i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest porośnięta trawą,
drzewami i krzewami. Znajduje się na niej skarpa i woda stojąca.
Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki inwestycyjnej – co będzie
wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.
Cena wywoławcza (netto) do drugiego przetargu wynosi 79.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 21.05.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.
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Rudzki Informator Samorządowy
Ponad 600 mln zł na realizację blisko 100 projektów pozyskała do tej pory ze środków europejskich Ruda Śląska. 2/3 tej sumy, czyli ponad 400 mln zł,
rudzki samorząd „zdobył” w ostatnich 5 latach. Największe rudzkie inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych to budowa trasy N-S oraz przebudowa i wykonanie nowego systemu oczyszczania ścieków na terenie miasta. Na te dwa zadania pozyskano ponad 330 mln zł. Ten gigantyczny „zastrzyk
finansowy” nie byłby możliwy, gdyby nie wejście Polski do Unii Europejskiej. Za tydzień – 1 maja – minie dokładnie 15 lat od tego momentu.

Owocny jubileusz

– Dzięki przynależności do Unii Europejskiej nasz kraj bardzo się zmienił. Na
członkostwie we wspólnocie skorzystała
również Ruda Śląska. To wszystko dzięki
olbrzymim środkom, które można było pozyskać na rozwój miast oraz poprawę
komfortu życia – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Ponad 600 mln zł, które do tej pory
z funduszy unijnych pozyskał rudzki samorząd, to nie jedyne takie środki, jakie
popłynęły z Unii Europejskiej do Rudy
Śląskiej. – Nie można zapominać, że budowa rudzkiego odcinka Drogowej Trasy
Średnicowej również finansowana była
z budżetu unijnego. Do tego trzeba dodać
środki unijne, z których skorzystały inne
instytucje, takie jak przychodnie, szkoły,
czy spółdzielnie mieszkaniowe. O takie
dofinansowania skutecznie aplikowali
również rudzcy przedsiębiorcy – zaznacza
Grażyna Dziedzic.
Pierwsze pieniądze, o jakie miasto mogło się starać z UE, były środkami z tzw.
funduszy przedakcesyjnych. Pochodziły
one głównie z programu PHARE, który
został uruchomiony przez Komisję Europejską dla państw kandydujących do UE
– początkowo tylko dla Polski i Węgier.
Po raz pierwszy Ruda Śląska z tych środków skorzystała w 1996 r., kiedy otrzymała ok. 800 tys. zł na zagospodarowanie terenu zabytkowego osiedla Ficinus. – To
dzięki tym środkom udało się przeprowadzić pierwszą rewitalizację tego miejsca,
dzięki której mali i średni przedsiębiorcy
mogli zagospodarować niszczejące dotychczas zabytkowe domki – przypomina
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Z programu PHARE w mieście zmodernizowano jeszcze ul. Czarnoleśną, przebudowano fragment drogi wojewódzkiej 925
w Chebziu, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Kłodnickiej w Halembie, a także zaadaptowano pokopalniany budynek przy ul. Szyb Walenty na cele
Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Bez wątpienia największą inwestycją
realizowaną ze środków europejskich była
kompleksowa przebudowa kanalizacji
oraz budowa nowych oczyszczalni w mieście. Sam projekt rozpoczął się w 2002 r.
i początkowo był realizowany w ramach
programu ISPA. Kierowany był on do
państw kandydujących do akcesji. Program miał na celu ujednolicenie poziomu
infrastruktury technicznej w zakresie
transportu i ochrony środowiska. Po wstąpieniu Polski do UE inwestycja realizowana była w ramach Funduszu Spójności
i ostatecznie zakończyła się w 2010 r.
– Dzięki tej wieloletniej inwestycji wybu-

w latach 2004-2006 korzystała ze środków
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W tym
czasie miasto pozyskało ponad 12 mln zł
m.in. na budowę ronda na skrzyżowaniu
ul. Katowickiej, Odrodzenia i Nowary
w Wirku; przebudowę ul. Niedurnego, czy
przywrócenie funkcji medycznych pawilonu „C” szpitala.
W pierwszej pełnej perspektywie finansowej podczas obecności Polski w UE,
w latach 2007-2013 miasto pozyskało ponad 88 mln zł na realizację 27 projektów.
Wymienić tu należy takie zadania, jak
przebudowa rynku w Nowym Bytomiu,

Rewitalizacja hałdy to jedna z ostatnio zrealizowanych inwestycji
z wykorzystaniem środków unijnych.

Pierwsze środki z funduszy unijnych w Rudzie Śląskiej wykorzystano
już w 1996 r. na zagospodarowanie zabytkowego osiedla Ficinus.
się w 2014 r., przyniosła dla miasta prawdziwy „deszcz pieniędzy”. – Do tej pory
jest to ponad 400 mln zł. Znajdujemy się
w czołówce miast naszego regionu, które
tak skutecznie sięgają po środki z Brukseli
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Przypomnijmy, że w 2017 r. w rankingu
„Rzeczpospolitej”, w którym oceniana
była umiejętność sięgania po pieniądze
europejskie, Ruda Śląska zajęła drugie
miejsce w Polsce wśród miast na prawach
powiatu.
Bez wątpienia najważniejszym projektem, na który udało się obecnym władzom
Rudy Śląskiej zdobyć unijne fundusze,
jest budowa pozostałych odcinków trasy
N-S aż do autostrady A4. Łącznie pozyskano 192 mln zł. Z tych środków udało
się już zrealizować dwa kolejne odcinki

dowano oczyszczalnię ścieków „Halemba
– Centrum” i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków „Orzegów”, jednocześnie likwidując cztery stare oczyszczalnie. Ponadto wybudowano prawie 90 kilometrów
sieci kanalizacyjnej i 18 nowych przepompowni ścieków. Tym samym w Rudzie Śląskiej, zgodnie z polskimi i unijnymi normami, zwiększyliśmy ilość oczyszczanych
ścieków z 60% do 95% – wylicza Grzegorz Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej, a wcześniej kierownik Jednostki
Realizującej Projekt.
Po wstąpieniu Polski do UE Ruda Śląska, podobnie jak i inne miasta w kraju,

Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Halembie
także została dofinansowana środkami z UE.

Na budowę trasy N-S miasto pozyskało ogółem 229 mln zł.

przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul.
Klary do ul. Szyb Walenty, czy modernizacja basenu letniego w Nowym Bytomiu.
W tym czasie miasto pozyskało też pierwsze dofinansowanie na budowę trasy N-S.
Chodzi tu o pierwszy odcinek, czyli połączenie ul. 1 Maja z DTŚ. Pozyskana kwota
na tę inwestycję to blisko 37 mln zł.
Następna i zarazem aktualna unijna
perspektywa finansowa, która rozpoczęła

trasy, która w tej chwili jest przejezdna na
długości 3,4 km od DTŚ do węzła przy
ul. Kokota. Do realizacji pozostał już
ostatni odcinek do autostrady o długości
1,7 km. Najbliższych tygodniach ogłoszony ma zostać przetarg na tę inwestycję.
W ostatnich 5 latach miasto pozyskało
ok. 50 mln zł na rewitalizację. – Rewitalizacja dworca w Chebziu, rewitalizacja
zabytkowej części Orzegowa, zagospoda-

rowanie hałdy w Wirku, program renowacji podwórek. Tych inwestycji by nie było,
gdyby nie możliwość posiłkowania się
środkami unijnymi. Trwa modernizacja
jednego z domków na zabytkowym osiedlu
Ficinus oraz przebudowa budynku Muzeum Miejskiego. Za chwilę ruszamy z kolejnymi odcinkami Traktu Rudzkiego,
w tym roku rozpocząć się też mają prace
przy rewitalizacji terenu po koksowni
Orzegów – zapowiada Grażyna Dziedzic.
Kolejną istotną transzą środków, które
trafiły w ostatnich latach do miasta, są
pieniądze przeznaczone na termomodernizację placówek oświatowych oraz termomodernizację budynków użyteczności
publicznej i miejskiego zasobu komunalnego. Łącznie jest to kwota ponad
22,3 mln zł. – Trzeba jeszcze pamiętać
o pieniądzach, dzięki którym udało się
zmodernizować oświetlenie uliczne, czy
wykonać instalacje OZE. To także modernizacja i adaptacja pracowni do nauki
zawodów w rudzkich szkołach, czy szereg
tzw. projektów miękkich realizowanych
w oświacie, czy dotyczących rynku pracy
– podkreśla wiceprezydent Pierończyk.
Władze Rudy Śląskiej nie powiedziały
jeszcze ostatniego słowa i starają się o kolejne unijne miliony. – Aktualnie na rozstrzygnięcie czekają 23 złożone przez miasto wnioski. W głównej mierze dotyczą
one termomodernizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz realizacji zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji oświetlenia ulicznego – informuje Aleksandra Kruszewska,
naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
– Dodatkowo planujemy złożyć kolejne
wnioski, m.in. na budowę centrum przesiadkowego – dodaje.

TK
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Początek maja to czas ważnych dla Polaków świąt i rocznic. 1 maja będziemy obchodzić Święto Pracy i 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
2 maja przypada Święto Flagi, a 3 maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z okazji tych ważnych dat władze
miasta apelują o wywieszenie flag, a także zapraszają na oficjalne uroczystości rocznicowe oraz festyn.

Majówka w Rudzie Śląskiej

Od 1890 roku 1 maja to Święto Pracy,
a także Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Został ustanowiony dla
upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce pod koniec XIX wieku w Chicago. Robotnicze protesty przeciw fatalnym warunkom pracy, nierzadko 12-godzinnemu dniu
pracy oraz niskim zarobkom kończyły się
ofiarami śmiertelnymi. Uroczyste pochody
z okazji 1 maja już wtedy były organizowane również na ziemiach polskich,

a w 1950 roku dzień ten stał się oficjalnym
świętem państwowym. Warto dodać, że
w kościele katolickim jest to dzień wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika, który
wprowadził papież Pius XII.
1 maja to również rocznica przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. – Z tej okazji
zapraszam wszystkich mieszkańców na festyn, który odbędzie się w parku im. Augustyna Kozioła w dzielnicy Ruda o godz.
16.00 – mówi prezydent Grażyna Dzie-

dzic. W programie zaplanowany został występ uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Nie zabraknie także wielu atrakcji dla
najmłodszych oraz stoisk gastronomicznych. Przypomnijmy, że Polska jest członkiem UE od 2004 roku na podstawie traktatu podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach.
Wyjątkowym dniem jest również
2 maja, na który przypada Święto Flagi.

– Gorąco zachęcam do ich wywieszenia,
co będzie wyrazem naszego szacunku do
wspólnej historii, a także radości, że dziś
możemy swobodnie manifestować to, że
jesteśmy Polakami – apeluje prezydent
miasta.
Główne uroczystości majowe odbędą
się z kolei w piątek, 3 maja. – Z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św.

w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy
Śląskiej – mówi Grażyna Dziedzic. Nabożeństwo odbędzie się w parafii Trójcy
Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej
– Kochłowicach o godz. 10.30. Po mszy
odbędzie się przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców Śląskich. Uroczystość ta będzie tym bardziej
doniosła, że w tym roku zainaugurowane
zostały obchody stulecia Powstań Śląskich.
AS

Nie pamiętasz, kiedy z Twojej posesji są odbierane śmieci? Zastanawiasz się, do którego pojemnika wyrzucić lustro, folię aluminiową, styropian czy blistry
po lekach? Teraz możesz szybko sprawdzić to w swoim smartfonie. Dla mieszkańców Rudy Śląskiej uruchomiona została właśnie bezpłatna usługa EcoHarmonogram. Aplikacja wyszukuje terminy odbioru odpadów dla konkretnego adresu, przypomina o nadchodzącym wywozie oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów. Za jej pomocą można też zgłaszać nieprawidłowości dotyczące harmonogramu
odbioru śmieci czy przepełnionych pojemników na odpady.

Śmieciowa aplikacja
– Ta aplikacja będzie dużym ułatwieniem
w szczególności dla mieszkańców domów jednorodzinnych – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Do tej pory harmonogramy wywozu odpadów otrzymywali oni w formie papierowej lub
pobierali je ze strony Urzędu Miasta. Teraz
wszystkie niezbędne terminy będą mieli w swoim
smartfonie, który przypomni im, kiedy wystawić
przed dom pojemniki i worki na śmieci. Taką aplikację powinien jednak zainstalować sobie każdy
mieszkaniec miasta, bo nie dość, że za jej pomocą
można szybko zgłosić nieprawidłowości dotyczące wywozu śmieci to jeszcze ma ona walor edukacyjny, który jest ważny w kontekście ochrony środowiska oraz zwiększających się poziomów recyklingu papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych
– tłumaczy.
Przypomnijmy, że w 2013 roku, kiedy wszedł
ustawowy obowiązek segregacji, próg wymaganego poziomu recyklingu wynosił 12%. Do 2017 r.
co roku zwiększał się o 2%, w 2017 r. osiągnął
więc 20%. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie o 10%. W 2018 r. trzeba
więc było wysegregować 30% tych odpadów,
w 2019 roku będzie to poziom 40%, a w 2020 roku aż 50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 12,08%
w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36% w 2015 r.,
19% w 2016 r., 20% w 2017 r., a w 2018 r. 30%.
– W ostatnich latach poziom segregacji w naszym
mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że
wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli
nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r.
kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników
może być liczona w setkach tysięcy złotych
– ostrzega wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Jak działa aplikacja?
Harmonogram: Za pomocą aplikacji mobilnej
EcoHarmonogram mieszkańcy wyszukują swój
harmonogram odbioru odpadów komunalnych za
pomocą adresu. W ten sposób otrzymują wyłącznie harmonogram przypisany do danej posesji.
Użytkownicy otrzymują też automatyczne po-

wiadomienia o nadchodzących terminach wywozu odpadów komunalnych. Co ważne, użytkownik może skonfigurować sobie termin otrzymywania powiadomienia. Możliwe jest również
ustawienie godziny przypomnienia (domyślnie
jest to godzina 18). Ponadto każdy użytkownik
aplikacji ma dostęp do specjalnego widoku, na
którym znajdują się wszystkie frakcje odpadów
wraz z najbliższym terminem wywozu dla danej
frakcji. Mieszkańcy mają też wgląd do wszystkich terminów odbioru odpadów z podziałem
na miesiące. Aplikacja przypomina również o terminach płatności.
Synchronizacja z kalendarzem: Za pomocą
wtyczki EcoHarmonogram mieszkaniec może
pobrać kalendarz obioru odpadów w formacie
ICS. Format ten jest standardem kalendarza obsługiwanym przez większość firm dostarczających aplikacje kalendarzy: Google, Apple i Microsoft. Użytkownik pobierając kalendarz podaje
swój adres e-mailowy, dzięki czemu może otrzymywać wszystkie aktualizacje terminów odbioru
odpadów e-mailem automatycznie po ich opublikowaniu przez miasto. Dodatkowo z poziomu
aplikacji Android można dokonać automatycznej
synchronizacji z kalendarzem Google.
Wiadomości push: Za pomocą aplikacji Urząd
Miasta ma możliwość wysyłania bezpłatnych
wiadomości na urządzenia mobilne. O otrzymaniu takiej wiadomości użytkownik będzie poinformowany w sposób podobny do otrzymania
wiadomości SMS. Wysyłając wiadomość urzędnicy mogą dodatkowo wybrać filtr ograniczający
odbiorców wiadomości do danej ulicy lub kilku
ulic.
Informacje o PSZOK: Z poziomu aplikacji
każdy mieszkaniec ma szybki dostęp do informacji na temat Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych takich jak: adres (z załączoną
mapą Google Maps), godziny otwarcia, co należy
oddawać oraz czego nie należy oddawać.
Eko-edukacja – jak segregować: W aplikacji
mobilnej dostępne są informacje o frakcjach, na
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Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

jakie należy sortować odpady komunalne. Dodatkowo mieszkańcy mają dostęp do wyszukiwarki
odpadów. Po wpisaniu odpadu np. lustro, bateria
czy opony mieszkaniec otrzyma szczegółową informację, do którego pojemnika lub worka należy
wrzucić wpisany odpad lub gdzie jeszcze można
go oddać (np. przeterminowane leki można oddawać do aptek). Dodatkowo w aplikacji mobilnej
zamieszczone są informacje dotyczące punktów
odbioru leków przeterminowanych.
Zgłoś problem: Osoby, które zainstalują aplikację, mają możliwość tworzenia zgłoszeń o nie-

prawidłowościach. Żeby to zrobić, trzeba będzie
podać typ zgłoszenia oraz uzupełnić opis problemu. Mieszkańcy mogą też dodać lokalizację GPS,
załączyć zdjęcie oraz podać dane kontaktowe.
Jakość powietrza: Za pomocą aplikacji można
również zobaczyć dane o jakości powietrza na terenie Rudy Śląskiej.
Dostępność: Aplikacja mobilna jest dostępna
nieodpłatnie na systemy operacyjne Android, iOS
oraz Windows Phone. Instalacja aplikacji odbywa
się ze sklepów Google Play, Widows Store oraz
App Store. 
KP
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
MAJ 2019 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach,
imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.
ORGANIZACJA
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI
(tel. 32 707-33-31)
Projekty dofinansowane ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich oraz ze środków
Miasta Ruda Śląska

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

Twórcze Chwilki – zajęcia szycia i rękodzieła

poniedziałki, godz. 9.30-11.30

Gimnastyka Seniora

wtorki, godz. 10.00-11.30; czwartki, godz. 9.30-11.00;
piątki: I grupa, godz. 10.15-11.45; II grupa, godz. 12.00-13.30

Spotkanie KAS (Klubu Aktywnego Seniora)

30.05.2019 r., godz. 11.00-13.00

Warsztaty fotograficzne

18.05.2019 r., godz. 9.00-12.00

Fundacja Aktywni Społecznie „AS”

Klub Seniora
(Krystyna Pospieszczyk, tel. 503 954 266)

8.05.2019 r., godz. 17.00-19.00

Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Country”

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko

wtorki i czwartki, godz. 18.00-19.00

In-nY Dom Kultury

Występ grupy teatralnej „Cisowianki”
– gościnnie

8.05.2019 r., godz. 10.00

Zajęcia sportowe dla seniorów

poniedziałki, godz. 18.30

Spotkanie towarzysko-informacyjne

7.05.2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej
Związek Harcerstwa Polskiego Krąg
Seniora „Ślonzoki” Komenda Hufca
w Rudzie Śląskiej im. hm. Ł. Zawady
(tel. 511-532-077)

MIEJSCE
In-nY Dom Kultury
ul. Oświęcimska 87
41-707 Ruda Śląska
(Kochłowice)
Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)
Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)
In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87
41-707 Ruda Śląska (Kochłowice)
Stadion sportowy, ul. Czarnoleśna
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
Dom Harcerza
ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Wykład:
„Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”
– Marzena Szwed
Spacerkiem dookoła świata
– „Japonia kraj wiśni” – Jacek Bukal
Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
(RUTW)
tel. 32 244-20-80

9.05.2019 r., godz. 15.00
16.05.2019 r., godz. 15.00
Seminarium:

Literatura – dr Jolanta Szcześniak

17.05.2019 r., godz. 15.00

siedziba
RUTW
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska
(Czarny Las)

Kluby:
Kawiarenka RUTW „Bądźmy razem”

wtorki w godz. 10.30-13.00

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty
ul. P. Niedurnego 69
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
Kino Patria, ul. Chorzowska
Akademia filmowa – film pt. „Kurier”
10.05.2019 r., godz. 17.00
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc czerwiec do dnia 17.05.2019 r.
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl, koordynator projektu: tel. 505 008 772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
Klub dyskusyjny RUTW

poniedziałki w godz. 10.00-12.00

| Polecamy
Katharina Jakob

Ukryty geniusz zwierząt

Wieloryby mówiące obcymi językami, ptaki inteligentniejsze od małp i inne zadziwiające odkrycia.
Czy wiesz, jak bardzo inteligentne są zwierzęta?
Kto by pomyślał, że ośmiornice są obdarzone
osobowością, pszczoły tworzą mapy topograficzne
okolic ula, a szympansy potrafią gotować? Zwierzęta nie tylko myślą, lecz także planują, przewidują
przyszłość i wyobrażają sobie, co dzieje się w umysłach innych. Badania nad ich inteligencją przynoszą zdumiewające odkrycia, a w nauce dokonuje się
właśnie głęboka przemiana.
Katharina Jakob, autorka „Ukrytego geniuszu
zwierząt” łączy porywające opowieści o nieznanym
świecie zwierząt z prezentacją najnowszych wyników badań naukowych.

Anna Karpińska

Bezpieczny port

Pełna ciepła i zaskakujących zwrotów akcji
kontynuacja powieści „Szukając przystani” Anny
Karpińskiej.
Sytuacja młodej emerytki Wandy, która po
wyjeździe córki za granicę zostaje z maleńką
wnuczką, komplikuje się. Rozstaje się ze wspólnikiem Wiktorem i wynajmuje restaurację. Jakby
tego było mało, kiedy sama potrzebuje pomocy,
najbliżsi tylko w niej widzą swoje wsparcie.
Czy wystarczy jej siły i wewnętrznego uporu,
żeby przetrwać najtrudniejsze momenty? Czy
uda się jej znaleźć bezpieczny port? Nim znajdzie
odpowiedzi na te pytania, czeka ją jeszcze sporo
niespodzianek od losu.

Tanya Valko

Arabski raj

Dziesiąty tom bestsellerowej „Orientalnej sagi”
jest kontynuacją losów Doroty, jej córek – MarysiMiriam i Darii-Darin – oraz ich życiowych partnerów: Hamida Binladena i Jasema Alzaniego.
To wstrząsająca historia Polki, która poślubiła
Araba i Arabki, która pokochała Polaka. Słowianka znajduje swój mały eden w ortodoksyjnej wahabickiej bogatej Arabii Saudyjskiej i pogrążonej
w chaosie nieszczęsnej Libii, zaś muzułmanka swoją mekkę widzi w bezpiecznym kraju nad Wisłą.
Zatem arabski raj to nie tylko koraniczna Dżenna
(ogród) z pięknymi hurysami, z rzekami płynącymi
mlekiem, miodem i winem? Gdzie jeszcze można
znaleźć prawdziwą krainę szczęśliwości?

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy: Jana Styczyńskiego, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne,
ulicy Jerzego Ziętka – Konstantego Latki, która zostanie oddana w dzierżawę i najem na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne i garaże wolnostojące,
ulicy Pawła, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ulicy Piotra Skargi,
która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod działalność usługowoprodukcyjno-składową, ulicy 1 Maja – Jana
Brzechwy, która zostanie oddana w najem na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod urządzenie
reklamowe, ulicy Elizy Orzeszkowej, która
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy
na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, ulicy Nowy Świat, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod ogródek przydomowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
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OGŁOSZENIA DROBNE
w Nowym Bytomiu, przy ul. Ratowników 15

informuje o ostatnich wolnych
miejscach w naborze do kl. i,
oraz VII na r. szk. 2019/20.

IV,

Więcej informacji w sekretariacie, pod tel. 32 248-61-32
oraz na stronie: www.sp22.edu.pl

NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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. 607969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Dominik Wójcicki
syn Weroniki i Rafała
ur. 9.04 (3450 g i 56 cm)

Magdalena Tytko
córka Moniki i Sławomira
ur. 10.04 (3118 g i 55 cm)

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblowej, tel. 602-642294.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel.
512-549-097.
Gabinet Vital zaprasza na zabiegi z użyciem pijawki lekarskiej. Cena promocyjna. Tel. 504-290-181.
Reklama, www, wizytówki, logo, fotograﬁa. Tel. 570456-723, kreatywnestudio.pl.
Najtańsza nowa pożyczka. Tel. 601-634-291.

USŁUGI POGRZEBOWE
Aleksandra Jędrzejczak
córka Justyny i Marcina
ur. 12.04 (3750 g i 55 cm)

Pola Czarnecka
córka Aleksandry i Michała
ur. 12.04 (3070 g i 56 cm)

Samuel Marcalik
syn Katarzyny i Adriana
ur. 11.04 (3460 g i 56 cm)

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących
się w rejonie: ul. Karola Goduli, która zostanie oddana w najem w okresie Święta Wszystkich Świętych z przeznaczeniem na prowadzenie handlu, ul. 1 Maja (Halemba), która zostanie oddana w najem w okresie
Święta Wszystkich Świętych z przeznaczeniem na prowadzenie handlu.

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 m , 184 tys., www.ANEL.pl.
Tel. 502-052-885.
2

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

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

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

Franciszka Buchta córka
Magdaleny i Dominika
ur. 14.04 (2450 g, 51 cm)

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501239-405, ANEL.

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

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

Franciszek Broda
syn Magdaleny i Damiana
ur. 11.04 (3390 g i 56 cm)

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

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m , M-2 Bykowina 38 m .
Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

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

Kevin Bomba
syn Elżbiety i Marka
ur. 10.04 (3200 g i 54 cm)

NIERUCHOMOŚCI

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946693.

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

Kornelia Kondracka
córka Wiolety i Damiana
ur. 10.04 (3680 g )
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DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

2

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.
Pokój lub mieszkanie wynajmę niepalącej osobie. Tel.
604-796-694 w godz. 17-18.
Kupię
mieszkanie
tel. 508-430-745.

za

gotówkę.

Mariusz,

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 0,60
gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY.
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).
Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel.
32 275-05-47, 603-534-003.
Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 275-05-47,
603-534-003.

PRACA
Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako opiekun/ka
seniorów w Niemczech. Nie znasz języka niemieckiego? Zapewniamy kursy od podstaw w Rudzie Śląskiej,
z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-99.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych.
Tel. 603-975-040.
Poszukiwani pracownicy do montażu ręcznego. Praca
w Świętochłowicach w systemie dwu-zmianowym lub nieregularny czas pracy (do uzgodnienia). Kontakt osobisty
w godz. 8.30- 13.30, MIDABO, Świętochłowice, ul. Krauzego 6.
Zatrudnię mężczyznę do pracy ﬁzycznej. Informacji
udzielam po godz. 14.00, tel. 691-911-683.
PPUH ,,PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o. zatrudni na
stanowisku: pracownik budowlany oraz ogrodnik-konserwator. Kontakt: tel. 32 342-06-40, 32 342-06-14, kadry@
promus.com.pl.

MOTORYZACJA

Zatrudnię pracownika do robót elektrycznych (obiekty
wielkopowierzchniowe). Mile widziane doświadczenie
przy pracach elektrycznych oraz prawo jazdy kat. B. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, tryb pracy – jednozmianowy, wynagrodzenie powyżej 3.000,00 zł, uzależnione od kwaliﬁkacji, umiejętności oraz zaangażowania.
Kontakt: 608-041-834 lub mega2@poczta.onet.pl.

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

RÓŻNE

Kawalerka do wynajęcia – Bielszowice. Tel. 733-332531.

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.

Pani Katarzynie SZMIDZIE
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA

2

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572625.

przekazują
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.
Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-081-517.
Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.

Państwu
Magdalenie i Łukaszowi Bałabuch
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ
składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Ju-jitsu

Pływanie

Triumf „goryli”

Zawody w Zawierciu i Krakowie
okazały się szczęśliwe dla rudzkich ,,goryli”.
Karolina Chojnowska i Marcin Maciulewicz z Academii Gorila Ruda Śląska zdobyli trzy złote medale
podczas Pucharu Polski Ju-Jitsu w Krakowie, który
był jednym z turniejów kwalifikacyjnych do kadry
Polski.
Warto też dodać, że znakomitą formą rudzcy zawodnicy popisali się podczas IV Super Pucharu Polski

26 medali dla UKP

Marcin Maciulewicz zdobył
dwa złote medale.

No-Gi w Zawierciu, w którym wystąpili razem z Academią Gorila Rybnik i Bochnia. Wspólnie „goryle” wywalczyły puchar oraz nagrodę finansową dla najlepszej
drużyny. Medaliści to: Marek Filip – złoto, Denis Sekura – srebro, Przemek Kampa – srebro, Paweł Porzuczek
– brąz, Patryk Bucki – brąz, Piotr Szymroszczyk – brąz,
Ernest Białecki – brąz oraz Michał Gawron – brąz.

Futsal

Udany mecz seniorów

ni zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Wreszcie po
szybkiej kontrze i akcji Hiszpański-Naleśnik-Mrowiec,
ten ostatni skierował piłkę do pustej bramki Nowin.
Goście wycofali bramkarza. W 38. minucie do bramki
przyjezdnych trafił Waszka strzałem ze swojego pola
karnego. Na niespełna 90 sekund przed końcem było
już 3:0. Jednak w dalszej części spotkania przeciwnicy
rudzkiej drużyny w ciągu kilku sekund zdobyli dwie
bramki, ustalając ostateczny wynik.

Ju-jitsu

Zawodnicy KTJ w Krakowie
II Puchar Polski Ju Jitsu, który odbył się w Krakowie, był szczęśliwy także dla zawodników klubu KTJ
MMA Team Ruda Śląska. Podczas sobotniego turnieju
klub z Rudy Śląskiej reprezentowało czterech zawodników, którzy popisali się dobrymi wynikami i formą.
Martyna Pawlak wywalczyła trzy złote medale w fightingu, ne wazie, gi i no gi. Z kolei Martyna Cichosz
zdobyła dwa srebrne medale w ne wazie gi i no gi oraz
brązowy medal w fightingu. Kolejny zawodnicy, czyli
Aleks Nowak i Borys Dziel tym razem wrócili bez medali, jednak zdobyli cenne doświadczenie na początku
swojej sportowej drogi.

Zawody w Krakowie były udane dla rudzian.

Sportowy rozkład jazdy
Biegi
27 kwietnia, godz. 7-19, Nowy Bytom, plac Jana
Pawła II – XXI Międzynarodowy Bieg 12-godzinny.
Modele pływające
26-28.04, Chebzie, staw Kokotek
– XXV Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska Modeli Pływających.

Od 27 kwietnia w każdą sobotę w godzinach od 17.30
do 20 na basenie przy ul. Chryzantem w Rudzie
MOSiR stworzy odpowiednie warunki, aby osoby
z autyzmem mogły korzystać z usług obiektu. Światła
w hali basenowej i w holu zostaną przygaszone,
wyłączona zostanie muzyka. Nie będzie zajęć
aerobiku, gimnastyki w wodzie i nauki pływania.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pływacy UKP Ruda Śląska zdobyli 12 złotych medali.

dziewczyn; Wiktor Staniszewski – srebro na 50 m stylem motylkowym i 100 m dowolnym, brąz na 50 m
stylem dowolnym oraz 3. miejsce w klasyfikacji generalnej rocznika 2008; Adam Til – srebro na 50 m stylem
klasycznym i 100 m stylem motylkowym oraz brąz na
50 m motylkiem; Marcel Słowik – srebro na 50 m
i 100 m stylem klasycznym; Łukasz Szlósarczyk– brąz
na 200 m stylem dowolnym; Kajetan Preg – brąz na
100 m stylem grzbietowym. Większość zawodników
poprawiła swoje rekordy życiowe, często plasując się
tuż za podium.

Manta wypływała medale

1 liga PLF – Gwiazda Ruda Śląska – GKS Futsal Nowiny 3:2 (1-0)
Trzy punkty zdobyła Gwiazda na zakończenie kolejki ligowej i tym samym rudzcy zawodnicy są do
27 kwietnia liderami w tabeli, bo właśnie wtedy GSF
Gliwice podejmować będzie Górnika Polkowice.
Już w pierwszej minucie meczu Michał Hyży z dystansu pokonał bramkarza rywali i ustalił wynik na 1:0.
Później jednak gra się wyrównała i przyjezdni zaczęli
stwarzać sytuacje bramkowe. Do 37. minuty toczyła się
wyrównana gra, ale zawodnicy byli bardzo nieskutecz-

Tyle właśnie krążków zdobyli rudzcy zawodnicy
podczas X Międzynarodowego Mitingu Pływackiego
Pawłowice 2019. W zawodach tych udział wzięło ponad 340 zawodników z 32 klubów pływackich.
Uczniowski
Klub
Pływacki
Ruda
Śląska
reprezentowało 12 zawodników, którzy zdobyli
12 złotych, 10 srebrnych oraz 4 brązowe medale, co
pozwoliło rudzkiej ekipie zająć 3. miejsce w klasyfikacji medalowej klubów.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwójka zawodników: Małgosia Mosór – zwyciężczyni wszystkich sześciu startów indywidualnych w roczniku 2008
oraz najlepsza zawodniczka za cztery starty według
punktacji FINA, a także Bartosz Staniszewski – najlepszy zawodnik rocznika 2005, który czterokrotnie stawał na najwyższym podium i raz zajął drugie miejsce
w wyścigu finałowym na dystansie 100 m stylem
zmiennym, startując z rocznikami starszymi.
Ponadto medale zdobyli: Dominika Kubecka – złoto
na 100 m i 200 m stylem motylkowym, srebro na
200 m dowolnym oraz 100 m i 200 m klasycznym
i 2. miejsce w klasyfikacji generalnej rocznika 2006

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się
w rejonie ulic: Pasiecznej – z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, Poligonowej, Chmielnej –
z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, Krańcowej – z przeznaczeniem pod parking, Chmielnej – z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.

Zawody o Puchar Rycerza Kmity w Zabierzowie
przeszły do historii dla pływaków kochłowickiej Manty. Blok długodystansowy był wyzwaniem dla wielu
zawodników, którzy po raz pierwszy zmierzyli się
z konkurencjami 400 m stylem zmiennym oraz 800 m
i 1500 m stylem dowolnym.
W pierwszym dniu spośród rudzian na podium
miejsca zajęli: na dystansie 400 m stylem dowolnym
– Kinga Nowara (12 lat), Dawid Malik (13 lat) oraz
Wojciech Wypiór (13 lat); na dystansie 400 m stylem
zmiennym – Wiktoria Cioch-Gradzik (15 lat i starsi)
i Magdalena Sobolewska (15 lat i starsi); na dystansie
800 m stylem dowolnym – Wiktoria Cioch-Gradzik
(15 lat i starsi), Inga Pieczul (14 lat), Marta Poppe
(12 lat), a także Michalina Skudlik (12 lat); na dystansie 1500 m stylem dowolnym – Jakub Pawlaczyk
(13 lat) oraz Wojciech Krząkała (13 lat).
Z kolei drugiego dnia zawody rozegrane zostały
systemem eliminacji i finałów. Dodatkowo konkurencje w stylu motylkowym były konkurencjami memoriałowymi. Finaliści na dystansach 100 m i 200 m
otrzymali nagrody finansowe, zaś najmłodsi zawodnicy startujący na dystansie 50 m otrzymali nagrody rzeczowe.
Na pierwszym stopniu podium stanęli: Wiktoria
Drażyk (12 lat) – 200 m stylem grzbietowym, Wiktoria
Cioch-Gradzik (15 lat i starsi) – 200 m stylem dowolnym, Natalia Badura (13 lat) – 200 m stylem dowol-

nym oraz Paweł Piechaczek (10 lat) – 50 m stylem
klasycznym. Drugie miejsca zajęli: Natalia Kozubowska (14 lat) – 50 m stylem dowolnym, 100 m zmiennym, Natalia Badura (13 lat) – 200 m stylem grzbietowym, Paulina Dorosińska (13 lat) – 200 m stylem dowolnym, Marta Poppe (12 lat) – 200 m stylem dowolnym, Dawid Malik (13 lat) – 200 m stylem dowolnym
oraz 50 m stylem motylkowym, Maciej Grychtoł
(12 lat) – 50 m stylem dowolnym. Z kolei na trzecim,
najniższym stopniu podium uplasowali się: Marta Poppe (12 lat) – 50 m stylem dowolnym oraz 100 m klasycznym, Magdalena Sobolewska (15 lat i starsi)
– 200 m stylem grzbietowym, Inga Pieczul (14 lat)
– 200 m grzbietem oraz 100 m stylem zmiennym, Dawid Kowalczyk (15 lat i starsi) – 50 m stylem grzbietowym, a także Dawid Malik (13 lat) – 50 m stylem dowolnym. Ponadto w statystyce medalowej kochłowicki
klub zajął 2. miejsce zaraz za SMS Galicją Kraków.
Z kolei w Kids Memoriale dla zawodników 10- oraz
11-letnich najlepsze były: Zuzanna Walkiewicz
(2. miejsce) i Natalia Łuczka (4. miejsce), a w małym
memoriale dla zawodników 12- i 13-letnich wystąpili:
Marta Poppe i Dawid Malik, którzy zajęli piąte miejsca. Na tym jednak nie koniec. W dużym memoriale
(14 lat i starsi) wystartowali: Wiktoria Cioch-Gradzik,
która zdobyła 3. miejsce, Magdalena Sobolewska
(5. miejsce) oraz Dawid Kowalczyk, który zajął
6. miejsce.

Zapasy

Zapaśnicy na medal
Drugi weekend kwietnia był bardzo udany dla zapaśniczek i zapaśników ZKS Slavia Ruda Śląska. W Międzyzdrojach zdobyli oni aż cztery złote medale.
Najlepiej spisali się: Angelika Mytkowska, Kamila
Kulwicka, Paulina Danisz oraz Klaudiusz Wiezner.
Z kolei Jakub Czerczak zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Turnieju Kadetów w zapasach w stylu
wolnym, który rozegrany został w Rostocku w Niemczech. Natomiast sześć medali w Sieradzu w kategorii
wiekowej dzieci i młodzików zdobyli: Kuba Halama
(30 kg, srebro), a brązowe medale wywalczyli Aleks
Węglewski (33 kg), Filip Skalec (36 kg), Fabian Wrona
(45 kg), Marek Hajok (55 kg) i Kuba Duda (65 kg).

Slavia dobrze spisała się w Międzyzdrojach.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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„GOŁĄBEK NIEPOKOJU”

spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko i jego najnowszą
książką o dziejach Ślązaków w czasie powstań śląskich na przykładzie losów małego Gustlika i jego rodziny

PARTNERZY

WSTĘP WOLNY

