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TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tydzień pełen atrakcji i radości

Foto: UM Ruda Śląska
Foto: UM Ruda Śląska

Foto: AW

Jedną z ostatnich imprez TGON był Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych na stadionie Grunwaldu w Halembie.

W piątek (24.05) w Bykowinie odbył się piknik rodzinny. Organizatorem
dorocznego spotkania w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
był Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie
Jaskółka. Podczas pikniku można było podziwiać występy najmłodszych.

Foto: JO

Także Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Fundacja „Edukacja marzeń” włączyły się
w obchody TGON. Wspólnymi siłami w hali sportowej Zgody została zorganizowana IV Olimpiada Specjalna dla Osób Niepełnosprawnych.

W poniedziałek (27.05) uczestnicy Tygodnia Godności Osób
Niepełnosprawnych oddali symboliczny klucz do bram miasta prezydent
Rudy Śląskiej, Grażynie Dziedzic. Odbyło się to podczas konkursu karaoke
w Dziennym Domu Pomocy „Senior-WIGOR”.

Foto: UM Ruda Śląska

Tradycyjnie już w ramach TGON zorganizowano Turniej Bowlingowy
w Centrum Handlowym Plaza. Zawodnicy zmierzyli się na torach do gry
w kręgle, a organizatorem zabawy był Dom Pomocy Społecznej z Kochłowic.

Foto: UM Ruda Śląska

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych świętowali także uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej oraz Stowarzyszenie
„Otwarte Serca” z Wirku. Najpierw odbył się Pochód Godności,
a następnie obchody odbyły się placówce.

Foto: UM Ruda Śląska

Olimpiada Radości rozpoczęła się od symbolicznego zapalenia olimpijskiego
„znicza”. Wraz z uczestnikami uczyniła to wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Jak co roku w ramach Olimpiady Radości uczestnicy mogli zmierzyć się
w kilkunastu konkurencjach – m.in. w budowaniu piramidy, przeciąganiu liny,
torze przeszkód, badmintonie, tenisie stołowym oraz piłkarzykach.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

W poniedziałek (27.05) klucze do bram miasta wróciły do rąk władz Rudy Śląskiej. Tym samym zakończył się XVI Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych.
Podczas dziewięciu dni odbyło się prawie 20 spotkań, turniejów oraz dni otwartych, podczas których można było zintegrować się z osobami niepełnosprawnymi, lepiej poznać ich świat, a przede wszystkim spędzić czas pełen radości. Oto jak wyglądały ostatnie dni TGON.

Podczas dnia otwartego w Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks” panie
miały możliwość przebadania się oraz porozmawiania ze specjalistami.
OGŁOSZENIA

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek przydomowy położony
w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Ciasnej (dz. o nr 3249/192,
cz. dz.3251/192, obręb
Kochłowice, k.m.2).
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ORZEGÓW

KOCHŁOWICE

Uczniowie pielgrzymowali

Rozwija, jest drugim domem i daje poczucie bezpieczeństwa – taką misję od 20 lat realizuje
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Orzegowie. Jubileusz ten obchodzony jest wprawdzie w placówce przez cały rok szkolny, ale to właśnie w minioną sobotę
(25.05) odbyły się główne uroczystości.

W środę (22.05) w Kochłowicach odbyła się IX pielgrzymka
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jak co roku do kochłowickiego sanktuarium udali się uczniowie szkół noszących imię
Papieża Polaka.

Foto: AW

Jubileuszowe spotkanie było okazją do podziękowań oraz składania życzeń.
Pielgrzymka uczniów do Kochłowic odbyła się po raz dziewiąty.

Warto przypomnieć, że historia przedszkola jest długa i skomplikowana.
Wprawdzie powstało one w 1905 roku,

Foto: JO

A skoro tak, to nie mogło zabraknąć
koncertu działającego przy przedszkolu Chórku „Róże św. Elżbiety”, jubileuszowego występu wszystkich przedszkolaków, wystawy, zabaw, nagród,
podziękowań i urodzinowego tortu.
Podczas obchodów podsumowano także konkurs na logo, piosenkę oraz
wierszyk. – W naszym przedszkolu cały
czas coś się dzieje. Jubileusz rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą na rozpoczęcie roku szkolnego. Natomiast przez
ostatnie miesiące nasze przedszkolaki
realizowały program, polegający na
zbieraniu informacji na temat historii
placówki oraz jej patronki, czyli św.
Elżbiety Węgierskiej – mówiła siostra
Helena,
dyrektorka
Przedszkola
Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr
Św. Elżbiety.

Foto: JO

Wychowują od 20 lat

Foto: JO

Przedszkolaki zaprezentowały się perfekcyjnie podczas przedstawienia.

Przy okazji jubileuszu dzieci wręczyły upominki swoim rodzicom.

jednak w czasach wojennych oraz po
wojnie, kilkakrotnie zmieniał się jego
właściciel i dopiero w 1998 roku placówka wróciła na dobre w ręce sióstr
elżbietanek. – Staramy się, aby nasze
przedszkole było miejscem dziecięcej
radości, a także duchowego oraz umysłowego wzrostu każdego dziecka. Zapewniamy wszechstronny, radosny
i bezpieczny rozwój wszystkim dzieciom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i staramy się sprawiać, żeby
każde dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy do przyjmowania sukcesów, ale także do radzenia sobie z porażkami
– wyliczała siostra Helena.
Obecnie do przedszkola uczęszcza
68 dzieci, nad którymi opiekę sprawuje
12 stałych pracowników. – Przedszkolaki uczestniczą w licznych konkursach,
w które angażują się wszyscy. Przeprowadzamy także liczne akcje. Jedną
z ostatnich było przygotowanie i wysłanie paczki z niezbędnymi rzeczami
do sióstr elżbietanek w Tanzanii – podsumowała dyrektorka przedszkola.

Joanna Oreł

Głównym punktem uroczystości była msza święta w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Adam Wodarczyk. – Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie żyć w jedności z Panem
Jezusem i wydawać owoców, o których
nam powiedział Jezus w dzisiejszej
Ewangelii – mówił podczas kazania
bp Adam Wodarczyk.
Pod koniec mszy Gabriela Laufer,
dyrektor SP nr 17 w Mysłowicach wraz
z członkami Rady Rodziny Szkół przekazała ks. Jerzemu Lisczykowi podziękowanie za wieloletnią, ofiarną pracę
na rzecz Rodziny Szkół w Archidiecezji Katowickiej. Jej nowym opiekunem
został natomiast ks. Jacek Błaszczok,

obecny proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, który
jest wieloletnim wizytatorem katechetycznym w Archidiecezji Katowickiej.
– Takie spotkania jak to dzisiejsze mają
na celu przede wszystkim integrację
środowisk międzyszkolnych. Zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele mają okazję do wymiany doświadczeń – podkreślił ks. Błaszczok.
Po uroczystej mszy świętej młodzież
spotkała się przy parafii, gdzie odbyły
się m.in. występy artystyczne. Dodajmy, że Rodzina Szkół noszących imię
Jana Pawła II, która powstała w 1998
roku w Radomiu, stawia sobie jako cel
zachowanie i owocne korzystanie
z dziedzictwa Papieża Polaka.
AW
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów dotyczących części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. dr Józefa
Rostka, ul. Prostej 2, ul. Ignacego Kaczmarka 38 i ul. Sobieskiego 58, które
przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu
i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
REKLAMA
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60. URODZINY RUDY ŚLĄSKIEJ

SESJA RADY MIASTA

Muzyczne świętowanie

Majowe obrady

Na „Muzyczny fajer skuli diamentowych godów Rudy Ślonskij, czyli historia miasta muzyką i słowem opowiedziana” zaprosili we wtorek
(21.05) uczniowie oraz pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. W ramach obchodów 60-lecia naszego miasta na scenie Miejskiego Centrum Kultury w słowie i w muzyce przypomniano o historii powstania Rudy Śląskiej.

W czwartek
(23.05)
odbyła się
kolejna
sesja
Rady
Miasta.

Foto: JO

– Z okazji urodzin miasta przygotowaliśmy cztery koncerty, a w zasadzie nasze
całoroczne, tradycyjne koncerty przekształciliśmy w jubileuszowe. Mieliśmy już koncert poświęcony pamięci Stanisława Moniuszki, ale chyba najważniejszy jest właśnie ten. Jest to organizowany od lat koncert naszych najlepszych pedagogów i absolwentów, którzy zawsze chętnie z nami
współpracują – podkreślił Mirosław Krause, dyrektor ZSM nr I i II w Rudzie Śląskiej.
Tegoroczny koncert został podzielony
na dwie części. Pierwszą poprowadził
Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej, który w prelekcji
przypomniał o historii naszego miasta.
Słowu towarzyszyła muzyka, w tym
m.in. hymny „Gaude Mater Polonia” oraz
„Rota”. – W tej części koncertu udało
nam się wiele wątków związanych z Rudą

Za nami kolejna sesja Rady Miasta. Radni obradowali m.in. nad projektami
uchwał w sprawie przyjęcia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, doﬁnansowania remontu kościoła w Goduli, czy zmian
w budżecie.

Na scenie MCK-u wystąpili m.in. pedagodzy ZSM nr I i II.

Śląska powiązać z muzyką. Druga część
była już stricte muzyczna, choć także na-

wiązywała do naszego miasta – zaznaczył Mirosław Krause.
JO

WYBORY 2019

Eurowybory za nami
Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy ze wszystkich komisji wyborczych na Śląsku, w których w niedzielę (26.05) odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak
głosowali rudzianie?
Najwięcej głosów w wyborach do Europarlamentu w woj. śląskim zdobył KW Prawo
i Sprawiedliwość (43,85% na Śląsku, w samej
Rudzie Śląskiej – 45,16%). Następne są:
KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N
Zieloni (na Śląsku 39,66%, w samej Rudzie
Śląskiej – 38,40%); KW Wiosna Roberta Biedronia (na Śląsku 5,81%, w samej Rudzie Śląskiej – 5,30%); KWW Konfederacja Korwin
Braun Liroy Narodowcy (na Śląsku 4,60%,
w samej Rudzie Śląskiej – 4,28%); KWW
KUKIZ’15 (na Śląsku 3,83%, w samej Rudzie
Śląskiej – 4,26%); KKW Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS (na Śląsku 1,17%,
w samej Rudzie Śląskiej – 1,31%) oraz KWW
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
(na Śląsku 1,10%, w samej Rudzie Śląskiej
– 1,28%).

Dodajmy, że w niedzielę (25.05) w Rudzie Śląskiej do urn poszło 42,69% uprawnionych wyborców. Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Państwowej Komisji Wyborczej na mandat europosła mogą liczyć
Jadwiga Wiśniewska, Izabela Kloc oraz pochodzący z Rudy Śląskiej Grzegorz Tobiszowski (PiS), a także Jerzy Buzek, Marek
Balt i Jan Olbrycht z Koalicji Europejskiej.
Jak rozłożyły się głosy rudzian? Jerzy Buzek, Grzegorz Tobiszowski i Jadwiga Wiśniewska to zwycięzcy wyborów do Europarlamentu w Rudzie Śląskiej. Na byłego
premiera głosowało ponad 12,4 tysięcy rudzian, a na wiceministra gospodarki nieco
ponad 8,6 tys. Na liderkę listy PiS-u w województwie śląskim zagłosowało z kolei
7,8 tys. osób.
JO

UNIA EUROPEJSKA

Rozmowy
o Europie
W minionym tygodniu poseł
Parlamentu Europejskiego Jan
Olbrycht spotkał się z mieszkańcami Rudy Śląskiej. W rozmowie o Europie i miejscu Polski
w Parlamencie Europejskim
wzięła też udział radna Sejmiku
Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.
Podczas spotkania w bielszowickim Domu Kultury wywiązała się rozmowa o przyszłości
Polski w Europie, etyce i wspólnocie. W dyskusji poza mieszkańcami wzięli też udział przedstawiciele rudzkiego samorządu
– Grażyna Dziedzic, prezydent
miasta oraz zastępca prezydent
Michał Pierończyk.
AW

XIII sesja tradycyjnie rozpoczęła się od
sprawozdania z działalności prezydent
miasta w okresie międzysesyjnym. – Najważniejsza informacja dotyczy pozytywnej
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wykonania budżetu miasta za
2018 rok. W przesłanej pod koniec kwietnia do Urzędu Miasta uchwale RIO podkreśliła, że przygotowane sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok ubiegły jest
kompletne. Przypomnę, że wydatki miasta
w 2018 roku wyniosły 798 mln 800 tys. zł,
natomiast dochody 770 mln zł 400 tys. zł
– podkreślił Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Kolejną ważną informacją z tego okresu jest ogłoszony jeszcze
w kwietniu międzynarodowy konkurs na
opracowanie koncepcji zagospodarowania
wielkiego pieca Huty Pokój – dodał.
Wiceprezydent poinformował również
o rozstrzygnięciu przetargu oraz przekazaniu wykonawcy placu budowy pomiędzy
ulicami Narcyzów i Chryzantem, gdzie
powstanie 300-metrowy łącznik pieszo-rowerowy, a także o procedurach przetargowych na wyposażenie Stacji Biblioteka,
przebudowę pomieszczeń byłego komisariatu policji na potrzeby Muzeum Miejskiego oraz na budowę rolkowiska w Parku Strzelnica i strefy aktywności ﬁzycznej
przy Szkole Podstawowej nr 24. Nadal
trwa także postępowanie przetargowe na
odbiór i wywóz śmieci. – Wczoraj (tj. 22
maja – przyp. red.) Krajowa Izba Odwo-

Foto: UM Ruda Śląska
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ławcza oddaliła odwołanie ﬁrmy Komunalnik od decyzji o odrzuceniu jej oferty
w trwającym postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Rudy Śląskiej. (...) Powodem tego
odwołania było niezgodność złożonej oferty z treścią Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rażąca nisko cena
zaproponowana przez oferenta – wyjaśnił
wiceprezydent Mejer.
Następnie wśród radnych rozpoczęły
się dyskusja z władzami miasta na temat
projektów uchwał w sprawie zmian w wydatkach budżetowych, w tym m.in. w sprawie zwiększenia wydatków na remont pomieszczeń muzealnych oraz modernizację
hali sportowej w Halembie. – W związku
z tym, że stan faktyczny hali odbiegał od
stanu podanego w dokumentacji, koniecznie jest wzmocnienie ścian, ponieważ okazało się, że są one dosyć wątłe. Musieliśmy
więc przygotować dodatkowy projekt na
wykonanie tych prac – wyjaśnił wiceprezydent Michał Pierończyk.
Ponadto podczas czwartkowej sesji radni przyjęli uchwały w sprawie aktualizacji
i realizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”, przyjęcia
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także dotyczącą przyznania dotacji na
dokończenie prac konserwatorskich wieży
kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Goduli.
JO
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Kolejne miejsce do wypoczynku gotowe

Zakończyła się rewitalizacja zieleńca przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu, która stanowiła część projektu „Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska”. W ramach trwających przez ostatnie miesiące prac m.in. wyremontowano amfiteatr, utworzono plac zabaw, uporządkowana została zieleń oraz powstała łąka kwietna. Projekt realizowany
jest przez Miasto Ruda Śląska za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Kilka dni temu odebrano teren prowadzonych przez wykonawcę prac. Zieleniec pomiędzy ulicą Czarnoleśną oraz
kopalnią Ruda ,,Ruch Pokój” w Nowym
Bytomiu przeszedł gruntowną rewitalizację. Te zapomniane przez wielu mieszkańców miejsce zmieniło się nie do poznania i teraz stało się zadbane oraz służące relaksowi. W ramach prac wyremonto-

wany został amfiteatr, gdzie w przyszłości
mogą być organizowane m.in. imprezy
rodzinne i festyny. Mieszkańcy będą mogli ponadto wypocząć na drewnianych
leżakach oraz na powstałych ławkach.
Wybudowana została również półkolista
pergola oraz stoły piknikowe. Ustawiono
także stojaki na rowery. Nie zapomniano
też o najmłodszych, dla których zrealizo-

Mieszkańcy będą mogli wypoczywać m.in. pod drewnianą pergolą.

wany został plac zabaw z licznymi urządzeniami, a zatem mieszkańcy w różnym
wieku znajdą tutaj dla siebie atrakcje.
Będzie to idealne miejsce do wypoczynku wraz z całą rodziną, dodatkowo
oko mieszkańców będzie cieszyć roślinność, która została uporządkowana. Dookoła ścieżki rowerowej, która ma zostać wykonana w ramach innego zadania, utworzona została łąka kwietna.
Nasadzono też rośliny ozdobne, które
będą kontrastowały z dotychczas rosnącą roślinnością pionierską. Posadzono
m.in. 16 tys. cebulek narcyzów żonkili
oraz krokusów, a także ok. 2000 bylin,
ponad 700 krzewów oraz ok. 20 drzew.
Dodatkowo wzdłuż ulicy Czarnoleśnej
posadzono żywopłot z hortensji. Aby
ułatwić mieszkańcom przebywanie na
zieleńcu także po zmroku oraz w pochmurne dni, zamontowane zostało
oświetlenie LED, a teren objęto monitoringiem.
Dodajmy, że projekt ,,Trakt Rudzki
– Rozwój zielonych przestrzeni miasta
Ruda Śląska” to jedna z największych inwestycji z zakresu rewitalizacji zieleni,
która realizowana jest obecnie w Rudzie
Śląskiej. Jest ona podzielona na siedem
zadań, w tym ujęto siedem obszarów zie-

W ramach prowadzonych prac wyremontowano schody amfiteatru.

lonych i parków oraz jeden obszar zdegradowany, które znajdują się w naszym
mieście. Zadanie dotyczące zieleńca przy
ul. Czarnoleśnej jest zadaniem czwartym.
Na realizację Traktu Rudzkiego Miasto
Ruda Śląska pozyskało ponad 6 mln zł
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt
wdrażany jest przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zieleniec przy ul. Czarnoleśnej to kolejny zrewitalizowany teren w ramach
powstającego Traktu Rudzkiego. Do tej

pory uporządkowano oraz zagospodarowano hałdę przy ul. 1 Maja. Teraz MPGM
TBS Sp. z o.o. wraz z Miastem Ruda Śląska przygotowują się do kolejnych etapów projektu, czyli do wykonania m.in.
Trasy św. Wawrzyńca, Parku Industrialnego przy ulicy Katowickiej i Tuwima
(wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na
to zadanie), utworzenia Ogrodu Sensorycznego z fontanną na terenie parku przy
ul. gen. Hallera, uporządkowania i urozmaicenia Parku Dworskiego przy ul. Parkowej oraz Parku Młodzieżowego przy
Burloch Arenie.
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Pomóżmy Justynie
Justyna ma 54 lata. Jest radosną, zadowoloną z życia kobietą. Pracuje jako pielęgniarka, która z radością od zawsze niesie pomoc potrzebującym ludziom,
pochyla się nad cierpieniem innych i służy im z pokorą. Od 2000 roku jednak sama choruje. Justyna ma
czerniaka skóry, od tamtego czasu przebywa pod
opieką lekarzy. Ten rok przyniósł kolejną, złą informację – czerniak ma przerzut do wątroby. Leczenie
nie jest refundowane. Żeby Justyna mogła żyć, potrzebuje leku Nivulomab. Koszt miesięcznej terapii
to 20 tys. złotych.
Przyjaciele Justyny zorganizowali w miniony weekend w Miejskim Centrum Kultury koncert ze zbiórką
funduszy na leczenie. – Brakuje słów, by opisać ludzką

dobroć. Podczas koncertu dla Justyny zebrano
14 208,90 zł. Ogromne świadectwo miłości. Dobroć
bez granic. To nie tylko leki dla Justyny, to nadzieja na
wyzdrowienie i wiara w ludzką solidarność. Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego. Z całego serca dziękujemy – mówiła Aleksandra Poloczek, prezes Fundacji
Przyjaciół Świętego Mikołaja.
Każda kwota się przyda. Cały czas można pomóc
Justynie, wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji
Przyjaciół Świętego Mikołaja (numer konta: 37 1600
1462 1837 6165 8000 0001) z dopiskiem: Dla Justyny.
W ten sposób możemy pomóc Justynie dalej cieszyć
się z życia, służyć innym w pracy pielęgniarki oraz być
dobrą matką, babcią i przyjaciółką.
AW

RUDA

w Rudzie Śląskiej , ul. 1 Maja 218

Oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną
o numerze geodezyjnym 3376/218 o powierzchni 20163 m2, położonej u zbiegu ulic: Chorzowskiej
i Lisiej w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej GL1S/00018385/9, która w drodze
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana zgodnie z ustaleniami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Działka ulokowana jest pomiędzy ulicami Chorzowską i Lisią, która posiada dostęp do drogi
publicznej. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem 162 MWI
i przeznaczona jest na pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z niewielkim fragmentem
terenu zabudowy usługowej.

Młode tancerki chcą pojechać do Konina

Teren położony jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu
garażowego. Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową.
Foto: arch

O sukcesach zespołów tanecznych działających
w Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Matecznik” słyszymy w każdym miesiącu. Grupy taneczne reprezentują Rudę Śląską
w konkursach w całej Polsce. Ostatnio podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Pszowie zespół Mini Promyczki zdobył trzecią nagrodę,
a zespół Promyczki zajął pierwsze miejsce.
Teraz dziewczyny z formacji Promyczki zostały zakwaliﬁkowane do udziału w 40. Międzynarodowym
Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. To
kolejny z wielu sukcesów tancerek „Matecznika”. Jednak żeby zespół miał szansę spróbować swoich sił
w konkursie, potrzebuje wsparcia. Taki wyjazd to koszt

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Zespół z „Matecznika” liczy na wsparcie rudzian.

kilku tysięcy złotych, dlatego rodzice postanowili zorganizować zrzutkę i proszą o pomoc w spełnieniu marzeń
zespołu. Liczy się każda kwota. Aby pomóc, wystarczy
wejść na stronę internetową https://zrzutka.pl/rgfxkw
i wpłacić dowolną kwotę.
AW

Cena wywoławcza na podstawie §15 Regulaminu Spółki w sprawie postępowania w sprawach
zbywania nieruchomości w drodze przetargu wynosi netto 2.200,00,00 zł
Wysokość wadium wynosi 50.000,00 wpłacone w kasie Spółki najpóźniej do godz. 14.00 dnia
poprzedzającego dzień przeprowadzenia przetargu lub na rachunek Spółki 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu, przy czym za datę
wpływu na rachunek Spółki uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zarządu do dnia 18.06.2019 r. do godziny
11.00
Bliższych informacji o nieruchomości oraz regulamin postępowania w sprawach zbywania
nieruchomości przez Spółkę można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej pod numerem
32 242-01-33 wew. 777, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie www.mpgm.com.pl.

Z TĄ ULOTKĄ W MIESIĄCU CZERWCU – 5% ZNIŻKI
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FAJER U FICINUSA
Zabytkowa kolonia robotnicza przy ul. Kubiny, Ruda Śląska-Wirek
Scena:
12.00-14.00
14.00-14.15
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
18.00-19.00
19.00-20.30

– Bajtle fajrujom – występy dzieci z miejskich przedszkoli nr 19, nr 30 i nr 47
– Frelki szykują się na fajer – szpaski i monologi w gwarze
– Bo do tanga trzeba dwojga – spektakl pt. „Biuro matrymonialne”
w wykonaniu Teatru na 5, działającego w Miejskim Centrum Kultury
– Zupa na Zicher – spektakl Teatru Figa
– Fajer czas zacząć – uroczysty przemarsz
oraz koncert orkiestry dętej KWK „Pokój”, występ mażoretek
– Fajer w rytmie akordeonu – występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Rudzianie” oraz Józefa Osmendy
– Zatańczmy jak za dawnych lat – koncert uczniów
Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej
– Kto godo po śląsku, ten się uśmieje – recital Krzysztofa Respondka
– Fajer u Georga Ficinusa – koncert Orkiestry Kameralnej ARTIS pod batutą
Jean-Claude’a Hauptmanna z udziałem specjalnych gości – historycznych
postaci
Prowadzenie: Krzysztof Respondek

Pasaż:
12.00, 14.00, 16.00 – Spacer z Georgiem Ficinusem – zwiedzanie zabytkowego osiedla
i wieży kościelnej z gospodarzem miejsca (zbiórka: przy wieży kościelnej)
12.00-18.00 – Szlajfki, frele, dałerwele… dziołszki i synki się sztiglują
– warsztaty artystyczne dla dzieci
– Rychtuj się na fajer – pranie na waszbrecie, szpanowanie, biglowanie
17.00-18.00 – Taniec z Indu-gwiazdami – pokazy tańca towarzyskiego – Primer Paso
14.30-18.00 – Retro car
Menu na fajer – żurek śląski, chleb z tustym

Studio Fryzjerskie Damian Duda (ul. 1 Maja 289)
12.00-15.00

– Mistrz urody radzi – porady stylistyczne w Studiu Fryzjerskim
Damiana Dudy (ul. 1 Maja 289)

Violinowa Gospoda (ul. Z. Krasińskiego 1)
14.00-16.00
16.00-18.00
19.00-22.00

– Niech żyje bal – warsztaty taneczne i zabawa
dla dzieci – prowadzenie Henryk Jarosz
– Primer Paso – warsztaty tańca towarzyskiego dla dorosłych
– Indu bal z Violinową Gospodą – zabawa taneczna dla dorosłych
w stylu lat 20. i 30. z muzyką na żywo (zapisy, wstęp 5 zł)

EXPRESS FICINUS – STACJA BIBLIOTEKA
– gra terenowa, w godz. 15.30-17.30
start: dziedziniec kościoła ewangelickiego, meta: Stacja Biblioteka

STACJA BIBLIOTEKA, ul. Dworcowa 33, Ruda Śląska-Chebzie
12.00-13.00
13.00-13.30
16.00-16.30
13.30-14.00
16.30-17.00
14.00-15.00
15.00-16.00

15.30-17.30

17.00-17.30
17.30-19.00

– Otwarcie Industriady
Atrakcje dla dzieci (gry planszowe, malowanie buzi itp.)
– „Tu byłem – Fryderyk Wilhelm IV”
Oprowadzanie po budynku dworca z przewodnikiem – historia
miejsca połączona z legendami i anegdotami
– był dworzec, jest biblioteka
Multimedialna prezentacja etapów rewitalizacji dworca
– „BAŚNIOWE BALE” Warsztaty plastyczne dla dzieci
– „Rowerem przez historię” Pokaz zabytkowych rowerów
i mody z lat 30., 40. XX wieku. Prezentacja Stowarzyszenia
Rowery Zabytkowe Radfahrtruppe Zabrze
– „Express Ficinus – stacja biblioteka” gra terenowa
Gra dla drużyn 2-4 osobowych, do przebycia trasa ok. 5 km. Start w Wirku
na ul. Kubiny, zapisy od 24.05.19 r. do 4.06.19 r. Konieczna rezerwacja
Tel.: (32) 242-05-86 w. 35; e-mail: czytelnia@r-sl.pl. Biblioteka Centralna
– Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 18
– Zatańcz z nami – Jak bal, to bal – pokaz tańca towarzyskiego
w wykonaniu tancerzy Studia Tańca Silesia
– „W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy”
Jak bal, to bal – indubal, bal przebierańców dla każdego
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Rudzki Informator Samorządowy
Władze Rudy Śląskiej ogłosiły przetarg na realizację czwartego – ostatniego 1,7 km odcinka trasy N-S, która połączy DTŚ z autostradą A4. To najbardziej skomplikowany etap budowy trasy. Drogowcy będą musieli wybudować 13 obiektów inżynierskich, w tym ponad 150-metrowy wiadukt nad linią kolejową w Wirku, a także dwupoziomowy węzeł drogowy z ul. Bielszowicką. Szacunkowa wartość zamówienia opiewa na kwotę ok. 230 mln zł brutto. Miasto już wcześniej pozyskało na ten cel
110 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Finalny przetarg na N-S-kę ogłoszony

– Do tego przetargu przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, wiemy bowiem, jak ważna jest to dla naszego
miasta inwestycja. Teraz naszym życzeniem jest sprawne wyłonienie wykonawcy, choć zdaję sobie sprawę z tego,
że procedury przetargowe mogą w tym
przypadku trochę potrwać – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Firmy, które zdecydują się na udział
w przetargu, mają czas na złożenie
swoich ofert do 3 lipca. Miasto przy
wyborze tej najkorzystniejszej pod
uwagę będzie brać cenę, a także inne
kryteria, takie jak: aspekt jakości,
aspekt środowiskowy czy aspekt społeczno-ekologiczny. Zwycięzca przetargu po podpisaniu umowy na realizację zadania, nie licząc okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca),
będzie miał 24 miesiące.
1,7 km odcinek trasy N-S, na który
miasto ogłosiło przetarg, jest ostatnim
etapem budowy trasy pomiędzy DTŚ
a autostradą A4. Do tej pory wybudowano już 3,4 km trasy, którą można
dojechać od DTŚ do węzła z ul. Kokota w Bielszowicach. Ostatni odcinek
rozpoczynać się będzie właśnie w tym
miejscu i poprowadzony zostanie
w kierunku ul. Bielszowickiej, nad
którą będzie przebiegał. Trasa N-S łączyć się będzie z ul. Bielszowicką za
pośrednictwem dwupoziomowego węzła drogowego. Dalej trasa przebiegać
będzie nad Potokiem Bielszowickim
oraz nad ulicą Piaskową, następnie
wiaduktem nad linią kolejową i narożem cmentarza. Trasa z ul. 1 Maja połączy się w rejonie ul. Mostowej tuż
przed węzłem autostradowym.

Największym wyzwaniem dla drogowców będą obiekty inżynierskie. – Na
ostatnim odcinku zaprojektowano ich
łącznie 13. Będą to mosty, wiadukty oraz
przejście podziemne. Największą z tych
budowli będzie wiadukt nad linią kolejową oraz fragmentem cmentarza. Będzie miał ponad 150 m długości – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Dodatkowo wraz z budową tego etapu trasy N-S przebudowane zostaną
niektóre ulice. Dotyczy to głównie
ul. 1 Maja. – Na skrzyżowaniu
z ul. Bielszowicką i ul. Magdziorza powstanie rondo turbinowe. Kolejna ingerencja w ul. 1 Maja będzie miała
miejsce w rejonie cmentarza w Wirku.
Tam w kierunku Halemby będzie się
ona rozwidlała i skrajny prawy pas
przechodzić będzie w łącznicę, którą
odbywać się będzie wjazd na trasę N-S,
natomiast jadąc z Halemby prawy pas
będzie przechodzić w „bypass” umożliwiający bezpośredni zjazd pojazdów
z węzła autostradowego w kierunku
ul. 1 Maja – tłumaczy Mariusz Pol
z Wydziału Dróg i Mostów. Ponadto
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7
wybudowany zostanie duży parking
dla samochodów osobowych.
Spore zmiany obejmą także ul. Bielszowicką. Oprócz budowy węzła drogowego z trasą N-S i ronda na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja utworzone zostanie
tam miejsce do ważenia i kontroli pojazdów wraz z trzema miejscami do
postoju samochodów ciężarowych. Dodatkowo przebudowane zostaną wloty
bocznych ulic łączących się z ul. 1 Maja. Chodzi o ul. Gabora, Wyzwolenia,
Polną, Mostową, Olimpijską.

Ostatni odcinek trasy N-S od DTŚ do autostrady A4, który został do wybudowania, będzie miał 1,7 km.
Powstanie 13 obiektów inżynierskich.
W ramach budowy ostatniego etapu
trasy N-S przebudowywane lub budowane od nowa będą sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, oświetleniowa, czy telekomunikacyjna. Co ciekawe, w ramach
inwestycji zainstalowane zostaną także
interaktywne tablice o zmiennej treści,
informujące kierowców o panujących
warunkach drogowych. – Zlokalizowane zostaną one nie tylko na nowym odcinku, ale również zamontowane zostaną na wszystkich węzłach trasy N-S
wybudowanych wcześniej. Część z tablic będzie wyposażona w stacje meteo
oraz kamery – podkreśla wiceprezydent Mejer.
Jednym z zadań, które będzie musiał
zrealizować wykonawca w ramach bu-

dowy ostatniego odcinka trasy N-S, będzie przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu. – Jednym z naszych wymagań jest zapewnienie przejezdności
ul. 1 Maja, Bielszowickiej, Mostowej
i Piaskowej, w tym zachowania ruchu
komunikacji zbiorowej na ul. 1 Maja
– wskazuje Krzysztof Mejer.
Inwestycja na realizowanym odcinku
kolidować będzie z kilkoma budynkami. – Jest to 7 budynków, w tym
4 mieszkalne. Zostaną one podczas budowy wyburzone. Dla wszystkich dotychczasowych właścicieli przygotowane zostały odszkodowania, dla pięciu
z nich zostały już wypłacone – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy

N-S. Mają one długość ok. 3,4 km.
Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi
on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do
Drogowej Trasy Średnicowej, wraz
z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad
48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu
2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja
do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją
dodatkowo wykonane zostało 1,5 km
drogowego połączenia ul. Bukowej
z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy
N-S do użytku oddany został jesienią
2018 r. 1,4 km odcinek przebiega od
ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł. – Do
budowy czterech odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla
Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln
zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci
fragment wyniesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 82 mln
zł, a na czwartą część możemy otrzymać
maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to
228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.
Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad
przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od DTŚ
w Rudzie do granicy z Bytomiem.
TK
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W dniach od 5 do 7 lipca Ruda Śląska stanie się miejscem, gdzie pokazane zostanie piękno polsko-irlandzkiej przyjaźni oraz
będą toczyły się wydarzenia, mające na cele wzmocnienie tej więzi. Będą to trzy dni wypełnione filmem, muzyką, literaturą,
smakowitą kuchnią i wszystkim, co najlepszego mają do zaoferowania Zielona Wyspa oraz Śląsk. W sumie zaplanowanych
jest ponad 40 różnego rodzaju atrakcji. Podczas konferencji prasowej zdradzono, jak wyglądają przygotowania do tegorocznej imprezy.

W imię polsko-irlandzkiej przyjaźni

Tradycyjny już festiwalowy śląsko-irlandzki przeplataniec kulturalny będzie
uzupełniony o atrakcje związane ze świętowaniem 60. rocznicy powstania miasta
Ruda Śląska oraz historią powstańczej drogi Śląska do Polski. – Godny podkreślenia
jest fakt, że festiwal jest inicjatywą oddolną, wymyśloną przez mieszkańców – mówi
Wojciech Kostka, jeden z organizatorów.
– Mamy grupę przyjaciół, na których już
od kilku lat możemy liczyć, a z którymi
współpraca układa się bardzo dobrze. Hasło, które powstało w ubiegłym roku „Kaj
Śląsk trefio się z Irlandiom” zostanie z nami na dłużej, bo zależy nam właśnie na
spotkaniu Ślązaków i Irlandczyków, na
spotkaniu dwóch kultur – dodaje.
Pierwszy dzień festiwalu (5 lipca, piątek) odbędzie się na terenie Stacji Biblioteka w budynku zrewitalizowanego dworca
w dzielnicy Chebzie i poświęcony zostanie
literaturze. – Uczestnicy festiwalu będą
mieli możliwość spotkania i porozmawiania z literatami ze Śląska o tym, jak piękno
oraz historia regionu wpływają na twórczość – zapowiada Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej. – Będzie okazja do spo-

tkania z Grzegorzem Kulikiem, Martą Matyszczak, Marcinem Melonem, Wojciechem
Szwiecą, Sabiną Waszuk oraz ze mną – dodaje. Wydarzeniom będzie towarzyszyć
dobra kuchnia, muzyka oraz film.
Wydarzenia w ramach dwóch kolejnych
dni (6 - 7 lipca) będą toczyć się na terenie
ogrodów Miejskiego Centrum Kultury
im. H. Bisty w Nowym Bytomiu. – W sezonie letnim staramy się, by nasze imprezy
odbywały się na zewnątrz, na terenie ogrodu. Ten pomysł doskonale sprawdza się
np. podczas sobotnich Ogrodów śniadaniowych – wyjaśnia Katarzyna Furmaniuk,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
im. H. Bisty.
Wszyscy uczestnicy będą mieć możliwość, by stworzyć spersonalizowane widokówki festiwalowe, spróbować swych
sił w tańcu irlandzkim z zespołem Galway,
a zespół Starszaki zaprosi do śląskiej potańcówki.
Dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach opartych o elementy rugby oraz spróbować swych sił w warsztatach kulinarnych organizowanych przez Pub Druid.
– Dla najmłodszych przygotowaliśmy
warsztaty plastyczne, podczas których

dzieci będą wykonywać gadżety inspirowane śląskim rękodziełem, takie jak breloczki,
bransoletki oraz broszki – zapowiada
Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka. – Dodatkowo zostanie przygotowane stanowisko muzealne
„Sztand z klamorami”, na którym zaprezentujemy dawne śląskie sprzęty gospodarstwa domowego. Będzie także możliwość
przymierzania strojów, zarówno przez
dzieci, jak i przez dorosłych – dodaje.
Goście będą mogli również uczestniczyć w szeregu wykładów, w tym z prof.
Leszkiem Drongiem, który opowie o muralach w Belfaście oraz Moniką Kostką,
która opisze jak Polonia świętowała
100-lecie niepodległości Polski. Na miłośników historii Śląska czeka spotkanie
z prof. Małgorzatą Myśliwiec, która zobrazuje postać pierwszego marszałka Sejmu
Śląskiego oraz Martą Lip-Kornatką, która
przedstawi informacje o budynkach wznoszonych przez polskie władze po I wojnie
światowej na terenach śląskich przyłączonych do odrodzonej Polski.
Festiwal PolskaÉire ma być również pełen akcentów niepodległościowych. Będzie
można wybrać się na spacer śladami ślą-

5 lipca Stacja Biblioteka będzie gościć sympatyków Festiwalu PolskaÉire.
skich powstańców, posłuchać o śląskim
arystokracie, który ukochał Polskę, a nawet zobaczyć reprodukcje górnośląskich
banknotów zastępczych z lat 1921-1922.
W czasie festiwalu nie zabraknie muzyki granej na żywo. Kolejny raz powracają
do Rudy Śląskiej Barry Jay Hughes oraz
Greg Clifford. Po raz pierwszy zagrają zaś
zespoły Billow Wood z Irlandii oraz Fifidroki i ONLY-M ze Śląska. Swoimi występami uraczą festiwalową widownię wokalistka zespołu „Fryna” Katarzyna Sroka,
charyzmatyczna formacja muzyczna „Kasia Skiba i Ja” oraz zespół Tintreach, grający tradycyjną muzykę irlandzką. – Jest
wiele spraw, które łączą Śląsk i Irlandię.
Pierwszą z nich jest niewątpliwie trudna,
złożona i skomplikowana historia, trudna
do zrozumienia dla osób z zewnątrz. Drugą
jest silne poczucie dumy z własnej tożsa-

mości. Kolejną jest miłość do muzyki – mówi Adam Kowalski z Regionalnego Instytutu Kultury. – Mam nadzieję, że koncert
Grzegorza Płonki będzie świetnym pretekstem do wspólnego śpiewania, bo nic nie
wyraża lepiej tożsamości niż pieśni
– dodaje.
W tym roku odbędzie się trzecia edycja
Festiwalu PolskaÉire. W dwóch poprzednich odsłonach w Rudzie Śląskiej wzięło
udział ok. 8 tys. osób. Organizatorem uroczystości jest Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne oraz Rudzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Irlandii „Czarna Koniczyna”. Wsparcia udziela również szereg
lokalnych partnerów i wolontariuszy.
Dokładny program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej www.polskaeirefestiwal.pl oraz na profilu facebook
www.facebook.com/PolskaEireRuda. BP

Aż 96 pracowni projektowych i architektów zgłosiło się do ogłoszonego przez władze Rudy Śląskiej konkursu na koncepcję zagospodarowania Wielkiego Pieca na cele turystyczne i kulturalne. Wśród złożonych
wniosków kilka jest z zagranicy. Teraz wszystkie zgłoszenia muszą zostać zweryfikowane, a następnie zakwalifikowani do konkursu uczestnicy do 4 września będą mieli czas na przygotowanie opracowań studialnych. Zwycięski projekt wyłoniony zostanie do końca roku. Jego autor oprócz nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł będzie mógł opracować dokumentację rewitalizacji Wielkiego Pieca. Miasto na ten
cel zamierza przeznaczyć nawet 2 mln zł.

Kolejka chętnych na opracowanie rewitalizacji Wielkiego Pieca

– Wierzę, że tak duże zainteresowanie
naszym konkursem wśród architektów pozwoli na znalezienie jak najbardziej optymalnego, ale zarazem też unikatowego rozwiązania na zagospodarowanie Wielkiego
Pieca – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Pracownie oraz architekci zainteresowani ogłoszonym przez miasto we współpracy
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich
konkursem na opracowanie koncepcji adaptacji Wielkiego Pieca na cele turystyczne
i kulturalne swój udział w nim mogli zgłaszać do 24 maja do godz. 14.00. Ogółem
wpłynęło 96 zgłoszeń, w tym kilka z zagranicy. – Teraz wszystkie złożone wnioski będą weryfikowane. Każdy zgłaszający swój
udział w konkursie musiał wykazać się nie
tylko posiadaniem odpowiednich uprawnień z zakresu projektowania, ale również
legitymować się stosownym doświadczeniem w projektowaniu budynku/zespołu budynków użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 9000 m³ lub powierzchni
użytkowej co najmniej 2 500 m² – wylicza
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Po weryfikacji formalnej nadesłanych
zgłoszeń w kolejnym etapie konkursu pracownie będą musiały do września przygotować opracowania studialne. Składać się

będą one z części graficznej, opisowej i cyfrowej, przedstawiającej koncepcję zagospodarowania Wielkiego Pieca. Oceny nadesłanych opracowań i kwalifikacji podmiotów do kolejnego etapu dokonywać
będzie 8-osobowy Sąd Konkursowy. W jego skład wchodzić będzie czterech sędziów
Stowarzyszenia Architektów Polskich, zastępca śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dwóch przedstawicieli Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego – ERIH. Przewodniczącym Sądu będzie dr inż. arch. Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.
– Pod uwagę będą brane walory estetyczne
zaproponowanych form architektonicznych
i rozwiązań konstrukcyjnych, walory konserwatorskie i urbanistyczne oraz rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Oceniany będzie także aspekt ekonomiczny przedstawionych rozwiązań – wylicza dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk. Do ostatniego etapu konkursu zaproszeni zostaną autorzy maksymalnie 5 najlepiej ocenionych projektów.
W ostatnim etapie konkursu finaliści będą musieli uszczegółowić swoje wcześniejsze prace, w tym m.in. przedstawić model
fizyczny całego projektowanego zespołu
zabudowy, a także rzuty czy przekroje projektowanych budynków. Konkurs rozstrzy-

Rudzki Informator Samorządowy

gnięty zostanie w grudniu. Wtedy też wyłoniony zostanie autor zwycięskiego projektu. Oprócz przyznania głównej nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł zostanie
on zaproszony do podpisania umowy na
wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania Wielkiego
Pieca. – Na ten cel chcemy przeznaczyć
w latach 2020-2021 nawet dwa miliony złotych – podkreśla Michał Pierończyk.
Władze miasta już teraz myślą też o środkach na samo przeprowadzenie rewitalizacji Wielkiego Pieca. – Ten i przyszły rok to
czas na opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji. W tym czasie będziemy
szukać możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla tej inwestycji.
Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się
wpisać ten obiekt na Szlak Zabytków Techniki – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Jak szacują rudzcy samorządowcy, koszt
rewitalizacji oraz adaptacji Wielkiego Pieca na nowe cele wyniesie ok. 40 mln zł.
Przypomnijmy, że miasto stało się formalnym właścicielem Wielkiego Pieca pod
koniec 2018 r. Wtedy nastąpiła zamiana
nieruchomości ze spółką Stalmag, która
otrzymała prawo użytkowania wieczystego
gruntu wraz z prawem własności budynku
Bramy II, czyli byłej portierni Huty „Po-

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

kój”. W zamian, na takich samych zasadach, miasto nabyło obiekt Wielkiego Pieca
wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rudy Śląskiej działki,
na których stoi Wielki Piec, są oznaczone
symbolem 34 UP, co oznacza tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym
z przeznaczeniem gruntów pod obiekty
usługowe, przede wszystkim kulturalne,
rekreacyjne czy gastronomiczne. – Taki rodzaj zagospodarowania przewidzieliśmy
w konkursie – mówi Łukasz Urbańczyk.
– Wielki Piec ma być dostępny dla mieszkańców, którzy znajdą tutaj miejsce na to,
by odpocząć np. przy filiżance kawy, posłuchać koncertu, obejrzeć wystawę czy popatrzeć na piękną panoramę Śląska. Ze szczytu Wielkiego Pieca można dojrzeć nawet
Beskidy – mówi.
Przypomnijmy, że Wielki Piec Hutniczy
wchodził pierwotnie w skład zabudowań
nowobytomskiej Huty „Pokój”, która została założona w 1840 roku.
Wielki Piec uruchomiono w 1968 roku.
Po niespełna 20 latach funkcjonowania okazał się przestarzały i nieefektywny, w związku z czym zdecydowano o jego modernizacji. Prace remontowe ukończono w 1987
roku. Kolejna modernizacja urządzenia mia-

ła miejsce w latach 1995-1997, jednak na
wznowienie produkcji zdecydowano się dopiero w 2004 roku. Obiekt przejęło wówczas
Konsorcjum „Eurostal Inwestycje”, przekształcone wkrótce w Stalmag Sp. z o.o.
Wysoka awaryjność urządzenia oraz negatywny wpływ odpadów produkcyjnych na
środowisko szybko zdecydowały o ostatecznym wygaszeniu Wielkiego Pieca, co nastąpiło w lutym 2005 roku. Pod koniec 2012 r.
decyzją śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach obiekt wpisany został do rejestru zabytków.
TK
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NOC CHÓRÓW 2019

Rozśpiewany plener

– Idea Nocy Chórów została zaczerpnięta z Budapesztu, gdzie wydarzenie to
odbywa się od kilku lat, z tym że na
o wiele większą skalę. Wielka inspiracja,
której doświadczyliśmy w Budapeszcie,
tak na nas zadziałała, że postanowiliśmy
przenieść ten pomysł do Rudy Śląskiej
– podkreślił Krzysztof Dudzik, dyrektor
artystyczny Nocy Chórów.

Po raz pierwszy rudzka Noc Chórów
odbyła się rok temu. Drugi raz zaproszeni chórzyści wyszli na ulice naszego
miasta w minioną sobotę (25.05). Dla
mieszkańców wystąpiły chóry: Con Fuoco, Luna Plena, Gaudeo, Klaster, Santarello, a także Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademicki Zespół Muzyczny oraz Chór Szkoły Muzycznej.

Foto: JO

Zespoły zaprezentowały się w sześciu
kategoriach i po krótkim koncercie przemieszczały się w kolejne miejsce. Koncerty odbyły się w ogrodzie Przedszkola
Miejskiego nr 17, w „ajnfarcie” przy placu Jana Pawła, na parkingu Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia, w wieży
wodnej i kościele pw. św. Pawła Apostoła. Zarówno podczas rozpoczęcia Nocy
Chórów o godz. 17, jak i podczas zakończenia po zmroku wszyscy chórzyści
wspólnie zaśpiewali hymn Nocy Chórów,
który stworzył młody, rudzki kompozytor Kamil Gojowy. – Zaproponowaliśmy
totalne wyrwanie się z torów typowej
chóralistyki. Chórzyści wyszli do publiczności i w ten sposób daliśmy słuchaczowi
poczucie, że muzyka chóralna jest na wyciągnięcie ręki. Zarówno muzycy, jak
i mieszkańcy byli pozytywnie zaskoczeni
tym doświadczeniem – mówił Krzysztof
Dudzik.
Joanna Oreł

Foto: JO

Foto: JO

Muzyka dawna, współczesna, klasyczna, dziecięca, jazz i pop oraz folklor zabrzmiały
w sobotę (25.05) na ulicach Rudy Śląskiej. Wszystko to za sprawą drugiej Nocy Chórów,
która została zorganizowana w naszym mieście. Mieszkańcy mogli posłuchać muzyki
chóralnej w wykonaniu ośmiu zespołów, które śpiewały w sześciu miejscach w Nowym
Bytomiu.

OGŁOSZENIA

12

www.wiadomoscirudzkie.pl 

OGŁOSZENIA | 29.05.2019

CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
CZERWIEC 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

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

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

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

Osiedlowe Kino OKO

5.06.2019 r., godz. 17.00-20.00

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 21
ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Klub Seniora „Country”
(Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266)

10.06.2019 r., godz. 11.30-15.00
zakończenie roku

Lasy kochowickie „Rybaczówka”
– dojazd własny

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko

wtorki i czwartki, godz. 18.00-19.00

Zajęcia sportowe dla seniorów

poniedziałki, godz. 18.30

Fundacja Aktywni Społecznie „AS”
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Country”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej

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)
Stadion sportowy, ul. Czarnoleśna
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

Wykład:
Ruchy antyszczepieniowe – Maria Świątkiewicz

6.06.2019 r., godz. 15.00

Seminarium:
Literatura – dr Jolanta Szcześniak
Rudzki Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
(RUTW)
tel. 32 244-20-80

7.06.2019 r., godz. 15.00
Kluby:

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

Kawiarenka RUTW

wtorki w godz. 10.30-13.00

Klub dyskusyjny RUTW

poniedziałki w godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

Akademia filmowa – film pt. „Mój piękny syn”

7.06.2019 r., godz. 17.00
prelekcja godz. 16.30

Kino Patria, ul. Chorzowska
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

Msza święta w intencji członków Rudzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

12.06.2019 r., godz. 17.00

Kościół pw. Ducha Świętego
ul. Cynkowa 22, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

Zakończenie Roku Akademickiego

15.06.2019 r., godz. 16.00

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Ze względu na okres wakacyjny w miesiącu lipcu i sierpniu Informator nie ukaże się. Programy działalności na wrzesień prosimy składać
do dnia 16 sierpnia 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.

| Polecamy
Laila Shukri

Perska zmysłowość
Szaleńcza miłość nawet
za cenę śmierci?
Znana z „Perskiej zazdrości” Joanna, podejrzewając
swojego męża, kuwejckiego biznesmena, o kolejną
zdradę, pod wpływem impulsu wylatuje na rajską
wyspę Bali. W towarzystwie swojej przyjaciółki
Angeliki i Jennifer, świeżo
upieczonej rozwódki, chce
zapomnieć o małżeńskich
problemach i wcześniejszych dramatycznych przeżyciach.
Kiedy na jej drodze staje
Richard, zniewalająco przystojny Amerykanin, który
razem ze swoimi kolegami
przyjechał na Bali, aby wesprzeć Jennifer, Joanna zakochuje się
w nim niemal od pierwszego wejrzenia.
Czy jej mąż, Ali, dowie się o zdradzie? Czy czeka ją straszna
kara ukamienowania, która w jego kulturze grozi kobiecie za
cudzołóstwo? Czy Joanna będzie miała możliwość wyboru? Do
czego zaprowadzi ją szaleńcza miłość, która ogarnęła ją niespodziewanie na czarownej wyspie Bali?
Laila Shukri po raz kolejny wprowadza czytelnika w świat wielkich uczuć i namiętności.

Olga Rudnicka

Małgorzata Rozenek-Majdan

Miłe Natalii początki

In vitro. Rozmowy intymne

Skąd się wzięły Natalie? Ich ojcem był
Jarosław
Sucharski
– kłamca i bigamista,
przestępca czy tajny
współpracownik?
Dziesięcioletni Jarek
– zdolny, inteligentny, sprytny i ambitny
– zwrócił uwagę Kazimierza
Kozibrody,
oficera służb bezpieczeństwa. Ten wziął
chłopca pod swoje
skrzydła i pokierował
jego dalszym życiem
oraz karierą. Spełniwszy marzenie swego
podopiecznego o studiach na wydziale historii sztuki, wychował
sobie oddanego współpracownika, którego wykorzystywał do własnych celów.
Ale wkrótce się okazało, że uczeń przewyższył mistrza…
Jarosław Sucharski, zręcznie poruszając się w realiach socjalistycznej Polski, wkracza w niebezpieczny świat czarnego rynku,
przemytników dzieł sztuki, fałszerzy obrazów, handlarzy złotem
i brylantami. Niebawem przenosi swoje interesy na arenę europejską.

Czym
dokładnie
jest in vitro? Jak wygląda
procedura?
Co się dzieje z mrożonymi zarodkami?
Co przeżywają pary,
które przez lata nieskutecznie starają się
o dziecko? A co rodzice, którzy skorzystali
z tej metody leczenia
niepłodności?
Trzynaście rozmów
i jeden temat - in vitro. Małgorzata Rozenek-Majdan inicjuje
dyskusje i stawia trudne pytania lekarzom,
embriologom, seksuologom. O swoich
przeżyciach otwarcie
opowiedzą pary, które przeszły trudną drogę do szczęśliwego
macierzyństwa. W książce znajdą też państwo wywiad z pierwszą
Polką, która urodziła dzięki tej metodzie, a także z kobietą, która,
korzystając z procedury in vitro, padła oﬁarą pomyłki. Nie zabraknie głosu duchownego, tak ważnego w dyskusji o in vitro.
Nawet 1,5 miliona par w Polsce walczy z niepłodnością. Szacuje się, że na świecie urodziło się ponad 8 milionów dzieci z in
vitro.
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Pani Jolancie Hajduk

wyrazy szczerego współczucia oraz słowa
pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazują
Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulicy Cyprysowej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej

Pierwszy i drugi przetarg ustny ograniczony przeprowadzone
w dniach 19.03.2019 r. i 9.05.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ul. Cyprysowej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
1868/154 o powierzchni 157 m2, użytki: „Bi”, „dr”, obręb Kochłowice,
zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014816/2. Działy
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr
PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz.
2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr 1868/154 stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 94MNI).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, może jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu
ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkownicy wieczyści działki nr 1307/154 i właściciele działek
nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 16.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.07.2019 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 800,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cyprysowej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248 -75-63
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.

Nieruchomości

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

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

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

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.

Bykowina, trzypokojowe, 52 m2, 165 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,50 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Wirek, czteropokojowe, 71 m2, 187 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, trzypokojowe, 66 m2, 210 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.

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

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.

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

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 gratis. Tel. 605109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną.
Tel. 512-549-097.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności od 89 m2 do 146 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.
Halemba – ul. Leśna, trzypokojowe, 60 m2,
sprzedam. GABRIEL, tel. 691-523-055.
SPRZEDAM DWA MIESZKANIE ZABRZE, UL.
DAMROTA I, UL. ANIELI KRZYWOŃ, tel. 668845-818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.

Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.
Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 27505-47, 603-534-003.

Praca
Zatrudnię kucharza na cały etat, bufetową na
3/4 etatu. Umowa o pracę. Tel. 668-447-128.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – TEL. 603-975-040.
Polska rodzina w Niemczech poszukuje zdrową,
solidną, bez nałogów panią w wieku 40-60 lat do
prowadzenia domu (sprzątanie, pranie, prasowanie,pomoc w kuchni i ogródku) termin lipiec i sierpień, tel. 004915225338621 lub 601-434-733.
Pracownicy utrzymania czystości potrzebni do
pracy od zaraz. Elastyczne godziny pracy – grafik do
ustalenia. Zainteresowany? Zadzwoń! Tel. 661-991554.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-99.

KREDYT na Bank! Dla zadłużonych. Tel. 506078-070.

Do wynajęcia M-3, Bielszowice. Przyjmę pod
opiekę osoby starsze. Tel. 692-271-849, 733-332531.

KREDYTY GOTÓWKOWE. Bankowe i Pozabankowe. Tel. 509-216-233.

Orzegów, dwupokojowe, 70 m2, 230 tys. Tel.
506-270-442.

Zatrudnimy tokarzy, frezerów, ślusarzy, spawaczy. Praca na terenie Rudy Śląskiej. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Telefon do kontaktu 697-881111.

Motoryzacja

Różne

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

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

Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-081517.

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

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

Skuteczne pranie tapicerki meblowej, samochodowej, dywanów. Tel. 519-639-121.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784699-569.

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

Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.

najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

Zuzanna Marek
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 19.05 (3060 g i 54 cm)

Adam Uryszek
syn Katarzyny i Marcina
ur. 19.05 (4280 g i 63 cm)

Julia Gruszczyk
córka Alicji i Dawida
ur. 20.05 (2510 g i 49 cm)

Oskar Tomanek
syn Anny i Marka
ur. 21.05 (2906 g, 52 cm)

Dominik Łozak
syn Anny i Radosława
ur. 20.05 (3340 g i 52 cm)

Wiktor Adamski
syn Eweliny i Patryka
ur. 22.05 (3200 g)

Iga Adamowicz
córka Anny i Krzysztofa
ur. 20.05 (3500 g i 51 cm)

Wiktor
Piątek
syn
Marty
i Krzysztofa
ur. 13.05
(3490 g
57 cm)
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Pływanie

Łucznictwo

Pływacki sukces SP nr 18

Wystrzelali medale

Drugie miejsce zdobyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 18 w finale wojewódzkim Igrzysk
Dzieci, które odbyły się w Dąbrowie Górniczej.
Warto dodać, że pływaczki wywalczyły po raz
pierwszy kwalifikacje do tych zawodów, wygrywając finał rejonowy z Zabrzem. Zawodniczki
należą do klubu UKS Manta Kochłowice Ruda
Śląska. Skład drużyny: Paulina Kozubowska, Natalia Łuczka, Gabriela Karkocha, Maja Niewiadomska, Wiktoria Drażyk, Michalina Skudlik,
Magdalena Kobylska i Paulina Dorosińska. W finale rejonowym szkołę reprezentowała także Maja Szykowska.

Młode pływaczki mogą cieszyć się
z sukcesu na Igrzyskach Dzieci.

Rugby

Na torze w Kochłowicach rywalizowali łucznicy z Rudy Śląskiej i innych miast.

Zwycięstwo Gryfów

KS Rugby Ruda Śląska – Mazovia Mińsk Mazowiecki 33:18 (19:11)
III Otwarty Puchar Rudy Śląskiej i II Runda Śląskiej Ligi Młodzików i Dzieci w Łucznictwie za nami. Podczas zawodów na torach łuczniczych przy ul.
Tunkla w Kochłowicach zawodnicy UKS-u Grot
Ruda Śląska wystrzelali wiele medali.
W zawodach oprócz rudzkiego klubu swoje siły
sprawdziły zespły: „Talent” Wrocław, „ULKS”

Włoszczowice, „LKS Tempo” Stolarzowice, „A3D”
Toszek, „Lukostrelba” Ostrava oraz „Czarna Strzała” Bytom. W zawodach wystartowało 24 łuczników
Grotu w dwóch klasyfikacjach: Pucharze Rudy Śląskiej i Śląskiej Lidze. W sumie zawodnicy z Rudy
Śląskiej zdobyli 30 medali indywidualnie i zajęli
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
OGŁOSZENIE

W czwartej kolejce II ligi rugby rudzkie Gryfy
pokonały zespół Mazovii Mińsk Mazowiecki.
W sobotę (25.05) rudzianie dobrze rozpoczęli
spotkanie na Burloch Arenie, a Jan Muc już
w 4. minucie meczu zdobył pierwsze przyłożenie,
podwyższone przez Zabiegałę. Rywale odpowiedzieli dwoma karnymi oraz przyłożeniem, dzięki
któremu wyszli na prowadzenie. Jednak przed
przerwą dwa przyłożenia zdobył Vlad Kozlov
i pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem
gospodarzy 19:11.
Druga połowa również była wyrównana, jednak rudzianie w przeciwieństwie do poprzednich
spotkań, znajdowali drogę na pole punktowe rywali. W tej części meczu przykładali jeszcze Imani Mykeltie oraz Marcin Greinert, a Zabiegała
dorzucił dwa podwyższenia i Gryfy mogły cieszyć się pierwszym w tym sezonie zwycięstwem.
Po czterech kolejkach zawodnicy z Rudy Śląskiej
zajmują trzecie miejsce w tabeli. Przed nimi jeszcze mecze z Chaosem Poznań oraz Unią Terespol.
Punkty zdobyli: Vladyslav Kozlov 10 pkt. (2P),
Mateusz Zabiegała 8 pkt. (4pd), Jan Muc 5 pkt.
(1P), Mykeltie Imani 5 pkt. (1P), Marcin Greinert
5 pkt. (1P).
Skład: Paweł Marzec, Łukasz Fura, Filip Kuniczkowski, Łukasz Pastuszka (Mariusz Świerczyński), Mateusz Stawiarski, Łukasz Drab, Szymon Majchrzak, Marcel Frątczak (Patryk Okrajek), Marcin Greinert, Mateusz Zabiegała, Mykeltie Imani, Marcin Mucha, Jan Muc, Vladyslav
Kozlov oraz Patryk Kołodziej.
Miniony weekend okazał się także dobry dla
młodzików rudzkiego zespołu. W niedzielę
(26.05) zagrali oni w finałowym turnieju Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Rugby

W weekend oprócz Gryfów dobrze
spisali się także młodsi zawodnicy.

7 grupy południowo-zachodniej, które odbyły się
w Krakowie. W grupie zwyciężyli z RK Nowa
Huta, ulegli późniejszym wicemistrzom z Gorców Raby Niżnej oraz zremisowali z Husarem
Bolesławiec. Takie wyniki pozwoliły im zagrać
w meczu o brązowy medal, jednak w tym spotkaniu musieli minimalnie uznać wyższość Miedziowych Lubin i ostatecznie zajęli czwarte miejsce.
– Zapraszamy do kibicowania naszym Bajtlom,
czyli wszystkim dziecięcym kategoriom wiekowym
w VI Śląskim Turnieju Dzieci w rugby, który odbędzie się 1 czerwca w Dzień Dziecka na Burloch
Arenie – zaprasza Wojciech Kołodziej, prezes
KS Rugby Ruda Śląska.
Warto też dodać, że w sobotę (25.05) w Ogólnopolskim Finale Rugby Tag w Warszawie wielki sukces odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 36 w Rudzie Śląskiej, którzy zajęli 3. miejsce
w kategorii klas VI. Uczniowie SP nr 36 to w większości zawodnicy dziecięcych grup K.S. RUGBY
Ruda Śląska, czyli popularnych „Bajtli”.

Piłka nożna w skrócie
Klasa A (Katowice)
22. kolejka
Wawel Wirek – AKS II Mikołów 3:0
1:0 Blaszke 13’, 2:0 Maciejok 51’,
3:0 Chudziński 68’.
Urania II Ruda Śląska – UKS Szopienice 1:4

Stadion Śląski Chorzów
– Jastrząb Bielszowice 1:2
Grunwald Ruda Śląska
– GKS GieKSa II Katowice 0:3
0:1 Todorski 8’, 0:2 Statkiewicz 18’,
0:3 Rusz 34’.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy: Bytomskiej, która
zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.
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Karate

Karatecy na halembskiej macie

W zawodach wzięło udział ponad 500 karateków z 33 klubów.

Siedem złotych, sześć srebrnych i czternaście
brązowych medali oraz pierwsze miejsce drużynowo wywalczyli zawodnicy Rudzkiego Klubu
Kyokushin Karate podczas V Pucharu Śląska
Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin.
W sobotę (25.05) na hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Halembie spotkało się ponad
500 zawodników, którzy rywalizowali w konkurencjach kata i kumite. W zawodach rywalizowali
zawodnicy w wieku od 7 do 17 roku życia

z 33 klubów. W sumie w konkurencji kata wystartowało 345 młodych karateków, a w konkurencji
kumite – 427.
Kata to forma pokazu, który zawodnik wykonuje indywidualnie na macie. Robi określone ruchy w określonym schemacie, prezentując techniki obrony i ataku. Druga konkurencja, czyli kumite to walki, które toczą się systemem pucharowym. Przegrany odpada, a wygrany przechodzi
do dalszej tury.

Piłka ręczna

Młodziczki Zgody w wielkim finale
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Podnoszenie ciężarów

Łaskawski z brązowym medalem
Adam Łaskawski triumfował podczas Mistrzostw Świata w Tokio. We wtorek (21.05) rudzianin z wynikiem 250 kg zdobył 3. miejsce
w wyciskaniu sztangi leżąc.
– Rywalizowałem w kategorii 120+, w której
startowało jedenastu zawodników. Zawody rozpocząłem jak zawsze ostrożnie, czyli od pewnego
pierwszego podejścia, żeby je pewnie zaliczyć.
W drugim podejściu trener kadry postanowił podnieść ciężar sztangi do 245 kg. Byłem zaskoczony,
bo myślałem, że doda jeszcze 2,5 kilograma do
tego, czyli będzie w sumie 247,5 kg. Ciężar ten też
„zaliczyłem” i w trzecim podejściu atakowałem
srebro. Chciałem iść w 252,5 kg, ale w rezultacie
zmniejszyłem na 250 kg, ponieważ jeden
z przeciwników nie zaliczył podejścia, a wynik
250 kg dawał mi brąz. Zostałem brązowym medalistą i jestem z tego bardzo dumny – powiedział po
wygranej Adam Łaskawski. – Zawody uważam za
udane, pomimo trudnej aklimatyzacji i tego, że
mój organizm źle odczuł zmianę stref czasowych
oraz wysoką wilgotność, jaka panuje w Japonii.
Po powrocie od razu w poniedziałek byłem już na
treningu – dodał.

Adam Łaskawski stanął na trzecim
stopniu podium w Japonii.

Dodajmy, że z początkiem sierpnia rudzianin
sprawdzi swoje siły w Luksemburgu podczas mistrzostw Europy.

Zapasy

Zapaśnicy walczyli w Orzegowie
Przeszło 80 zapaśników rywalizowało w sobotę (25.05) w hali zapaśniczej w Orzegowie, gdzie
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej
Dzieci w Zapasach w Stylu Wolnym oraz Zapasach Kobiet.
Na najwyższym stopniu podium stanęli: Jakub
Halama, Fabian Wrona, Alan Kęsy, Zuzanna Duda, Natalia Szczęsna, Martyna Skalec, Karolina
Krupa, a także Rafał Giemuła. Drugie miejsca za-

jęli: Zuzanna Sobczyk, Oliwia Stróżyk, Agnieszka Hałas, Zuzanna Ptak, Oliwia Oparczyk, Oliwia
Smołka, Natalia Palka, Wiktoria Baucz, Bartosz
Sładkowski, Wiktor Oleś, Jakub Binkowski oraz
Kamil Fiuk. Natomiast trzecie miejsca wywalczyli: Emilia Otawa, Zuzanna Komandzik, Julia
Żyde, Wiktoria Kostrzewa, Vanessa Holik, Marcel Nowak, Filip Skalec, Aleks Węglewski oraz
Łukasz Skabara.
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Zawodniczki
z Rudy Śląskiej
odniosły kolejny
sukces.

Młodziczki bielszowickiej Zgody awansowały
do finału Pucharu ZPRP. W turnieju półfinałowym
zawodniczki pokonały wszystkie przeciwniczki.
W miniony weekend w Kwidzynie odbyła się
1/4 finału Pucharu ZPRP. – Dziewczęta z naszego
klubu w trzydniowym turnieju zmierzyły się z zespołami z Gdyni, Kwidzynia oraz Gliwic. Podczas
tego spotkania pokazały, że stać je na wiele i dlatego mogą cieszyć się z tego sukcesu – zaznacza
Józef Szmatłoch, trener zawodniczek. – Finał
z udziałem czterech najlepszych drużyn z Polski
odbędzie się w dniach od 6 do 7 czerwca, a pierw-

szym przeciwnikiem naszego zespołu będzie zespół UKS Varsowia Warszawa – dodaje.
Wyniki spotkań: Zgoda – MTS Kwidzyń 27:24,
Zgoda – KS Sośnica 20:19, Zgoda – SPR Gdynia
25:22.
Skład drużyny: Nikola Lessner, Justyna Gontarek, Oliwia Szewczyk,Wiktoria Pietryga, Martyna Hajda, Natalia Szydełko, Marta Bodzianowska, Wiktoria Skiba, Natalia Gardian, Magdalena
Młynarek, Oliwia Dera, Daria Sierant, Julia Wilczyńska oraz Dominika Madej. Trenerzy: Józef
Szmatłoch i Adam Michalski.
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informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 24.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu
niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie
ulicy Rencistów, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 766/68 o powierzchni 3854 m2, obręb
Orzegów, k.m.3, użytek „Bz”, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00010897/5, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
545.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości gruntowych:
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
wolnostojący w rej. ul. Wincentego.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy w rej. ul. Zofii Nałkowskiej.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
wolnostojący w rej. ul. Na Łąkach.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe w rej. ul. Teatralnej.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
wolnostojący w rej. ul. Szczęść Boże.
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wyleżoła.
• Wykaz nieruchomości do oddania w najem z przeznaczeniem pod chodnik-dojście do sklepu
w rej. ul. Jana Gierałtowskiego.
• Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, przydomowe w rej. ul. Jana Dobrego.
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