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DZIEŃ DZIECKA

Święto wszystkich dzieciaków
Konkursy z nagrodami, gra ekologiczna przygotowana przez „Wiadomości Rudzkie”, pokazy taneczne, zumba
dla dzieci i prezentacja walki na wesoło, czyli Krav Maga to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na dzieciaki
z okazji ich święta. W niedzielę (2.06) rynek w Nowym Bytomiu zmienił się w prawdziwą bajkową i kolorową
krainę, w której każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. Podczas imprezy zorganizowano także konkurs na
najpiękniejsze przebranie, którego zwycięzcami zostali Joanna Kolarczyk i Sebastian Bemben. To właśnie oni
w poniedziałek pełnili obowiązki prezydenta Rudy Śląskiej.
– W tym roku wybraliśmy nie jednego
zwycięzcę, ale dwóch. Asia przebrała się za
regionalną damę, a Sebastian za ekologicznego chłopca. Dodam też, że wszystkie
przebrania były przepiękne, a dzieciaki wykazały się wielką pomysłowością – zaznaczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy
Śląskiej.
Konkurs na najpiękniejsze przebranie
to tradycyjny punkt Dnia Dziecka na rynku. – Bardzo cieszę się, że wygrałam
w tym konkursie. Już raz miałam okazję
pokazać się w tym stroju w przedszkolu,
kiedy mieliśmy konkurs na temat różnych
regionów. Teraz ubrałam go jeszcze raz
i przyniósł mi szczęście – powiedziała
Asia.
Ponadto z okazji Dnia Dziecka na najmłodszych czekało mnóstwo innych atrakcji. – Dzień Dziecka na rynku to już tradycja w naszym mieście. Co roku staramy się,
żeby atrakcji dla dzieciaków było coraz
więcej i żeby zawsze bawiły się one wspaniale – podkreśliła Aleksandra Poloczek,

ORGANIZATORZY

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Dużym zainteresowaniem uczestników
Dnia Dziecka cieszyła się ekogra miejska,
organizowana przez redakcję „Wiadomości
Rudzkich”, w której trzeba było odpowiedzieć na pytania dotyczące ekologii, a także
ułożyć wieżę z nakrętek, wydostać się z labiryntu oraz rozbić kręgle. W tym roku
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Gorajczyk, która w nagrodę otrzymała rower.
– Będę na nim jeździć na różne wycieczki.
Już w zeszłym roku brałam udział w grze
ekologicznej, ale niestety nie udało mi się
wygrać. W tym roku udało się i jestem bardzo zadowolona – powiedziała Ola.
To jednak nie wszystko. Na dzieciaki
czekał spektakl „Herbatka u Smoka”, pokaz sztuk walki na wesoło Krav Maga, prezentacje taneczne w wykonaniu grup Arabeska i Emocja oraz zumba dla dzieci. Nie
zabrakło także konkursów z nagrodami,
gier i zabaw. Na rynku stanął dmuchany tor
przeszkód i fotobudka. Atrakcji dzieciom

dostarczyli również szczudlarze, a zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się wielkie bańki mydlane, „żywe” maskotki, malowanie twarzy, pokazy służb mundurowych i samochodów off-roadowych.
Dodajmy, że obchody Dnia Dziecka
w Rudzie Śląskiej rozpoczęły się w sobotę
(1.06). W tym dniu w Miejskim Centrum
Kultury dzieci mogły zobaczyć bajkę „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce”. Specjalnie dla dzieciaków festyn pełen atrakcji
przygotował z kolei In-nY Dom Kultury na
plantach w Kochłowicach, a w Aquadromie
o rozrywki dla dzieci zadbali animatorzy.
Z kolei na hali Zgody i boisku Jastrzębia
w Bielszowicach odbyły się warsztaty artystyczne, malowanie grafﬁti, turniej piłki
ręcznej, zajęcia sportowe z piłki nożnej, zawody breakdance, przejażdżki samochodami terenowymi i motocyklami, ﬁtness dla
mam z dziećmi oraz ognisko z kiełbaskami.
Natomiast Dzień Dziecka w stylu indiańskim odbył się w Orzegowie.
AL
Foto: UM Ruda Śląska
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Śmieci po nowemu. Co to oznacza?
– Pierwotnie przetarg miał zostać
rozstrzygnięty w grudniu 2018 r.
Tak się jednak nie stało i do dotychczasowej umowy z firmami Toensmeier i Remondis został podpisany
aneks na dalszy odbiór i wywóz śmieci w naszym mieście. Proszę przypomnieć, z czego to wynikało?
– Byliśmy zmuszeni unieważnić
przetarg, ponieważ Rada Miasta pod
koniec ubiegłego roku nie zgodziła się
na podniesienie opłaty śmieciowej,
a w budżecie miasta nie było zabezpieczonych środków na pokrycie ciągle
rosnących kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi. Niestety
w warunkach do aneksu firmy zaproponowały nam wyższą stawkę niż ta,
którą mieliśmy zagwarantowaną w starej umowie.
– Do obecnego przetargu zgłosiły
się dwie firmy. Jakie warunki zaproponowały?
– Firma Komunalnik w ofercie podała 579,96 zł brutto za tonę, natomiast
konsorcjum firm, gdzie liderem jest
PreZero (dawniej Toensmeier) zaproponowało cenę na poziomie 701,10 zł
brutto za tonę. To oznacza, że ogółem
oferta Komunalnika była tańsza
o ok. 12 mln zł. Biorąc pod uwagę nasze
dotychczasowe doświadczenia i ceny,
jakie obowiązują na rynku, zaniepokoiła nas ta różnica. Określiliśmy wartość
zamówienia na poziomie 72 mln zł na
okres do końca 2020 roku, a firma Komunalnik zaproponowała ok. 59 mln zł.
Mieliśmy więc poważne obawy, że za
podaną cenę, która naszym zdaniem jest
rażąco niska, firma ta nie byłaby w stanie wywiązać się z zadania. Nasze obawy nie były bezpodstawne. Ponadto
podczas analizy oferty okazało się, że
wskazano w niej instalacje, do których

przekazywane będą odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, które nie
są do tego uprawnione (ewentualnie są
uprawnione tylko w zakresie części odpadów wskazanych przez tę firmę) lub
prowadzą przetwarzanie odpadów tylko na własne potrzeby lub nie są zainteresowane odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu naszego miasta.
To oznacza, iż firma ta po pierwsze zadeklarowała wykonanie zamówienia
w sposób niezgodny z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), a po drugie, że wskazując konkretne instalacje wraz z odpadami, które do tych instalacji mają być przekazywane, firma podała informacje nieprawdziwe. Mieliśmy również dużo
wątpliwości, co do kosztów funkcjonowania bazy transportowej firmy Komunalnik na terenie Rudy Śląskiej i miejsca funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponadto firma deklarowała
bardzo wysoki wskaźnik segregacji popiołów, co nie ma odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Wezwaliśmy firmę
Komunalnik do wyjaśnień, które niestety nie były dla nas satysfakcjonujące. Uznaliśmy więc, że treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ a zaoferowana
cena jest rażąco niska. Potwierdziło to
także postępowanie przed Krajową
Izbą Odwoławczą, ponieważ firma Komunalnik złożyła tam odwołanie od
naszej decyzji. KIO uznała, że mamy
rację i podtrzymała naszą decyzję o odrzuceniu oferty Komunalnika, co zrobiliśmy z ubolewaniem, ponieważ oczywistym jest to, że zależało nam na tańszej stawce. W związku z tym na stole
pozostała jedna oferta złożona przez
konsorcjum firm z liderem PreZero
(dawniej Toensmeier).

– Jedna, ale za to droższa. Rozumiem, że tu także analizowaliście,
z czego to wynika?
– W poprzednim przetargu średnia
kwota za odbiór tony odpadów oscylowała na poziomie 483 zł za tonę. Teraz
mamy kwotę ponad 701 zł, czyli różnica wynosi ok. 220 zł. Wynika to z wielu czynników. Jednym z nich są koszty
funkcjonowania firm. Na przykład
koszty osobowe, ponieważ rząd kolejny rok z rzędu podnosi płacę minimalną. Kolejna sprawa to rosnące ceny
paliwa oraz prądu. Więcej wynosi również opłata marszałkowska za składowanie odpadów. W 2018 roku była ona
na poziomie 140 zł za tonę, w tym roku
wynosi 170 zł za tonę, a w przyszłym
będzie wynosić 270 zł za tonę. Niestety
do końca nie wiemy, ile tak naprawdę
naszych odpadów trafia na składowiska. Tracimy nad nimi kontrolę w momencie, gdy przekraczają bramy
RIPOK-a. Na szczęście rząd posłuchał
argumentów samorządowców i będziemy mieli prawo żądać informacji odnośnie tego, co dzieje się dalej z naszymi odpadami. Ile z nich trafiło do biokompostowni, ile do recyklingu, a ile
na składowiska.
– A kto zapłaci za coraz to wyższe
stawki?
– Przy obecnej opłacie za śmieci, która
obowiązuje w mieście, jesteśmy w stanie
– przy dofinansowaniu z budżetu miasta
– dopiąć ten system. Przypomnę, że od
marca tego roku jest to 21,70 zł w przypadku osób, które deklarują segregację
śmieci oraz 43,40 zł w przypadku braku
segregacji. Jednak w momencie, gdy
koszty będą dalej rosnąć, być może będziemy musieli podnieść opłaty, bo założenia są takie, że system powinien być
samowystarczalny.

Foto: JO

Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i wywóz śmieci. Przypomnijmy, że ten grudniowy nie doszedł do skutku. Jakie będą nowe stawki i czy wpłynie to na
wysokość opłaty śmieciowej oraz jak przekonać mieszkańców o tym, że segregacja to konieczność? Między innymi o tym rozmawiamy z Krzysztofem Mejerem, wiceprezydentem miasta, który odpowiada za gospodarkę komunalną w Rudzie Śląskiej.

– W jaki sposób my sami możemy
wyhamować wzrost cen?
– Ten rok jest dla nas wyjątkowy,
dlatego że musimy wykazać się
40-procentową segregacją odpadów.
Ubiegły rok udało nam się zamknąć na
poziomie 30-procentowej segregacji,
która jest wymagana. W roku następnym będzie to 50 proc. Jeżeli nie osiągniemy tego wskaźnika, grożą nam
wysokie kary, co będzie się przekładało na koszty funkcjonowania całego
systemu. Pocieszające jest to, że dostajemy informacje od jednej ze spółdzielni w Rudzie Śląskiej, iż po podwyżce
opłaty śmieciowej mieszkańcy większą wagę przykładają do segregacji.
Rudzianie zaczynają więc rozumieć,
jak duży ma ona wpływ na wysokość
opłaty śmieciowej. Aby jeszcze bardziej zmobilizować mieszkańców, zamierzamy kontrolować, jak wygląda
segregacja w mieście.

– To znaczy?
– Jeżeli stwierdzimy, że w danym
budynku nie są segregowane śmieci to
będziemy zmuszeni nałożyć opłaty
karne dla wszystkich mieszkańców.
Z pewnością będzie to budziło kontrowersje, ale nie mamy innego wyjścia.
Nie możemy w pewnym sensie karać
podwójnie tych, którzy segregują, bo
nie dosyć, że pamiętają oni o tym obowiązku, to później ponoszą koszty braku segregacji przez innych. Tak jak
w marcu, kiedy podniesiona została
opłata śmieciowa. Umowa z nowym
wykonawcą zostanie podpisana do
końca 2020 roku. Chcemy ten czas wykorzystać na znalezienie skutecznego
sposobu przekonania mieszkańców
w zabudowie wielorodzinnej do segregacji odpadów. Nie wykluczamy, że
wykorzystamy tutaj doświadczenie
z innych krajów Unii Europejskiej.
JO
REKLAMA
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STRAŻ GRANICZNA

– Trudno sobie wyobrazić Rudę Śląską bez Straży Granicznej, która działa w naszym mieście od dziewięciu lat.
Myślę, że to najlepszy dowód na to, jak
dobrze wykonuje swoje zadania, dlatego chciałbym podziękować za tą
trudną i często niebezpieczną pracę
– powiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Muszę
podkreślić, że zawsze możemy liczyć
na wsparcie straży granicznej, za co
jesteśmy bardzo wdzięczni. Chciałbym
też podziękować za współpracę z naszymi pozostałymi służbami mundurowymi. To, co robicie, jest dowodem na
to, że jesteście w naszym mieście bardzo potrzebni – dodał.

Święto formacji było także dobrą
okazją do przypomnienia jej historii.
– Placówka Straży Granicznej
w Rudzie Śląskiej została utworzona
15 maja 2010 roku w wyniku reorganizacji struktur śląskiego oddziału Straży Granicznej. Podczas dziewięciu lat
istnienia zmodernizowano siedzibę
placówki oraz wyposażono ją w niezbędne, nowoczesne sprzęty – zaznaczył podczas uroczystości ppłk Czesław Konieczny, komendant Straży
Granicznej w Rudzie Śląskiej. – Warto
dodać, że nasza placówka ochrania
granicę z Czechami na odcinku ponad
73 km i swoim zasięgiem obejmuje obszar pięciu powiatów i dziewięciu

Foto: AL

Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej obchodziła swoje święto.
We wtorek (28.05) podczas uroczystości, która odbyła się
w siedzibie straży przy ul. Głównej w Bielszowicach, wręczono
awanse i podziękowania. Nie zabrakło także wielu życzeń.

Straż Graniczna w Rudzie Śląskiej działa od dziewięciu lat.
miast na prawach powiatu. Na terenie
działań Straży Granicznej zamieszkuje
ponad 1 mln 800 tysięcy mieszkańców
– dodał.

STRAŻ MIEJSKA

Rudzcy strażnicy od kilku lat w okresie od wiosny do jesieni używają rowerów do patrolowania najbardziej problematycznych miejsc w mieście. Ich
przewaga nad radiowozami polega na
tym, że mundurowi dojadą rowerami
tam, gdzie samochodem nie zawsze dają radę, a przy tym jednoślady są szybsze niż poruszający się pieszo patrol.

a także zapobiega i wykrywa przestępstwa oraz wykroczenia i ściga ich
sprawców.
AL

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rudzianin
w Europarlamencie

Rowerowy patrol

Patrole rowerowe Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej
wyruszyły w miasto.
Jednostka została ostatnio
doposażona sześcioma
nowymi jednośladami,
a cztery dotychczas
używane przechodzą
gruntowny remont
i możliwe będzie ich dalsze
wykorzystanie w przyszłości.

Dodajmy, że rudzka Straż Graniczna wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji
oraz nielegalnemu zatrudnieniu,

Foto: Straż Miejska w Rudzie Śląskiej

Znamy już oﬁcjalne wyniki wyborów do Europarlamentu.
Przez najbliższe pięć lat Grzegorz Tobiszowski jako pierwszy
w historii naszego miasta rudzianin będzie reprezentować
Polskę, Śląsk i Rudę Śląską w Parlamencie Europejskim.

Strażnicy mają do dyspozycji cztery nowe rowery.
Rowery wykorzystywane są nie tylko w codziennej służbie, ale także
w trakcie zabezpieczania imprez, których w lecie jest więcej. Każdy z posiadanych przez Straż Miejską rowerów jest specjalnie oznakowany.

Strażnicy na jednośladach wyposażeni
są we wszystkie rzeczy niezbędne do
podejmowania interwencji – od środków łączności po środki bezpośredniego przymusu.
JO

Przypomnijmy, że Grzegorz Tobiszowski w latach 1994-2002 zasiadał
w radzie miejskiej Rudy Śląskiej. Od
1995 do 2000 r. był wiceprezydentem
Rudy Śląskiej, następnie przez rok był
pełnomocnikiem prezydenta Świętochłowic. W 2005 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości został wybrany na posła
V kadencji w okręgu katowickim.
W wyborach parlamentarnych w 2007 r.
po raz drugi uzyskał mandat poselski.
W wyborach w 2011 r. i 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.
1 grudnia 2015 r. Grzegorz Tobiszowski został powołany na stanowisko
sekretarza stanu w Ministerstwie Ener-

gii, a 23 marca 2016 r. został pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał 65 007 głosów i tym samym uzyskał mandat europosła. – Serdecznie dziękuję za wszystkie oddane na
mnie glosy. Państwa poparcie i zaufanie
stanowi dla mnie motywację do dalszej
pracy na rzecz kraju i regionu. Osiągnięty efekt to zasługa intensywnej pracy wielu ludzi oraz środowisk. Bez Państwa pomocy ogłoszony wynik nie byłby
możliwy – komentował wynik wyborów
Grzegorz Tobiszowski.
AW
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

5

Foto: UM Ruda Śląska

Twórczy piątek na sportowo

Mariusz Kowoll (po lewej stronie)
był gościem ostatniego spotkania na Ficinusie.
Nietypowa była tematyka ostatniego
„Twórczego piątku na Ficinusie”.
Uczestnicy spotkania mieli bowiem
okazję poznać historię piłki nożnej na
Górnym Śląsku podczas II wojny światowej za sprawą Mariusza Kowolla,
autora książki „Futbol ponad wszystko”.
Książka jest opowieścią o losach
klubów sportowych i konkretnych
osób, które w mniejszym lub większym
stopniu pozostawiły odcisk piłkarskiego buta na górnośląskiej ziemi
w mrocznych czasach II wojny światowej. Autor stara się także znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak to w ogóle
możliwe, że w tak dramatycznych oko-

licznościach uganiano się za skórzaną
kulą? Publikacja zawiera liczne cytaty,
zdjęcia oraz kopie oryginalnych dokumentów. W książce umieszczony został
także aneks prezentujący listę meczów
rozegranych przez Ernesta Wilimowskiego (polsko-niemieckiego piłkarza,
m.in. zawodnika reprezentacji Polski
oraz trenera piłkarskiego) w czasach
wojennych. – To efekt prawie 10-letniej pracy autora. Dzięki niej po raz
pierwszy opisane zostały dzieje futbolu
śląskiego w czasie II wojny światowej
– podkreślił Andrzej Godoj, historyk
z Muzeum Miejskiego, który poprowadził spotkanie z Mariuszem Kowollem.

JO

Nowy Bytom

O motoryzacji wiedzą wszystko
Uczniowie szkół gimnazjalnych,
a także z klas 7 i 8 szkół podstawowych
z całego regionu sprawdzili swoją wiedzę o motoryzacji. W czwartek (30.05)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Nowym Bytomiu odbył się półfinał VIII Śląskiej Olimpiady Wiedzy
o Motoryzacji. Przystąpiło do niej
ok. 80 młodych ludzi.
– Już po raz ósmy we współpracy
z Toyotą Katowice zorganizowaliśmy
olimpiadę wiedzy o motoryzacji, ale
w tym roku po raz pierwszy wzięli
w niej udział nie tylko uczniowie klas
gimnazjalnych, ale także klas siódmych
i ósmych szkół podstawowych – zaznaczył Paweł Ciepliński, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej. – Dzięki tej olim-

Foto: AL
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W półfinale olimpiady wzięło udział około 80 uczniów.
piadzie młodzi ludzie mieli okazję
sprawdzić się w tym, co ich najbardziej
interesuje i pasjonuje w kwestii motoryzacji. Z pewnością udział w tym konkursie zaprocentuje w przyszłości – do-

Foto: AL

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Test wiedzy o motoryzacji odbył się w ZSP nr 1.

dał. Podczas półfinału, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu
województwa śląskiego, wyłoniono
piętnaście osób. Sprawdzą one swoje
siły w finale, który odbędzie się
8 czerwca w Katowicach. – Istotne jest
to, że w tym roku po raz pierwszy udało
nam się uzyskać zapewnienie śląskiego
kuratora oświaty, że udział w tym konkursie może dawać laureatom dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych – podkreślił Ciepliński.
Ponadto w trakcie olimpiady uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych prezentacjach i wykładach dotyczących nowoczesnych technologii
motoryzacyjnych oraz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
AL
REKLAMA
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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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nej – podkreślił Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dodajmy, że w Rudzie Śląskiej funkcjonuje
221 rodzin zastępczych, które opiekują się prawie 400 dziećmi (dane na koniec 2018 roku).
Osoby, które chciałyby pełnić rolę rodziców zastępczych, a które cały czas poszukiwane są
przez MOPS, mogą zgłosić się do Działu Pieczy
Zastępczej rudzkiego MOPS-u.
JO

RUDA

Artystyczna integracja

Foto: AW

Z rodzinami zastępczymi spotkała się m.in.
prezydent Grażyna Dziedzic.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. J. Markowej w Nowym Bytomiu
w środę (29.05) odbył się
Dzień Promocji Zdrowia. Dla
uczniów jak co roku przygotowano wiele warsztatów i prelekcji.
– Już po raz 10. organizujemy w szkole Dzień Promocji
Zdrowia. Wśród warsztatów
odbyły się m.in. zajęcia zdrowego uśmiechu, czy z masażu
rytmiczno-relaksacyjnego. Ponadto w szkole pojawili
się z ciekawymi prelekcjami
przedstawiciele Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej
– mówiła Ewa Kułak, psycholog szkolny.
Dzień Promocji Zdrowia ma
zachęcić uczniów do zdobywania nowej wiedzę, a także
przekonać do podejmowania
zdrowych decyzji oraz dbania
o siebie. Dzięki organizacji
cyklu warsztatów uczniowie
są nie tylko biernymi słuchaczami, ale czynnie biorą
w nich udział.
AW

Foto: AW

Promują zdrowy tryb życia

Foto: UM Ruda Śląska

Rodziny zastępcze świętowały
Już po raz 12. w ogrodach Miejskiego Centrum
Kultury w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny we wtorek (28.05) odbył się Festyn Rodzin
Zastępczych. – Każde dziecko powinno być wychowywane w rodzinie – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. – Chylę czoła przed rodzinami,
w których znajdują miejsce dzieci przeżywające
wielką stratę. Cieszę się, że wśród rudzian nie
brakuje ludzi wielkiego serca i wrażliwości – dodała.
Dla uczestników festynu, a przede wszystkim
dla dzieci i młodzieży przygotowano występy artystyczne, gry oraz dmuchańce. Zaproszono również do konkursu na hasło promocyjne kampanii
„Zostań Rodziną Zastępczą”, który ma zachęcić
nowe osoby do zostania rodzicem zastępczym.
– Dziecko nie potrzebuje wielkich słów o miłości,
chce czuć, że jest kochane. Kierując się tym właśnie mottem, staramy się pozyskiwać kandydatów, aby każde potrzebujące miłości dziecko mogło jej doświadczyć w rodzinie zastępczej. Taka
rodzina to bezpieczna przystań dla dzieci oczekujących na adopcję lub powrót do rodziny natural-

WOKÓŁ NAS | 5.06.2019

Warsztaty i prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

RUDA

Pomagają potrzebującym

skiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Goduli. W XI Festiwalu ArtystycznoWokalnym w MDK-u wystąpiły dzieci z 13 placówek z Rudy Śląskiej, Zabrza, Chorzowa oraz
Katowic. Maluchy zaprezentowały się w przedstawieniach, piosenkach oraz w układach tanecznych. Wszystkie występy oceniali jurorzy.
– Celem naszego festiwalu jest to, by dzieci
miały możliwość wystąpienia na scenie oraz zdobycia wygranej, ponieważ u nas wszyscy wygrywają i wszyscy są nagradzani – podsumowała
Jolanta Panchysz.
JO

Foto: JO

Festiwal Artystyczno-Wokalny „do-re-mi” to
już tradycja w naszym mieście, a także święto radości dla dzieci niepełnosprawnych z oddziałów
integracyjnych i specjalnych z Rudy Śląskiej oraz
ościennych miast, które są gwiazdami tego dnia.
W tym roku we wtorkowych (28.05) występach
na scenie Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentowało się trzynaście grup.
– Przede wszystkim chodzi o to, żeby dzieci były szczęśliwe i miały wiele radości z tego, że występują na scenie i jest to dla nich duże osiągnięcie – wyjaśniła Jolanta Panchysz, dyrektor Miej-

Foto: JO

Dzieci
w trakcie
występów
dawały
z siebie
wszystko.

Na scenie MDK-u zaprezentowało się 13 grup.

Stowarzyszenie Nasza Siódemka, które znajduje się przy ul. Bujoczka w Rudzie, działa na
rzecz młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Jego podopiecznymi są uczniowie
i absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 7 Specjalnych oraz inne osoby, które z racji
niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej zaliczane są do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie istnieje od 2017 roku. Członkami oraz wolontariuszami są nauczyciele, psychologowie, terapeuci zajęciowi oraz pedagodzy,
którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi. Zaangażowani są także uczniowie
szkoły oraz ich rodzice. – W ramach działalności
stowarzyszenia organizujemy wakacyjne i śródroczne wyjazdy, cykliczne spotkania i imprezy
kulturalno-integracyjne, wspieramy naszych
podopiecznych w procesie pełnej socjalizacji
oraz w procesie usamodzielniania się w dorosłym
życiu. Ważną częścią naszej działalności jest także dbanie o zachowanie tradycji, kultury i zwyczajów regionu oraz o zachowanie tożsamości
kulturowej – tłumaczy Danuta Myl, prezes stowarzyszenia Nasza Siódemka. – Środki i fundusze na działalność pozyskujemy od darczyńców,
sponsorów poprzez akcje promocyjne, a także
biorąc udział w przetargach, projektach i grantach. Obecnie realizujemy projekt „Na rudzkim
szlaku”, który ma za zadanie pogłębić świadomość regionalną oraz ma wpoić nawyk pielęgnowania zwyczajów, tradycji i kultury regionu. Projekt finansowany jest przez Fundację Orlen – Dar
Serca – dodaje.

Ponadto stowarzyszenie zrealizowało w ramach Programu Erasmus+ projekt „First step”.
Partnerami były organizacje z Węgier, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Rumunii. Głównym
celem projektu było zbudowanie sieci kontaktów
oraz współpracy pomiędzy europejskimi organizacjami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi. Bowiem jest to grupa społeczna, która w dużym stopniu jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, słabo wykształcony
system wsparcia zarówno instytucjonalny, jak
i środowiskowy, sprawiają, że osoby te z dużym
trudem radzą sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Zmieniająca się rzeczywistość, a zwłaszcza tempo zmian, a także
wyzwania, jakie niosą one ze sobą oraz zmiany
społeczno-gospodarczo-polityczne stanowią duże zagrożenie dla osób niepełnosprawnych, przez
co jest ryzyko „wypchnięcia” niepełnosprawnych poza życie zawodowe oraz społeczne.
– Dlatego też podejmowane w ramach działalności stowarzyszenia akcje i działania mają zapobiec tym zagrożeniom. Entuzjazm, zadwolenie
oraz podejmowane przez podopiecznych stowarzyszenia własne inicjatywy – np.o zaistnienia na
rynku pracy, zauważanie potrzeb innych ludzi
w swoim środowisku itd. – jedynie utwierdzają
nas w przekonaniu, że działalność stowarzyszenia jest bardzo potrzebna i stanowi ważny element wspierania osób niepełnosprawnych w ich
zmaganiach z ograniczeniami i barierami – ocenia Danuta Myl.

AW
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Rudzki Informator Samorządowy
„Fajer u Ficinusa” to motyw przewodni rudzkiej odsłony INDUSTRIADY, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki. Wydarzenie
odbędzie się 8 czerwca na terenie zabytkowej kolonii robotniczej przy ul. Kubiny w dzielnicy Wirek. Gwiazdą imprezy będzie
znany artysta Krzysztof Respondek oraz orkiestra kameralna pod dyr. Jean Claude’a Hauptmanna. W tegoroczne obchody
święta Szlaku włączony zostanie również zabytkowy dworzec w Chebziu, który uzyskał status obiektu zaprzyjaźnionego INDUSTRIADY.

Rudzka odsłona Industriady

INDUSTRIADA to jedyny tego typu festiwal w Europie ŚrodkowoWschodniej. Impreza promuje unikalny w skali kraju turystyczny szlak,
który zrzesza najciekawsze obiekty
związane z przemysłowym dziedzictwem regionu. Tegoroczna impreza
będzie już jej 10. edycją. Odbędzie się
pod hasłem „INDU-BAL”, na kanwie
którego poszczególne obiekty opracowały program imprezy i jej motywy
przewodnie.
Rychtujymy się na fajer!
Od samego południa kolonia robotnicza Ficinus będzie przygotowywać
się do wielkiego świętowania. W balowy nastrój od godz. 12.00 uczestników
Industriady wprowadzać będą przedszkolaki z miejskich przedszkoli nr 19,
30 i 47. Z kolei o godz. 14.00 na scenie
odegrane zostaną scenki „frelki szykują się na fajer”, oczywiście „po naszymu”. – Jak iść na bal, to oczywiście z
partnerem. Dlatego o godz. 14.30 aktorzy Teatru na 5 wystąpią w przedstawieniu pt. „Biuro matrymonialne”.
Losy śląskiej businesswoman przedstawi z kolei o godz. 14.45 Teatr Figa
w spektaklu „Zupa na Zicher” – mówi
Iwona Małyska, koordynator rudzkiej
INDUSTRIADY.
W przygotowaniach do wielkiego
balu pomogą instruktorzy Muzeum
Miejskiego i Młodzieżowego Domu
Kultury. Od samego południa na dzieci
czekać będą warsztaty artystyczne,
m.in. wykonywania ozdób inspirowanych dawną śląską biżuterią, robienia
wachlarzy, masek balowych, opasek,
muszek czy kotylionów. Z kolei w Stu-

dio Fryzjerskim mistrza Damiana Dudy będzie można zasięgnąć porad stylistycznych i dobrać odpowiednią fryzurę, nie tylko na „fajer” (12.00-15.00).
Ponadto dzięki Muzeum Miejskiemu im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej, które udostępni dawne sprzęty
gospodarstwa domowego, będzie można spróbować prania na „waszbrecie”,
„szpanowania” czy „biglowania”.
Z kolei Violinowa Gospoda zamieni
się w tym dniu w studio tańca. Między
godziną 14.00 a 16.00 odbędą się tam
warsztaty taneczne dla dzieci zakończone wspólnym balem. Poprowadzi je
Henryk Jarosz. O godz. 16.00 rozpocznie się kurs tańca towarzyskiego dla
dorosłych ze szkołą tańca Primer Paso.
O godz. 17.00 instruktorzy zaprezentują natomiast klasyczne tańce na pasażu
przy ul. Kubiny. Zwieńczeniem tanecznej szkoły będzie Indu-bal z Violinową
Gospodą (godz. 19.00-22.00), czyli
potańcówka w stylu lat 20. i 30. z muzyką na żywo. Na potańcówkę obowiązują wcześniejsze zapisy. Wstęp 5 zł.
Fajer czas zacząć!
O godz. 15.00 uroczystym przemarszem orkiestry dętej KWK „Pokój”
rozpocznie się część balowo-koncertowa. Prowadzącym i wodzirejem tej
części Industriady będzie Krzysztof
Respondek, który wcieli się w postać
Georga Ficinusa. Dołączą do niego
specjalni goście, którzy zasiądą przy
wspólnym stole, aby świętować
10-lecie Industriady oraz 60-lecie
Rudy Śląskiej.
W orszaku, który przejdzie ulicą Kubiny sprzed kościoła ewangelickiego,

Stacja Biblioteka jest w tym roku obiektem zaprzyjaźnionym Industriady.

Uroczysty przemarsz ulicą Kubiny rozpocznie część balowo-koncentrową Industriady.
wezmą udział mażoretki z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół
Pieśni i Tańca „Rudzianie”, a także aktorzy przebrani za postacie historyczne
oraz mieszkańcy.
Po przemarszu będzie można wysłuchać koncertu orkiestry dętej i obejrzeć
występ mażoretek. Następnie Zespół
Pieśni i Tańca „Rudzianie” zaprezentuje tańce ludowe, a Józef Osmenda zagra na akordeonie i opowie o tym tradycyjnym
śląskim
instrumencie.
O godz. 16.30 wystąpią uczniowie
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej z koncertem
pt. „Zatańczmy jak za dawnych lat”.
Od godz. 17.00 na scenie prowadzone
będą próby techniczne.
HITY INDUSTRIADY!
O godz. 18.00 na Ficinusie z recitalem pt. „Kto godo po śląsku, ten się
uśmieje” wystąpi znany i lubiany artysta Krzysztof Respondek. Podsumowaniem „fajeru” będzie bal (godz.
19.00-20.30), na który zaproszenie od
Georga Ficinusa przyjęli specjalni goście – postacie historyczne. Spotkamy
m.in. Karola Godulę, Joannę Gryzik,
Juliusza Marcisza czy Augustyna Kozioła. Oprawę muzyczną wydarzenia
zapewni znakomita orkiestra pod dyr.
Jean Claude’a Hauptmanna, która wykona specjalnie przygotowany na tę
okazję program muzyczny z retrospektywną wiązanką przebojów. Usłyszymy m.in. takie utwory jak „Powróćmy
jak za dawnych lat”, walc z filmu „Zie-

mia obiecana” oraz walc z filmu „Noce
i dnie” czy przebój „Ta ostatnia niedziela”.
Spacer z budowniczym osiedla
O godz. 12.00, 14.00, 16.00 i 17.00
przy stanowisku Industriady zlokalizowanym przy kościele czekać będzie
przewodnik. Będzie można wejść
z nim na wieżę kościelną, podziwiać
pochodzący z 1900 roku zegar oraz
zwiedzić Ficinus. Będzie to okazja, by
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o jednej z najstarszych kolonii
robotniczych w regionie.
Stacja Biblioteka
W tym roku do świętowania przyłączy się również Stacja Biblioteka, która została obiektem zaprzyjaźnionym
Industriady. Tu również zabawa rusza
od godz. 12.00. W jej trakcie będzie
można zapoznać się z historią miejsca.
Nie zabraknie anegdot i legend.
– O godz. 13.00 i 16.00 zapraszam
na spacer po dworcu z przewodnikiem.
Zaprezentujemy dworzec taki, jaki był
dawniej, opowiemy o ludziach, którzy
z niego korzystali, bądź tylko tędy przejeżdżali. Będzie to opowieść o zwykłych
i niezwykłych pasażerach, grasujących
tu rozbójnikach i ukrytych skarbach
– zaprasza Krystian Gałuszka, dyrektor
Biblioteki Miejskiej. – W multimedialnej prezentacji pokażemy też wszystkie
etapy przywracania budynku dworca
do dawnej świetności i adaptacji do
pełnienia nowych funkcji – dodaje. Nie
zabraknie atrakcji dla najmłodszych,

pokazów tańca towarzyskiego (godz.
17.00-17.30) oraz potańcówki z Eliaszem i Pistulką, śląskimi rozbójnikami
(17.30-19.00). – Znani byli oni z tego,
że chętnie się przebierali, by zmylić policję. Dlatego zachęcam, aby na naszą
potańcówkę przyjść w przebraniu – zachęca dyrektor biblioteki. Warta uwagi
z pewnością będzie też prezentacja zabytkowych rowerów i mody z lat 30.,
40. XX wieku (godz. 15.00-16.00).
„Express Ficinus
– Stacja Biblioteka”
Świętowanie w rudzkich obiektach
połączy gra terenowa „Express Ficinus
– Stacja Biblioteka” (godz. 15.3017.30). – Łączymy oba miejsca Industriady expresem gnającym przez historyczne miejsca naszego miasta.
Start na Ficinusie, finisz na Chebziu.
Do pokonania jest około 5 km, a po
drodze przystanki z zagadkami do odgadnięcia. Na zwycięską drużynę czeka
atrakcyjna nagroda, a na wszystkich
zabawa taneczna w Stacji Biblioteka
– zdradza Iwona Małyska. Gra przeznaczona jest dla drużyn 2-4 osobowych. Zbiórka na terenie parafii ewangelickiej przy ul. Kubiny, przy stanowisku Industriady. Zapisy do 4 czerwca
(tel. 32-242-05-86 wew. 35, czytelnia@r-sl.pl lub osobiście w Bibliotece
Centralnej – Ruda Śląska-Wirek,
ul. Dąbrowskiego 18).
Pełny program: www.rudaslaska.pl,
www.ficinus.rudaslaska.pl oraz www.
biblioteka.r-sl.pl/biblioteka.
IM
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Święto Herbu, Dni Rudy Śląskiej i Holi Festival to trzy duże imprezy, podczas których rudzianie będą świętować 60-lecie utworzenia miasta w jego obecnych
granicach administracyjnych. Przez cztery dni na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina nie zabraknie wyjątkowych atrakcji muzycznych. Świętowanie rozpocznie się w czwartek, 6 czerwca, uroczystą mszą w kościele św. Barbary, a zakończy w niedzielę, 9 czerwca, Świętem Kolorów.

Impreza na 60-kę miasta. Kto wystąpi?

– W tym roku obchodzimy szczególny jubileusz. Nasza Ruda Śląska świętuje sześćdziesiąte urodziny, dlatego
będziemy bawić się przez cztery dni
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Rozpoczniemy
od Święta Herbu. Z tej okazji zapraszam serdecznie na uroczystą mszę św.
w intencji mieszkańców Rudy Śląskiej,
która zostanie odprawiona 6 czerwca
w kościele pw. św. Barbary. W ten sposób chcemy przypomnieć o naszej
pięknej historii, tradycji i o tym, że
dwadzieścia jeden lat temu nasze miasto zostało przekazane pod opiekę
świętej Barbary. Zapraszam do wspólnego świętowania, które będzie wyrazem przywiązania i szacunku do naszej Małej Ojczyzny. Na tym jednak
nie koniec. W czasie wspólnego świętowania nie zabraknie też występów
gwiazd oraz wspaniałej zabawy – dodaje.
Jubileuszowe obchody rozpoczną się
„Świętem Herbu Miasta” w czwartek
(6 czerwca) o godz. 18.00 w kościele
św. Barbary w Bykowinie, gdzie mieszkańcy Rudy Śląskiej będą uczestniczyć
w uroczystej mszy św. w intencji miasta
i jego mieszkańców. O godz. 19.30 na
terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej będzie można posłuchać m.in. zespołu Autentikos z Mikołowa, w którego repertuarze znajdują się utwory
o różnorodnej stylistyce – od tanecznego funky przez hip-hop po rock progresywny. Główną gwiazdą pierwszego
dnia świętowania będzie założony
w 1969 roku przez Sławomira Łosowskiego zespół KOMBI. Autorzy takich
przebojów jak: „Black and White”, „Nasze rendez – vous” czy „Słodkiego miłego życia”, wystąpią tym razem w towarzystwie orkiestry symfonicznej.
W piątek, 7 czerwca, rozpoczną się
Dni Rudy Śląskiej, które po raz pierwszy zostaną zorganizowane w Bykowinie. W pierwszym dniu zabrzmią utwo-

ry polskiego hip-hopu. O 18.00 wystąpi
raper Abradab, czyli Marcin Marten
– współzałożyciel zespołu Kaliber 44,
o godz. 19.15 przed publicznością zaprezentuje się zespół Dwa Sławy, zaś
o godz. 20.30 na scenie pojawi się
O.S.T.R., polski raper, freestyle’owiec,
muzyk i kompozytor, a także czterokrotny laureat nagrody „Fryderyka”.
– Staramy się, aby program Dni Rudy Śląskiej był każdego roku zróżnicowany i ciekawy. Zapraszamy artystów,
którzy reprezentują różnorodne gatunki
muzyczne i przy okazji cieszą się popularnością wśród publiczności – tłumaczy wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Emocji nie zabraknie też w sobotę
(8 czerwca). W tym dniu impreza rozpocznie się o godz. 16.50 występem
Damiana Śmietany i Emilii Żurek,
uczestników wyłonionych przez jury
konkursu wokalnego Młodzieżowej
Rady Miasta „O Rudzki Mikrofon”.
Natomiast od godz. 17.10 będzie można posłuchać brzmień zespołu CoverNostra, znanego z grania coverów rockowych i heavy metalowych przebojów
lat 80. O godz. 18.15 zaśpiewają Kasia
Grzesiek, czyli finalistka czwartej edycji programu telewizyjnego „Must Be
The Music” i Maciek Lipina – współzałożyciel rudzkiego zespołu Ścigani,
a o godz. 19.30 Ewelina Lisowska, znana z przebojów takich jak „Nieodporny
rozum” czy „W stronę słońca”. Gwiazdą wieczoru w tym dniu będzie DODA,
która w sobotni wieczór zaśpiewa razem z zespołem Virgin.
Na tym jednak nie koniec. W niedzielę (9 czerwca) odbędzie się Holi
Festival – Święto Kolorów. – Wydarzenie to cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, dlatego zdecydowaliśmy się
zorganizować tę imprezę już po raz
trzeci. Dwa lata temu Święto Kolorów
odbyło się w Nowym Bytomiu, w zeszłym roku, podobnie jak będzie w tym,
na terenach zielonych w Bykowinie. To

Podczas Dni Rudy Śląskiej co roku bawi się mnóstwo osób.
cieszy, że zabawa ta jest tak bardzo popularna wśród ludzi w różnym wieku
– zaznacza Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.
W czasie Holi Festival uczestnicy
imprezy będą obrzucali się kolorowymi proszkami z przyjaciółmi i rodziną
przy dźwiękach muzyki. Kolorowe
proszki do obsypywania będzie można
kupić na miejscu. W tym dniu o godzinie 16.00 zaprezentuje się wyłoniony
w głosowaniu publiczności konkursu
wokalnego „O Rudzki Mikrofon” zespół Punched Orange. Będzie można
skorzystać również z dodatkowych

Holi Festival odbędzie się w Rudzie Śląskiej po raz trzeci.

Rudzki Informator Samorządowy

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

atrakcji, takich jak: malowanie twarzy,
tatuaże brokatowe, bańki mydlane, balony z helem, bubble soccer oraz gigantyczny DARTS.
Podczas czterodniowego świętowania na terenach zielonych w Bykowinie nie zabraknie stoisk z ofertą handlową i gastronomiczną oraz strefy
zabaw dla dzieci.
W dni, w których odbędzie się święto miasta, mieszkańcy muszą liczyć się
z utrudnieniami w ruchu drogowym na
ulicy Górnośląskiej, które będą spowodowane uroczystymi obchodami związanymi z 60-leciem miasta. W związku
z zamknięciem drogi na czas imprezy

zostaną wyznaczone objazdy. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie policja i straż miejska. Warto dodać, podczas obchodów 60-lecia Rudy
Śląskiej na terenie miasta będzie możliwość skorzystania z darmowej komunikacji miejskiej (szczegóły w ramce).
Przypomnijmy, że Ruda Śląska powstała w 1959 roku z połączenia Rudy
i Nowego Bytomia. Obecnie miasto
składa się z dzielnic: Ruda, Godula,
Orzegów, Bykowina, Halemba, Kochłowice, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek, Bielszowice i Czarny Las.
AL

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA
W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI
60-LECIA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
I DNI RUDY ŚLĄSKIEJ 2019 R.
Bezpłatny transport zbiorowy w dniach 6-9 czerwca 2019 r. zapewnią dwie linie autobusowe,
oznaczone literami „A” i „B”.
Autobusy „A” i „B” rozpoczynają swoje kursy z przystanku „Bykowina – Poloczka”, który znajduje się nieopodal terenów zielonych przy ul. Górnośląskiej.
Bezpłatna komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała w następujących dzielnicach:
Autobus „A” (Trasa Północ) – kierunek Godula (Bykowina – Wirek – Nowy Bytom – Czarny Las
– Ruda – Orzegów – Godula – Chebzie – Nowy Bytom – Wirek – Bykowina).
Autobus „B” (Trasa Południe) – kierunek Halemba (Bykowina – Kochłowice – Halemba, następnie z pętli autobusowej w Halembie drogą powrotną, czyli Halemba – Kochłowice – Bykowina).
Rozkłady jazdy z wykazem obsługiwanych przystanków można znaleźć na stronach internetowych www.rudaslaska.pl oraz rj.metropoliaztm.pl.
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Midocean
– pracodawca z wyboru, nie z przypadku
Każdy z nas otacza się gadgetami i drobiazgami. W niejednym domu znajdziemy elegancki
zestaw prezentowy do wina lub zmyślny wręcz gadżeciarski długopis. Gadgety zostają z nami
na dłużej lub tylko na chwilę. Mają ułatwić nam życie lub zwyczajnie przypominać o ważnych
dla nas chwilach.

Firma Midocean powstała w 1965 r. w Holandii. Przez ponad 50 lat wypracowaliśmy
markę, której sercem jest fabryka w Rudzie
Śląskiej.

A wiesz, że sporą ich część produkuje firma z twojego sąsiedztwa?

To właśnie tu, na terenach przemysłowych
od października 2017 r prężnie działamy
dostarczając gadgety, upominki, drobiazgi
wspierające wielu z Was w codziennych
czynnościach. To tu, codziennie do pracy
zmierza ponad 1000 osób z Rudy Śląskiej
i miast ościennych.
Kreujemy, drukujemy, magazynujemy i sprzedajemy artykuły, które pozwalają wyrazić
uczucia naszych klientów.
Cały proces, w którym powstaje efektowny
produkt zawsze wymaga współpracy wielu
zespołów. Uwaga, cierpliwość i duża precyzja – wszystko to decyduje o tym czy Twój
gadget będzie tym ulubionym.
W obszarze druku, w firmie funkcjonuje
ponad 15 technik, z czego 4 (tampo-druk,
sito-druk, transfer, cyfra) to techniki wiodące. Pracownicy firmy mają możliwość swobodnego przechodzenia pomiędzy działami,
poznania i nauczenia się różnych technik
nadrukowych. Dzięki temu, ich praca jest
różnorodna, ciekawa i ciągle przynosi nowe
wyzwania. Nasi drukarze to wspaniali
mistrzowie swojego fachu. Ich precyzję i talent drukarski docenia każdy. Wystarczy,
że spojrzysz na produkt i już nie możesz
wyjść z podziwu jak genialnie może wyglądać zwykły długopis.
Nadruk, choćby najlepszy, nie przesądzi
o sukcesie jeżeli produkt nie trafi do klienta,
do Ciebie w stanie idealnym. Wszystkie produkty przechodzą szczegółową, rygorystyczną kontrolę jakości. Specjaliści działu jakości
poddają produkty testom, które określają
poziom prawidłowości nadruku a także
jego wytrzymałości. Gdy tylko Wasz
„gadget” pomyślnie przejdzie procedury jakościowe, może zostać spakowany i wysłany.
Dobrze wiemy i rozumiemy z jaką niecierpliwością wszyscy oczekujecie na zamówienia.
Naszym priorytetem jest aby każdy nasz
klient cieszył się wysoką jakością produktu
i nadruku.
Dział pakowania dobiera najlepszy rodzaj
i sposób pakowania zgodny z określonym
dla każdego artykułu standardem. Po spakowaniu w opakowanie jednostkowe dla produktu zaczyna się wędrówka do części magazynowej. Tam zabezpieczamy go i składujemy w oczekiwaniu na transport. Specjali-

ści działu logistyki i transportu znakują towar i przygotowują go do wysyłki. W ciągu
2 dni produkt dociera do odbiorcy. Produkt
jest estetyczny, przydatny i gotowy przekazać nawet najbardziej spersonalizowaną,
wyrafinowaną wiadomość reklamową.
Przez wiele lat firma wykształciła grono specjalistów, którzy każdego dnia pomagają
przygotować do obowiązków i pracy nowych
pracowników. Dzięki ich wskazówkom i pomocy, wielu z nas udało się zmienić branżę
a nawet odkryć w sobie potencjał i pokłady
zupełnie nowych umiejętności. Fabryka jest
miejscem nowoczesnym, dobrze wyposażonym i wdrażającym technologię. Kierownictwo dba o to by za rozwojem parku maszynowego szedł rozwój ludzi. Zachęcamy
i wspieramy się wzajemnie w rozwijaniu pasji. Wśród nas znajdują się zapaleni biegacze,
piłkarze, sportowcy, dzielnie i dumnie reprezentujący firmę w imprezach sportowych.
Propagujemy zdrowy, zrównoważony styl
życia, serwując co wtorek świeże jabłka
z polskich sadów.

„Midocean jest profesjonalną, stawiającą
wiele wyzwań firmą, która jednocześnie
jest bardzo przyjaznym miejscem pracy.
Zawsze chciałem stworzyć otwarte i bezpieczne środowisko dla wszystkich pracowników, bez zbytniego hierarchizowania
i wprowadzania skomplikowanych struktur. Chcę, aby komunikacja w firmie była
prosta, łatwa i jak najbardziej swobodna.
Aby wszyscy czuli się związani z biznesem
w sposób, w jaki ja czułem się związany
przez te 15 lat. Firma przede wszystkim
musi być dostępna. Każdy kto do nas przychodzi powinien czuć się tu mile widziany.
Kiedy przejdziesz przez drzwi midocean,
kiedy masz dobry pomysł, nie obawiaj się
o nim opowiedzieć.”
Stephen Gibson.
Właściciel firm
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
na terenie Miasta Ruda Śląska
Czerwiec/2019 r.
Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

1.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/03
lokal na piętrze
w budynku mieszkalnym

41,52

Stawka
Wyposażenie wywoł. Wadium Termin oględzin
w instalację (netto/zł/
(zł)
lokalu
m2)
elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

5,00

1.000,00

17.06.2019 r.
godz. 12.00

Ruda Śląska-Bielszowice
14,00
elektryczna,
pow.
ul. ks. J. Niedzieli 51B
17.06.2019 r.
wspólnego
2.
wod.-kan.,
6,00
500,00
użytku
lokal na piętrze
godz. 14.00
c.o.
3,69
w budynku usługowym
UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. (data wpływu na konto Organizatora
przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od
godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 – w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00,
piątek od godz. 7.30 do 13.00, w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 26.06.2019 r.
poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 19 czerwca
2019 r. do godz. 14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda
Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń. Prezydent
Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez
podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się
u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka
– tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.
+

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 28.05.2019 r. do dnia 18.06.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2430 m2, położonej w Rudzie ŚląskiejRudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy
Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr
GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2, KW nr GL1S/00005546/2, obręb Ruda,
k.m.11, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 424.000,00 zł.

8 czerwca 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie – 4,2–21 km

TERMINY
KOLEJNYCH
BIEGÓW
20.07.2019
3.08.2019
7.09.2019
12.10.2019
9.11.2019

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 3845/3 o pow. 201 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
jej użytkownika wieczystego.

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

OGŁOSZENIE
Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym na ulicy Górnośląskiej
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie w dniach od 6 do 9 czerwca 2019 r.,
spowodowanych uroczystymi obchodami 60-lecia Miasta Ruda Śląska.
W tych dniach zostaną wyznaczone objazdy oraz miejsca parkingowe
dla uczestników wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwać będzie Policja i Straż Miejska.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na tereny zielone
zlokalizowane przy ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej, gdzie
od 6 do 9 czerwca 2019 r. będziemy obchodzić 60-lecie naszego
Miasta.

Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.

PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
prowadzi na zlecenie Miasta

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH
ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO
I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

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.

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring
dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego,
by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze
zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok
zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w PreZero Service Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzinach
8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod
numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób
słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 24862-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

Nieruchomości

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

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

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, trzypokojowe, 52 m2, 165 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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.

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina
38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
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.
Do wynajęcia M-3, Bielszowice. Przyjmę pod
opiekę osoby starsze. Tel. 692-271-849, 733-332531.

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

Orzegów, czteropokojowe, 70 m , 230 tys.
Tel. 506-270-442.

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

Motoryzacja

Skuteczne pranie tapicerki meblowej, samochodowej, dywanów. Tel. 519-639-121.

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

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

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.

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

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784699-569.

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).
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Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

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.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-99.
Zatrudnimy tokarzy, frezerów, ślusarzy, spawaczy. Praca na terenie Rudy Śląskiej. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Telefon do kontaktu 697-881111.
Valdi Plus Mikołów zatrudni: kucharzy, pomoc
kuchenną i pomoc kelnerską, kontakt tel. 32 33005-62 lub valdiplus@valdiplus.pl.
Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako opiekun/ka seniorów w Niemczech. Zapewniamy
kursy od podstaw w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: tel. 506-288-940.
Zatrudnię do tworzenia bram i balustrad
metalowych (emeryt, rencista). Zabrze Pawłów.
Tel. 514-932-896

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-081517.
Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki - kupię. Tel. 603-280-675.

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

ogłasza, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz mieszkania w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach,
ul. Maksymiliana Chroboka 30/5, 1 p+k, I piętro, o powierzchni 31,00 m2, brak sieci gazowej,
c.o. własne, za kwotę wywoławczą 62.720,- zł, na podstawie umowy o ustanowieniu
odrębnej własności lokalu. Wartość mieszkania jest zgodna z wyceną rzeczoznawcy.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla
niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.

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: Piotra Skargi, która zostanie oddana w użyczenie
do dnia 31 grudnia 2020 roku pod budowę boiska sportowego.

najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

Filip Kłusek
syn Sabiny i Amadeusza
ur. 25.05.2019 r.

Wiktoria Ziob
córka Moniki i Filipa
ur. 25.05.2019 r. (2880 g)

Michalina Pietrzak
córka Karoliny i Alberta
ur. 23.05.2019 r. (3240 g i 56 cm)

Hanna Janosz
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 24.05.2019 r. (3350 g i 55 cm)

Julia Agnieszka Klozy
córka Agnieszki i Pawła
ur. 17.05.2019 r. (2590 g i 48 cm)
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Piłka ręczna

Puchar prezydenta dla młodziczek

Foto: MOSiR Ruda Śląska

Silesian Football Night za nami

W zawodach rywalizowało dziewięć drużyn.

Turniej piłkarski Silesian Football Night odbył
się w sobotę (25.05) na boisku orlik w Nowym
Bytomiu. Tym razem każda z drużyn reprezentowała kluby, które uczestniczą w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Do turnieju zgłosiło się dziewięć

zespołów, które od rana do wieczora walczyły o tytuł tej najlepszej drużyny. Zwycięzcą turnieju została drużyna Awir. Drugie miejsce powędrowało
do B-ce Team, natomiast trzecie miejsce na podium zajęła drużyna FC Pub pod Łososiem.

Olimpiada SPORTOWA

Sportowe zmagania
przedszkolaków

Młode zawodniczki okazały się najlepsze podczas turnieju na hali Zgody.

Młodziczki bielszowickiej Zgody pokazały, na co
je stać. W sobotę (1.06) na własnym boisku zawodniczki wygrały Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska i otrzymały medale
z rąk prezydent Grażyny Dziedzic.
Sukces ten doda im z pewnością sił do walki o tytuł mistrzyń Polski w swojej kategorii wiekowej. Na
boisku Zgody zaprezentowały się drużyny: MUKS
Skałka Śląsk Świętochłowice, UKS PR Chorzów,
UKS Siemion Siemianowice oraz KS Zgoda Ruda
Śląska. Zawody zostały rozegrane systemem każdy
z każdym, a zespół Zgody z kompletem zwycięstw
zajął pierwsze miejsce w turnieju.
Wyniki spotkań:
KS Zgoda – MUKS Skałka
24:10
KS Zgoda – UKS Siemion
32:12
KS Zgoda – UKS PR Ruch 
24:11
Ponadto zostały rozdane nagrody indywidualne. Najlepszą bramkarką została Nikola Lessner,

najskuteczniejszą zawodniczką Martyna Hajda,
a wyróżnienia odebrały Wiktoria Pietryga i Oliwia Szewczyk. Złote medale wręczyła prezydent Rudy Śląskiej oraz wiceprezes ŚLZPR.
Powędrowały one do zespołów młodziczek,
młodziczek młodszych oraz dziewcząt, które
w sezonie 2018/2019 wywalczyły tytuły mistrzyń Śląska.
Skład zwycięskiej drużyny: Nikola Lessner, Justyna Gontarek, Oliwia Szewczyk, Wiktoria Pietryga, Martyna Hajda, Natalia Szydełko, Natalia
Gardian, Daria Sierant, Oliwia Dera, Wiktoria
Skiba, Julia Wilczyńska, Marta Bodzianowska,
Dominika Madej oraz Magdalena Młynarek. Trenerzy: Józef Szmatłoch i Adam Michalski.
Turniej piłki ręcznej młodziczek odbył się przy
okazji obchodów Dnia Dziecka zorganizowanych
przez K.S. Zgoda Bielszowice Ruda Śląska oraz
TP Jastrząb Ruda Śląska.

Rugby

W olimpiadzie uczestniczyły dzieci z ośmiu rudzkich przedszkoli.

Emocji i dobrej zabawy nie brakowało w środę
(29.05) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Burloch Arenie. Dzieciaki z ośmiu
przedszkoli w Rudzie Śląskiej wzięły udział
w olimpiadzie sportowej, w której miały okazję
popisać się swoją sprawnością fizyczną oraz znajomością zasad pierwszej pomocy.
– Dzieci uwielbiają tę sportową imprezę, czekają na nią cały rok i bardzo intensywnie się przygotowują. To dla nich ogromne przeżycie i wielka
frajda – zaznaczyła Joanna Szymańska-Przysambor, nauczycielka w Miejskim Przedszkolu nr 9.
– Ta olimpiada to już tradycja, ponieważ odbywa
się co roku i zawsze głównym organizatorem tego
wydarzenia jest inne przedszkole. W tym roku było

to Miejskie Przedszkole nr 9. Na początku odbył
się uroczysty przemarsz drużyn ze sztandarami,
prezentacja okrzyków oraz uroczyste ślubowanie.
Wygrała drużyna z MP nr 14, drugie miejsce zajęło MP nr 8, a trzecie miejsce MP nr 12. Wszyscy
otrzymali nagrody, dyplomy i puchary – dodała.
Dzieci sprawdziły swoje siły w różnych konkurencjach sportowych, takich jak bieg z podaniem
pałeczki, rzut woreczkiem, czy bieg między pachołkami. W drugiej części olimpiady dzieci musiały przygotować pozycję boczną ustaloną, ułożyć puzzle z pojazdami ratunkowym oraz powiedzieć, co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy. W skład każdej z drużyn weszło ośmiu
przedszkolaków.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
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: Wyzwolenia – z przeznaczeniem pod przepompownie – ścieków, Na Piaski – Ks. Niedzieli,
Kingi z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Radoszowskiej – z przeznaczeniem pod tablicę
reklamową, Ułańskiej – z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący, Ułańskiej, Rycerskiej,
Admiralskiej – z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe, Katowickiej – z przeznaczeniem pod autokomis i parking.

Rugbowy Dzień Dziecka

Z okazji święta dzieciaków na Burlochu odbył się turniej Bajtli.

Aż 250 młodych rugbistów z siedmiu klubów
spotkało się w Dzień Dziecka na Burloch Arenie.
W VI Śląskim Turnieju Bajtli wzięli udział
K.S. Budowlani Łódź, Biało-Czarni Nowy Sącz,
Juvenia Kraków, Nowa Huta RK Kraków, RC Częstochowa, Hegemon Bytom i gospodarze.
Młodzi rugbiści i rugbistki wystawili
21 drużyn w czterech kategoriach wiekowych.
W kategorii MIKRUS U9 bezkonkurencyjni okazali się najmłodsi rugbiści K.S. Bajtle Rugby Ruda Śląska po dwa razy wygrywając z Nową Hutą

RK Kraków i Juvenią Kraków. Pozostałe kategorie wiekowe Mini Żak U11, Żak U12 i Młodzik
U14 zdominowali K.S. Budowlani Łódź, zwyciężając we wszystkich. Rudzkie Mini Żaki i Żaki
w swoich kategoriach zajęły 4. miejsce, Młodzicy
zaś trzecie.
Był to ostatni z serii kwalifikacyjnych regionalnych turniejów dzieci i młodzieży Polskiego
Związku Rugby przed finałowym, który odbędzie
się 8 czerwca w Łodzi. Rudzkie Bajtle w finałach
zagrają we wszystkich kategoriach wiekowych.
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JU-JITSU

Dobre wyniki zapaśników

Dobry start KTJ
23 medale zdobyli zawodnicy klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska podczas międzynarodowych zawodów ju-jitsu „Silesian Open II 2019”. W rywalizacji wzięło udział piętnastu
zawodników z rudzkiego klubu, którzy przez cały dzień
zmagali się z rywalami i ostatecznie zdobyli cztery złote, jedenaście srebrnych i osiem brązowych medali.

Foto: MOSiR Ruda Śląska

ZAPASY

Młodzi zawodnicy pokazali wysoki poziom w Katowicach.
OGŁOSZENIA

Aleksander (po prawej) triumfował w Warszawie
(na zdjęciu z trenerem Janem Walkowiakiem).

Zapaśniczki Slavii pokazały, na co je stać.

To był udany weekend dla zapaśników Pogoni
i Slavii. Aleksander Wojtachnio z Pogoni już po
raz piąty z rzędu został akademickim mistrzem
Polski w zapasach w stylu wolnym. Swoją formę

udowodnił podczas zawodów, które odbyły się
w minioną sobotę (1.06) w Warszawie. Z kolei
bardzo dobre informacje dotarły do nas ze Słowacji, gdzie Patrycja Słomska zdobyła srebrny
medal, a Emilia Pisula brązowy w międzynarodowym turnieju w Sninie. Trzecia z zapaśniczek
Slavii – Weronika Kapinos doznała niestety kontuzji. Zawody w Słowacji były ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się mistrzostwami
Europy kadetek.

PIŁKA NOŻNA

Piękna wygrana Slavii
29. ������� H��� IV ����, ����� I ������
S����� R��� Ś����� – R���� II C���������� 3:2

ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu,
zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi o powierzchni 18 m2(*)
każdy, położonymi na działce stanowiącej własność gminy Ruda Śląska o numerze
geodezyjnym 3.1- 2523/44, w rejonie ulicy Lwa Tołstoja, w dzielnicy Nowy Bytom
organizowany w niżej podanym terminie:

1.

Garaże

Termin
przetargu

o numerach: 11, 19, 22, 39,
26.06.2019 r.
43, 56, 59, 61, 62, 66, 69,
godz. 10.00
70 72, 73, 74, 76, 78

Stawka
Wadium
wywoławcza
(zł)
(netto/zł/m2)
3,00

500,00

Termin oględzin
lokalu/garażu
19.06.2019 r. godz.
11.00-12.00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej
w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3 m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2

Slavia wygrała w sobotnim meczu.

Warto dodać, że w tym dniu na stadionie Slavii
świętowano Dzień Dziecka, podczas którego nie
zabrakło wielu atrakcji oraz prezentów przygotowanych specjalnie z myślą o dzieciakach.

PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE
23. kolejka
Klasa A, Katowice
Kolejarz 24 Katowice
– Jastrząb Bielszowice 1:10
UKS Szopienice – Wawel Wirek 6:4

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Lp.

Foto: MS

Szczęśliwie dla rudzkiej Slavii zakończył się
sobotni (1.06) mecz z Rakowem. Na własnym boisku pokonała ona przeciwników z Częstochowy.
Pierwsza połowa jednak nie zapowiadała wygranej, ponieważ „slavioki” przegrywały 0:2, ale
później pokazali, że są zdeterminowani i ostro
walczyli do samego końca spotkania. Bramkę
strzelił Jonatan Strzempek i było już 1:2. Dalsza
konsekwentna walka pomogła rudzianom wywalczyć rzut karny, który wykorzystał Marcin Rejmanowski.
Dalej poszło już gładko i do samego końca meczu widać było dominację zawodników z Rudy
Śląskiej, którzy chcieli zdobyć u siebie tak ważne
trzy punkty i dopięli swego. Udało się to w ostatnich minutach meczu, kiedy bramkę strzelił Marcin Met i wynik podskoczył na 3:2 dla Slavii.

Młode rudzianki miały wielki powód do radości.

AKS II Mikołów
– Grunwald Ruda Śląska 0:2
Śląsk II Świętochłowice
– Urania II Ruda Śląska* 0:3
* walkower (Śląsk II wycofał się z rozgrywek)
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 gruntowych położonych w rejonie ulicy:
Energetyków 11-13, która zostanie oddana w użyczenie na okres 3 lat z przeznaczeniem pod plac
zabaw, ulicy Energetyków 11-13, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod placyk gospodarczy.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój
nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem
na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 lub w kasie
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30,
czwartek od godz. 7.30 do 16.30 – w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00, piątek od godz. 7.30 do
13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 26.06.2019 r. na garaż nr …..).
Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
• być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,
• nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu
Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,
• złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska,
• dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218,
41-710 Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświadczenie
w terminie: do dnia 21.06.2019r.
• udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,
• złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny
przedłożyli.
W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie
(wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostanązawarte
na czas oznaczony do 9 lat.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242-01-33
wew. 744.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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