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INDUSTRIADA 2019

Fajer u Ficinusa

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Express Ficinus zabral uczestników na zabytkowy dworzec w Chebziu,
który w tym roku był obiektem zaprzyjaźnionym Industriady.

Publiczność bawił znakomicie znany aktor
Krzysztof Respondek.

Na finał wydarzenia zagrała Orkiestra
Kameralna Artis pod
dyr. Jean – Claude’a Hauptmanna.

Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” podczas występu.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Jubileuszową zabawę rozpoczęto
uroczystym pochodem z udziałem m.in.
mażoretek oraz orkiestry dętej KWK
„Pokój” pod dyr. Jacka Kampy.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Fajer u Ficinusa – tak świętowano na zabytkowej kolonii robotniczej 10. edycję
święta Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriadę. Uroczysty przemarsz, koncerty, przedstawienia i warsztaty, a przede wszystkim dobra zabawa to stałe elementy tego wydarzenia.

Industriada w Rudzie Śląskiej odbyła się na ul. Pawła Kubiny w Wirku, czyli na Ficinusie.
REKLAMA
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60. URODZINY MIASTA
W tym roku obchodzimy 60. rocznicę powstania Rudy Śląskiej w jej obecnych granicach administracyjnych. Choć nasze miasto jest stosunkowo młode, to jego historia jest bardzo ciekawa. Czas podsumować minione sześć dekad rozwoju Rudy Śląskiej. Rozmawiamy o tym
z prezydent miasta, Grażyną Dziedzic.

– W jakim miejscu Pani zdaniem jest dzisiaj
Ruda Śląska?
– Jesteśmy 26. miastem pod względem liczby
ludności w Polsce. Mamy więcej mieszkańców niż
takie miasta wojewódzkie jak Opole czy Gorzów
Wielkopolski. Przeznaczamy rekordowe środki na
inwestycje, tylko w zeszłym roku były to 133 mln
zł, a w tym 138,5 mln zł. Dysponujemy największym budżetem w historii. Tegoroczne wydatki
ogółem mają wynieść 820,5 mln zł, a dochody
790,5 mln zł. Poza tym jesteśmy jednym z liderów
w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Odkąd pojawiła
się możliwość sięgnięcia po środki europejskie
Ruda Śląska otrzymała ponad 600 mln zł na realizację blisko 100 projektów. Dwie trzecie tej sumy,
czyli ponad 400 mln zł, zdobyliśmy w ostatnich
5 latach. To tyle, jeżeli chodzi o liczby, choć tych
mogłabym przytoczyć wiele więcej. Ogólnie rzecz
ujmując, jesteśmy rozwijającą się gminą ze stabilną sytuacją finansową, dlatego mieszkańcy mogą
spać spokojnie. Nie jest oczywiście tak „różowo”,
jak byśmy chcieli, bo w budżecie każdego miasta
zawsze będzie brakowało na coś pieniędzy, ale
w tym już rola prezydenta, skarbnika i radnych, by
te środki mądrze dzielić. Myślę, że to nam się całkiem dobrze udaje. Niestety dużym problemem,
żeby nie powiedzieć „zmorą”, ale też i wyzwaniem, są zmiany w przepisach oraz różnego rodzaju zadania narzucane na samorządy przez stronę
rządową, które generują dla gminy nowe koszty.
Postanowiłam jednak nie siedzieć z założonymi
rękami, lecz walczyć o pieniądze, które powinny
zostać w miejskim budżecie i służyć mieszkańcom. Tym sposobem w październiku zeszłego roku
wygraliśmy w sądzie z Wojewodą reprezentującym Skarb Państwa. Trwało to bardzo długo, bo
pozew w tej sprawie złożyłam w sądzie wiele miesięcy wcześniej. Warto było czekać. Sąd orzekł, że
Skarb Państwa musi zwrócić Rudzie Śląskiej ok.
100 tys. zł, jakie wydaliśmy w grudniu 2013 roku
na realizację zadań rządowych. To tylko kropla
w morzu pieniędzy, jakie do tej działalności dokładamy, dlatego chcemy walczyć o kolejne środki
dla Rudy Śląskiej. Szlak w tym temacie już przetarliśmy i wielu włodarzy chce również skorzystać
z naszych doświadczeń.

– To, że Ruda Śląska ma 11 dzielnic o niejednokrotnie różnym charakterze, ułatwia zarządzanie miastem, czy raczej jest przeszkodą?
– Jesteśmy miastem policentrycznym. To jest
i wada, i zaleta. Przede wszystkim jednak z tej
dzielnicowości wywodzi się nasza tożsamość. Mamy naprawdę bogatą historię, o wiele dłuższą niż te
60 ostatnich lat. Na terenie obecnej Rudy Śląskiej
kiedyś istniało wiele miejscowości, każda z nich
z własną wielowiekową przeszłością. Najpierw połączono je w dwa miasta: Rudę i Nowy Bytom, które następnie w 1959 roku utworzyły miasto Ruda
Śląska. Staliśmy się jednym organizmem, przy zachowaniu odrębności poszczególnych dzielnic.
Staramy się integrować to miasto poprzez inwestycje, które realizujemy. Taką funkcję ma spełniać
m.in. Trakt Rudzki, który ma łączyć dzielnice nie
tylko pod względem przemieszczania się pomiędzy
nimi, ale także korzystania z ich atrakcji. Na razie
stworzyliśmy jeden odcinek traktu, ale kolejne mamy w planach. Mam nadzieję, że z czasem przestaniemy myśleć kategorią własnego podwórka, choć
wcale się temu nie dziwię, bo przecież każdy
chciałby mieć blisko do obiektów, z których chętnie korzysta. Ale nie możemy wybudować basenu
czy stadionu lekkoatletycznego w każdej części
miasta. Raz, że nas na to nie stać, dwa, że nie ma
takiej potrzeby, trzy, że to by tylko umocniło podziały na dzielnice. Staramy się, żeby w całym
mieście się dobrze żyło, dlatego dbamy o jego równomierny rozwój. Czasem słyszę podczas spotkań
z mieszkańcami, że w jednej dzielnicy dużo się
dzieje, a w innej mniej. To nie do końca prawda, ale
pod uwagę trzeba wziąć też to, jakimi terenami należącymi do gminy dysponujemy w danej części
miasta. Niekiedy najzwyczajniej w świecie nie da
się zrobić jakiejś inwestycji, bo nie mamy gdzie.
Albo działki są już zabudowane, albo mają innych
właścicieli. Kolejna sprawa jest taka, że inwestujemy w pierwszej kolejności w te miejsca, które tego
potrzebują. Posługujemy się przy tym programem
rewitalizacji miasta, który opracowaliśmy.
– Co w tym jubileuszowym roku jest najważniejsze?
– Przede wszystkim budowa kolejnego odcinka
trasy N-S, bo ta właśnie trasa dała nam możliwość

tak dynamicznego rozwoju Rudy Śląskiej. Ogłosiliśmy już przetarg. Ponadto kontynuujemy modernizację hali sportowej w Halembie, remont domku
na Ficinusie oraz rozbudowę siedziby Muzeum
Miejskiego. Trwa też konkurs, który ma wyłonić
koncepcją zagospodarowania Wielkiego Pieca na
cele turystyczne i kulturalne. Będziemy też rozbudowywać Trakt Rudzki.
– W przyszłym roku minie dekada, odkąd zarządza Pani miastem…
– To był zarówno trudny, ale równocześnie bardzo dynamiczny czas. Daję radę dzięki świetnym
współpracownikom, urzędnikom i osobom zatrudnionym w miejskich instytucjach. Nie da się zarządzać miastem jednoosobowo. A nawet, gdyby ktoś
chciał, to może się to źle skończyć. Nikt z nas nie
ma patentu na mądrość. Dlatego ważne jest, by
słuchać ludzi i nie obrażać się, kiedy mówią, że
coś jest nie tak, albo mogłoby być lepiej. Pycha
kroczy przed upadkiem. Ta sentencja nigdy nie
straci na aktualności. Czasem ktoś zapyta mnie,
czy po tylu latach jest jeszcze sens organizowania
dzielnicowych spotkań z mieszkańcami, czy ta formuła się nie wyczerpała. Jest sens. Z powodu,

Foto: mat. prasowe

Sześć dekad zmian

o którym wspomniałam. Mieszkańcy są moimi
oczami.
– Czego życzy Pani mieszkańcom z okazji 60.
urodzin miasta?
– Każdy z nas ma swój wkład w budowanie tego
miasta. Ponad 130 tysięcy osób, które mieszka
w Rudzie Śląskiej, ma szansę kontynuowania pracy poprzednich pokoleń i czerpania z bogatej tradycji. Życzę wszystkim rudzianom wiary, że możemy zmieniać świat i nasze miasto. A naszemu
miastu życzę zaangażowanych, odpowiedzialnych
i otwartych mieszkańców. 
Joanna Oreł
REKLAMY
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WIREK

OGŁOSZENIA

Wandale znów grasują na placu zabaw
Plac zabaw na zrewitalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja kolejny raz został zdewastowany. Tym razem wandale umieścili obraźliwe napisy na urządzeniach. Doszło do tego na przełomie maja i czerwca. Sprawą zajęło się już Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej TBS, które jest zarządcą obiektu.

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
posiada do wynajęcia lub nabycia od zaraz wymienione w wykazie
lokale użytkowe + boksy handlowe.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale
Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Zdjęcia popisanych urządzeń nadesłała nasza Czytelniczka.
mnieć, że w naszym mieście obowiązuje nagroda tysiąca złotych za
pomoc w ujęciu sprawcy wandalizmu – mówi Krzysztof Mikołajczak.
Joanna Oreł

WIREK

Pierwsze wireckie luftowanie
Moda na wyprzedaże garażowe przywędrowała do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych.
Ta forma wymiany rzeczy i pozbycia się tych, które mogą się przydać innym, stała się bardzo
popularna. Teraz możliwość sprzedaży niepotrzebnych już rzeczy będzie także na wireckim
targowisku.
– Przeluftujcie sie swoje szranki, byfyje, całe
izby. Możecie też przeluftować pywnice, ajncle,
ﬁszle, garaże tyż – zachęcają organizatorzy spotkania. – Wszystko, co tam znojdzieice, czego już
nie potrzebujecie, spakujcie do jakich taszow abo
wielkich bojtlow i przidźcie z tym na nosz torg
– dodają.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Foto: arch.

– Ten plac zabaw dopiero co powstał, a już był odnawiany i znowu wymaga naprawy – zgłosiła nam na początku czerwca pani
Sylwia.
Przypomnijmy, że w marcu wandale także zdewastowali wspomniany plac zabaw. Wyłamano wówczas deski, urządzenia ochlapano farbą, namalowano pseudografﬁti oraz zniszczono ławki i kosze na śmieci. Kilka tygodni temu urządzenia naprawiono w ramach ubezpieczenia. Teraz natomiast chuligani popisali je ﬂamastrami. – Sprawę zgłosiliśmy policji, podobnie jak w przypadku
poprzedniej dewastacji. Sprawdzimy również, czy będziemy mieli
możliwość pokrycia kosztów naprawy z polisy ubezpieczeniowej,
czy też zawnioskujemy do miasta o zabezpieczenie środków na ten
cel – zapowiada Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS Sp. z o.o.
Mieszkańcy apelują ponadto o zamontowanie monitoringu przy
placu zabaw. Spółka podjęła już kroki w celu rozszerzenia monitoringu i zwiększenia liczby kamer, które dokładniej będą obejmowały ten teren. – Apelujemy również do mieszkańców o to, by kiedy
coś się dzieje, zgłaszali to odpowiednim służbom. Warto przypo-

15 czerwca, w godz. od 7.00 do 14.00 każdy
będzie mógł sam sprzedać wszystko co przyniesie. Nie ma żadnych ograniczeń, co do asortymentu. Każdy sprzedający może liczyć na
dobrą kawę i słodki poczęstunek od organizatorów.
AW

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na najem
wymienionych w wykazie lokali użytkowych.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane w wykazie lokale.
Ww wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko – Lokalowy,
pokój 118, telefon 32 2482-411 wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

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

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza drugi przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa do
zawarcia umowy na najem garaży przy ul. Magazynowej
w Rudzie Śląskiej na dzień 26.06.2019 r. godz. 11.00:
• garaż nr 1 o pow. 18,60 m2, stawka eksploatacyjna wywoławcza
NETTO 250,00 zł/mc, wysokość wadium + koszt przetargu z VAT 500,00 zł
+ 123,00 zł
• garaż nr 2 o pow. 18,60 m2, stawka eksploatacyjna wywoławcza
NETTO 250,00 zł/mc, wysokość wadium + koszt przetargu z VAT 500,00 zł
+ 123,00 zł
Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjściową netto podaną powyżej.
Oględzin garaży można dokonać dnia 17.06.2019 r. w godz. 15.00-16.00.
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko - Lokalowy (pokój 100) lub pod nr telefonu 32 248-24-11
wew. 209 lub 290.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Gabrieli WILCZEK

długoletniej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mężowi oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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JUBILEUSZ

Od 100 lat dbają o dzieci

Chórzyści z Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia z Rudy Śląskiej jako jedyni z Polski wzięli udział w węgierskiej Nocy Chórów. W wydarzeniu, które od ośmiu lat odbywa się w Budapeszcie, rudzianie wystąpili po raz pierwszy. Dla wielu z nich było to jedno z najważniejszych, muzycznych doświadczeń.

Od stu lat wspierają wychowanie najmłodszych i uczą ich odpowiedzialności. Członkowie rudzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci oraz jego przyjaciele i zaproszeni goście świętowali ten piękny jubileusz podczas gali w Miejskim Centrum Kultury, a następnie
w ogrodach MCK-u. W trakcie uroczystości nie zabrakło prezentacji osiągnięć dzieci i młodzieży, nagród oraz ciepłych słów.

Nie tak dawno, bo 25 maja chór Zespołu
Szkół Muzycznych I i II stopnia wziął udział
w rudzkiej edycji Nocy Chórów, której idea
została zapożyczona właśnie z Budapesztu.
Wówczas młodzi muzycy koncertowali jako
jeden z zespołów. Teraz natomiast mieli okazję tego doświadczyć u samego źródła.
– Krzysztof Dudzik, opiekun i dyrygent naszego chóru, jest stałym bywalcem tego festiwalu i miał okazję doświadczyć Nocy Chórów w węgierskim wydaniu kilka razy. Na
tyle porwała go atmosfera, która tam panuje,
że zapytał młodzieży, czy nie chciałaby
uczestniczyć w Nocy Chórów w Budapeszcie.
Nasi śpiewacy zostali zaproszeni przez głównego organizatora, który zresztą był obecny
na zeszłorocznej Nocy Chórów w naszym
mieście. Wtedy usłyszał nasz chór i był tym
bardzo poruszony – tłumaczy Grażyna Darłak, wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia, która razem z młodzieżą
uczestniczyła w wyjeździe do Budapesztu.
Rudzki chór łącznie wystąpił cztery razy,
a koncerty odbyły się w przestrzeni Muzeum Narodowego i pobliskim parku

– w tym na dziedzińcu muzeum oraz
w dawnej kaplicy w obecnym Domu Dialogu. – Nasi śpiewacy zaprezentowali pieśni
ludowe w nowoczesnych aranżacjach,
a także m.in. węgierski utwór, do wykonania którego publiczność przyłączyła się
bardzo chętnie – mówi Grażyna Darłak.
– Młodzież dostała niemalże skrzydeł, bo
spotkała się z ogromnym aplauzem. To były
chyba ich najlepsze życiowe wykonania.
Myślę, że są to doświadczenia, które na
długo pozostaną w pamięci naszych
uczniów – dodaje.
Chór Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia w Rudzie Śląskiej jest przedmiotem
obowiązkowym (poza nauką gry na instrumentach) dla uczniów dla klasy 1, 2, 3 i 4,
ale przygodę z nim kontynuują również
starsi, doświadczeniem muzycy. Zespół liczy ok. 40 osób. W repertuarze chóru są
zarówno utwory o świeckim charakterze,
jak i religijnym. Jest on poszerzany wraz
z tym, jak zwiększa się liczba koncertów
oraz ich charakter.

Joanna Oreł

Podczas piątkowych (7.06) uroczystości
w MCK-u prezydent Anna Krzysteczko
otrzymała statuetkę „Samorząd
najbardziej przyjazny
dzieciom” od śląskiego oddziału TPD.

Foto: AL

Rudzcy muzycy po raz pierwszy uczestniczyli w węgierskiej Nocy Chórów.

Foto: JO

Foto: mat. pras.

Zawładnęli Budapesztem

Przedszkolaki z MP nr 47 uświetniły spotkanie jubileuszowe.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało po I wojnie światowej
i zostało powołane, by zająć się opieką nad dziećmi, które zostały
osierocone. – W pierwszych latach istnienia TPD skupiało się na
organizowaniu różnych form opieki nad dzieckiem, nad rodzinami,
osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi. Działanie te były kontynuowane także po II wojnie światowej, kiedy to w całym kraju
zaczęły powstawać ogrody jordanowskie ze świetlicami dla dzieci
– przypomniał Bronisław Wilk, prezes rudzkiego oddziału TPD.
Dziś działalność rudzkiego oddziału TPD skupia się na organizowaniu wyjazdów letnich oraz obozów językowych dla dzieci

i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Corocznie w wakacjach tych
bierze udział ok. 100 osób. Są one dofinansowane z pieniędzy, które
udaje się uzyskać władzom TPD lub z funduszy rodziców. Towarzystwo organizuje również m.in. konkurs na najpiękniejszą pisankę,
a niedawno z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoją ofertę TPD kieruje za pośrednictwem 16 kół w szkołach
oraz łączników w poszczególnych placówkach. Wieloletnim prezesem rudzkiego oddziału TPD była Mirosława Grabis, która pełniła tę
funkcję od 1991 do 2015 roku, a dziś jest swoistą ikoną towarzystwa. Obecnie prezesem jest Bronisław Wilk.
Joanna Oreł

JUBILEUSZ

Nereusz ma już 20 lat

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza powstało w 1999 roku z inicjatywy młodzieży Oazowej i jej opiekuna – ks. Waldemara Pawlika w Rudzie Śląskiej – Halembie. Jest Stowarzyszeniem katolickim. W minioną sobotę (8.06) organizacja świętowała 20-lecie działalności.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w dniu 6.06.2019 r. dla Prezydent Miasta Ruda Śląska - Zarządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy placu Jana Pawła
II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Piotra Smudę
(Smuda) – prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BOB” Biuro Organizacji
Budownictwa Piotr Smuda z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 9A/5, wydana została decyzja nr 347-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.:
„Rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej, w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1093/93, 1094/93, 1260/93, 1277/93, 1278/93, 650/92, 813/146,
1038/61, 3954/596, 1015/82, 1050/90 (numery działek przed podziałem)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej
inwestycji drogowej.
Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia1, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki
i Architektury, mieszczącym się w budynku „A”, pokój 320 przy placu Jana Pawła II 6
w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.
1
– publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli
zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej)

Foto: UM Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Stowarzyszenie tygodniowo pomaga 400 osobom.

Stowarzyszenie powstało po to, by wspierać rozwój tych, którym szczególnie trudno – dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym. Aktualnie prowadzi trzy placówki wsparcia dziennego dla
dzieci, trzy kluby młodzieżowe, dwa kluby seniora, organizuje
wypoczynek letni i zimowy, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz
rodzin oraz mieszkańców dzielnic, w których działa. Wspiera również osoby skrajnie ubogie poprzez współpracę z Parafią św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej. W swoim doświadczeniu Stowarzyszenie ma także prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
klubiku rodzica, grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci
w wieku przedszkolnym oraz organizację szkoleń i wyjazdów terapeutycznych dla rodzin. Stowarzyszenie regularnie pomaga każdego tygodnia 400 potrzebującym. – Dwadzieścia lat temu „Nereusz” połączył młodych ludzi, dla których życie, wiara, rodzina,
dobro i prawda to najważniejsze wartości. Zaczęli pracować na
rzecz drugiego człowieka i z sukcesem czynią to nadal – mówiła
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dziś Stowa-

Foto: UM Ruda Śląska

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Nereusz” świętował 20-lecie.

rzyszenie działa na wielu płaszczyznach, pomaga dzieciom, młodzieży, seniorom, ubogim i bezdomnym. Życzę, aby dobro, którym
się dzielicie, wracało do Was każdego dnia – dodała.
Wyzwaniem dla „Nereusza” jest dziś stworzenie Centrum Rozwoju Rodziny, w którym rodzina przeżywająca trudności będzie
mogła otrzymać wsparcie specjalisty lub innej rodziny, gdzie dorośli będą wymieniać się swoimi radościami i doświadczeniami oraz
spędzić czas ze swoim dzieckiem i innymi rodzinami. – Stowarzyszenie stara się odpowiedzieć nie tylko na podstawowe potrzeby
osób, którym pomaga (poprzez organizowanie żywności, ubrań,
podręczników, itp.), ale zapewnia im również przestrzeń wszechstronnego rozwoju, zachęcając do tworzenia dobra – mówi Alina
Szulirz, przewodnicząca stowarzyszenia.
Inspiracją do przełamywania schematów w podejmowanych
działaniach jest patron – św. Filip Neri. Podczas jubileuszu zorganizowano zbiórkę dla misji w Ekwadorze.

AW
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Rudzki Informator Samorządowy
6 czerwca Ruda Śląska świętowała swoje okrągłe 60. urodziny w obecnych granicach administracyjnych. Na uroczystej sesji Rady Miasta poruszono tematy
związane z historią miasta oraz przemianami, jakie zaszły w ciągu kilku dziesięcioleci. Podczas uroczystości nie zabrakło także wielu życzeń i podziękowań
złożonych na ręce zarządu miasta przez radnych poprzednich kadencji, zaproszonych gości oraz mieszkańców. Następnie o godz. 18:00 w kościele pw. św.
Barbary odbyła się msza święta w intencji miasta oraz wszystkich mieszkańców. Homilię podczas tego uroczystego nabożeństwa wygłosił rudzianin, arcybiskup Wiktor Skworc. Z kolei od 6 do 9 czerwca na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie odbywały się Dni Rudy Śląskiej.

60 lat Rudy Śląskiej!

Uroczysta sesja odbyła się w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty.

Homilię wygłosił pochodzący z Rudy Śląskiej arcybiskup Wiktor Skworc.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych podczas uroczystej sesji Rady MIasta.

Foto: Studio Miłka

Prezydent Grażyna Dziedzic dziękowała Metropolicie Katowickiemu
za błogosławieństwo i duchowe wsparcie.

W kościele pw. św. Barbary odbyła się
msza św. w intencji miasta i mieszkańców.

Wiceprezydent Anna Krzysteczko otworzyła
uroczyście Dni Rudy Śląskiej.

Piątek upłynął pod znakiem hip-hopu.
Na scenie Abradab.

Dwa Sławy bawili publiczność hip – hopowymi rytmami.

Na scenie zagrał zespół Autentikos.

Zespół Kombi wystąpił w towarzystwie
Orkiestry Symfonicznej pod dyr. Pawła Maślanki.

Dni Rudy Śląskiej odbyły się w tym roku na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej w Bykowinie.
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Foto: Studio Miłka

Foto: Studio Miłka

Swój talent zaprezentowała Emilia Żurek,
laureatka konkursu wokalnego „O Rudzki Mikrofon”.

Foto: Studio Miłka

Kasia Grzesiek oraz Maciek Lipina.

Niezaprzeczalną gwiazdą tegorocznej imprezy była Doda.

Swoje największe przeboje
zaśpiewała Ewelina Lisowska.

Punched Orange – laureat nagrody publiczności konkursu wokalnego
„O Rudzki Mikrofon”.

Foto: Studio Miłka

Obrzucanie się kolorowymi proszkami przy dźwiękach muzyki zgromadziło wiele młodych osób.

Foto: Studio Miłka

CoverNostra.

O.S.T.R. ma w Rudzie Śląskiej wielu wielbicieli.

Doda porwała swoim śpiewem zgromadzoną publiczność.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Holi Festiwal czyli święto kolorów.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Gabrieli Balcarek Kierownikowi Filii nr 6 MBP
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa
Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 15.03.2019 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Zarządcy Dróg Publicznych, z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie
Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Michała Szostaka
zam. w Zabrzu przy ul. Adama Kawika 34b/6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, pn: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości –
rozbudowa ul. Kaszubskiej i ul. Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej
wraz z budową zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1144/26,
434/10, 1762/10, 1846/10, 1759/10, 1763/10, 1764/10, 1768/10,
1767/10, 1769/10, 1960/10, 1953/10, 996/11, 997/11, 1006/13,
1778/13, 870/24 i 772/24 (numery działek przed podziałem)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących
im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

USŁUGI POGRZEBOWE

Motoryzacja

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491.

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

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

Remonty. Tel. 607-219-491.

Nieruchomości

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

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

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

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

Nowy Bytom, dwupokojowe, 53 m2, 164 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.

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

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

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

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.

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 89 m2 i 101 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

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

SPRZEDAM DWA MIESZKANIE ZABRZE, UL.
DAMROTA I, UL. ANIELI KRZYWOŃ, tel. 668845-818, www.posesja.rsl.pl.

Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną.
Tel. 512-549-097.

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

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

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

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

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

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

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie z c.o. w Nowym Bytomiu. Cena do
negocjacji, tel. 508-430-745.

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.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY.
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-99.
Zatrudnimy tokarzy, frezerów, ślusarzy, spawaczy.
Praca na terenie Rudy Śląskiej. Atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Telefon do kontaktu 697-881-111.
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 opiekunki do pracy w Niemczech. Tel.
32 271-09-66, 781-989-873.

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.

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 rekreacyjny nr 31 położony w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Katowickiej (cz. dz. o nr 2653, obręb Wirek, k.m.1).

najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

Dagmara Lacheta
córka Roksany i Rafała
ur. 8.05 (2645 g i 53 cm)

Marcel Kruzel
syn Jagody i Mateusza
ur. 4.06 (2940 g i 57 cm)

Liwia Witek
córka Katarzyny i Michała
ur. 3.06 (2640 g i 53 cm)

Emilia Goszczko
córka Justyny i Krzysztofa
ur. 5.06 (2780 g i 53 cm)

Lilianna Wojciech
córka Marioli i Sebastiana
ur. 4.06 (3030 g i 55 cm)

Szymon Kudlek
syn Katarzyny i Sławomira
ur. 5.06 (3520 g i 57 cm)

Maja Stanienda
córka Wiolety i Michała
ur. 5.06 (3150 g i 54 cm)

Natalia Ziora
córka Anny i Rolanda
ur. 5.06 (3070 g i 56 cm)

Emilia Wiśniowska
córka Natalii i Tomasza
ur. 5.06 (3150 g i 53 cm)

Liliana Wieczorek
córka Ewy i Michała
ur. 4.06 (3086 g i 51 cm)

Wiktoria Wiechuła
córka Moniki i Sebastiana
ur. 5.06 (3500 g i 57 cm)

Maksymilian Marek Michalewicz
syn Justyny i Michała
ur. 4.06 (4750 g i 58 cm)

Wojciech Turlej
syn Sandry i Justyna
ur. 4.06 (3100g i 58 cm)
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Biegi

Znowu pobiegli z wiewiórką
Miłośnicy zdrowego stylu życia po raz kolejny spotkali się na „Biegu Wiewiórki”. W sobotę (8.06) w promieniach czerwcowego słońca biegacze oraz wielbiciele nordic walking sprawdzili swoje siły w halembskim
lesie. Tradycyjnie już na bieżni Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 15 nie zabrakło także dzieci, które
z uśmiechem na buzi pobiegły z rudą wiewiórką.
– Ten bieg przede wszystkim ma uczyć aktywnych
postaw i pokazać, jak można sportowo i zdrowo spędzać wolny czas, a przy okazji wspaniale się bawić
– podkreśla Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Bieg, tak jak zawsze, rozpoczął się i kończył na
bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15. W trakcie biegu jego uczestnicy pokonali pętlę o długości 4,2
km, która przebiegała przez halembski las. Z kolei

Biegacze z Rudy Śląskiej i okolicznych
miast chętnie biorą udział w biegu

dzieci, które nie przekroczyły jeszcze piętnastego roku
życia, mogły sprawdzić swoje siły na dystansie
1000 m. Każdy z biegaczy oraz uczestników marszu
nordic walking sam zdecydował, ile okrążeń chciał pokonać. Maksymalnie biegacze mogli pokonać pętlę
pięć razy, czyli w sumie zrobić 21 km.

Piłka ręczna

Młodziczki Zgody wicemistrzyniami Polski
Młodziczki Zgody pokazały na co je stać podczas
finałowego turnieju piłki ręcznej młodziczek o Puchar
ZPRP, który odbył się w minionym tygodniu w Legnicy. Ostatecznie zostały wicemistrzyniami Polski. Zawody odbywały się w formule finalfour. Do gry przystąpiły cztery najlepsze drużyny z Polski w sezonie
2018/2019, tj. UKS Dziewiątka Legnica, UKS Varsowia, MMTS Kwidzyn oraz KS Zgoda Ruda Śląska.
W pierwszym spotkaniu zawodniczki z Bielszowic pokonały zespół z Warszawy 22 : 12 i tym samym awansowały do wielkiego finału, gdzie ich rywalem był zespół z Legnicy.
– Spotkanie miało wyjątkowo wyrównany charakter
i w regulaminowym czasie gry na tablicy widniał remis
20 : 20. Mistrza Polski musiał wyłonić jednak konkurs
rzutów karnych. W drugiej serii minimalnie lepsze okazały się zawodniczki z Legnicy i one też mogły się cieszyć zdobyciem Pucharu ZPRP. Nie obyło się to bez
nagród indywidualnych i tak Nikola Lessner została
najlepszą bramkarką, a Martyna Hajda mvp zawodów.
Do siódemki turnieju nominacje otrzymała także Nata-

Lekkoatletyczne igrzyska
Kilkaset dzieci z rudzkich szkół wzięło udział
w XXXI Lekkoatletycznych Igrzyskach Sportowych.
We wtorek (4.06) uczestnicy rywalizowali w kilkunastu konkurencjach. Zawody rozgrywane zostały na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej. Gościem specjalnym igrzysk był Henryk Kopeć, były dyrektor SP nr15 oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
– Igrzyska przyczyniły się do rozpoczęcia kariery
sportowej wielu medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach lekkoatletycznych – zaznacza Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Przypomnijmy, pierwsze igrzyska odbyły się w 1988
roku. Ich inicjatorem był ówczesny dyrektor Szkoły
Podstawowej Sportowej nr 15 i działacz LA K.S. „Pogoń” Ruda Śląska Henryk Kopeć. W Igrzyskach dotychczas wzięło udział ponad 50 tys. uczniów, co
świadczy o celowości i atrakcyjności inicjatywy sprzed
ponad trzydziestu lat. Do medalistów, którzy swoją karierę sportową rozpoczęli na rudzkich igrzyskach, należą: Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Mariusz Pietruszka, Beata Suchy, Katarzyna Warcholik, Agnieszka Fa-

Zawody odbyły się na stadionie
lekkoatletycznym w Nowym Bytomiu.

lasy, Michał Sauer, Robert Cygan, Rafał Golda, Rafał
Jordan, Krzysztof Jakubik, Łukasz Lacha, Wojciech
Thainer, Martyna Nowak, Anna Sitarska, Klaudia Badura, Żaneta Rozwadowska, Mateusz Zioła, Angelika
Stępień, Martyny Puschhaua, Kamila Gołkowska, Marta Węgler, Beata Hetmańczyk, Patryk Niszczuk, Paweł
Prencel, Filip Jonda, Monika Mochnia, Krzysztof Dudka, Magdalena Loncierz, Magdalena Kalisz, Dawida
Zaczek, Kamil Kubicki, Natalia Zawronek oraz Przemysław Kozłowski.

Dobra forma zapaśników
Kolejny sukces Zgoda odniosła
podczas turnieju w Legnicy.

lia Gardian – komentował Józef Szmatłoch, trener
młodziczek.
Sklad drużyny: Nikola Lessner, Justyna Gontarek,
Oliwia Szewczyk, Oliwia Dera, Magdalena Młynarek,
Dominika Madej, Julia Wilczyńska, Wiktoria Pietryga,
Marta Bodzianowska, Wiktoria Skiba, Daria Sierant,
Natalia Gardian, Natalia Szydełko, Martyna Hajda.
Trenerzy: Józef Szmatłoch, Adam Michalski.

Wygrana Slavii na zakończenie
Przemsza Siewierz - Slavia Ruda Śląska 2:3 (1:0)

spodarze, którzy na przerwę zeszli z wynikiem 1:2.
Jednak druga połowa meczu wyglądała już całkiem
inaczej. Pierwszą bramkę strzelił Denis Kwędacz,
a w 63 minucie meczu drugą Łukasz Polak, natomiast trzecią Arkadiusz Brzozowski. Ostatecznie Slavia wygrała spotkanie i zakończyła rundę wiosenną
utrzymując się dzięki dobrej grze w szeregach czwartoligowców.

Wędkarstwo

Wędkowali na Kokotku
Zawody spławikowe o Puchar Prezydent Miasta Ruda Śląska odbyły się w sobotę (8.06) na stawie Kokotek
w Rudzie. Organizatorem zawodów było koło PZW
nr 51 w Rudzie Śląskiej. Historia tych zawodów sięga
lat 90. dwudziestego wieku, organizowane są co roku

Lekkoatletyka

Zapasy

Piłka nożna

Ostatnia kolejka sezonu 2018/2019 dobiegła końca. W sobotę (8.06) piłkarze rudzkiej Slavii pokonali
zawodników z Siewierza na meczu wyjazdowym.
Bramki Denisa Kwędacza, Łukasza Polaka i Arkadiusza Brzozowskiego sprawiły, że to właśnie drużyna z Rudy Śląskiej triumfowała i ostatecznie zakończyła rozgrywki na 13. pozycji w tabeli. W pierwszej
połowie sobotniego spotkania lepiej spisywali się go-
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i biorą w nich udział koła i stowarzyszenia działające
na terenie Rudy Śląskiej. Podczas zawodów na rudzkim stawie przyznano nagrody rzeczowe zwycięzcom
w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, a także
wręczono statuetki, puchary i dyplomy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872.
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt.
9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

Zapaśnicy Slavii odnieśli niemały sukces podczas
Mistrzostw Europy Juniorów w zapasach w Hiszpanii.
Rudzki klub reprezentowało aż pięcioro zawodników:
Angela Mytkowska, Kamila Kulwicka, Paulina Danisz,
Klaudiusz Wiezner oraz Karol Czegus. Warto dodać, że
ogromny sukces odniosła Kamila Kulwicka, zdobywając brązowy medal. Zawodniczka pokonała Ukrainkę
Aplyeyevą przez przewagę techniczną 10:0. Tuż
za podium znalazła się Angela Mytkowska zajmując
5. miejsce.

Tym razem zapaśniczki Slavii walczyły w Hiszpanii.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej, stanowiąca działkę nr 576/519 o powierzchni 591 m², obręb
Ruda, karta mapy 5, KW nr GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem
gruntu pod zabudowę usługową (symbol planu UK1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-usługowych i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Znajduje się na niej skarpa i woda stojąca.
Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki inwestycyjnej
– co będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 69.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 16.07.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248-75-63.
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MOTOCROSS

AKROBATYKA

Motocykle to ich świat
Trzech młodych i ambitnych zawodników z Rudy Śląskiej startuje w motocrossie. Bartek Warzecha z klubu
AMK Gliwice (lat 15 lat), Adam Kawczyk z klubu MX
Czerwionka (14lat) oraz Nathan Kłys z klubu AMK Gliwice (12 lat ) w minioną niedzielę (9.06) sprawdzili swoje
siły podczas zawodów z serii Top Amator Cup na torze
MX w Czerwionce-Leszczynach i osiągnęli satysfakcjonujące wyniki w serii sx 85 cm wśród trzynastu mocnych
zawodników.
Nathan Kłys uplasował się na trzecim miejscu, Bartek
Warzecha zdobył piątą lokatę, a Adam Kawczyk szóstą,
pokonując polskich i czeskich zawodników. Warto dodać,
że młodzi motocrossowcy trenują pod okiem Pawła Misiarza i jeżdżą na motocyklach ﬁrm KTM oraz KAWASAKI.
Trenuja 4 razy w tygodniu, a później biorą udział w zawodach typu Mistrzostwa Strefy Południowej, Top Amator
Cup, Motocross ponad Granicami, Cross Country.
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Akrobaci się popisali
W Chorzowie
akrobaci
wystartowali
w Mistrzostwach
Polski
Seniorów.

Trzech nastolatków z Rudy Śląskiej startuje
w motocrossie.
OGŁOSZENIA

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 3793/3
o pow. 780 m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej okazały się bardzo szczęśliwe dla zawodniczek
KPKS-u Halemba Ruda Śląska. Julia Olchawa, Nikola
Janik i Oliwia Wilk (AZS AWF Katowice) w pięknym
stylu zdobyły srebrny medal. Z kolei w kategorii seniorskich dwójek dziewcząt 10. miejsce wywalczyły Zoﬁa
Przechrzta i Wiktoria Matysiak. Dobrze zaprezentowała
się także trójka w kategorii 11-16 lat: Julia Wiśniowska,
Zuzanna Szołtysek i Maja Posmyk, które zakończyły rywalizację na wysokiej czwartej pozycji. W najmłodszej
kategorii Youth KPKS wywalczył aż 4 medale: w dwójkach mieszanych zwyciężyli Lena Hudzik i David Biliaiev, a tuż za nimi uplasowali się Julia Jessel i Szymon
Jaworek. W trojkach dziewcząt 2. miejsce dla Mai Mrozek, Laury Gaim i Doroty Prokopowicz oraz 3. dla Zuzanny Krawieczek, Poli Mendochy i Mileny Gabrysiak.

W dwójkach dziewcząt Marta Szebeszczyk i Emilia
Krawczyk zajęły 4. Miejsce. Dobrą formą akrobaci popisali się także na Mazurach, gdzie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Drużynowo rudzki klub stanął na 2. miejscu podium. Srebrny medal wywalczyły w klasie II: Emilia Wodyk, Emilia Biernat
i Emilia Urbańska, na 7. miejscu rywalizację zakończyły
Maja Mrozek, Laura Gaim i Dorota Prokopowicz, na 8.
Alicja Szal, Emilia Krawczyk i Maja Kuropatwa.
W dwójkach dziewcząt klasy II brązowy medal zdobyły
Lilianna Szudy i Dagmara Piktas, a 8 miejsce Marta Szebeszczyk i Emilia Krawczyk. Dwójka mieszana Lena
Hudzik i David Biliaiev uplasowali się na miejscu 4,
a Julia Jessel i Szymon Jaworek na 6. Jedyny zespół w kategorii 11-16 lat, czyli trójka w składzie Julia Wiśniowska,
Zuzanna Szołtysek i Maja Posmyk zdobyły 5. miejsce.
OGŁOSZENIE

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, Tel. 32 243-27-47 / fax. 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza
przetarg ograniczony dla osób ﬁzycznych na odrębną własność lokali mieszkalnych w drodze ustnej
licytacji. Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu znajduje się autostrada A4, A1, a także drogowa trasa średnicowa.
Opis oraz cena wywoławcza lokali:
Lp.

Adres

Pow. Położenie Ilość
uż. m2 lokalu pokoi

1

41-706
Ruda Śląska
42,29
ul. Brzechwy 4c/1

parter

2

2

41-706
Ruda Śląska
ul. Brzechwy 7/3

parter

2

41,96

Cena
Termin
Wadium zł
wywoł. zł
przetargu

Dodatkowe
informacje

Lokal w dobrym
28.06.2019
stanie, budynek
godz. 9.00
ocieplony
Lokal w dobrym
28.06.2019 stanie, budynek
101 310,00 10 131,00
godz. 9.30
częściowo
ocieplony

102 110,00 10 211,00

Wadium w w/w wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta:
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa
się dzień uznania rachunku bankowego.
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza, do 30 dni
od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie
aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat
wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia
umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się
z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 64 - 75) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim
zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105, tel. 32 243 27 47). Na przetarg należy zgłosić się
z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do
oględzin uczestnikom przetargu w dniu 18.06.2019 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane
osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.
Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
ZARZĄD GSM „NASZ DOM”

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, Tel. 32 243-27-47 / fax. 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
Przetargu nieograniczonego na:
A) dostawę i montaż zewnętrznego dźwigu osobowego
lub
B) kompleksową dobudowę do istniejącego budynku dźwigu osobowego obejmującą:
•
wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
•
wykonawstwo robót budowlanych związanych z budową szybu windy,
•
dostawę i montaż dźwigu osobowego,
•
odbiór techniczny UDT
do budynku przy ul. Kłodnickiej 97 w Rudzie Śląskiej będącym w zasobach Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony na ,,Dźwig osobowy – Wariant „A” lub Wariant „B” przy budynku
ul. Kłodnickiej 97 – nie otwierać” w terminie do 27.06.2019 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu
Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt
umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej)
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa” w której należy umieść proponowane jednostkowe
koszty realizacji zadania pkt. IV Specyﬁkacji Przetargowej.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł.(na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: BGŻ BNP PARIBAS nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem: Wariant „A” lub
Wariant „B”.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119
w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub
pod numerem telefonu ( 032) 24 32 565 wew. 26 lub 46.
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