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Trwa przyjmowanie wniosków
w ramach programów „Dobry
start” i „Rodzina 500+” na
pierwsze dziecko. Od początku
sierpnia można to zrobić nie
tylko drogą elektroniczną, ale
również w terenowych punktach.
Chodzi o to, by przyspieszyć całą
procedurę, bo liczby mówią same
za siebie. Za sprawą poszerzenia
programu 500+, świadczeniem
zostanie objętych dodatkowo
ok. 10 tys. dzieci z Rudy Śląskiej.
Natomiast wsparcie ,,Dobry start”
przysługuje ok. 15 tys. uczniów.
– Aby uzyskać prawo do świadczenia
500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które
obecnie nie jest uprawniony do pobierania tego świadczenia (od tego czasu
program „Rodzina 500+” obejmuje
wszystkie dzieci do 18. roku życia bez
względu na dochód rodziny – przyp.
red.), musi złożyć wniosek w okresie
od 1 lipca 2019 roku do 30 września
2019 roku. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r.
gwarantuje takiemu rodzicowi wypłatę
świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca br. – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Nato-

W drodze po 500+ i 300+
miast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na kolejny okres będą przyjmowane
od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
– dodaje.
W ubiegłym roku świadczenie 500+
otrzymało 12 965 dzieci w naszym
mieście, natomiast od lipca tego roku
liczba ta wzrośnie do ok. 23 tys.
W pierwszym miesiącu przyjmowania
wniosków drogą elektroniczną złożyły go 7904 osoby. Z kolei z programu
,,Dobry start” w ubiegłym roku skorzystało 14 957 dzieci. W tym roku
liczba uprawnionych do ,,wyprawki”
uczniów ma być podobna (na razie
w lipcu złożono 12 288 wniosków).
Jeżeli chodzi o termin to wnioski na

nowy rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są także od 1 lipca, lecz dłużej niż w przypadku 500+, bo do
30 listopada. – Ustalenie prawa do
świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia
następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo
wypełnionego i kompletnego wniosku,
przy czym, wnioski złożone w lipcu lub
sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” oraz wypłata
przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Staramy się jednak, by świadczenia te trafiły do mieszkańców naszego
miasta w jak najszybszym terminie
– podkreśla Krystian Morys.
Od 1 sierpnia w przypadku obydwu
tych świadczeń wnioski można składać

Wnioski o przyznanie świadczeń „Dobry start”
oraz „Rodzina 500+” można składać:
• drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. – za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
• drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 (także pocztą – druki wniosków dostępne są na stronie
www.mops.rsl.pl),
• drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. w sekcjach pracowników socjalnych (Godula, Orzegów ul. Przedszkolna 6; Ruda ul. Wolności 14; Kochłowice ul. Tunkla
1; Bykowina ul. Sławika 1a; Halemba ul. Solidarności 7; Bielszowice ul. Bielszowicka 114b; Wirek ul. Jankowskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8 do 15, a także w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6 (w godzinach pracy UM).

Wnioski o wypłatę 500+ na pierwsze dziecko można składać od lipca.
nie tylko w MOPS-ie lub przez internet. – Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Rudy Śląskiej, uruchomiono dodatkowe punkty obsługi klientów ubiegających się zarówno o świadczenie
wychowawcze, jak i świadczenie „Dobry start”. Wnioski o powyższe świadczenia można zatem składać w siedzibach pracowników socjalnych w poszczególnych dzielnicach miasta, jak
również w Urzędzie Miasta – mówi
Krystian Morys.
Chodzi także o to, by uniknąć problemów przy składaniu wniosków oraz
przyspieszyć wypłatę pieniędzy. Mowa
o nie lada kwotach, bo łącznie w ubiegłym roku tylko w ramach programu
„Rodzina 500 Plus” mieszkańcom Ru-

dy Śląskiej wypłacone zostały świadczenia w wysokości ok. 69 mln zł.
– Najczęściej pojawiającym się problemem przy składaniu wniosków
o świadczenie „Dobry start” jest błędne ich wypełnianie, a mianowicie zamiast adresu siedziby szkoły dziecka
wpisywany jest adres zamieszkania.
Kolejnym pojawiającym się problemem zarówno we wnioskach o „Dobry
start”, jak i o świadczenie wychowawcze jest powielanie wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę
w stosunku do tego samego dziecka, na
które strona ubiega się o przedmiotowe świadczenie – tłumaczy Krystian
Morys.

Joanna Oreł
REKLAMA
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Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Idziemy w mocy Ducha Świętego
Ponad 160 pielgrzymów z trzech parafii w Halembie wyruszyło w poniedziałek (19.08) pieszo na Jasną Górę. Halembska pielgrzymka jest jedną z najliczniejszych w mieście. Jej specyfiką jest także to,
że pielgrzymi wracają do domu również pieszo. W Rudzie Śląskiej będą w sobotę późnym popołudniem. Pątnikom tegorocznej, czterdziestej pierwszej Halembskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę towarzyszy
hasło „Idziemy w mocy Ducha Świętego”. Pielgrzymi pierwszą noc spędzili w Świerklańcu, drugą w Miotku. Do Częstochowy dotrą w środę wieczorem. W czwartek odbędzie się Dzień Halembski na Jasnej
Górze, a do pątników dołączą kolejni parafianie, którzy na jasnogórskie wzgórze przyjadą m.in. autokarami, samochodami i rowerami. O godz. 9.30 rozpocznie się msza święta, a o godz. 12 Droga Krzyżowa.
Natomiast na godz. 14 zaplanowano wspólne spotkanie w sali papieskiej.
AW

REKLAMA
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WIREK

Powstanie sklep, ale czy to dobra wiadomość?

– W pobliżu mamy już jeden duży
sklep spożywczy, na co więc potrzebna
nam Biedronka po drugiej stronie ulicy? Sprawa została poruszona na spotkaniu z mieszkańcami i jeszcze wtedy
miałam nadzieję, że coś da się zmienić,
ale te ogrodzenia mówią same za siebie
– zgłosiła nam mieszkanka Wirku.
Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami obowiązującego od 2006 r. planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejsce, gdzie prowadzone są prace to
teren zieleni urządzonej oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej – wchodzą w to także tzw. nieuciążliwe funkcje usługowe, czyli np. handel. W związku z tym na wniosek inwestora w listopadzie 2018 roku zostało wydane pozwolenie na budowę pawilonu usługowo-handlowego, a całe postępowanie
rozpoczęło się w lipcu. Wówczas jednak nikt nie zareagował, także Rudzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, do której

należy ten teren i która jako strona miała prawo głosu. Decyzja stała się wobec
tego prawomocna pod koniec ubiegłego
roku. – W trakcie postępowania pełnomocnikowi inwestora przekazywano pisma części mieszkańców posiadających
prawo spółdzielcze do lokalu w ramach
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Inwestor nie zdecydował się odstąpić
od planowanej inwestycji, podnosząc
m.in., że teren nabył właśnie od wyżej
wymienionej spółdzielni – mówi Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Tłumaczy on także, że zgodnie z prawem budowlanym miasto nie mogło
odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeżeli inwestor spełnił wymagania
określone w przepisach. – Stąd w świetle kompletności projektu i zgodności
jego rozwiązań z przepisami, w tym
z prawem miejscowym, wykonaniu dokumentacji przez osoby posiadające od-

powiednie uprawnienia, a także wykazaniem się przez inwestora prawem do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, prezydent miasta nie ma
podstaw do „zatrzymania” budowy
i zobowiązany był udzielić pozwolenia
na budowę – zaznacza Adam Nowak.
– Wydając pozwolenie, miasto może
działać jedynie w ramach określonych
przez prawo, którego zamiarem jest
między innymi ograniczenie uznaniowości urzędnika państwowego. Działania wykraczające poza te granice i „blokowanie” realizacji prywatnej inwestycji na prywatnym terenie bez podstawy
prawnej, stanowiłoby naruszenie konstytucyjnych zasad działania organów
państwowych i naraziłoby miasto na
ewentualne odszkodowanie – dodaje.
Kontrowersyjna dla części mieszkańców Osiedla Paderewskiego jest również wycinka drzew, która musi zostać
przeprowadzona, aby budowa mogła

Foto: JO

Niedawno u zbiegu ulic Paderewskiego i Kokota w Wirku wygrodzony został teren oraz pojawiły się koparki. Tym samym potwierdziły się informacje, o których głośno zrobiło się na
początku tego roku. W miejscu tym ma powstać market. Jednak zdania w tej sprawie są
podzielone.

Teren pod budowę został niedawno ogrodzony.
się rozpocząć. – Inwestor w drodze postępowania administracyjnego uzyskał
zezwolenie na usunięcie 95 drzew. Decyzja nie nakłada zobowiązania do wykonania nasadzeń zastępczych, jednakże za wycinkę została naliczona opłata
w wysokości ok. 245 tys. zł. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na przedsięwzię-

cia związane z ochroną przyrody, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony
środowiska. Usunięcia drzew można
dokonać w terminie od 16 sierpnia
do 31 grudnia bieżącego roku – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska.
Joanna Oreł

NOWY BYTOM

Jazda na pamięć grozi mandatem
– Kierowcy zwracajcie uwagę na znaki. Minęły
dwa miesiące, a nie ma dnia, żebym nie spotkał
tam zdziwionego kierowcy, jadącego pod prąd. To
bardzo niebezpieczne – pisze do naszej redakcji
pan Andrzej, mieszkaniec ul. Kościuszki w Nowym Bytomiu.
Ruch jednokierunkowy (od ulicy Wojska Polskiego w kierunku ulicy Niedurnego) na ulicy
Kościuszki wprowadzono 26 czerwca. Wydział
Dróg i Mostów Urzędu Miasta tłumaczy swoją
decyzję prośbami od kierowców, którzy zwracali
uwagę na brak możliwości swobodnego i płynnego ruchu dwukierunkowego w ciągu tej ulicy. Po

obydwu stronach ulicy Kościuszki parkują samochody (na parkingu oraz wzdłuż chodnika), a ponadto znajduje się tam postój taksówek.
Ostatecznie propozycja, by na ul. Kościuszki
wprowadzić ruch jednokierunkowy, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmieniono oznakowanie, kierowcy jednak nie zmienili swoich nawyków. Przypominamy więc jeszcze raz, że
wjazd w ulicę Kościuszki od strony ul. Niedurnego jest zabroniona, a za wjazd pod zakaz grozi
mandat w wysokości nawet do 250 zł.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Już prawie dwa miesiące temu nastąpiła zmiana organizacji ruchu przy ulicy
Kościuszki w Nowym Bytomiu. Kierowcy jednak nadal jeżdżą na pamięć i każdego dnia przynajmniej kilku z nich jedzie pod prąd.

Zakaz wjazdu na ulicę Kościuszki od strony
ul. Niedurnego obowiązuje od dwóch miesięcy.
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

www.wiadomoscirudzkie.pl 

FESTYN PO SĄSIEDZKU

WOKÓŁ NAS | 21.08.2019

Halemba bawiła się w śląskich klimatach!

Foto: Piotr Gruchel

Za nami kolejny festyn „Po sąsiedzku”. Tym razem został on zorganizowany w czwartek (15.08) w Halembie na
parkingu przed Aquadromem. Dla mieszkańców zorganizowano szereg zabaw i atrakcji, a muzycznie umiliła
im czas muzyka Mirka Szołtyska, grupy muzycznej Time, Bogusławy Piechury i Marii Szymków. Oprócz tego
przygotowano szeroką ofertę gastronomiczną, konkursy, a na najmłodszych czekały dmuchańce oraz animacje
w wykonaniu Wanesy Jankowiak.
Foto: IN
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Rudzki Informator Samorządowy
Na 26 września planowane jest otwarcie biblioteki w zrewitalizowanym budynku dworca w Rudzie Śląskiej – Chebziu. Obecnie trwa wyposażanie obiektu w niezbędne meble, a także sprzęt audiowizualny. Koszt tej części inwestycji to ponad 1,1 mln zł. Ponad połowę tej sumy stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Stacja Biblioteka coraz bliżej

– Rewitalizacja zabytkowego budynku
dworca w Chebziu zakończyła się pod koniec grudnia 2018 r. Do tego, żeby to miejsce mogło w pełni funkcjonować jako biblioteka, potrzebne jest niezbędne wyposażenie. Dlatego musieliśmy ogłosić oddzielny przetarg na zakup mebli i potrzebnego
sprzętu, który w ponad połowie sfinansujemy z pieniędzy unijnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
W głównej mierze nowe wyposażenie
to meble biblioteczne oraz biurowe. Na
dworcu pojawiły się już przesuwne regały
na książki, a także fotele oraz pufy dla czytelników, którzy na miejscu będą chcieli
skorzystać z książek lub czasopism. Hitem
będą dwie mobilne kabiny akustyczne.
– Będzie można tam wygodnie usiąść oraz
oddzielić się od pozostałych użytkowników,
co zwiększy poziom skupienia i pozwoli lepiej zagłębić się w lekturze, czy to czytanej,
czy też w wersji audio – zdradza Krystian
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śląskiej. Ponadto
część meblową zamówienia uzupełnią
m.in. biurka, krzesła, stoliki i regały.
Oprócz nowych mebli na Stacji Biblioteka zainstalowany zostanie także sprzęt
audiowizualny. Przede wszystkim chodzi
tu o wyposażenie sali animacyjnej, gdzie
znajdzie się scena wraz z nagłośnieniem,
projektory oraz ekran. – Sprzęt ten będzie
mobilny, co pozwoli na organizację wydarzeń także w plenerze, np. w znajdującym

Na wyposażeniu sali animacyjnej będzie scena
wraz z nagłośnieniem, projektory i ekran.

się na zewnątrz budynku dworca bibliogrodzie – tłumaczy dyrektor rudzkiej biblioteki.
Wszystkie prace związane z umeblowaniem i montażem sprzętu audio-wizualnego powinny się zakończyć do końca
wakacji. – Już w sierpniu chcielibyśmy
w pełni korzystać z sali animacyjnej, gdyż
30 sierpnia o godz. 17 planujemy otwarcie
Galerii Fermata Godula sympozjonem odbywającym się w ramach festiwalu „Powrót Króla”, organizowanym z okazji
100. rocznicy przeniesienia doczesnych
szczątków Karola Goduli, zwanego Królem Cynku, z Wrocławia do kościoła
w Szombierkach. Natomiast uruchomienie
biblioteki planujemy na 26 września – zapowiada Krystian Gałuszka. Docelowo
znajdzie się tam wypożyczalnia ogólna,

mediateka, wypożyczalnia historyczna,
kawiarnia/czytelnia oraz Galeria Fermata
Godula. Co istotne, po przeniesieniu siedziby biblioteki do byłego budynku dworca w Chebziu w dotychczasowej siedzibie
w Wirku nadal funkcjonować będzie wypożyczalnia dla dorosłych oraz dla dzieci.
– Ten księgozbiór będzie cały czas dostępny, aż do momentu otwarcia budynku na
zabytkowym osiedlu Ficinus, gdzie docelowo przeniesione zostaną te dwie wypożyczalnie – wylicza Krystian Gałuszka.
Kompleksowa rewitalizacja budynku
dworca w Chebziu zakończyła się w grudniu 2018 roku. Koszt rewitalizacji i adaptacji dworca to ponad 8 mln zł. Miasto
pozyskało na jego odrestaurowanie
95% dotacji. Środki zostały przyznane
w ramach konkursu z działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
IM

Dla czytelników dostępne będą wygodne kanapy, fotele i pufy.

W kabinie akustycznej będzie można zagłębić się w lekturze.

Nowe domy, nowe drogi

Ruda Śląska wybuduje drogi dojazdowe do nieruchomości przy ul. Akacjowej i Leszczynowej. To działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, które w ostatnim czasie znalazły właścicieli.
Inwestycja będzie kosztowała ponad 1,8 mln zł. W ramach robót powstaną tam nie tylko jezdnie, ale też kanalizacja deszczowa i oświetlenie. – Nasze miasto jest chętnie wybierane przez osoby planujące budowę domu, od 2017 roku wydaliśmy już pozwolenia na budowę około 800 domów jednorodzinnych. Stąd też potrzeba rozbudowy sieci rudzkich dróg – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Teren inwestycji przy ul. Akacjowej
w dzielnicy Godula to w części droga
gruntowa, a w części nieużytki. – Powstanie tam nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 5 m wraz z wjazdami do posesji, oświetlenie składające się z 13 słupów z oprawami typu
LED, a także kanalizacja ze zbiornikiem retencyjno-przelewowym – wylicza Tomasz Jabłoński z Wydziału Dróg
i Mostów UM. Ulica Leszczynowa sąsiaduje z Akacjową. – Tutaj również
powstanie nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie będzie się składać
z 4 słupów z oprawami LED, a sieć kanalizacji deszczowej będzie doprowadzona do wspomnianego zbiornika
przy ul. Akacjowej – mówi Tomasz Jabłoński. Inwestycja będzie kosztować

ponad 1,8 mln zł. Wykonawca przystąpi do jej realizacji po zakończeniu prowadzonych w tym rejonie prac związanych z kanalizacją sanitarną. Zadanie
powinno się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku.
Jeszcze w tym roku ma się natomiast zakończyć trwająca od kilku
miesięcy przebudowa gruntowej
ul. Kossaka w dzielnicy Bielszowice.
Przebudowane zostanie ok. 160 m
drogi. W ramach zadania powstanie
nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m wraz z obustronnym chodnikiem. Wybudowana zostanie też kanalizacja deszczowa i sanitarna, z równoczesną likwidacją istniejącego odcinka kanału ogólnospławnego w tej
ulicy. Zainstalowanych zostanie także

6 nowych słupów z oświetleniem
LED-owym ulicy. Wartość zadania to
blisko milion złotych.
W budżecie miasta w 2019 roku na
inwestycje zarezerwowano prawie
140 mln zł, w tym prawie 56,7 mln zł
na zadania drogowe. Najważniejszą
inwestycją w tym zakresie jest budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota do
zjazdu z autostrady A4, na realizację
której toczy się obecnie postępowanie
przetargowe.
Kolejnym dużym zadaniem jest rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku przebudowa ul. Piastowskiej w dzielnicy
Ruda. Inwestycja ma kosztować ponad 27 mln zł, z czego 18,3 mln zł zarezerwowano w tegorocznym budżecie. Zakres prac obejmuje odcinek

prawie 2 kilometrów, wymianę nawierzchni, budowę nowego mostu nad
rzeką Bytomką, chodników, ścieżek
rowerowych, zatok autobusowych
i postojowych, oświetlenia LED oraz
zbiorników retencyjnych, wykonanie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej oraz linię energetyczną, a także likwidację torowiska
po dawnej linii tramwajowej nr 18.
Na zrealizowaną już część inwestycji, która dotyczyła budowy nowego
mostu nad Bytomką, Ruda Śląska
otrzymała dofinansowanie z budżetu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 1,8 mln zł.
Obecnie główne prace prowadzone są

na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Matejki do wiaduktu kolejowego.
Objazd wspomnianego odcinka poprowadzony jest ulicami Sprusa,
Ogrodową, Gierałtowskiego, Skłodowskiej-Curie i Bujoczka, a w drugą
stronę ulicami Starowiejską, Skłodowskiej-Curie, Gierałtowskiego, Ogrodową i Sprusa. Nadal obowiązuje
wprowadzona w czerwcu br. organizacja ruchu na odcinku od ul. Orzegowskiej do ul. Matejki, gdzie ul. Piastowska jest jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Rudy. Natomiast
ul. Matejki od ul. Piastowskiej do
ul. Orzegowskiej jest jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Orzegowa. 
WG
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Ruda Śląska pamięta o bohaterach

Apelem poległych pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny, uroczystą mszą św. i piknikiem patriotycznym Ruda Śląska
uczciła pamięć powstańców. W sobotę (17.08) na rynku w Orzegowie odbyła się uroczystość z okazji wybuchu
100. rocznicy I Powstania Śląskiego. 
Foto: AL

Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Dętej KWK „Bielszowice”.

Przed publicznością zaprezentował się zespół „Fanga”.

W czasie apelu poległych złożono kwiaty
przed pomnikiem Obrońców Ojczyzny.

Mieszkańcy mogli posłuchać recitalu
Grzegorza Poloczka.

W ramach wydarzenia odbyła się historyczna gra miejska,
która rozegrana została na terenie Goduli i Orzegowa.

Rudzki Informator Samorządowy

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

Prezydent Grażyna Dziedzic przypomniała losy powstańców i podziękowała
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej zebranym na sobotniej uroczystości.

Podczas pikniku nagrodzono laureatów historycznej gry miejskiej, w której najlepsze okazały się trzy drużyny:
BnO Team SP 6, 90. Rudzka Środowiskowa Grunwaldzka Drużyna Harcerska i Zgrzebnioczki.

W uroczystym przemarszu wzięło udział wielu
mieszkańców Orzegowa i innych dzielnic Rudy Śląskiej.

Biało-czerwone warsztaty przygotowane przez
pracowników Muzeum Miejskiego cieszyły się
zainteresowaniem dzieci i dorosłych.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

8

OGŁOSZENIE | 21.08.2019

OGŁOSZENIE

www.wiadomoscirudzkie.pl 
Panu Krystianowi Gałuszce
Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

przekazuje
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
Ks. J. Twardowski

Panu Radnemu Andrzejowi Stani
Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy Otylii

składają
Przewodnicząca Aleksandra Skowronek
oraz członkowie Koła Platformy Obywatelskiej RP
w Rudzie Śląskiej
Panu Krystianowi Gałuszce
Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej,
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

MATKI

składa
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
Radnemu Andrzejowi Stani
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa
pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składa
Dyrektor Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
wraz z pracownikami
Panu Krystianowi Gałuszce
Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej, wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI

składa
Dyrektor Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
wraz z pracownikami

Rodzina śp. Krystyny Gałuszka
– składa Serdeczne Podziękowania
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób łączyli się
w smutku i żalu z rodziną zmarłej
oraz uczestniczyli w Ceremonii Pogrzebowej.
Jeszcze raz serdeczne
,,Bóg zapłać”

Całemu Personelowi Medycznemu
Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
składam serdeczne podziękowania
za pomoc i opiekę niesioną
mojej zmarłej mamie podczas choroby.
Z wyrazami szacunku
Krystian Gałuszka
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson

Panu
Andrzejowi Stani
radnemu Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem
Miasta oraz pracownikami Urzędu Miasta

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

Sklep 20 m2, do wynajęcia, Wirek.
Tel. 692-765-153.

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

Panu Andrzejowi Stani
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska,
Przewodniczącemu Komisji Prawa,
Samorządności i Bezpieczeństwa,
Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
w latach 2000-2010,
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Matki
składa
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
i Pracownikami Kancelarii Rady Miasta
„I nie umiera ten, kto trwa
w pamięci i sercach żywych”
Karol Wojtyła
Wyrazy serdecznego żalu i współczucia dla
Andrzeja Stani
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w latach 2000-2010
oraz całej pogrążonej w żałobie
Rodziny
z powodu śmierci

Matki

śp. Otylii Stania

składa
Danuta Pietraszewska
Posłanka na Sejm RP

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 najem
z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany
położony w kompleksie garażowym w Rudzie
Śląskiej w rejonie ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz.
o nr 2536/159, obręb Orzegów, karta mapy 1).
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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje

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.

Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

Do wynajęcia lokal na biura,
gabinety, mieszkanie, 80 m2 – Wirek.
Tel. 692-765-153.
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami BON DOM tel. 504-434-445.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.

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

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.

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

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

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

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

„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele,
instalacje c.o. Tel. 784-699-569.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.
Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780183.
Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie.
Tel. 519-639-121.

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 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
Opiekun/ka seniorów w Niemczech. Legalnie, zarób do 1900 € za
45 dni + 200 € za referencje! Zadzwoń! Tel. 506-288-940.
Zatrudnię kucharza na pełny etat.
Praca Ruda Śląska, Katowice. Tel. 668447-128.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni majstra na budowę jak i elektryka samodzielnego. Tel. 604-908-300.

Nieruchomości

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

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

Sympatycznej energicznej rencistce,
emerytce lub inne świadczenia – dam
pracę ½ etatu w punkcie sprzedaży nagrobków. Ruda Śląska Halemba. Tel.
501-303-628.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Godula, dwupokojowe, 38 m2, 113
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 490
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Pracownicy serwisu sprzątającego
potrzebni do pracy od zaraz. Elastyczny
grafik – godziny pracy do ustalenia.
Więcej informacji pod numerem tel.
661-991-582.

Różne

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

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

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

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

Ruda Śląska z olimpijczyków słynie
Przed nami Igrzyska Olimpijskie 2020. Z tego powodu o rudzkich olimpijczykach i miłości do zapasów rozmawiamy z międzynarodowym sędzią zapaśniczym
Włodzimierzem Koriakowskim z Rudy Śląskiej, który cały czas prężnie działa w swojej dyscyplinie sportu.
Agnieszka Lewko: W przyszłym roku miną dokładnie 92 lata od momentu, kiedy polski zapaśnik
wystartował w igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie. Warto przypomnieć, że to pierwszy sportowiec
z obecnej Rudy Śląskiej, który wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich.
Włodzimierz Koriakowski: Właśnie. Na przykład
Ryszard Błażyca to bardzo ciekawa postać, ale martwi
mnie to, że już trochę zapomniana w Rudzie Śląskiej.
Zawsze pamiętamy tylko o obecnych sportowcach,
którzy odnoszą sukcesy tu i teraz, ale nie pamiętamy
o tych, którzy tworzyli sport w naszym mieście. Jednym z nich był właśnie Ryszard Błażyca, legenda zapasów, który pochodził z naszej ziemi. Przypomnę, że
ten zapaśnik-górnik wystartował na olimpiadzie
w Amsterdamie w 1928 roku i w rezultacie zdobył
siódme miejsce w kategorii do 67 kg. Po II wojnie
światowej był zawodnikiem Pogoni Nowy Bytom.
AL: Na nim się nie kończy. Mieliśmy wielu sportowców, którzy wystartowali w igrzyskach i osiągnęli
sukcesy.
WK: Oczywiście. Ruda Śląska może pochwalić się
wieloma utalentowanymi zawodnikami, którzy popi-

sywali się swoim talentem na olimpiadzie. W ostatnich
latach byli to na przykład: Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Otylia Jędrzejczak, Jerzy Sobera czy Marek
Garmulewicz. To ludzie, których pasja sprawiła, że
osiągnęli wiele w sporcie. To ludzie, o których słyszała
cała Polska, a nawet i świat. Ci sportowcy udowadniają, że warto uprawiać sport, nie rezygnować z własnych marzeń i dążyć do celu. Wtedy można osiągnąć
sukces i realizować to, czego się pragnie. Dlatego zachęcam szczególnie wszystkich młodych ludzi, mieszkańców naszego miasta, żeby nie poddawali się, trenowali, kochali sport, uczyli się sportowych zasad i wykorzystywali je w życiu. W przyszłości na pewno się
to opłaci.
AL: Pan sam jest sportowcem i sędzią zapasów. Jak
udaje się Panu przekazać miłość do sportu zawodnikom, których spotyka Pan na swojej drodze?
WK: W 1973 roku, będąc uczniem zasadniczej
szkoły zawodowej, mieszkałem w internacie i żeby
aktywnie spędzać czas, trenowałem zapasy, dokładnie
styl wolny w WKS „Grunwald” w Poznaniu. Pierwsze
zawody zapaśnicze zaczynałem od kategorii wagowej
48 kg. Byłem też zawodnikiem walczącym w Druży-

nowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów.
Jednak później zakończyłem karierę zawodnika i rozpocząłem pracę na kopalni.
AL: Jednak nie pożegnał się Pan z zapasami na dobre?
WK: Absolutnie nie. Zostałem sędzią zapaśniczym,
którym jestem już 35 lat. W 1984 roku zdobyłem
uprawnienia sędziowskie, zaliczając pozytywnie egzamin w Katowicach, a w 1993 roku zdałem egzamin na
sędziego klasy międzynarodowej. Wielokrotnie sędziowałem reprezentacji Polski. W 2009 roku sędziowałem na Mistrzostwach Europy Kadetów w Zrenianin, a w 2017 roku na Mistrzostwach Europy Młodzików w Belgradzie. W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku sędziowałem Polską Ligę Zapaśniczą.
Od 2000 roku nieprzerwanie jestem na liście Sędziów
Głównych Polskiego Związku Zapaśniczego i kilka
razy w roku pełnię tę funkcję, a z kolei od 2012 roku
jestem sekretarzem Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego. Dodam jeszcze,
że w latach 2000-2012 byłem także sekretarzem Zarządu Śląskiego Związku Zapaśniczego. Tę funkcję
pełnię również w obecnej kadencji. Natomiast kilka

Włodzimierz Koriakowski jest
sędzią klasy międzynarodowej.
razy w roku jestem delegatem technicznym na zawodach ogólnopolskich, a aktualnie także sędzią honorowym PZZ. Pochwalę się ponadto, że jestem współzałożycielem ZKS „Milon” Ruda Śląska. Oczywiście
sędziuję również zawody w naszym województwie.
Sprawia mi to wielką radość i satysfakcję.

Piłka nożna

Dwie wygrane Slavii
się sam na sam z bramkarzem i pewnie
wykorzystał sytuację strzałem po ziemi
przy prawym słupku. Wtedy było już 1:1.
Chwilę później sędzia pokazał czerwoną kartkę dla Slavii po faulu Kamila Mokwińskiego. To nie wróżyło zbyt dobrze na
dalszą część meczu. I tak do przerwy wynik meczu nie zmienił się. Goście w drugiej połowie cały czas atakowali, ale
świetny mecz rozegrał w bramce Tomasz
Strąk. 65. minuta spotkania to przełom
w meczu. Po błędzie bramkarza przytomnie zachował się Dawid Kaciuba i wbił
piłkę na 2:1 dla Slavii.
Do końca meczu konsekwentna gra całej drużyny w obronie dała kolejne trzy

punkty „Slaviokom” i tym samy po dwóch
kolejkach zdobyli oni sześć punktów.
Z kolei tydzień wcześniej na meczu wyjazdowym Slavia pokonała drużynę
LKS Drama Zbrosławice. Pierwsza połowa meczu była przewagą rudzkich zawodników, jednak w rezultacie to gospodarze
strzelili bramkę na 1:0. Z kolei druga połowa i bardzo trafione zmiany dały wygraną
1:3 po bramkach Dawida Kaciuby oraz Jakuba Barteczko.
1 Kolejka: LKS Drama Zbrosławice
1:3 KS Slavia Ruda Śląska
2 Kolejka: KS Slavia Ruda Śląska
2:1 GKS Gwarek Ornontowice

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Foto: KS Slavia Ruda Śląska

Szczęśliwy okazał się początek nowego
sezonu dla rudzkiej Slavii. Piłkarze z Rudy
w dwóch pierwszych kolejkach pokonali
swoich rywali. Z pierwszego zwycięstwa
mogli cieszyć się podczas meczu wyjazdowego z LKS Dramą Zbrosławice, którą pokonali 3:1. Natomiast na własnym boisku
zawodnicy Slavii także pokazali, na co ich
stać i pokonali GKS Gwarek Ornontowice.
Sobotni (17.08) mecz nie zaczął się jednak najlepiej dla rudzian, bo już na początku szybko stracili bramkę i było 0:1 dla
gości. To jednak nie złamało piłkarskiego
ducha w zawodnikach i 15 minut później
po pięknym prostopadłym podaniu Kamila
Mokwińskiego, Jakub Barteczko znalazł

Mecz Slavii z Gwarkiem dostarczył kibicom wielu emocji.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – witamy w rudzie śląskiej

Kuba Dudek
syn Agaty i Daniela
ur. 9.08 (3200 g i 53 cm)

Kacper Poturalski
syn Agaty i Mirosława
ur. 10.08 (4102 g i 58 cm)

Michał Magdziorz
syn Klaudii i Łukasza
ur. 5.08 (2280 g i 51 cm)

Oliwier Matejczyk
syn Bożeny i Pawła
ur. 11.08 (3200 g i 56 cm)

Julia Doleżych
córka Agaty i Damiana
ur. 14.08 (3200 g i 53 cm)

Andrzej Parylak
syn Karoliny i Lecha
ur. 11.08 (4100 g i 62 cm)

Fabian Mańka
syn Katarzyny i Tomasza
ur. 14.08 (4370 g i 57 cm)

Weronika Izabela Deska
córka Izabeli i Krzysztofa
ur. 15.08 (3500 g i 54 cm)

Daria Płatek
córka Sławomiry i Jarosława
ur. 15.08 (3290 g i 50 cm)

Weronika Pochwała
córka Tamary i Łukasza
ur. 15.08 (3830 g i 56 cm)

Milena Morawiec
córka Jolanty i Grzegorza
ur. 15.08 (3250 g i 54 cm)

Zuzanna Folek
córka Ines i Tomasza
ur. 14.08 (3150 g i 54 cm)

www.wiadomoscirudzkie.pl
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