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Pracownicy socjalni z całego kraju mają w listopadzie swoje święto.
Także w Rudzie Śląskiej z tej okazji
zorganizowano uroczystości w Miejskim Centrum Kultury. Jednak na
tym nie koniec, bo w tym roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali od ministra
nagrody i wyróżnienia za prowadzenie łaźni i punktu pralniczego
w świetlicy na Kaufhausie.

Remigiusz Murawski to artysta śląskiej estrady, założyciel grupy Duo
Bayer's oraz duetu Klaudia i Remi.
Przez wiele lat muzyk występował na
scenach w całym regionie i tworzył
śląską muzykę. Wielokrotnie dawał
też koncerty na imprezach i festynach
w Rudzie Śląskiej. To właśnie w naszym mieście odbędzie się koncert,
z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie artysty.

21 listopada uczczono trzynastą
już rocznicę katastrofy w kopalni
Halemba. Dokładnie 21 listopada
2006 r. w wyniku wybuchu metanu
i pyłu węglowego zginęło 23 górników KWK Halemba oraz pracowników zewnętrznej ﬁrmy Mard. Najmłodsza z oﬁar miała 21 lat, a najstarsza – 59 lat. Katastrofa była jedną z największych tragedii w polskim górnictwie.

Więcej str. 3

Więcej str. 2

Więcej str. 2

DYŻUR
REDAKTORA:

Joanna Oreł
tel. 512-295-228
joanna.orel
@wiadomoscirudzkie.pl

POŻYCZKI
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Więcej str. 8 i 9

Foto: arch.

Jaki będzie
przyszłoroczny budżet?
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KONCERT CHARYTATYWNY

GÓRNICTWO

Wsparli chorą koleżankę

Kasia dzielnie walczy z rakiem,
a konkretnie – chrzęstniakomięsakiem
w odcinku piersiowym kręgosłupa. Rudzianka przeszła już operację kręgosłupa, by pozbyć się tego, co zaburzyło jej
beztroskie młodzieńcze życie, edukację
i normalne kontakty nastolatki z przyjaciółmi. Chce tylko jednego – wrócić do
zdrowia, zdać maturę, dalej się uczyć

W III Liceum Ogólnokształcącym odbył się koncert charytatywny dla rudzianki.
i być spełnioną kobietą oraz szczęśliwym, dobrym człowiekiem.
Miesięczne leczenie jej choroby to
19 tys. złotych. Niestety Kasia wraz ze
swoją mamą nie mają możliwości, by
pokryć koszty kuracji. Pomagają przyjaciele i koledzy. To jednak wciąż za
mało. Dlatego Fundacja Przyjaciół
Świętego Mikołaja zachęca do kontak-

Pamięć o ofiarach wypadku uczczono m.in. przed pomnikiem.

Pomogą Remigiuszowi

czas pracy w kopalni. W samo południe
także delegacje struktur zakładowych
i Komisji Krajowej WZZ „Sierpień 80”
jak co roku złożyły wieńce i zapaliły znicze przed zegarem kopalni Ruda-Halemba.
Przypomnijmy – 21 listopada w pokładzie 506, na głębokości 1030 metrów kopalni Halemba doszło do wybuchu metanu, a także eksplozji pyłu węglowego.

Remigiusz Murawski to artysta śląskiej estrady, założyciel
grupy Duo Bayer’s oraz duetu Klaudia i Remi. Przez wiele lat
muzyk występował na scenach w całym regionie i tworzył
śląską muzykę. Wielokrotnie dawał też koncerty na imprezach i festynach w Rudzie Śląskiej. To właśnie w naszym mieście odbędzie się koncert, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie artysty.

Górnicy likwidowali w tym rejonie ścianę wydobywczą. W wypadku zginęło
w sumie 23 górników KWK Halemba
oraz pracowników zewnętrznej firmy
Mard. Najmłodsza z ofiar miała 21 lat,
a najstarsza – 59 lat. Tamten listopadowy
dzień był najczarniejszym w historii polskiego górnictwa w ciągu ostatnich
30 lat.

AW
OGŁOSZENIE

Foto: arch.

Obecnie Remik porusza się na wózku. Codziennie odwiedza go rehabilitant. Są dni, w których ból nie pozwala
Remikowi normalnie funkcjonować.
Choroba jest nieodwracalna, ale
można ją spowolnić i uśmierzyć ból.
Być może pozwoli to Remikowi na
powrót do pasji – do komponowania,
grania i występowania. Po prostu
do ludzi. Jednak na to potrzeba
czasu i przede wszystkim pieniędzy.
O stronę materialną próbują dbać
przyjaciele Remika, a tych nie brakuje. Remigiusz nigdy nie odmawiał pomocy, chętnie pojawiał się na charytatywnych koncertach, żeby wspomagać
innych. Teraz ponad trzydziestu artystów śląskiej sceny oraz Radio Silesia
i Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja organizują koncert charytatywny,
który odbędzie się 7 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Cegiełki na to spotkanie rozeszły się w błyskawicznym tempie.
Obecni na koncercie będą mogli
także wspomóc leczenie Remika po-

– Pamiętamy o tamtym wydarzeniu,
składając hołd poległym w miejscu pracy. Ta trudna rzeczywistość wpisana jest
w historię Rudy Śląskiej, miasta opartego
na tradycjach górniczych. Wierzę, że
św. Barbara, patronka naszego miasta,
otoczyła zmarłych górników swoją opieką – mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
W mszy świętej udział wzięli bliscy
ofiar, współpracownicy, związkowcy
i przedstawiciele władz miasta. Następnie tradycyjnie udano się przed tablicę
z nazwiskami osób, które zginęły pod-

tu osoby, które chcą pomóc i mają pomysł na zbiórkę. Można też odebrać
puszkę i w swoim otoczeniu, miejscu
pracy czy w szkole zebrać fundusze na
leczenie Kasi. Każdy, kto chciałby
wspomóc Kasię, może też dokonać
przelewu na konto fundacji: 37 1600
1462 1837 6165 8000 0001 z tytułem:
Kasia.
AW

KONCERT CHARYTATYWNY

Remigiusz ma 38 lat. Jest ojcem
11-letniego Mateusza i mężem Sylwii.
W 2010 roku po latach poszukiwania
przyczyn chorób Remigiusza, lekarze
postawili diagnozę – układowe zapalenie naczyń (choroba autoagresyjna).
Rozpoczął się koszmar. Szpital za
szpitalem, owrzodzenia, głębokie rany, skóra cienka jak pergamin, opatrunki za niesamowite kwoty, cukrzyca, osteoporoza, nadciśnienie, tachykardia, kompresyjne złamanie kręgosłupa, zaćma, mnóstwo bólu, a potem
sepsa.

21 listopada uczczono trzynastą już rocznicę katastrofy
w kopalni Halemba. Dokładnie tego dnia w 2006 r. w wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23 górników.
Katastrofa była jedną z największych tragedii w polskim górnictwie.
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Kasia walczy o normalne życie.

Foto: arch.
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W III Liceum Ogólnokształcącym w Kochłowicach zorganizowano koncert charytatywny dla
Kasi Honorowicz. Podczas imprezy wystąpili młodzi artyści. W sumie dzięki akcji udało się
uzbierać 2813,40 zł.

Kolejna rocznica

Foto: AW
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Dochód z koncertu zostanie
przeznaczony na leczenie Remika.
przez zakupy na kiermaszu i udział
w licytacjach. Zebrana kwota z pewnością pozwoli na odsapnięcie i spokojne święta. Remik i jego rodzina nie
będą musieli martwić się przez kilka
tygodni o to, czy wystarczy na leki
i rehabilitację. Żeby ten stan mógł potrwać dłużej, potrzeba jednak więcej
pieniędzy. Dlatego każdy, kto chciałby
wspomóc leczenie Remigiusza, może
to zrobić wpłacając dowolną kwotę na
konto Fundacji Przyjaciół Świętego
Mikołaja. Nr konta: 37 1600 1462
1837 6165 8000 0001 z tytułem: Remik.
AW

Koniec bonifikaty
od opłat za użytkowanie
wieczyste
Zniesiona została 25-procentowa bonifikata, udzielana od opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku, gdy nieruchomość została zabudowana zgodnie z przepisami prawa.
Po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bonifikata ta miała marginalne zastosowanie. Dlatego 29 października 2019 r. Rada Miasta
przyjęła zmiany w uchwale określającej warunki udzielania bonifikat
od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, polegające na
usunięciu z niej paragrafów, na mocy której przyznawana była wspomniana bonifikata.
Zmiany wchodzą w życie 27 listopada 2019 r.
Udzielone już bonifikaty obowiązują do 31 grudnia 2019 r.
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RUDA ŚLĄSKA

Pracują dla innych

Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej pracuje 297 osób, w tym 67 pracowników socjalnych. Od początku roku
m.in. przeprowadzili oni 5434 wywiadów
środowiskowych w celu przyznania różnego typu świadczeń. – Nasi pracownicy
na co dzień stykają się z ludzkimi problemami i stawiają czoła biurokracji, dlatego tak ważne jest, by były takie święta jak
ta uroczystość, aby był czas na podziękowania, ale i na refleksję – podkreślił Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Tradycyjnie już podczas gali z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego wręczono kilkanaście statuetek „Wdzięczni za serce”,
które trafiły do osób, wspierających działania rudzkiego MOPS-u. Tych nie brakuje.

Od początku roku do końca września
2019 roku wsparciem z zakresu ustawy
o pomocy społecznej objęto 2582 rodziny,
w których przebywa 5315 osób. Zrealizowano też 176 kontraktów socjalnych. Ponadto ze świadczeń rodzinnych skorzystało
8206 rodzin i przyznano pomoc materialną
dla 132 uczniów. Z kolei w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+)
wsparcie finansowe trafiło aż do 14 428
uczniów, a w ramach programu „500+” do
końca września 2019 roku pomoc otrzymało 22 448 dzieci.
Świętowanie Dnia Pracownika Socjalnego nie zakończyło się na obchodach
w Miejskim Centrum Kultury. Dzień później, kiedy faktycznie wypada to święto,
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie odbyła się uro-

czystość wręczenia nagród specjalnych
i wyróżnień za nietuzinkowe rozwiązania
w pomocy społecznej. W gronie tym znaleźli się m.in pracownicy rudzkiego
MOPS-u. – Działania przez nas podejmowane zostały w tym roku dostrzeżone przez
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, który przyznał nam wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy
społecznej w roku 2019. Otrzymaliśmy wyróżnienie za prowadzenie łaźni i punktu
pralniczego z suszarnią w świetlicy projektu „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”. To wyróżnienie bardzo nas cieszy,
ponieważ jest swego rodzaju szczególnym
potwierdzeniem, że podejmujemy działania w dobrym kierunku – skomentował
Krystian Morys.

NOWY BYTOM

– Odzyskanie przez Polskę niepodległości to niezwykle ważny element historii naszego kraju i dlatego chcemy ją wspólnie
świętować – podkreślił Tomasz Bartniczak,
prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI. – Postanowiliśmy

Foto: JO

Muzyczny powrót do lat 20. i 30., pokaz zdjęć oraz prezentacja niemego filmu z muzyką na żywo – w ten sposób
Stowarzyszenie In-nI postanowiło kontynuować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach projektu „Podróż w czasie: na Śląsku przed stu laty”.

W ramach
projektu
m.in.
odbył się
koncert
zespołu
Fryna.

Podczas środowej gali w MCK-u m.in. wręczono statuetki „Wdzięczni za serce”.
Przypomnijmy, że najpierw w ramach
Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus uruchomiono ogólnodostępną
pralnię dla mieszkańców, z której w latach
2008-2017 skorzystało kilka tysięcy osób.
Po tym sukcesie postanowiono rozwijać
program, w ramach którego uruchomiono
łaźnię. Udało się na ten cel zaadaptować
pomieszczenia przy ul. Pileckiego 23/2,

gdzie rozpoczęła działalność świetlica,
punkt pralniczy z suszarnią, łaźnia, a także
kaplica pw. Św. Brata Alberta. W 2018 roku
z pralni skorzystano 1433 razy, a do października tego roku – 2113 razy. Natomiast
w ubiegłym roku z łaźni skorzystały
623 osoby, a do października 2019 r. już
1451 osób.

Joanna Oreł

RUDA ŚLĄSKA

Dla Ciebie Polsko

W poniedziałek (18.11) w Miejskim
Centrum Kultury odbył się koncert „Lata
dwudzieste, lata trzydzieste” w wykonaniu
zespołu Fryna, który porwał publiczność
do wspólnego śpiewu. Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć przedstawiających Rudę
Śląską przed stu laty. Z kolei we wtorek
(19.11) w kinie Patria odbyła się dwukrotna
prezentacja niemego filmu z 1920 roku
pt. „Dla Ciebie Polsko”. Oprawą muzyczną
wydarzenia zajął się zespół „Nigdy nie Byliśmy na Księżycu”. Oba seanse poprzedzone były lekcją historyczną prowadzoną
przez dra Adama Pisarka z Uniwersytetu
Śląskiego. Publiczność miała ponadto możliwość zapoznania się z historią rudzkiego
kina Patria, którego początki sięgają
1937 roku.

Foto: UM Ruda Śląska

Pracownicy socjalni z całego kraju mają w listopadzie swoje święto. Także w Rudzie Śląskiej z tej okazji zorganizowano uroczystości w Miejskim Centrum Kultury. Jednak na tym nie koniec, bo w tym roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali od ministra nagrody i wyróżnienia za prowadzenie łaźni i punktu
pralniczego w świetlicy na Kaufhausie.

zorganizować wydarzenia, które nawiązują
do tamtego czasu, a przede wszystkim udać
się w podróż do przeszłości – na Śląsk i zobaczyć, jaki był on przed stu laty, kiedy Polska walczyła o swoją niepodległość – podsumował.
JO

Jechała pod wpływem alkoholu?

Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ w piątek (22.11) na swojej stronie internetowej wydała komunikat, że nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Aleksandrze S. podejrzanej o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Z komunikatu Prokuratury wynika, że może chodzić o przewodniczącą rudzkiej Rady Miasta.
Sprawa dotyczy zdarzenia z października tego roku. – Na terenie Katowic kobieta została zatrzymana do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy policji. Przeprowadzone pierwsze badanie na zawartość alkoholu wykazało 0,29 mg/l, a drugie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu – poinformowała katowicka
Prokuratura.
Według jej doniesień – Aleksandra S., po
przedstawieniu zarzutów, przyznała się do
popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła
wyjaśnienia. W komunikacie napisano, że
podejrzana pełni i pełniła w przeszłości
liczne funkcje publiczne w województwie
śląskim.

Tak właśnie jest w przypadku przewodniczącej rudzkiej Rady Miasta, która
w ubiegłorocznych wyborach samorządowych kandydowała na stanowisko prezydenta Rudy Śląskiej. Natomiast w latach
2005-2010 była wiceprezydentem naszego
miasta, a następnie wiceprezydentem Świętochłowic. Była także wiceprezesem Funduszu Górnośląskiego. Udało nam się uzyskać w tej sprawie komentarz ze strony
przewodniczącej Rady Miasta. – Złożyłam
wyjaśnienia. Ja przed wyjazdem badałam
się alkomatem. Alkomat wykazał 0,0. Okazało się, że alkomat miał ponad rok i nie był
kalibrowany – powiedziała przewodnicząca RM Ruda Śląska.
JO, mat. pras.
REKLAMA
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

XXV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Biblijne zmagania

Foto: JO

Za nami listopadowe posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Radni obradowali nad planem działań na najbliższe miesiące oraz dzielili się swoimi inicjatywami.

Radni zgłaszali swoje propozycje do harmonogramu prac.
Radni zamierzają w tym czasie skupić
się przede wszystkim na trzech, dotychczasowych inicjatywach. – Takim sztandarowym wydarzeniem jest konkurs ,,O Rudzki Mikrofon”. Będziemy to kontynuować,
bo frekwencja podczas koncertu ﬁnałowego ubiegłej edycji świadczyła o tym, że wydarzenie te wzbudza zainteresowanie nie
tylko młodych ludzi – mówi Dominik Kołodziej.
Młodzieżowa Rada Miasta ma zamiar
także przeprowadzić Turniej Debat Oksfordzkich. Trzecią inicjatywą ma być wolontariat oraz współorganizacja festiwalu
Polska Eire. Ponadto podczas czwartkowego posiedzenia radni zgłaszali nowe
propozycje oraz dyskutowali nad projektami do budżetu obywatelskiego.
JO

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu
dotyczącego części nieruchomości gruntowych położonych przy
ul. Solidarności, Solskiego, Ziętka i Piastowskiej 6B oraz garażu przy
ul. Ks. Potyki, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym
na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

50 uczestników, 45 minut i ok. 60 punktów do zdobycia – tak w skrócie można podsumować miejski etap
XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas 6-8, który w miniony czwartek (21.11) odbył
się w domu katechetycznym przy Paraﬁi Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach. Uczestniczyli w nim laureaci
poprzedniego etapu, który został przeprowadzony w rudzkich szkołach podstawowych.
W tym roku hasło konkursu zostało zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana
(J 6,35), czyli ,,Ja jestem chlebem życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć
nie będzie”. Celami konkursu było właśnie m.in. bliższe poznanie Ewangelii,
kształtowanie postaw chrześcijańskich
oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy
religijnej, a także zachęcenie do większej
aktywności na lekcjach religii i w życiu
szkoły. – Najpierw w kaplicy domu katechetycznego w Kochłowicach ks. proboszcz Jacek Błaszczok odprawił krótkie
nabożeństwo Słowa Bożego. Potem przez
45 minut uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w teście – mówiła Barbara
Totoń-Kryjak, doradca metodyczny religii oraz organizatorka miejskiego etapu
XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
Biblijnej.
Osoby, które uzyskały najwięcej punktów, mają szansę znaleźć się w czołówce,
która zmierzy się w ﬁnale wojewódzkim.

Foto: JO

Młodociani radni obradowali

To pierwsza kadencja, w trakcie której
radnych wybierano nie tylko wśród kandydatów ze szkół średnich, ale również z podstawówek. W sumie w skład Młodzieżowej
Rady Miasta wchodzi 29 osób. To właśnie
one obradowały podczas czwartkowego
(21.11) posiedzenia. – Młodzieżowa Rada
Miasta została powołana do tego, aby mieć
możliwość doradzania dorosłej Radzie
Miasta i opiniowania projektów uchwał,
które dotyczyć będą młodzieży i tematów
nam bliskich. Chcemy, żeby radni znali podejście młodych ludzi i wiedzieli, że nie są
nam obojętne sprawy, które dzieją się wokół nas – podkreśla Dominik Kołodziej,
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta na lata 2019-2021 oraz uczeń III Liceum Ogólnokształcącego.
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W miejskim etapie konkursu wzięło udział 50 uczniów.
Ten ma odbyć się w lutym przyszłego roku. Z kolei w najbliższy czwartek (28.11)
w kochłowickim domu katechetycznym

odbędzie się miejski etap XXV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla
uczniów klas 4-5.
JO
OGŁOSZENIA

Pamięci Pana Leona Wardasa
12 listopada 2019 roku odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku
Pana Leona Wardasa – Człowieka niezwykle prawego i szanowanego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletniego nauczyciela historii i wychowawcę młodzieży
w rudzkich placówkach oświatowych, a od roku 1987 do chwili odejścia na emeryturę
w roku 2005 wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Bytomiu.
Nagła śmierć zabrała spośród nas Kolegę i Przyjaciela, który naukę patriotyzmu, krzewienie szacunku do narodowej przeszłości i upowszechnianie śląskich tradycji uważał za
zadania najważniejsze w swej nauczycielskiej pracy. Lata mijały, a On nie tracił ciekawości świata i ludzi, a także niepowtarzalnego poczucia humoru.
Młodzież lubiła i obdarzała zaufaniem swego „pana od historii”, on zaś chętnie organizował dla niej zimowiska, półkolonie, wyjazdy na kolonie letnie, na zielone szkoły.
Koleżanki i Koledzy Nauczyciele zapamiętali Pana Leszka Wardasa jako organizatora wyjazdów na imprezy kulturalne do Krakowa i współorganizatora wycieczek zagranicznych do Paryża, Londynu, Wiednia, Pragi, Budapesztu,
Sztokholmu, Moskwy, Lwowa, Wilna.
Drogi Panie Leszku. Bardzo nas zasmuciłeś tym pospiesznym odejściem swoim. Spoczywaj w pokoju.
My Cię w naszych sercach mamy, my Cię tutaj wdzięcznym sercem wspominamy.

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

Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej
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Bielszowice

CZARNY LAS

Foto: AW

W klimacie śląskiej godki przebiegła
tegoroczna edycja Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „Cmok Song”.
W miniony weekend 350 uczestników po
raz 27. spotkało się w bielszowickim Domu Kultury i zaprezentowało swoje wokalne talenty. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyły liczne warsztaty artystyczne
i profilaktyczne. W sobotę (23.11) harcerze wzięli udział w festiwalowych przesłuchaniach i w koncercie zespołu Trzy Piąte,
a w niedzielę (24.11) zaprezentowali swoje talenty muzyczne podczas koncertu laureatów.
– Chcielibyśmy, żeby dzięki festiwalowi
młodsi uczestnicy oswoili się z tzw. wielką
sceną i tymi wszystkimi cudami, które widują tylko w telewizji. Dla starszych to
z kolei możliwość zaprezentowania swojego talentu oraz dorobku wokalnego i instrumentalnego – tłumaczył komendant festiwalu, Sebastian Niegel. – Ale ten festiwal
to nie tylko popisy wokalne. Jako organizatorzy staramy się, żeby uczestnicy spędzili
miło czas i zapoznali się z różnymi grami
logicznymi i planszowymi oraz wybawili się

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Foto: UM Ruda Śląska

Harcerski „Cmok Song”

Prezydent Grażyna Dziedzic wręczyła nagrody laureatom festiwalu.
na występach karaoke i podczas koncertu
zaproszonego zespołu – dodaje.
Jak zawsze podczas rudzkiego „Cmok
Songu” liczyła się pomysłowość i kreatywność. Nie trzeba było prezentować jedynie
znanych śląskich utworów, ale dobrze zna-

ne harcerzom piosenki ogniskowe ze zmienionymi na śląskie słowami. Zmagania
wokalne uczestników oceni profesjonalne
jury w składzie: Michalina Starosta, Justyna Wyrwich oraz phm. Janusz Stecz.

AL

WIREK

Foto: UM Ruda Śląska

Za nami kolejne spotkanie w ramach
„Twórczego Piątku na Ficinusie”. Tym razem mogliśmy go spędzić w klimacie muzycznym oraz patriotycznym. Wszystko za
sprawą koncertu pieśni patriotycznych,
które przygotowane zostały przez uczniów
rudzkiego Morcinka i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach
w ramach innowacji pedagogicznej wiedza
o regionie. Pieśni, które wykonane zostały
w kościele ewangelickim na Ficinusie, nawiązywały swoją tematyką do walk o niepodległość i Powstań Śląskich. – Nasz projekt powstał z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcieliśmy pokazać, że o wolność walczono nie
tylko wtedy, ale także w trakcie powstań
– mówiła Anna Morajko-Fornal, nauczycielka polskiego, historii i wiedzy o regionie w II Liceum Ogólnokształcącym
im. G. Morcinka.

Foto: AW

Muzycznie o historii Polski

Uczniowie wystąpili podczas koncertu na Ficinusie.
To właśnie uczniowie tej szkoły oraz
członkowie Amatorskiego Teatru „Pierro”
przygotowali i wykonali pieśni. Wcześniej
w ramach współpracy wspólnie przygoto-

wane zostało widowisko pod tytułem „To tu
rodziła się Polska”, które zaprezentowane
zostało w Rudzie Śląskiej i Katowicach.

JO

Minęło 71 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jednak nie
wszyscy dorośli pamiętali o tym, że prawa
te dotyczą też dzieci, bo przecież dziecko to
mały człowiek. W związku z tym 30 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych
spisała je w Konwencji o Prawach Dziecka.
Okazję tę postanowili uczcić uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 4.
Państwo, które podpisało konwencję,
automatycznie zobowiązało się do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce

obowiązuje ona od 1991 roku. Ponadto
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił
dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem
Praw Dziecka. W Szkole Podstawowej nr 4
w Czarnym Lesie świętowano ten dzień
wyjątkowo. Przez kilka tygodni prowadzono lekcję o tej właśnie tematyce. 20 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące te
działania. Podczas niego przed całą szkolną
społecznością i zaproszonymi gośćmi zaprezentowali się uczniowie placówki.

AW
OGŁOSZENIE

RUDA

25 lat ośrodka
w byłym hotelu robotniczym kopalni
„Wawel” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Dziś mieszkańcy zamieszkują pokoje jedno- lub dwuosobowe, wyposażone
w łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Lokatorzy mają także możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz wszelkich innych form aktywności. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych na
terenie placówki, wycieczkach oraz spotkaniach z mieszkańcami Domów Pomocy
Społecznej, a także innych środowisk. Ponadto nie brakuje spacerów, bo na terenie

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Foto: AW

W tym roku Dom Pomocy Społecznej
Ośrodek Święta Elżbieta świętuje 25-lecie
istnienia. Miejsce to przeznaczone jest dla
90 mieszkańców, którzy ze względu na
wiek i aktualny stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania oraz wymagają stałych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
Spotkanie jubileuszowe było okazją do podziękowania pracownikom oraz mieszkańcom ośrodka. Nie brakowało też wspomnień i życzeń.
Przypomnijmy, że w 1994 roku zakończono pierwszy etap prac adaptacyjnych

W ośrodku św. Elżbieta odbyła się
uroczystość 25-lecia.
ośrodka rozciąga się wypielęgnowany
kompleks ogrodowy z utwardzonymi alejkami i ławkami.
AW

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony,
którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności wymienionych
w wykazie mieszkań.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11,
wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430
m2, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmująca 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, zapisane na k.m.11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych
są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki figurują jako
– teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne
takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty
sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic
dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychodni i zabudowy garażowej, a także
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać
się z drogi publicznej ulicy Jana Dobrego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 340.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia
15.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 zł, przelewem na konto: Nr
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul.Jana Dobrego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 10.0018.00, piątek 8.00-14.00 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający
przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ część w nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 3.10.2019 r.
i 20.11.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący ½ część w prawie własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, użytek Ps-IV, obręb
Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4. Działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Cegielnianej, posiada nieregularny kształt;
grunt jest porośnięty drzewami i krzewami; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Cegielnianej. Do udziału w przetargu uprawnionymi są właściciele działek
nr: 3258/194, 3262/192 i 3762/201, dla których działka nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 26.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.01.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 27.12.2019 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cegielnianej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.
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Kanalizacja sanitarna to priorytet
W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się
z dwóch zadań rzeczowych: budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowokanalizacyjnej. Obecnie zrealizowano trzy zadania budowlane, w ramach jednego wykonano pierwszy etap, pięć kolejnych jest w różnych
fazach realizacji, ponadto częściowo zakupiono już specjalistyczny sprzęt.
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla zadania „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w mieście Ruda Śląska”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu
wynosi 8 378 292,91 PLN brutto. W ramach umowy Spółka uzyskała dofinansowanie
do kwoty 3 890 943,17 PLN czyli 85% wydatków kwalifikowanych. Dodatkowo
przedsiębiorstwo 27 marca 2019 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki
na przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda
Śląska”, współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020, celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta.

Zadania w trakcie realizacji:

Wszystkie te inwestycje stopniowo przekładają
się na poprawę jakości i standardu życia mieszkańców naszego miasta oraz przyczyniają się do
ochrony środowiska. Dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej udaje się ograniczyć proces przedostawania się niebezpiecznych substancji do
wody oraz gleby poprzez umożliwienie likwidacji osadników bezodpływowych.
Dlatego już w 2015 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło realizację zadań objętych projektem „Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”.
Jego głównym celem jest przyłączenie do sieci
kanalizacji sanitarnej ok. 380 osób zamieszkujących budynki, a także inne obiekty niezamieszkałe i instytucje publiczne, znajdujące się w pobliżu
realizowanych inwestycji. W sumie chodzi o sieć
o długości 3,92 km, z której ścieki są lub będą
odprowadzane do oczyszczalni ,,Barbara” oraz
,,Halemba-Centrum”.

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodnickiej
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczudlaka
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studziennej
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego,
Kochłowickiej (realizowany jest II etap zadania)
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego (trwa opracowanie
dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy)

Dotychczas po przeprowadzonych przetargach
wybudowano kanalizację sanitarną w ciągu ulicy
Kwiatowej w dzielnicy Bielszowice. Inwestycja
ta została zakończona w marcu 2018 roku i jest
ona przyszłościowa, ponieważ w pobliżu tej ulicy
budowane są kolejne domy. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej wybudowało kanalizację sanitarną także
w ul. Drobnej i OMP w Kochłowicach. Ponadto
wykonano pierwszy etap prac w ramach budowy
kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Pomorskiej, Kochanowskiego i Kochłowickiej. W
trakcie realizacji jest drugi etap tego zadania.
Oprócz tego zostanie wykonanych jeszcze pięć
innych inwestycji budowlanych.
Na tym jednak nie koniec. W ramach projektu
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” udało się także zakupić specjalistyczny sprzęt do obsługi sieci wod.-kan. Dofinansowaniem objęty został także system GIS (system
informacji geograficznej). Wszystko po to, by
jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej.
W sumie wszystkie zadania w ramach projektu
mają być zrealizowane do końca 2020 roku.
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Rudzki Informator Samorządowy
89 mln zł mniej na inwestycje oraz cięcia wydatków m.in. na sport, zabytki i kulturę. To najważniejsze konsekwencje dla przyszłorocznych finansów Rudy
Śląskiej, które spowodowały ustawowe zmiany w prawie. Projekt budżetu władze Rudy Śląskiej złożyły w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Do połowy grudnia ma ona teraz czas na zaopiniowanie dokumentu. Potem, pod koniec roku, nad budżetem będą obradować rudzcy radni.

Projekt budżetu na 2020 r. gotowy.
Będą cięcia

– Przygotowując projekt budżetu
miasta na przyszły rok stanęliśmy
przed ogromnym wyzwaniem i koniecznością podjęcia wielu trudnych decyzji
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Jeszcze niedawno planowaliśmy, że w 2020 r. zrealizujemy inwestycje na poziomie 156 mln zł, jednak
zmiany ustawowe spowodowały dla
miejskiej kasy wielomilionowe obciążenia i ubytki w dochodach. Sytuacja
jest wręcz dramatyczna, a co gorsza,
nic temu nie zawiniliśmy. Ponosimy
konsekwencje „odgórnych” decyzji na
szczeblu rządowym i parlamentarnym.
Z podobnymi problemami muszą się
teraz mierzyć samorządy w całej Polsce. Z tego powodu musieliśmy zrezygnować z wielu potrzebnych zadań i obniżyć budżet inwestycyjny do 67 mln zł.
Poza tym radykalnie ograniczyliśmy
wydatki bieżące. Nie było jednak innego wyboru. Omawiałam to z rudzianami podczas jesiennej tury spotkań
w dzielnicach. Zaskoczyło mnie wtedy
to, z jakim zrozumieniem przyjmują oni

naszą sytuację i bardzo za to dziękuję
– dodaje.
Z podobnymi problemami, co władze
Rudy Śląskiej, mierzą się obecnie samorządy w całej Polsce. Największym
źródłem problemów są ustawowe zmiany w systemie podatkowym, które
wpływają bezpośrednio na zmniejszenie dochodów bieżących. Z tego powodu Rudę Śląską pozbawiono w 2020 r.
dochodów na poziomie 27 mln zł. Do
tego trzeba doliczyć wzrost wydatków
związanych z podwyżkami dla nauczycieli, co kosztować będzie dodatkowych
19 mln zł. Niestety, kwoty tej nie uda
się pokryć z otrzymywanej od rządu
subwencji oświatowej, która pokryje
jedynie 65% wydatków na wynagrodzenia w oświacie.
Kolejna problematyczna sprawa to
wzrost wydatków spowodowanych
podwyższeniem pensji minimalnej,
z wyłączeniem z podstawy dodatku stażowego. To z kolei obciąży budżet dodatkowymi 9 mln zł. – Miasto jest pracodawcą dla ponad 5,7 tys. osób – to

pracownicy urzędu miasta, ale także
wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak instytucje kultury,
MOPS, MOSiR, czy wszystkie publiczne szkoły i przedszkola. W przyszłym
roku aż 41 proc. wydatków bieżących
będzie przeznaczonych na wynagrodzenia w tej sferze – tłumaczy prezydent
Dziedzic.
– Wiele zadań realizowanych siłami
samorządu jest tak naprawdę obowiązkiem państwa, które co prawda przeka-

zuje środki, lecz niestety nie są one wystarczające – uważa skarbnik miasta
Ewa Guziel. – Do systemu oświaty
w przyszłym roku dopłacimy prawie
114 mln zł. W dalszym ciągu będziemy
dokładać też do zadań zleconych, które
realizuje Biuro Geodety Miasta, USC,
Wydział Spraw Obywatelskich, a także

własnych – wskazuje skarbnik miasta.
Żeby „załatać dziury” w budżecie władze Rudy Śląskiej, wzorem innych
miast, chciały podwyższyć stawki podatku od nieruchomości. Uchwał w tej
sprawie nie przegłosowała jednak większość Rady Miasta. – W obecnej sytuacji to jedyna możliwość, żeby „podre-

częściowo MOPS. Dla przykładu w tym
roku dla miejskiej kasy to obciążenie
rzędu 5 mln zł – wylicza.
Żeby zbilansować budżet, władze
miasta na etapie jego projektowania
musiały zwiększyć dochody budżetowe
przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. – Przy dochodach mamy ograniczone pole manewru. Ponad 44 proc.
dochodów własnych stanowią środki
z PIT. Zostają podatki i opłaty lokalne,
które stanowią ok. 34 proc. dochodów

perować” budżet. Tak się dzieje w całej
Polsce. W ostatnim czasie uchwały
w sprawie podniesienia podatku od nieruchomości podjęto m.in. w Katowicach, Gliwicach, Świętochłowicach, czy
Mikołowie – wymienia skarbnik Guziel.
Jednocześnie rudzcy samorządowcy
musieli podjąć trudną decyzję, dotyczącą rezygnacji z niektórych zadań inwestycyjnych i ograniczenia wydatków
bieżących. – W pierwszej kolejności
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musieliśmy zabezpieczyć
wydatki tzw. obowiązkowe, m.in. na wynagrodzenia, czy zadania statutowe. Dopiero potem mogliśmy dokonywać cięć
i dotyczyło to tylko zadań fakultatywnych,
czyli nieobowiązkowych – zastrzega Grażyna Dziedzic. W ten
sposób w projekcie
budżetu miasta na
2020 r. nie ma pieniędzy na dotacje na sport, zabytki, organizację kolonii i półkolonii, czy stypendia naukowe i sportowe. – Na promocję miasta zarezerwowaliśmy jedynie 50 tys. zł i to
w większości tylko dlatego, żeby osiedle robotnicze „Ficinus” nie zostało skreślone ze Szlaku
Zabytków Techniki – tłumaczy prezydent Dziedzic.
Ogółem przyszłoroczne wydatki budżetowe
zaplanowane zostały w kwocie 871,5 mln zł, natomiast dochody na poziomie 895,7 mln zł. Uzyskana w ten sposób nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek. Miasto nie będzie też zaciągać
nowych zobowiązań, w ten sposób zmniejszy się
również ogólne zadłużenie miasta z 247,9 mln zł

do 223,7 mln zł. Na inwestycje w projekcie budżetu zapisano ponad
67 mln zł, z czego blisko
30 mln zł pochodzić ma
ze środków unijnych.
Najwięcej, bo 16 mln zł,
przeznaczonych ma być na
rewitalizację. – Kontynuować będziemy rekultywację terenu po koksowni
Orzegów, budowę Traktu
Rudzkiego oraz rewitalizację
podwórek. Ponad 15 mln zł
przeznaczyć chcemy na inwestycje związane z energooszczędnością i ograniczaniem niskiej emisji
– zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.
14 mln zł mają pochłonąć inwestycje drogowe,
m.in. dokumentacja i wykupy gruntów potrzebne
do budowy kolejnego odcinka trasy N-S, odwodnienie ul. Wyzwolenia, czy przebudowa dróg
gruntowych. Niespełna 4 mln zł przeznaczonych
ma być na realizację zadań w ramach budżetu
obywatelskiego. 2 mln zł zabezpieczono na kolejny etap modernizacji hali sportowej w Halembie,
a 1 mln zł na modernizację Wielkiego Pieca.
Sesja budżetowa, podczas której Rada Miasta
ma obradować nad budżetem, ma się odbyć
w grudniu br.
TK
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Najważniejsze planowane inwestycje
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”

Naszej długoletniej koleżance Halinie Oleksyk
oraz całej Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

Matki
składają
grono pedagogiczne i pracownicy
II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani
Aleksandrze Demarze-Mańce
dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 39
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIA | 27.11.2019

PREZYDENT
MIASTA RUDA
ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
– ul. Grodzka 7/1,
– ul. Kędzierzyńska 25B/3,
– ul. Ludwika Solskiego 1/26,
– ul. Energetyków 5/19
stanowiących własność Gminy Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.
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FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi

O DOKONYWANIE OPŁAT ZALEGŁYCH GROBÓW

na cmentarzach komunalnych przy ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu
oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat, będziemy groby

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi

O DOKONYWANIE OPŁAT ZALEGŁYCH GROBÓW

na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja w Halembie
oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat, będziemy groby

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
30 listopada /sobota/, godz. 18.00
KOBIETA NA ZAMÓWIENIE – Spektakl komediowy
– produkcja AVE TEATR
Przezabawna komedia, w której – jak to w życiu bywa, nawet najpiękniejsze marzenia, gdy tylko zaczną się spełniać, wywracają nasze
poukładane życie do góry nogami!
Autor: Norm Foster. Tłumaczenie: Mirosław Połatyński. Reżyseria:
Marcin Sławiński. Scenograﬁa i kostiumy: Barbara Guzik. Muzyka:
Jarosław Babula. Asystent scenografa: Weronika Wojtowicz. Występują: Beata Zarembianka, Jacek Kawalec, Dariusz Niebudek.
Bilety w cenie: 55 zł (parter), 45 zł (balkon)
1 grudnia /niedziela/, godz. 16:00
„Pomóż odbudować ich dom” – koncert charytatywny
Wystąpią dzieci i młodzież z ODK RSM „Matecznik, ODK RSM „ Pulsar”, ODK RSM „Jowisz”, szkoły tańca „Emocja” i Miejskiego Centrum
Kultury. W programie imprezy również: malowanie buzi, pokazy
technik kryminalistycznych, możliwość zakupu rękodzieła artystycznego i domowych ciast.
Wstęp wolny
6 grudnia /piątek/, godz. 10.00 i 17.00
„MIKOŁAJKI - ZAPOMINAJKI” – spektakl interaktywny
Teatru w Ruchu w Krakowie dla dzieci w wieku 4-11 lat
Spektakl przygodowy, w którym widzowie wspólnie z wesołymi postaciami Elﬁ i Reniferem-Raperem biorą udział w misji ocalenia Świąt
Bożego Narodzenia, próbując przywrócić pamięć Świętemu Mikołajowi.
Bilety w cenie: godz. 10.00 – 10 zł (parter i balkon), godz. 17.00
– 15 zł (parter i balkon)
7 grudnia /sobota/, godz. 16.00
Gramy dla Remika chorego na immunologiczne zapalenie naczyń
– koncert charytatywny
Remigiusz Murawski to artysta śląskiej estrady, założyciel grupy Duo
Bayer’s.
Wystąpią: Patrycja i Mariusz Doroz, Claudia i Kasia Chwołka, Ed’Ka,
Arkadia Band, Bogusława Piechura, Janina Libera, Bożena Mielnik,
Nas Troje, Michalina Starosta, Karolina i Adam Krawczyk, Adi, Anna
Matuszczyk, New For You, Freje, A To My, Kapela Dobrej Woli, Stiﬀ
Capella, Teresa Walerjanska, Time, Grzegorz Szromik, Harmonic,
Beata Mańkowska, Aldona, New Energy, Kasia Matejczyk, Krzysztof
Procek, Jacek Silski, Mateusz Troll, Darek Nowicki, Travers i inni.
Prowadzenie: Arkadiusz Wieczorek i Adam Stiborski. Ponadto odbędzie się kiermasz słodkości, książek, ozdób świątecznych.
Wstęp – cegiełki w cenie: 50 zł (parter), 45 zł (balkon) – do nabycia:
Radio Silesia, Zabrze, ul. Park Hutniczy 3-5, Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja, Ruda Śląska, tel. 510-211-470 (Ola), Rezerwacje telefoniczne pod nr: 512-646-789 (Dorota), tel. 694-836-101 (Justyna)
8 grudnia /niedziela/, godz. 16.00 i 17.15
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU
– CZARODZIEJSKI ŚWIĄTECZNY CZAS W MUZYCE
Koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci do lat 6 z rodzinami.
Bilety w cenie: 15 zł (dzieci), 25 zł (rodzice)
8 grudnia /niedziela/, godz. 12.00
KRAKOWSKI SALON POEZJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
W programie: poezja Jana Wołka w interpretacji Piotra Zawadzkiego,
aktora ﬁlmowego i teatralnego.
Bilety w cenie: 8 zł
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach,
ul. E. Kokota 170 tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
29 listopada, godz. 18.00
BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE” – Royal Lviv Ballet
Podczas polskiego tournèe arcydzieło sztuki baletowej – „Jezioro
łabędzie” Piotra Czajkowskiego zaprezentuje Royal Lviv Ballet. Ze-

spół złożony z najlepszych solistów zdobywa sceny baletowe całego
świata i prestiżowe, międzynarodowe nagrody. Spektakl w 2 aktach
i 4 odsłonach.
Cena biletu: 85 zł
30 listopada, godz. 18.00
„SPLECIONE DŁONIE I MY” – KONCERT OPERETKOWY
Podczas koncertu będzie można usłyszeć największe standardy muzyki amerykańskiej, słynne pieśni neapolitańskie, najpiękniejsze utwory
musicalowe i operetkowe oraz utwory rozrywkowe – całość okraszona dobrym humorem.
Bilety w cenie 40 zł.
6 grudnia /piątek/ godz. 16.00 i 18.00
„Sekret Świętego Mikołaja” – bajka dla dzieci
Opowiada o przygodach pewnego rodzeństwa, które za wszelką
cenę próbuje dowiedzieć się, skąd Święty Mikołaj bierze prezenty dla
dzieci. Wyruszają oni więc w długą wędrówkę, a po drodze spotyka
ich mnóstwo wspaniałych, ale też niebezpiecznych przygód. Barwne
i rozśpiewane przedstawienie kończy się szczęśliwie. Marcin i Marcelina odnajdują Mikołaja i dowiadują się wielu ciekawych rzeczy.
Reżyseria: Grzegorz Lamik. Muzyka: Paweł Szymkowiak. Występują:
Alicja Szymkiewicz, Bartosz Socha, Szymon Strużek.
Czas trwania: około 45 minut + rozdawanie prezentów (dla chętnych).
Bilety w cenie 12 zł.
9 grudnia /poniedziałek/, godz. 17.00
„Rudzkie Ptoki” – Spotkania hobbystów i pasjonatów
Cykl ,,Rudzkie Ptoki” to spotkania z pasjonatami i hobbystami w dziedzinach obejmujących szeroko rozumianą kulturę. Pierwsze spotkanie przedstawi hobbystów z terenu Rudy Śląskiej.
Wstęp wolny
Miejska Biblioteka Publiczna,
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86
27-28 listopada
„KakauSzale – Fest Literacki” – Festiwal śląskiej literatury
i Targi śląskiej książki
Od roku 2015 w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej Miejska
Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej organizuje śląski festiwal literacki, imprezę targowo-animacyjną. Śląscy wydawcy proponują swe
najnowsze książki (dostępne z rabatem), które podpisywane są przez
autorów biorących udział w imprezie. Równolegle odbywają się prezentacje autorskie. W roku 2016 impreza przyjęła nazwę „KakauSzale
– Fest Literacki”. W związku z czym oprócz strawy duchowej – obcowania z książkami i autorami, uczestnicy częstowani są szczególnym
napojem, czyli wywarem z łuski kakaowej, zwanej po śląsku kakauszalami. Oprócz poczęstunku oraz możliwości wygrania książek, organizowane są działania towarzyszące – np. wspólne pisanie książek, czy
słuchanie audiobooków.
27 listopada, godz. 18.00-21.00
Biesiada literacka i spotkanie autorskie
ze Szczepanem Twardochem
28 listopada, godz. 18.00
Finał XV edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego
im. Ks. Norberta Bonczyka
29 listopada, godz. 12.00-17.00
Targi Śląskiej Książki – sprzedaż książek przez wydawców
regionalnych wraz z prezentacją autorów
Wstęp wolny
Filia nr 18, ul. 1 Maja 32
12 grudnia /czwartek/, godz. 17.00
VIII Dzieciontko u Donnersmarcków – Przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne przygotowane przez Asocjację M&B&P-18.
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
GRUDZIEŃ 2019 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach
organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.
ORGANIZACJA
Miejska Biblioteka
Publiczna w Rudzie Śląskiej
– Filia nr 18
(tel. 32 242-67-92)

Fundacja Aktywni
Społecznie „AS”

Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Country”

Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
(RUTW)
tel. 32 244-20-80

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

MIEJSCE

Spotkanie Członków Seniorów Śląskiego Stowarzyszenia
Diabetyków

3, 10 i 17.12.2019 r.
w godz. 11.00-14.00

Spotkanie członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
– Koło nr 6 Halemba

każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 11.30-13.30

„Ewa zaprasza”

spotkanie odwołane

Klub Seniora – wieczór mikołajkowo-świąteczny
(prowadzenie Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266)

11.12.2019 r., godz. 17.00

Gimnastyka dla Seniorów

każdy wtorek i czwartek miesiąca
w godz. 18.00-19.00

Wykład:
Historia rodów arystokratycznych – Andrzej Godoj

12.12.2019 r., godz. 15.00

Seminarium:
„Fakty i mity o Bożym Narodzeniu”
– Damian Pomocka

5.12.2019 r., godz. 15.00

Akademia filmowa dla Seniorów – film pt. „Pavarotti”

13.12.2019 r., godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
– Filia nr 18
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska (Halemba)

Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Country”
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)
Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

Kino „Patria”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc styczeń 2020 roku do dnia 27.12.2019 r.
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl
Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

| Polecamy
Piotr Derlatka Jego portret.
Opowieść o Jonaszu Kofcie
Pierwsza biografia Jonasza Kofty – piekielnie inteligentnego ironisty,
poety-szydercy zdolnego do wychwycenia każdego paradoksu.
Mówił, że jego warsztat twórczy to najtańszy długopis – bo często je
gubi – i parę zwiniętych w kieszeni kartek, a najlepsze utwory pisze, kiedy jest czymś zaskoczony. A pisywał dla największych: Hanny Banaszak,
Zdzisławy Sośnickiej, Maryli Rodowicz, Ireny Santor, Łucji Prus, Michała
Bajora, Czesława Niemena, Jerzego Połomskiego i wielu innych.
Dziś nikt nie chce się przyznać, że był w SPATiF-ie, kiedy Kofta się dusił.
Indywidualista, dla którego najważniejsza była twórcza wolność, niezależność i dystans do świata. Dystans na pograniczu nieodpowiedzialności,
bo pijał za dużo, nie dbał o zdrowie i często nie dotrzymywał zobowiązań
podjętych w euforii życia towarzyskiego.

Halina Hila Marcinkowska Wieczni tułacze
Powojenna emigracja polskich Żydów

Emigracja, wygnanie, wyjazdy dobrowolne, wymuszone, upragnione, albo
niechciane, legalnie, albo nielegalne, wyjazdy bez powrotu – to los niemal
dwustu tysięcy Żydów, którzy po wojnie opuścili Polskę. Emigracja to jedno
z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać człowieka, to niepewność i lęk przed nieznanym. To także oderwanie – często na zawsze – od
wszystkiego, co pokochaliśmy, od miejsc i ludzi.
Gdy mówi się o żydowskiej emigracji, zazwyczaj przychodzi nam na myśl
rok 1968 i symboliczny Dworzec Gdański. Jednak rok 1968 to tylko epizod
znacznie dłuższej historii. Po 1968 roku Polskę opuściło kilkanaście tysięcy
osób pochodzenia żydowskiego. Dla porównania, w latach 1945-1947 wyjechało 150 spośród 250 tysięcy mieszkających w Polsce Żydów! Była to emigracja na masową skalę, w większości przypadków nielegalna, która doczekała się własnej nazwy i jest zazwyczaj określana jako „bricha” (hebr. ucieczka).
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Alan
i Olaf
Bujnowscy
dzieci
Sandry
i Łukasza
ur. 9.11.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Dawid Neumann
syn Jolanty i Andrzeja
ur. 14.11 (2870 g i 49 cm)

Natalia Płatek
córka Pauliny
ur. 16.11 (3300 g i 56 cm)

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Bruno Hołda
syn Magdaleny i Rafała
ur. 15.11 (3800 g i 57 cm)

Antonii Bukal
syn Małgorzaty i Mikołaja
ur. 16.11 (3550 g i 55 cm)

Jakub Skupiński
syn Anny i Pawła
ur. 16.11 (2866 g i 52 cm)

Tadeusz Gut
syn Agnieszki i Marcina
ur. 16.11 (3650 g i 57 cm)

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

Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie,
podłogi, itp. Tel. 601-292-699.
SKUTECZNE PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI. Tel.
519-639-121.
SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie – Ruda Śląska Czarny Las, Kokota 5, tel. 666-488-444 sklep-kominy.eu.

Nieruchomości
Julia Staśków
córka Katarzyny i Marka
ur. 15.11 (3350 i 53 cm)

Zuzanna Zulczyk
córka Aleksandry i Artura
ur. 19.11 (3040 g i 52 cm)

Ignacy Węgierek
syn Teresy i Marcina
ur. 18.11 (3450 g i 52 cm)

Aleksandra Krotla
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 18.11 (3130 g i 56 cm)

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL.
502-052-885, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka, tel. 730-770-900.

Mikołaj Łopaciński
syn Katarzyny i Wojciecha
ur. 20.11 (3980 g i 58 cm)

Jakub Banaszak
syn Agnieszki i Pawła
ur. 17.11 (2640 g i 52 cm)

Nela Szczyrba
córka Karoliny i Sebastiana
ur. 23.11 (2800 g i 53 cm)

Igor Klimas
syn Moniki i Arkadiusza
ur. 25.11 (3500 g i 56 cm)

Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 m2, tel. 793017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2,
Kochłowice, ul. Wirecka bliźniak 122 m2,
Bielszowice, ul. Na Piaski 112 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

Damian Szczyrba
syn Patrycji i Daniela
ur. 22.11 (3120 g i 51 cm)

Emilia Gajda
córka Dominiki i Łukasza
ur. 25.11 (3600 g i 56 cm)

Julia Popiel
córka Katarzyny i Sławomira
ur. 21.11 (2600 g i 51 cm)

Aleksander Rutyna
syn Marty i Dawida
ur. 22.11 (3870 g i 55 cm)

Wiktoria Zemła
córka Patrycji i Marcina
ur. 21.11 (3420 g i 54 cm)

Róża Sędrzak
córka Karoliny i Daniela
ur. 23.11 (3850 g i 53 cm)

Laura Grzesiak
córka Anny i Marcina
ur. 21.11 (3020 g i 54 cm)

Tymoteusz Owczarek
syn Joanny i Tomasza
ur. 21.11 (3580 g i 56 cm)

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

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

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Wojciech Klosz
syn Dominiki i Patryka
ur. 15.11 (3580 g i 58 cm)

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

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

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Maksymilian Kwoczała
syn Anny i Marka
ur. 16.11 (3500 g i 55 cm)

Motoryzacja

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

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

Hanna Toboła
córka Agaty i Szymona
ur. 18.11 (3600 g)

Sprzedam M-4, 53 m2, Kochłowice, bez pośredniców. Tel. 660-835-690.

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

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

Wiktor Pielecki
syn Natalii i Patryka
ur. 16.11 (3940 g i 55 cm)

Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 502-812-504.

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 0,30 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
Zarabiaj więcej niż w Polsce! Pracuj jako
opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz
niemieckiego? Nauczymy Cię! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 506 288 940.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sanitariusza-noszowego NZOZ Paktor, tel. 32 77171-02 lub 32 771-70-07 ew. e-mail: praca@
paktor.com.pl
Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.
Zatrudnię panią – wykształcenie średnie, wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biurze w zakładzie
pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę
przesłać na adres biuro@hofman-dompogrzebowy.pl.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel.
32 271-09-66 781-989-873.
Zatrudnię na stanowisku stróża – parking strzeżony w Wirku. Tel. 513-129-354.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280675.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli
przy ul. Akacjowej 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-Goduli
przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1445/24 o powierzchni 1462 m2,
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2,
zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6 (dział III i IV
ww. księgi wolny jest od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, porośnięta roślinnością
trawiastą i drzewami, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Akacjowej zapewniony jest poprzez gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr: 1354/24,
1437/24, 1450/24, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych.
W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków budowy zjazdu.

SPORT | 27.11.2019

AKROBATYKA

OGŁOSZENIA

Akrobatyczne występy w Libiążu
Akrobaci KPKS-u Halemba Ruda
Śląska po raz kolejny udowodnili, że
stać ich na wiele. W niedzielę (24.11)
w Libiążu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Małopolski w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i trampolinie,
w których wzięło udział 13 klubów.
53 rudzkich akrobatów startowało
w kategoriach zespołowych w klasie
młodzieżowej, trzeciej sportowej oraz
youth, uzyskując bardzo dobre noty.
WYNIKI
Dwójki kobiet youth: 1. miejsce
– Lilianna Szudy i Dagmara Piktas;
7. miejsce – Natasza Dańko i Julia Tomaszek. Trójki kobiet youth: 2. miejsce – Milena Gabrysiak, Zuzanna Krawieczek i Pola Mendocha; 5. miejsce:

TENIS ZIEMNY

Udany występ
tenisisty

Maja Kuropatwa, Alicja Szal i Joanna
Kłapuch; 6. miejsce: Lena Niedobecka, Zuzanna Kłapuch i Nadia Witek;
8. miejsce: Martyna Kahl, Natalia
Rudzka i Amelia Ksiniewicz; 9. miejsce: Martyna Szymik, Agata Kołodziej
i Nadia Wróżek. Dwójki mieszane
youth: 1. miejsce – Natalia Dziób
i David Biliaiev. Dwójki kobiet klasa
trzecia: 3. miejsce – Weronika Szczyrba i Emilia Żurakowska; 6. miejsce
– Marta Wodok i Magdalena Klein.
Trójki kobiet klasa trzecia: 4. miejsce
– Aleksandra Babik, Julia Kuczera
i Natalia Sędłak; 5. miejsce – Zuzanna
Sadzewicz, Angelika Pytlok i Maja
Cylok; 6. miejsce – Magdalena Koper,
Paulina Baran i Alicja Halor. Dwójki

kobiet klasa młodzieżowa: 3. miejsce
– Emilia Kucharska i Salome Tomaszewska; 7. miejsce – Natalia Jurzysta
i Zoﬁa Wormut; 8. miejsce – Nikola
Tańcula i Jasmin Tomaszewska. Trójki
kobiet klasa młodzieżowa: 4. miejsce
– Julia Galowy, Maja Kleśta i Hanna
Jarno; 6. miejsce – Salome Tomaszewska, Agata Kleśta i Julia Bieloch;
7. miejsce – Emilia Kucharska, Hanna
Błaszczyk i Milena Kowalska. Dwójki
mieszane klasa młodzieżowa: 1. miejsce – Zuzanna Litwińska i Michał
Czarnik; 2. miejsce – Milena Kowalska i Adrian Miździoł. Dwójki mężczyzn klasa młodzieżowa: 1. miejsce
– Adrian Miździoł i Maksymilian
Czarnota.

KARATE

Medale dla karateków

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 227.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.01.2020 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia
2.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 11.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63

Tenisista na zawodach
w Zabrzu wykazał się dobrą formą.

Duży sukces w międzywojewódzkim
turnieju tenisa ziemnego osiągnął Karol
Jastrzębski. Zawodnik TKS-u Slavia
Ruda Śląska sprawdził swoje siły w kategorii do lat 12.
Podczas zawodów, które zostały rozegrane w Zabrzu, Karol w grze podwójnej okazał się bezkonkurencyjny
i zajął pierwsze miejsce, a w grze pojedynczej po bardzo zaciętej walce musiał uznać wyższość przeciwnika, jednak dopiero stało się to w ﬁnale i ostatecznie rudzianin był drugi.

Międzynarodowy turniej okazał się szczęśliwy dla karateków z Rudy Śląskiej.

Trzy złote, cztery srebrne i siedem
brązowych medali wywalczyli rudzcy
karatecy w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie
odbył się XI Międzynarodowy Turniej
Carbon Cup. To jednak nie wszystko.
Sportowcy zajęli też drugie miejsce
w klasyﬁkacji drużynowej.
WYNIKI INDYWIDUALNE:
Igor Jarosz – 1. miejsce (kumite),
Laura Pawleta – 2. miejsce (kumite,
kata), Marek Antczak – 1. miejsce (ku-

mite), 3. miejsce (kata), Vitalii Slipchenko – 3. miejsce (kumite), Eryk
Izydorczyk – 2. miejsce (kumite), Sylwia Pieter – 3. miejsce (kata), Daniel
Dutkiewicz – 2. miejsce (kumite),
Franciszek Działach – 1. miejsce (kumite), Maja Modrzyk – 3. miejsce (kumite), Paulina Plewnia – 3. miejsce
(kumite), Jakub Groń – 3. miejsce (kumite), Krzysztof Ziemecki – 3. miejsce
(kumite).
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ZAPASY

Brąz dla Jakuba Dudy

SPORT | 27.11.2019

JU-JITSU

Podopieczni „Pulsaru” i „Matecznika” triumfowali

Międzynarodowy
turniej
okazał się
szczęśliwy
dla karateków
z Rudy Śląskiej.
Młodzi zapaśnicy trenują pod okiem Tomasza Garczyńskiego.
Jakub Duda został brązowym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików
w zapasach w stylu wolnym. Zawody
rozegrane zostały w Stargardzie
i uczestniczyło w nich 244 zawodników
z 59 klubów. Jakub Duda rywalizował

w kategorii do 68 kg. Kamil Zanjat
i Klaudiusz Gwózdek zajęli piąte miejsca w swoich kategoriach wagowych.
Jest to 26 medal Mistrzostw Polski
„wolniaków” z ZKS-u Slavia Ruda
Śląska w tym roku.

BOKS

Pięściarze wywalczyli medale
Trzy medale przywieźli zawodnicy
UKS-u Śląsk Ruda Śląska. W miniony
weekend (23-24.11) w Bytomiu odbył
się Międzynarodowy Memoriał Bokserski Leszka Błażyńskiego, na którym pięściarze UKS-u wywalczyli
złoto i dwa srebra.
Złoto powędrowało do Marcela Janickiego (64 kg, młodzieżowiec). Srebro z kolei zdobyli Oskar Lesz (75 kg,
młodzieżowiec) oraz Bartłomiej Strusiński (64 kg, junior). Warto też dodać,
że podczas XV Międzynarodowego
Turnieju Bokserskiego im. Jerzego
Krasnożona, który odbył się na początku listopada, zawodnicy rudzkiego klubu zdobyli dwa medale. Srebrny
wywalczył Marcel Janicki, a brązowy
medal zdobył Bartłomiej Strusiński.

Zawodnikami opiekuje się
trener Eugeniusz Sarota.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222)
wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska o powierzchni 21354 m², położonej w Rudzie
Śląskiej-Orzegowie w rejonie ulic Jerzego Ziętka i Bytomskiej,
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki: nr 2938/159
o powierzchni 18818 m², użytek „Bz” i nr 2939/159 o powierzchni
2536 m², użytki „Bz, LzIII, Tr”, obręb Orzegów, karta mapy 1, KW
nr GL1S/00017961/4, która zostanie sprzedana w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza nieruchomości
do przetargu wynosi 2.892.000,00 zł.

Na co dzień trenują w ODK RSM
„Pulsar” i ODK RSM „Matecznik”,
a w minioną sobotę (23.11) triumfowali w Rybniku. Młodzi zawodnicy
wzięli udział w X Zawodach Realnej
Samoobrony zorganizowanych przez
Rybnicki Klub Ju-Jitsu Sportowego
i wywalczyli medale – dokładnie dwa
złote i sześć brązowych.
– W zawodach wzięło udział przeszło 130 zawodników z całego Śląska,

a medale i dyplomy zwycięzcom wręczył Mariusz Wowra, prezes Rybnickiego Klubu Ju-Jitsu Sportowego
w Rybniku oraz Paulina Szumska,
która niedawno przywiozła brązowy
krążek z Mistrzostw Europy Juniorów i Młodzieżowców w Ju-Jitsu
w Bukareszcie – podkreśla Damian
Belok, starszy instruktor w ODK
RSM „Pulsar”. Medaliści z Rybnika
trenują pod okiem Zdzisława

Mikody i Kamila Mikody. Medale
zdobyli: Kamil Stawiarski (złoto
w kat. 6-8 lat), Przemysław Hajok
(złoto w kat. 6-8 lat), Paweł Siedlaczek (brąz w kat. 11-12 lat), Piotr
Belok (brąz w kat. 12-13 lat). Ponadto Alicja Siedlaczek, Janusz Walecki, Krzysztof Nocko, Konrad
Konieczko i Janusz Walecki zdobyli
brązowe medale w kategorii dzieci
6-8 lat.
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