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POMAGAMY
Rudzianki
w potrzebie

ABSOLUTORIUM

SPORT

Radni na „tak”,
czy na „nie”?

Capoeira
dla każdego

Sylwia i Alicja pilnie potrzebują
pomocy. Liczy się każda złotówka,
dzięki której rudzianki dostaną szansę na lepsze życie. Dlatego po raz kolejny udowodnijmy, że mamy wielkie
serca. Jeszcze przez kilka dni można
wesprzeć Sylwię, która zachorowała
na nowotwór złośliwy. Trwa chemioterapia. Teraz Sylwię czeka zabieg,
a następnie rehabilitacja. Alicja przeszła z kolei trudną operację i rozpoczyna się jej długi powrót do zdrowia.
Pieniądze ze zbiórek i licytacji przeznaczone zostaną na zakup m.in. leków oraz rehabilitację obydwu rudzianek.
Więcej str. 3

W najbliższy czwartek rudzcy radni
zadecydują o udzieleniu bądź nie absolutorium prezydent miasta za wykonanie budżetu w 2019 roku. Komisja
Rewizyjna Rady Miasta złożyła pozytywny wniosek w tej sprawie. Podczas
sesji absolutoryjnej odbędzie się także
głosowanie nad wotum zaufania dla
prezydent Grażyny Dziedzic. To dobry czas, aby podsumować, jaki był
ubiegły rok pod względem zarządzania miastem i jego ﬁnansami
– także w liczbach. W wywiadzie rozmawiamy również o tym, co mieszkańców Rudy Śląskiej czeka w kolejnych miesiącach. Więcej str. 2 i 4-5

Magda „Pombinha” Gula to rudzianka, która opowiada nam o swojej wielkiej pasji, którą jest capoeira,
a która – według niej – jest sportem
dla każdego. Magda otrzymała dwa
lata temu tytuł instruktora tej sztuki
walki, a w ostatnim czasie zdobyła
złoty medal w kategorii kobiet podczas międzynarodowych zawodów
capoeiry, które odbyły się w Grecji
oraz drugie miejsce w kategorii instruktorów na Węgrzech. Od września będzie można się z nią spotkać
podczas zajęć, które mają się odbywać w klubie Academia Gorila Ruda
Śląska w Halembie.
Więcej str. 7

Ruda Śląska
w żółtej
strefie
Więcej str. 3

• Nie ma obowiązku zakrywania
twarzy i ust w otwartej przestrzeni
(jeżeli jest zachowany dystans)
• Wydarzenia sportowe, kulturalne
i seanse w kinach mogą odbywać
się z udziałem 25 proc. widowni
• Limit gości w lokalach
gastronomicznych jak dotychczas
(1 osoba na 4 m2)
• Uroczystości rodzinne mogą
odbywać się do 100 osób
• Zniesiono limit uczestników
wydarzeń religijnych w kościele
• Zwiększono limit osób
w siłowniach oraz klubach ﬁtness
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Czas podsumowań, czas oceny

– W ubiegłym roku dopiero drugi
raz w historii prezydentury otrzymała Pani absolutorium za wykonanie
budżetu. Ma Pani nadzieję na to, że
w najbliższy czwartek radni po raz
trzeci będą na „tak”?
– Nie mam pojęcia, jak ostatecznie
zagłosują radni i na nic się nie nastawiam. Przyzwyczaiłam się już do tego,
że przy tym głosowaniu twarde dane
i fakty czasem schodzą na dalszy plan
– liczy się polityka. Każdy scenariusz
jest więc możliwy, choć warto podkreślić, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta
złożyła wniosek o udzielenie mi absolutorium za wykonanie budżetu za
2019 rok. Zyskał on pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, więc jest „zielone światło”,
żeby radni zagłosowali na „tak”. Przypominam, że absolutorium udziela się
prezydentowi za wykonanie budżetu
miasta w danym roku. W ocenie RIO
dobrze sobie poradziliśmy z tym zadaniem. Ale z doświadczenia wiem, że to
nie ma znaczenia dla niektórych radnych. Podczas sesji rozpatrywany będzie
też „Raport o stanie miasta” za ubiegły
rok, potem zaś odbędzie się głosowanie
nad wotum zaufania (więcej o raporcie
na str. 4-5). Ten instrument oceny został
wprowadzony od tej kadencji samorządu i ma daleko idące skutki. Konsekwencje nieudzielenia wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta wotum
zaufania są bardzo poważne – jeżeli dojdzie do tego w dwóch kolejnych latach
z rzędu, to radni mogą podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania.
– Choć sytuacja jest tak szczególna,
że chciałoby zapytać się o obecną sytuację miasta, to czwartkowa sesja
dotyczyć będzie podsumowania ubiegłego roku. Jaki on był, jeżeli chodzi
o zarządzanie miastem? Jest Pani zadowolona?
– To był bardzo trudny rok, bo to właśnie wtedy wprowadzone zostały zmiany, które poważnie odbiły się na finansach samorządów. Musieliśmy mocno
zmienić nasze plany finansowe, rezygnując nie tylko z wielu inwestycji, ale
również ograniczając wydatki bieżące.
Z powodu zmian w systemie podatkowym, wprowadzonych w trakcie roku
budżetowego, pozbawiono nas wielomilionowych dochodów. Gdy zaczęliśmy głośno protestować, to od przedstawicieli partii rządzącej usłyszeliśmy, że
w ostatnich latach samorządy bogaciły
się na wzroście wpływów z podatku
PIT. Do tej pory te dochody faktycznie
rosły, ale jeszcze szybciej od nich rosły
nasze wydatki. Szkoda, że tego rząd już
nie mówi. Powiem więcej, te wydatki
rosły nie dlatego, że jesteśmy tak roz-

rzutni, tylko z powodu zmian ustawowych wprowadzanych przez rząd i parlament. Wszystko to dokładnie policzyliśmy. Okazało się, że w latach
2014-2019 dla Rudy Śląskiej wzrost dochodów z PIT wyniósł niespełna
64 mln zł, a wzrost samych wydatków
na wypłaty dla pracowników samorządowych to ponad 71 mln zł, w tym ponad 52 mln zł na wynagrodzenia
w oświacie. A gdzie pozostałe podwyżki, które obciążają budżet miasta? Pomiędzy 2015 a 2019 r. nasze wydatki na
oświatę wzrosły o ponad 43,2 mln zł,
przy czym w tym czasie subwencja
oświatowa wzrosła jedynie o około
21,8 mln zł. Z powodu zbyt małych
środków przekazywanych Rudzie Śląskiej przez rząd do każdej złotówki
otrzymanej z subwencji i dotacji oświatowej miasto musiało w ubiegłym roku
ze swojego budżetu dokładać 0,77 zł,
czyli w sumie ponad 110,2 mln zł. Mogę tak wyliczać dalej… Otrzymywane
z budżetu państwa środki pokryły jedynie 69 proc. wydatków miasta na wynagrodzenia w oświacie. Co za tym idzie,
do samych tylko wynagrodzeń nauczycieli dopłaciliśmy blisko 15 mln zł.
Radni mają świadomość, jaka jest sytuacja i z czego się wzięła, choć nie wszyscy mają odwagę głośno to powiedzieć.
Pod koniec ubiegłego roku, a więc tego,
który będzie oceniany podczas czwartkowej sesji, większość z nich przegłosowała nawet apel do rządu w sprawie
trudnej sytuacji budżetowej Rudy Śląskiej. W większości nie podpisali się
pod nim jedynie przedstawiciele PiS.
– Porozmawiajmy o tym, czego nie
udało się zrobić. Między innymi budowa trasy N-S jest w zawieszeniu.
Pozostałe inwestycje unijne też raczej
realizowane są wolniej niż szybciej.
Można odnieść wrażenie, że w mieście
nastąpił inwestycyjny zastój…
– Na szczęście to tylko wrażenie.
Wciąż realizujemy w mieście wiele inwestycji, przede wszystkim tych finansowanych ze środków unijnych. Wśród
nich są: rewitalizacja koksowni, podwórek, instalacja nowego oświetlenia LED,
termomodernizacje… Nie ma tu żadnego zastoju. Realizację trasy N-S w kierunku autostrady trzeba było zawiesić,
bo jedyna oferta, która została złożona
w przetargu, przewyższała kosztorys
o 100 mln zł. To przecież gigantyczne
pieniądze! Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko unieważnić przetarg i zlecić podział dokumentacji projektowej
na dwa mniejsze odcinki. Inaczej nie
udźwigniemy finansowo tego przedsięwzięcia. Wydatki na inwestycje w ubiegłym roku wyniosły ponad 104 mln zł.
To mniej niż pierwotnie zakładaliśmy,
bo z części przedsięwzięć zrezygnowa-

liśmy, gdy dowiedzieliśmy się o zmianach podatkowych uszczuplających dochody samorządów. Proszę pamiętać, że
te ponad 100 mln zł na inwestycje to
jedna ósma całego budżetu. To naprawdę dużo.
– Ten rok to cięcia, jeżeli chodzi
m.in. o sport, zabytki i kulturę. Czy to
oznacza, że 2019 rok był ostatnim,
kiedy to udało się „domknąć” budżet
Rudy Śląskiej?
– Ten rok również mamy „domknięty”, inaczej projekt budżetu negatywnie
zaopiniowałaby Regionalna Izba Obrachunkowa. Tyle tylko, że udało się to
zrobić wyłącznie dzięki cięciom wydatków. Przede wszystkim musieliśmy zapewnić pieniądze na zadania obowiązkowe, a dotacje dla klubów sportowych,
imprezy kulturalne czy renowacja zabytków takimi nie są. To nie była łatwa
decyzja, a jej konsekwencje odczuwam
na własnej skórze. Było to jednak jedyne rozwiązanie. Nie chcę nadmiernie
zadłużać miasta, bo wiem, czym to się
może skończyć. Już to „przerabiałam”
i nikomu nie życzę, by musiał podejmować tak dramatyczne decyzje jak ja 9 lat
temu. Byłoby łatwiej, gdyby na budżecie miasta nie ciążył kredyt zaciągnięty
na budowę Aquadromu. Ale z tym już
nic nie da się zrobić. Musimy wszyscy
wypić piwo, które ktoś nam kiedyś nawarzył. Od razu dopowiem – ja nie neguję samej inwestycji, natomiast krytycznie oceniam sposób jej finansowania. Poza tym „czkawką” odbija się
opór części radnych przed urealnieniem
stawki opłaty za śmieci. Z tego powodu
musimy dokładać do obsługi systemu
pieniądze z budżetu miasta, i to niemałe, bo około 8 mln zł. Do dziś nie umiem
też zrozumieć, dlaczego Rada Miasta
nie zdecydowała się na podwyższenie
podatku od nieruchomości. Niestety, tak
w aktualnej sytuacji muszą sobie radzić
samorządy. Takie decyzje podjęły rady
miast m.in. w Katowicach, Gliwicach,
Chorzowie, Bytomiu czy Zabrzu. Dla
przeciętnego mieszkańca to są naprawdę „groszowe” sprawy – dla budżetu
miasta milionowe… Odpowiedzialność
za miasto i mieszkańców wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji, często
niepopularnych, bo nie da się zjeść
ciastka i mieć ciastka. Coś za coś.
– Nie spodziewała się chyba Pani, że
rok, w którym minie dekada, odkąd
zarządza Pani miastem, będzie taki
trudny i pełen wyzwań. Niedawno poinformowała Pani o kolejnych, niższych w porównaniu do ubiegłego roku, wpływach z podatku PIT za lipiec.
– Rzeczywiście, udziały z tytułu podatku PIT za lipiec są mniejsze od ubiegłorocznej transzy za ten miesiąc o blisko 700 tys. zł, a ogółem od początku

tego roku dostaliśmy o prawie 8,5 mln zł
mniej. Nawet jeżeli do tego dodamy
7,4 mln zł, które mamy „obiecane”
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli z tych słynnych
czeków, z którymi politycy partii rządzącej tak chętnie fotografowali się
przed wyborami prezydenckimi, to
wciąż jest to o 1 mln zł mniej niż przed
rokiem. Ten milion złotych nie byłby
problemem, gdyby wydatki miasta pozostały na takim samym poziomie jak
w 2019 r. Niestety, tylko w związku
ze wzrostem pensji minimalnej, z budżetu miasta będziemy musieli wydać
w tym roku o ok. 9 mln zł więcej. Do
tego dochodzą podwyżki w oświacie
czy ciągle rosnące dopłaty miasta do
gospodarki odpadami itd. Mogłabym
tak długo wymieniać… Każdego roku
przy wzroście wydatków odnotowywaliśmy wzrost wpływów z PIT – od kilku
do nawet 18 mln zł. W tym roku nie
dość, że nie otrzymamy większych
wpływów, to mogą być one znacznie
mniejsze niż przed rokiem. Gdy pod koniec ubiegłego roku dzieliliśmy się obawami, że tegoroczne dochody z PIT
mogą być niższe, to niektórzy radni mówili nam, byśmy nie dramatyzowali i że
trzeba z optymizmem patrzeć w przyszłość. Do dziś mam te słowa w pamięci. Rzeczywistość je jednak zweryfikowała. Zawsze w kwestii zarządzania finansami miasta trzymałam się twardych
danych i realnych wskaźników, nigdy
nie podchodziłam do tych spraw na zasadzie „jakoś to będzie”. Jak widać, różne są do tego podejścia, być może niektórzy za bardzo napatrzyli się na świat
przez „różowe okulary” albo z premedytacją chcieli „wpuścić nas w maliny”.
– Pani prezydent, myślę też, że wielu
mieszkańców zastanawia się, co będzie
dalej z rudzkimi kopalniami, a zwłasz-

Foto: mat. pras.

W najbliższy czwartek (26.08) rudzcy radni zadecydują o udzieleniu bądź nie absolutorium prezydent miasta za wykonanie budżetu w 2019 roku.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta złożyła pozytywny wniosek w tej sprawie. Podczas sesji absolutoryjnej odbędzie się także głosowanie nad wotum
zaufania. To dobry czas, aby podsumować, jaki był ubiegły rok pod względem zarządzania miastem i jego finansami, a także co nas czeka w kolejnych
miesiącach. Rozmawiamy o tym z Grażyną Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

cza KWK Ruda Oddział Bielszowice.
Ludzie boją się o miejsca pracy. Czy
włączono Was w rozmowy o przyszłości górnictwa w Rudzie Śląskiej? Może
Pani uspokoić mieszkańców?
– Rząd z nami w ogóle na ten temat
nie rozmawia, zostaliśmy całkowicie
pominięci. Gdy zapowiedziano, że powołany zostanie specjalny zespół, który
opracuje plan naprawczy dla Polskiej
Grupy Górniczej, to prosiliśmy, żeby
włączyć do niego samorządy. Niestety,
do dziś nikt do nas się w tej sprawie nie
odezwał. Cóż… Jakoś musimy się z tym
pogodzić. Bardziej zabolało mnie to, że
lider górniczej „Solidarności” stwierdził, że samorządowcy dotąd siedzieli
cicho i „wreszcie zorientowali się”, jak
likwidacja kopalń wpłynie na sytuację
społeczno-ekonomiczną gmin górniczych. Brak słów. Mogę pokazać pisma,
które zostały wysłane w obronie miejsc
pracy w górnictwie. Doskonale wiem,
jakie problemy rodzi zamykanie kopalń,
bo kiedy 13 lat temu likwidowano
KWK „Polska-Wirek” byłam dyrektorem MOPS. Owszem, pracownicy
otrzymali odprawy, ale dramat zaczynał
się, gdy wydali te pieniądze. U niektórych poszło to bardzo szybko, a my
zgodnie z prawem już nie mogliśmy
wypłacić żadnych innych świadczeń. Ja
to doskonale rozumiem, że branżę trzeba
zrestrukturyzować, ale to musi być proces rozłożony na lata i prowadzony
we współpracy wszystkich zainteresowanych stron, inaczej, grozi nam zapaść.
– Dziękuję za rozmowę.
JO
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 21.08.2020 r.
do dnia 11.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej,
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi
1445/24 o powierzchni 1462 m2 i 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, która w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol
planu MN1, ZN1). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
507.000,00 zł.

KORONAWIRUS

Zmiana strefy, zmiana zasad

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę miast i powiatów znajdujących się
w strefach żółtej lub czerwonej. Zgodnie z zapowiedziami z ostatnich dni Ruda
Śląska od 22 sierpnia (sobota) zakwalifikowana została do tej pierwszej.
Na nowej liście w strefie czerwonej
umieszczono powiaty: wieluński, nowosądecki, rybnicki, lipski, nowotarski
oraz Nowy Sącz i Rybnik. Natomiast
w strefie żółtej znalazły się powiaty: tatrzański, ostrzeszowski, ostrowski, pajęczański, przemyski, pszczyński, jarosławski, radziejowski, łowicki oraz Ruda Śląska, Żory i Biała Podlaska.
Z czym dla mieszkańców wiąże się
przebywanie w tzw. żółtej strefie? Wychodząc m.in. na ulice, nie musimy już zakładać maseczek. Obowiązek zakrywania
twarzy i ust w otwartej przestrzeni publicznej został bowiem zniesiony. Oczywiście nadal należy zachować dystans
społeczny. Podobnie jak w całym kraju,
wciąż obowiązuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach (w tym m.in.
w środkach transportu zbiorowego oraz
w obiektach handlowych lub usługowych).
Do stanu sprzed utworzenia stref
w Rudzie Śląskiej wróciła również wewnętrzna komunikacja autobusowa, gdzie
na czas obowiązywania czerwonej strefy
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wprowadzono limit 30% wszystkich
miejsc. Zniesiono też limit osób uczestniczących w nabożeństwach religijnych
w kościele. Jedyne zalecenie to zakrywanie nosa i ust. Zwiększono z kolei liczbę
gości na spotkaniach rodzinnych (np. weselach). Ostatnio było to 50 osób, teraz
może ich być do 100. Ponadto zmieniono
limit osób, które mogą w jednym czasie
przebywać w siłowniach oraz klubach fitness. W czerwonej strefie na jedną osobę
miało przypadać 10 m2, obecnie jest to
7 m2. Utrzymano za to limit osób w lokalach gastronomicznych (1 osoba na 4 m2).
Jeżeli chodzi o sport i kulturę, to w wydarzeniach może uczestniczyć 25 proc. widowni. To samo dotyczy udziału w seansach kinowych.
Dodajmy, że strefa żółta obowiązuje
w miejscowościach, gdzie jest od 6 do
12 potwierdzonych przypadków koronawirusa na 10 tys. mieszkańców. Jeżeli
liczba ta spadnie i będzie się utrzymywała, Ruda Śląska zostanie przydzielona do
zielonej strefy, jeżeli wzrośnie – do czerwonej. 
Joanna Oreł

POMAGAMY

Pomoc pilnie potrzebna

Sylwia i Alicja to rudzianki, których świat został wywrócony do góry nogami z powodu choroby. Liczy się każda złotówka, by dostały one szansę na lepsze życie. Dlatego po raz kolejny udowodnijmy, że mamy wielkie serca.
– Wrażliwość ludzka i chęć pomocy innym mogą wydawać się w tych czasach już
niemodne. Okazuje się jednak, że jest mnóstwo osób, które udowadniają, że tak nie
jest i robią wszystko, aby pomóc drugiemu
człowiekowi. Co ważne, w XXI wieku bardzo przydatne w tym są media społecznościowe. Dzięki nim udaje się dotrzeć do
dużej liczby osób, które chętnie pomagają
– podkreśla Elżbieta Żurek, organizatorka
zbiórki dla Alicji. – W ostatnim czasie pojawia się wiele apeli o pomoc ludziom
w potrzebie. Bardzo mnie cieszy, że w takich sytuacjach nie zapominamy o drugim
człowieku. Zdaję sobie sprawę z tego, iż
tego typu akcji jest sporo, a potrzebujących
osób przybywa. Na szczęście coraz większa
jest też chęć pomocy. Moja cudowna babcia Maria zawsze mówiła, że jeśli komuś
dasz coś dobrego, to nawet nie wiesz, kiedy
ze zdwojoną siłą wróci to do ciebie. I to jest
prawda – dobro powraca – dodaje.

Jeszcze przez kilka dni można wesprzeć
Sylwię, absolwentkę I Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej, która zachorowała na nowotwór złośliwy. W tej
chwili nie może ona pracować. Trwa chemioterapia. Sylwię czeka też operacja, a następnie rehabilitacja i walka o powrót do
zdrowia. Właścicielka zakładu, w którym
pracuje Sylwia, zorganizowała zrzutkę,
żeby uzbierać pieniądze potrzebne na leczenie. Do akcji szybko przyłączyli się
szkolni znajomi rudzianki, którzy zorganizowali licytacje dla Sylwii, by udało się
zebrać na „zrzutce” potrzebną kwotę.
Jak się okazało, jedną z pierwszych
osób, która chciała pomóc Sylwii, była
właśnie Alicja. Teraz ona sama potrzebuje
pomocy. – Alicja to osoba, na którą zawsze można liczyć, mimo że życie jej nie
rozpieszcza. Zgłosiła się do nas z propozycją, że upiecze chleb, a my mamy go wystawić na licytację. W czasie trwania licy-

tacji okazało się, że Alicja ma złe wyniki
badań i czeka ją pilna operacja. Po zakończeniu licytacji zdążyła upiec chleb, żeby
przekazać go zwycięzcy, a już następnego
dnia wylądowała na stole operacyjnym.
Teraz ona też potrzebuje naszego wsparcia, gdyż czeka ją długa walka o zdrowie
– zaznacza Elżbieta Żurek.
Alicja jest matką samotnie wychowującą
córkę. Rudzianka zachorowała na raka,
przeszła trudną operację i rozpoczyna się
jej powrót do zdrowia. Pieniądze ze zrzutki
przeznaczone zostaną na zakup leków, rehabilitację i codzienne wydatki, gdyż choroba uniemożliwi Alicji w najbliższym czasie powrót do pracy, a to właśnie ona jest
żywicielem rodziny. Oprócz wpłat poprzez
zrzutki dla Sylwii: https://zrzutka.pl/wfsx3g
oraz dla Alicji: https://zrzutka.pl/rsw8r3,
rudzianki można wesprzeć także na grupach utworzonych na Facebooku, np. „Licytacje dla Sylwii”.  Agnieszka Lewko

MUZEUM PRL-U

Nowy zabytek minionej epoki

Muzeum PRL-u wzbogaciło się o nowy pomnik. Wiosną przyszłego roku będzie tam można zobaczyć monument poświęcony Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne.
– Od dziesięciu lat, czyli od momentu,
kiedy powstało Muzeum PRL-u, staramy
się sprowadzać do Rudy Śląskiej różne socrealistyczne pomniki – symbole tamtego
czasu – które zgodnie z ustawą mają zostać zlikwidowane – zaznacza Monika Nizioł, prezes Fundacji Minionej Epoki.
– Tak też stało się w przypadku pomnika
z Jaworzna, który wzbogaci nasze zasoby,
a my nadamy mu drugie życie – dodaje.
W lutym br. w Jaworznie zapadła decyzja o rozbiórce pomnika, podjęta przez
radnych tego miasta na mocy ustawy
z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego. Nowym domem dla tego socrealistycznego obiektu zostało właśnie
Muzeum PRL-u. Pomnik musi teraz zostać poskładany z elementów i wyczysz-

czony. A już na wiosnę stanie w Parku
Pomników należącym do muzeum, w którym znajduje się już kilkanaście innych
monumentów pochodzących z czasów
PRL-u. – Już od pierwszego roku działalności Muzeum PRL-u nasi goście mogli
zobaczyć rozmaite pomniki socrealistyczne, które przyjechały z różnych stron Polski. Mamy na przykład pomnik z Warszawy, Strzelec Opolskich, Ostródy, pomniki
z Zabrza. Mamy też pomnik z Kędzierzyna-Kożla i teraz z Jaworzna. Sprowadzane zostają w częściach. Niektóre są bardzo
zniszczone i uszkodzone, wtedy musimy je
poskładać i poddać renowacji – tłumaczy
Monika Nizioł. – Chcielibyśmy, żeby kolejne pomniki z minionej epoki ozdabiały
nasz Park Pomników. Jesteśmy już po
wstępnych rozmowach z burmistrzem Cze-

Foto: UM Ruda Śląska
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W przyszłym roku będzie można
podziwiać nowy eksponat.
chowic-Dziedzic i jeśli tylko okaże się, że
pomnik Braterstwa Broni, który postawiono tam w latach 50., zostanie zdemontowany, postaramy się go tutaj sprowadzić
– dodaje.
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100-lecie II Powstania Śląskiego

W nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku wybuchło II Powstanie Śląskie. Właśnie mija 100 lat od
tego wydarzenia. Ze względu na trwającą epidemię i obowiązującą niedawno w Rudzie Śląskiej
strefę czerwoną, miejskie obchody tej rocznicy zostały odwołane. – Mimo tego pamiętamy
o powstańcach, którzy walczyli o polski Śląsk – podkreśliła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Motoryzacja

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

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

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Foto: UM Ruda Śląska

Władze samorządowe złożyły we wtorek (19.08)
kwiaty przy miejscach pamięci w Kochłowicach
i Wirku, a znicze zapłonęły również na grobach powstańczych.
W Rudzie Śląskiej istnieje wiele miejsc pamięci
poświęconych powstańcom śląskim. Są to przede
wszystkim pomniki w Kochłowicach przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, w Goduli na placu Niepodległości, w Bykowinie przy ul. 11 Listopada, w Orzegowie przy ul. kard. A. Hlonda,
w Wirku przy ul. Katowickiej oraz w Kłodnicy
przy ul. Zacisze. Poświęcenie i odwagę powstańców upamiętniają również tablice oraz mauzoleum
na cmentarzu przy ul. Porębskiej w Rudzie zbudowane dla uczczenia poległych w walkach o polskość Śląska w czasie zarówno Powstań Śląskich,
jak i podczas okupacji hitlerowskiej. Miasto utrzymuje też 17 grobów powstańczych zlokalizowanych na cmentarzach parafialnych w Goduli, Halembie, Kochłowicach, Orzegowie i Wirku.
To właśnie w ostatniej z wymienionych dzielnic
znajduje się osiem grobów, które w ramach uczczenia 100. rocznicy Powstań Śląskich wyremontował
ostatnio Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach. Spoczywają w nich: Alojzy Braum,

Usługi

Władze miasta uczciły pamięć powstańców.
Edward Herman, Paweł Myszor, Augustyn Pietroniec, Józef Szczotka, Franciszek Szmajduch, Alfons Szymiczek i Maksymilian Tomas. Wykonane
prace wpisują się w program restauracji grobów
powstańców śląskich realizowany przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oddziału IPN w Katowicach, który przewidziany jest
na lata 2019-2022. W jego ramach wyremontowano już 18 takich obiektów.
AS

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Tylnej, z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 8491 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Goduli przy ul. Tylnej, stanowiąca działkę nr 1114/48, obręb Orzegów, karta mapy 3, użytek N,
KW nr GL1S/00008936/4 – dział III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.
Przetargi, które odbyły się w dniach 19.02.2020 r., 5.05.2020 r. oraz 14.07.2020 r. zakończyły się
wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana
działka stanowi teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów (symbol planu P1).
Zbywana nieruchomość jest położona w sąsiedztwie terenów przemysłowych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ogródków działkowych, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest
gęsto porośnięta drzewami i krzewami; na działce występują nierówności terenu.
Ww. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Tylnej.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 424.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według
stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Rokowania odbędą się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia
21.09.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 21.200,00 zł, przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę wniesienia zaliczki 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 (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie
rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający rokowania
ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr
32-248-75-63.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel.
512-120-119.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601292-699.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną,
blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549-097.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109517.
Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby. Tel.
512-121-532.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pranie tapicerki, dywanów. Skutecznie, tel. 519639-121.

Nieruchomości

Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ
KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,40 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
Firma budowlana Bedamex w Rudzie Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504-030
w godz. 8-15.30.
Pomoc kuchenną przyjmiemy do restauracji. Tel.
600-410-944.
Pomoc kuchenna do cateringu, Ruda Wirek. Tel
500-405-105.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy,
odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% dofinnsowaniem
Unijny Program – Spowolnij Starzenie, możliwość dowozu, tel. 501-642-492.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl tel. 502-052-885.
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 797-299422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, II p., M-3
– Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – Słowiańska, 57 m2, inne
atrkcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.
Tel. 793-017-323.
Wynajmę lokal użytkowy pod działalność medyczna i inną. Częściowo wyposażony, spełnia warunki
NZOZ. Ruda Śl. Kochłowice, ul. Łowiecka 3/1. Tel. 603981-005.

Prezydent 
Miasta
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokalu mieszkalnego usytuowanego
w budynku mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:
– ul. Łukowa 13/7,
stanowiącego własność Gminy Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36.
Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl), tel. 503024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. 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
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Capoeira miłością od pierwszego wejrzenia

– Proszę opowiedzieć, kiedy zaczęła Pani trenować capoeirę? I jaki
to rodzaj sztuki walki?
– Trenować zaczęłam ok. 14-15 lat
temu, więc już trochę czasu minęło.
Capoeira ma kilka odmian w zależności od regionu. Ja na przykład trenuję
capoeira moderna, czyli nowoczesną
i doskonale się w tym odnajduję.
– A skąd wzięła się u Pani taka
nietypowa pasja?
– Miłość do tego sportu narodziła
się we mnie dosłownie od pierwszego
wejrzenia! Pewnego dnia zobaczyłam
fragment zajęć i stwierdziłam, że jest
to coś oryginalnego, wszechstronnego
i od razu postanowiłam rozpocząć treningi. Tak właśnie zaczęła się moja
wspaniała przygoda, która trwa cały
czas!
– Czym jest dla Pani ta sztuka?
Co daje?
– Capoeira jest dla mnie życiową
pasją. Daje mi ogrom radości, motywację i energię. Sprawia, że nawet
najgorszy humor zamienia się
w uśmiech, który rozprzestrzenia się
po całej sali treningowej. Poza tym
pomaga ona utrzymać dobrą kondycję
i figurę. Daje też możliwość nieustannego szkolenia i rozwoju oraz nawią-

zywania wspaniałych przyjaźni. Dzięki temu poznałam swojego męża,
z którym teraz dzielimy tę piękną pasję.
– To bardziej sztuka walki czy taniec?
– Dla mnie zdecydowanie sztuka
walki, która wykorzystuje balans całego ciała oraz zwody mające zmylić
i zaskoczyć przeciwnika, ale wiem, że
capoeira może też wyglądać jak taniec. Zasada na zajęciach jest prosta.
Jeśli nie zrobisz uniku, otrzymasz
cios. Oczywiście wszystko jest dostosowane do poziomu umiejętności,
wiec wiadomo, że nikt na przykład nie
uderzy dziecka czy osoby początkującej, a jedynie zamarkuje i zatrzyma
ruch.
– Ma Pani już kilka sukcesów na
koncie związanych z tą dyscypliną.
A jakie są Pani plany na przyszłość?
– Na pewno nieustanny rozwój i pogłębianie umiejętności, ale także szerzenie tej wspaniałej sztuki walki oraz
kultury brazylijskiej. Oczywiście
chciałabym również zdobyć kilka
miejsc na podium w kolejnych zawodach.
– Czy ta sztuka towarzyszy Pani
w życiu codziennym?
– Myślę, że poniekąd już jest nieodłącznym elementem mojego życia, ponieważ muzyka nieustannie towarzyszy mi podczas podróży samochodem,
czy w domu podczas na przykład gotowania, czy sprzątania. Oprócz tego
sprawność fizyczna zdobyta na treningach przydaje się w życiu codziennym. Moi znajomi śmieją się, że mając zajęte obie ręce i tak włączę światło w pokoju, bo bez problemu zrobię
to swoją stopą.
– Czy capoeira jest dla każdego?
Kto może zacząć ją trenować?

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości,
które zostaną oddane w najem w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie handlu
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: 1 Maja (Halemba), R. Magdziorza,
11 Listopada, 1 Maja (Czarny Las), Porębskiej, K. Goduli w okresie
Święta Wszystkich Świętych tj. od 26.10.2020 r. do 04.11.2020 r.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej Rodziny
choruje na serce – od dzisiaj możesz
leczyć się w gabinecie w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Wawelskiej 7.
Oferujemy pełne spektrum nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej świadczone
przez ekspertów. ECHO serca, EKG, Holter, badanie snu, kontrole rozruszników!
Nie czekaj na zawał serca! Kwalifikacja kardiologiczna do szczepień na grypę
oraz NOWOŚĆ – panel badań Covid-19. Recepta na leki refundowane w tym dla
seniorów w cenie! Nie czekaj i zadbaj o siebie już teraz!
Więcej szczegółów na www.twojeserce-naszatroska.pl

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza 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.

Foto: arch.

Magda „Pombinha” Gula to
rudzianka, która opowiada
nam o swojej wielkiej pasji,
którą jest capoeira. Dwa lata
temu Magda otrzymała tytuł
instruktora tej sztuki walki,
a w ostatnim czasie zdobyła
złoty medal w kategorii kobiet
podczas międzynarodowych
zawodów capoeiry w Grecji
oraz drugie miejsce w kategorii
instruktorów na Węgrzech.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

– Oczywiście! Capoeira jest dla
każdego w różnym wieku – dla dzieci,
kobiet i mężczyzn. Wspaniale rozwija
ona koordynację, kondycję, zwinność,
gibkość oraz poczucie rytmu. Treningi
są dostosowane do poziomu ćwiczących, dlatego zdecydowanie każdy się
odnajdzie na sali treningowej. Sport
ten łączy elementy sztuki walki, akrobatyki, muzyki, tańca i gry na instrumentach, dzięki czemu jest bardzo
wszechstronny i interesujący dla wielu
osób. Kto raz spróbuje, na pewno się
w nim zakocha!
– Niedługo taką szansę będą mieli
rudzianie...
– Dokładnie tak. Od września będziemy prowadzić zajęcia w Halembie, w klubie Academii Gorila Ruda
Śląska. Dlatego już teraz zapraszamy
wszystkich chętnych, którzy chcieliby
trenować ten sport. Co więcej, zajęcia
te będę prowadziła wraz z brazylijskim mistrzem Capoeira Mestre Vt.
– Gdzie jeszcze Pani prowadzi zajęcia?
– Obecnie mieszkam w Katowicach
i właśnie w tym mieście prowadzę zajęcia w klubie KS Leon. A wcześniej
przez jakiś czas mieszkałam w Pszczynie i właśnie tam prowadziłam zajęcia
oraz w Czechowicach i Kętach.
– Dziękuję za rozmowę. 
AL

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu garaży
usytuowanych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
– garaż nr 7, ul. Szyb Zofii,
– garaż nr 11, ul. Szyb Zofii,
– garaż nr 191, ul. Stara-Tylna
stanowiących własność Gminy
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

Przedmiotem sprzedaży w drodze 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 ŚląskiejRudzie 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 UP1- 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 424.000,00 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 30.09.2020 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
23.09.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 21.200,00 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.

Z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

śp. Henryka Golika

Radnego Rady Miasta Ruda Śląska III kadencji.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
i pocieszenia w tych trudnych chwilach.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z Zastępcami,
Skarbnikiem i Sekretarzem
oraz pracownikami Urzędu Miasta

www.wiadomoscirudzkie.pl
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POZIOMO: 1 – potraw, 5 – kreśli rysunki z komputera,
8 – parmezan, 9 – gat. antylopy, 11 – ozdobne wejście,
12 – lodowiec w Andach Patagońskich, 15 – konstruktor
paryskiej wieży, 17 – sztaglina, 20 – papier wartościowy,
21 – opiekun, 24 – pomieszczenie, 25 – obróbka metalu na
zimno, 28 – skarpety piłkarza, 29 – upalny wiatr w Hiszpanii, 32 – dzianet, 34 – dowód niewinności, 36 – zapaśnik,
ciężarowiec, 39 – pazucha, 42 – przykrywka łysiny,
43 – rybka akwariowa, 45 – siła witalna, 46 – akt prawotwórczy, 47 – zatoka Morza Czerwonego.
PIONOWO: 1 – sztuczne na choinkę, 2 – kururu,
3 – wieczerza pierwszych chrześcijan, 4 – kontuar, 5 – do
krycia dachów, 6 – wizerunek, 7 – polskie włókno, 10 – ryba z podrzędu okoniowców, 11 – żargon, 14 – śliwka chińska, 16 – najwyższa góra Krety, 17 – … mortale, 18 – kalebasa, 19 – podwórze gospodarskie, 21 – krzew z rodz. różowatych, 22 – lud w Afryce, 23 – posąg boga Ozyrysa w
kształcie mumii, 24 – wczesna odm. cukini, 27 – imię męskie, 30 – kozodój, 31 – mit. egip. bogini nieba, 34 – miasto w Anglii, 35 – rzeka w Polsce, 37 – twórca dadaizmu,
38 – ozdoba tałesu, 40 – część kościoła, 41 – rasa psów,
44 – gat. papugi.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł, który jest
do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl.,
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po
odbiór kuponu z krzyżówki „WR 31” zapraszamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich” (pon.-pt. w godz. 8-14)
Halinę Libront. Prawidłowe hasło: „Kłamstwo jest gadatliwe”.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Poczujesz się usatysfakcjonowany nową pracą zleconą przez przełożonych.
Byk – W drugiej połowie tygodnia Twoja kariera nabierze dużego rozpędu. Dasz
radę wyzwaniom.
Bliźnięta – Dla osiągnięcia
upragnionych celów potrzeba będzie więcej wysiłku.
Rak – Pozbądź się swoich
kompleksów, które Cię
dręczą. Zacznij żyć pełną
piersią.
Lew – Postaraj się naprawić błędy, które wcześniej
popełniłeś. Wyjdziesz na
prostą.
Panna – Nie przejmuj się
tym, co ludzie powiedzą
lub co o Tobie myślą. Żyj
w zgodzie z sumieniem.

Waga – Niewykluczone, że
pojawi się okazja na korzystną lokatę oszczędnościową.
Skorpion – Przy każdej
pracy uwierz w siebie. To
zapewni Ci duży sukces zawodowy.
Strzelec – Musisz wyciszyć
się i pokonać własne fobie
oraz lęki. Uwolnij się od
przesądów.
Koziorożec – Twoja pewność siebie doda Ci sił.
Dzięki temu szykuje się
awans lub wygrana.
Wodnik – Przeżyjesz sporo
pięknych i niezapomnianych chwil. Wzrost tempa
życia.
Ryby – Uważaj na siebie,
bo natłok obowiązków
sprzyja rozdrażnieniu i złemu samopoczuciu.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607 – 468 – 787

| POLECAMY
Agnieszka Olszanowska

Wianek z róż
Po raz trzeci wracamy do Gradowa, na pozór cichej wioski, gdzie jednak
wciąż coś się dzieje.
Michał Funcia, do niedawna skromny organista bez żadnych ambicji, dzięki staraniom babki, pani Blanż, zostaje wybrany na wójta i zaczyna pełnić
swoje nowe obowiązki. Pomimo sukcesu wnuka, stara kościelna nadal ma
powody do niepokoju. Martwi się, że wkrótce utraci swój stały dochód za
wypożyczanie sznura do opuszczania trumien, gdyż nowy proboszcz porozumiał się z obcymi grabarzami i teraz to oni mają zajmować się pogrzebami
w Gradowie! A do tego Jagoda – jedyna miłość Michała, jeszcze od czasów
szkoły – nadal traktuje go wyłącznie jak przyjaciela, pomimo nowego stanowiska chłopaka.
Powody do radości mają natomiast pracownicy miejscowej biblioteki, Jarek i Anetka. Teraz placówce nie grozi już zamknięcie, wręcz przeciwnie – jej
działalność będzie się rozszerzać. Czy Michał zdoła odzyskać serce dawnej
dziewczyny? Do kogo Jagoda pisze długie e-maile każdego wieczoru? Dlaczego Lukrecja, żona największego bogacza w okolicy, chce się rozwieść?
Z jakiego powodu szanowanym dyrektorem biblioteki interesuje się policja?

Francesca Paci

Miłość w Auschwitz

Edward Galiński, Mala Zimetbaum i uczucie silniejsze od śmierci.
Ta historia jest prawdziwa – gdyby wyszła spod pióra pisarza, z pewnością
krytykowano by go za zbyt wybujałą wyobraźnię.
To jedna z najbardziej poruszających i niezwykłych, prawdziwych opowieści o miłości. Polski więzień polityczny, żydowska dziewczyna, szaleńcza
miłość i obóz w Auschwitz w 1944 roku. Edward Galiński i Mala Zimetbaum
– wykształcona, błyskotliwa młoda kobieta, pełniąca w obozie rolę tłumaczki – zakochali się w sobie i dokonali niemożliwego. Uciekli z Auschwitz, by
chociaż przez chwilę cieszyć się swoją miłością na wolności.
Dlaczego jest to dziś historia prawie zapomniana? Czy dlatego, że nie
znalazła szczęśliwego zakończenia? Włoska dziennikarka, Francesca Paci
przywraca w swojej książce pamięć o dwojgu niezwykłych ludziach i ich heroicznej miłości, która okazała się warta śmierci.
Francesca Paci (1971) – włoska dziennikarka, korespondentka dziennika
„La Stampa” z Jerozolimy i Londynu. Za pracę dziennikarską uhonorowano ją
wieloma nagrodami. W 2008 roku prezydent Włoch odznaczył ją za zaangażowanie w rozumienie różnych kultur i tradycji etniczno-religijnych.
OGŁOSZENIE

