
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
4 kwietnia 2018 r. (środa) numer 13/1318

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

ZS nr 5, Jankowskiego - Wirek - 10.04.18
MBP nr 18 - Halemba - 11.04.18
MCK im. H. Bisty - Nowy Bytom - 12.04.18
ODK Country - Bykowina - 13.04.18
Ruda 1, ul. Wolności  6, p. I, sala nr 1 - 17.04.18

KUPIĘ AKCJE
 HUTY POKÓJ SA
TEL. 507-671-829 

NAJWYŻSZA CENA

Fo
to

: J
O

Jak zmienia się 
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Pseudograficiarze nie śpią 

Pomalowane budynki można znaleźć w każdej dzielnicy.  
Na zdjęciu dom przy ul. Wyzwolenia w Kochłowicach. 
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– To już drugi tego typu akt wandalizmu. Poprzednio nie było to 
duże graffiti. Jednak to, co wydarzyło się teraz, jest skandaliczne. Zde-
wastowano całą elewację, żaluzje oraz okna. Jesteśmy bezradni. Odno-
wimy kamienicę, a oni znowu mogą zrobić to samo – żali się pani Justy-
na (nazwisko do wiadomości redakcji), córka właściciela budynku.

W wielu przypadkach autorami nielegalnego graffiti są pseudokibi-
ce, którzy na murach malują herby swoich drużyn, czy też obraźliwe 
dla kibiców innych drużyn hasła. – Można powiedzieć, że w skali roku 
na budynkach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Mieszkaniowej TBS powstaje kilkadziesiąt nielegalnych graffiti. 
Aby je usunąć, przeznaczamy na to część pieniędzy, która pochodzi z tej 
samej puli, z której na przykład wymieniamy okna w budynku, czy ro-
bimy remont dachu. Jeśli są to obiekty stanowiące wizytówkę miasta, 
to od razu usuwamy takie rysunki, jednak niestety po zamalowaniu 
wandale często po raz kolejny je niszczą – wyjaśnia Krzysztof Miko-
łajczak, rzecznik prasowy MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 

– Każdy przypadek takiego zachowania zgłaszamy policji. Czasami 
funkcjonariusze docierają do sprawców i w ramach naprawienia 
szkody, wandale sami usuwają graffiti, które zrobili. Kontaktujemy się 
także z właścicielami budynków (wspólnot mieszkaniowych) i jeżeli 
pojawiają się nowe napisy to oni decydują, kiedy je zamalować. Przy 
niektórych budynkach zainstalowane zostały też kamery czy dodatko-
we oświetlenie, co ma zapobiec powstawaniu nielegalnego graffiti  
– dodaje.

Niestety wandale za nic mają konsekwencje swoich czynów. W za-
leżności od rozmiaru zniszczeń pseudograficiarze mogą usłyszeć za-
rzuty przestępstwa lub wykroczenia, za które grożą kary grzywny lub 
więzienia. – Jeśli szkody przekraczają 525 zł, czyn taki jest już prze-
stępstwem z artykułu 288 Kodeksu karnego, zagrożonym karą pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Na uwagę zasługuje fakt, że 
często zdarzają się sytuacje, gdy jedne napisy zamalowywane są kolej-
nymi. W świetle prawa nie można zniszczyć już zniszczonego mienia 
i w takiej sytuacji sprawca odpowiada za wykroczenie z artykułu 63a 
Kodeksu wykroczeń – informuje Marek Partuś, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – W celu przeciwdziałania aktom wanda-
lizmu, prowadzone są przede wszystkim patrole prewencyjne Straży 
Miejskiej. Pracują one w systemie całodobowym przez siedem dni 
w tygodniu. Miejsca wytypowane jako szczególnie zagrożone, objęte 
są doraźną kontrolą. Polegamy również na zgłoszeniach mieszkańców, 
którzy mogą zgłaszać interwencje pod bezpłatnym numerem 986. Po-
nadto w Rudzie Śląskiej działa system monitoringu miejskiego, które-
go operatorzy całodobowo nadzorują obserwowany teren – dodaje. 

Żeby skutecznie walczyć z nielegalnym graffiti, od 2014 roku mia-
sto wprowadziło nagrodę w wysokości tysiąca złotych dla osoby, któ-
ra wskaże sprawcę konkretnego aktu wandalizmu.

 Agnieszka Lewko 

Budynki mieszkalne, zabytki, a nawet kościoły w Rudzie Śląskiej to niestety najczęściej obiekty „zainteresowania” pseudo-
graficiarzy. Kolorowe bazgroły, klubowe hasła oraz wulgarne napisy psują estetykę miasta. Na przykład kilka tygodni temu 
wandale pomalowali sprayem budynek przy ul. 1 Maja 60 w Halembie.

Pod koniec lutego wandale zniszczyli elewację  
budynku przy ul. 1 Maja w Halembie. 
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To jeden ze zniszczonych napisami budynków  
w Wirku przy ul. 1 Maja. 
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Przychodnia przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu została pomalowana. 
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Trwa remont w pomieszczeniach Oddziału Kardiologii.
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Jak zapewnia prezes rudzkiego Szpitala 
Miejskiego – 28 lutego został rozstrzygnięty 
konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału 
Kardiologii, którym została Elżbieta Wądek, 
wcześniej wieloletnia ordynator Oddziału 
Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej w Gliwickim Cen-
trum Medycznym. – Obecnie mamy zagwa-
rantowane umowy z sześcioma leka-
rzami, którzy w różnej formie 
współpracować będą z nową 
panią ordynator. Rozpisane 
zostały także kolejne konkur-
sy celem uzupełnienia zespo-
łu – uspokaja dr Katarzyna 
Adamek, prezes Szpitala 
Miejskiego. 

Ponadto według zapowiedzi  
wkrótce ma się zakończyć remont 
oddziału. Od podstaw została wykonana 
nowa instalacja elektryczna, dzięki czemu 
możliwe będzie podpięcie większej liczby 
sprzętu medycznego, co z kolei ma wpłynąć 
na skuteczniejszą opiekę nad pacjentem. Przy 
każdym łóżku zamontowane zostały bowiem 
punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza 
i próżni, co umożliwia błyskawiczne ich prze-
kształcenie w stanowisko intensywnej opieki 
medycznej. Do ponownego uruchomienia od-
działu kompleksowo wyremontowane zosta-
ną także sale chorych i pomieszczenia zabie-
gowe oraz łazienki, które dodatkowo przysto-
sowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Oprócz tego w ścianach na korytarzach zosta-
ły zamontowane specjalne uchwyty i poręcze, 
wspomagające poruszanie się starszych i słab-
szych pacjentów. Nowa jest również cała cer-
tyfikowana instalacja gazów medycznych, 
a przy każdym łóżku wykonana została insta-
lacja pod kardiomonitory, tak aby zapewnić 
personelowi całodobowy monitoring pacjen-
ta. Z kolei loża pielęgniarska została przenie-
siona bliżej sal chorych. Wymienione zostały 

także wykładziny oraz 
oświetlenie. Natomiast 

wkrótce w salach wstawione zostaną nowe 
łóżka, materace oraz szafki przyłóżkowe.  
– W najbliższym czasie wyremontowane zo-
staną także pomieszczenia, do których prze-
niesiony zostanie Pododdział Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej. Cały proces moder-
nizacji musieliśmy podzielić na dwa etapy ze 
względu na konieczność uzyskania stosow-
nych pozwoleń na budowę oraz przetargi na 
wykonanie projektu – dopowiada prezes Ka-
tarzyna Adamek.

W sumie na całej kardiologii będzie  
ok. 25 łóżek. Dodajmy, że w ubiegłym roku 
na Oddziale Kardiologii hospitalizowanych 
było blisko 1300 pacjentów. Nowi na od-
dziale będą przyjmowani, gdy tylko zakoń-
czy się remont. A to ma nastąpić w tym mie-
siącu. – Oddział Kardiologii był jednym 
z najgorzej wyposażonych i najmniej kom-
fortowych w naszym szpitalu. Od dłuższego 
czasu wymagał remontu. Stąd decyzja 
o pracach modernizacyjnych – podsumo-
wuje Adamek.

 Joanna Oreł

Zamieszanie wokół kardiologii
Gorąco ostatnimi miesiącami zrobiło się wokół Oddziału Kardiologii Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. Pod koniec ubiegłego roku kilku lekarzy złożyło wypowiedzenia. Pojawiły 
się nawet pogłoski o planach likwidacji oddziału. Jednak równocześnie rozpoczynał się 
jego remont. Dziś sytuacja wygląda tak, że kompletowany jest zespół, a prace na oddziale 
dobiegają końca.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚLąSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych 

znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy:  Katowickiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 

ogródek rekreacyjny oraz Piotra Skargi, które zostaną oddane w najem 
z przeznaczeniem pod istniejące: garaże wolnostojące oraz garaże 

murowane położone w kompleksie. 

OGŁOSZENIE
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA
 RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Piastowskiej 

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na popra-
wę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa o powierzchni 216 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-
Rudzie przy ul. Piastowskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 2554/109 obręb Ruda, k.m.9, uży-
tek „Bz”, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1S/0009038/6. Działy III i IV ww. księgi wieczystej 
są wolne od wpisów. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka fi guruje jako UK1 – 
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie 
jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra 
wystawiennicze, instytucje fi nansowe, usługi hotelarskie, targowiska. 

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka jest porośnięta trawą, 
występują na niej różnice poziomu. 

Nieregularny kształt i parametry opisanej działki powodują, że nie spełnia ona warunków za-
budowy zgodnej z podstawowym przeznaczeniem planu, jednak uwzględniając dostęp do drogi 
publicznej – nieruchomość może służyć poprawie warunków zagospodarowania trzech nierucho-
mości przyległych. 

Z uwagi na powyższe działka nr 2554/109 zostanie sprzedana w trybie ustnego przetargu ograniczo-
nego, do udziału, w którym będą uprawnieni właściciele/wieczyści użytkownicy działek przyległych: 
nr 1022/125, nr 1021/125, nr 773/126. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 24.000,00 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 7.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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 30.04.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wyso-
kości 1.200,00 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. Piastowska” (za datę wnie-
sienia 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, czwar-
tek 8.00-18.00, piątek 8.0-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a Komisji 
Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający prze-
targ ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda 

Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 3A w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie, położonym na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1084/43 o po-
wierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00006185/0. Działka nr 1262/43 o powierzchni 
862 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00014975/4 stanowi grunt służący poprawie warunków 
zagospodarowania działki nr 1084/43. 

Lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, 3 magazynów, biu-
ra, szatni, wc znajduje się na parterze (I kondygnacji) budynku mieszkalnego 3-klatkowego, 
3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 28,24 m2. Lo-
kal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe. 
Z uwagi na stan techniczny wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

 Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1178/10000 w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących 
w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jana Gierałtowskiego 3,3A,3B z jednoczesnym oddaniem 
w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 29.12.2081 r. 

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr 
GL1S/00006185/0, na której usytuowany jest budynek,

– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr 
GL1S/00014975/4 – w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 1084/43. 

 Cena wywoławcza do przetargu wynosi 224.000,00 zł, w tym: 
cena lokalu: 192.685,00 zł, tj. 86,02% ceny, cena gruntu: 31.315,00 zł, tj. 13,98% ceny.
 Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty 

w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty rocznej w wysokości 
3% płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te 
podlegają powiększeniu o należny podatek VAT. 

 Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT 
wg stawki 23%, winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania 
nią. 

I przetarg przeprowadzony w dniu 16.03.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 
11.200,00 zł w terminie do dnia 30.04.2018 r. przelewem na konto: 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 8.00-
18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium 
przed otwarciem przetargu. 

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu 
zamieszczoną na stronie internetowej miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytko-
we i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym 
terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający prze-
targ ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

(32) 248-75-63. 
 Oględzin lokalu można dokonać w dniu 19.04.2018 r. w godz. od 14.00 do 15.00. 

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

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.
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Okręg wyborczy nr I 
(Ruda, Godula, 

Orzegów, Chebzie)

Miejsce pełnienia dyżuru

Szkoła Podstawowa nr 40 
 im. K. Goduli ul. Joanny 13 

(GODULA)

Szkoła Podstawowa nr 30  
im. K. Miarki ul. Chryzantem 10 

(RUDA)

Szkoła Podstawowa nr 41 
ul. Gierałtowskiego 15 (RUDA)

Szkoła Podstawowa nr 6  
im. M. Skłodowskiej-Curie  

ul. Bytomska 8 (ORZEGÓW)

Szkoła Podsatwowa nr 28 ul. R. 
Sprusa 4 (RUDA)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
– siedziba Miejskiego Przedszkola 

nr 14 ul. Węglowa 8 (CHEBZIE)

radny Jacek Jarocki Dyżuruje pod numerem telefonu 606-354-076
radny Marek Kobierski  

– dyżuruje od godz. 17.00 18 kwietnia, 29 sierpnia   30 maja, 3 października 9 maja, 12 września 13 czerwca, 25 października

radny Władysław Kucharski Dyżuruje pod numerem telefonu 602-344-081
radny Andrzej Pacławski Dyżuruje pod numerem telefonu 601-484-501

radna Agnieszka Płaszczyk  
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 18 lipca 16 maja, 19 września 4 kwietnia, 8 sierpnia 27 czerwca 6 czerwca 25 kwietnia, 29 sierpnia

radny Norbert Rózga Dyżuruje pod numerem telefonu 508-396-415
radna Dorota Tobiszowska  

– dyżuruje w godz. 16.00-17.00 9 maja 3 października 6 czerwca  5 września 4 kwietnia

radny Marek Wesoły  
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 

oraz w razie potrzeby pod 
numerem tel. 608-394-583

 13 czerwca 18 kwietnia  16 maja  

Okręg wyborczy 
nr II (Wirek, Nowy 
Bytom, Czarny Las)

Miejsce pełnienia dyżuru

Urząd Miasta Ruda Śląska – Kancelaria Rady Miasta – pokój nr 
208, II piętro, pl. Jana Pawła II 6 (NOWY BYTOM)

Biuro Porad Obywatelskich ul. Markowej 22 pokój nr 6  
(NOWY BYTOM)

Siedziba Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów ul. 1 Maja 255 (WIREK)

Huta „Pokój” S.A. (Kadry – I piętro)  
ul. Niedurnego 79 (NOWY BYTOM)

radna Cecylia Gładysz każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 12.00-13.00    
radny Grzegorz Handler Dyżuruje pod numerem telefonu 601-594-186
radna Stefania Krawczyk  każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00   

radny Henryk Piórkowski   każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00-15.00 oraz 
każdy piątek miesiąca w godz. 10.00-12.00  

radny Józef Skudlik    każda pierwsza i trzecia środa miesiąca  
w godzinach od 14.00 do 16.00

radny Andrzej Stania Dyżuruje pod numerem telefonu 668-644-074 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA W OKRESIE OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Okręg wyborczy nr III  
(Bielszowice, Halemba)

Miejsce pełnienia dyżuru
Filia Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, ul. 

1 Maja 32 (HALEMBA)
Urząd Miasta Ruda Śląska - Kancelaria Rady Miasta, pokój nr 208, II 

piętro, plac Jana Pawła II 6 (NOWY BYTOM)
Salka katechetyczna Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w 

Bielszowicach, ul. Ks. J. Niedzieli 8 (BIELSZOWICE)
radny Witold Hanke 18 kwietnia – w godzinach 17.00-18.00   

radna Katarzyna Irena Korek   każda ostatnia środa miesiąca w godz. 17.00-18.00

radny Kazimierz Myszur 6 czerwca – w godzinach 17.00-18.00 każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 14.30 po wcześniejszym 
umówieniu pod numerem telefonu 32 342-36-05  

radny Sławomir Ochliński 9 maja – w godzinach 17.00-18.00   
radny Dariusz Potyrała 23 maja – w godzinach 17.00-18.00   

radny Michał Wieczorek 4 kwietnia, 20 czerwca  – w godzinach 17.00-18.00   

Okręg wyborczy 
nr IV (Bykowina, 

Kochłowice)

Miejsce pełnienia dyżuru

ADM nr 6 ul. Gwarecka 4 
(BYKOWINA)

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. 
Gwarecka 2 (BYKOWINA)

Szkoła Podstawowa Nr 18  
im. Ks. K. Damrota  

ul. I. Łukasiewicza 7 (KOCHŁOWICE)

Centrum Inicjatyw Społecznych 
 „Stara Bykowina” ul. 11 Listopada 15A 

(BYKOWINA)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Tobiszowskiego 
mieszczące się w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty, II piętro,  

ul. P. Niedurnego 69 (NOWY BYTOM)

radny Władysław Dryja

każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16.00-17.00 
po wcześniejszym umówieniu pod 
numerem telefonu 600-962-720

    

radna Joanna Kołada  każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 16.00-17.00    

radny Mariusz Pakuza   każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 18.00-19.00

każda pierwsza środa miesiąca 
w godzinach 17.00-18.00

każdy pierwszy wtorek miesiąca  
w godz. 16.45-17.45

radny Krzysztof Rodzoch  każda druga środa miesiąca  
w godzinach 17.00-18.00 

każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 18.00-19.00

każda pierwsza środa miesiąca  
w godzinach 17.00-18.00  

radny Jakub Wyciślik   każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca od godz. 18.00   
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Już po raz czternasty prezydent Grażyna Dziedzic spotka się z mieszkańcami Rudy Śląskiej w poszczególnych częściach miasta. 
Pierwsze z zebrań dzielnicowych zaplanowane zostało dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu na 5 kwietnia br. Odbędzie się 
ono w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1. Ogółem podczas wiosennej edycji władze miasta zaplanowały dziewięć 
spotkań. W ich trakcie mieszkańcy dowiedzą się o planach inwestycyjnych samorządu na 2018 rok, sami zaś będą mogli zgłosić 
swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście.

Wiosenna tura spotkań z mieszkańcami
– Rozmowa to zawsze najlepszy sposób komunika-

cji. Sprawdza się w każdej sytuacji. Mieszkańcy mogą 
poinformować nas o sprawach, które są dla nich waż-
ne i dotyczą ich najbliższego otoczenia – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Jest też okazja do dys-
kusji o ważnych inicjatywach i inwestycjach, podejmo-
wanych przez miasto – dodaje.

W ostatniej, jesiennej turze spotkań wzięło udział 
około 400 osób. Mieszkańcy zadali blisko 300 pytań. 
Najczęstszymi tematami poruszanymi przez miesz-
kańców były kwestie porządku w mieście, wycinki 
drzew, braku miejsc parkingowych, wywozu śmieci, 
stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Trze-
ba pamiętać, że części spraw, które wiążą się z dużymi 
nakładami fi nansowymi, czy dotyczą terenów, które nie 
należą do miasta, nie zawsze da się rozwiązać, a na 

Realizowany od stycznia pierwszy etap
rewitalizacji hałdy obejmuje głównie prace ziemne.

Pod koniec marca podpisana została umowa na wykonanie drugiego etapu prac przy zagospodarowaniu pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja. W ramach tej 
części zadania powstanie w większości cała infrastruktura rekreacyjna tego miejsca, m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy 
na BMX oraz liczne miejsca odpoczynku. Pierwsze prace na hałdzie rozpoczęto już trzy miesiące temu. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku. 
Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Traktu Rudzkiego.

Jest już wykonawca II etapu rewitalizacji hałdy 
– Po zakończeniu całej inwestycji 

i oddaniu jej do użytku będzie to jedno 
z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Ru-
dzie Śląskiej – uważa prezydent Graży-
na Dziedzic. – Najbardziej zadowoleni 
będą z niego najmłodsi. Specjalnie dla 
nich przygotowany zostanie duży plac 
zabaw oraz oświetlona górka saneczko-
wa. Pozostali mieszkańcy też znajdą coś 
dla siebie. Będą alejki spacerowe, miej-
sca do odpoczynku oraz górka widoko-
wa, z której przy dobrej pogodzie będzie 
można podziwiać Beskidy – dodaje.

Realizowany od stycznia pierwszy 
etap rewitalizacji hałdy obejmuje 
głównie prace ziemne związane z usta-
bilizowaniem zwałowiska oraz wyko-
nanie specjalnych nasadzeń roślin 
– tzw. fi tostabilizacji, której zadaniem 
będzie zabezpieczenie przed wydosta-
waniem się na zewnątrz metali cięż-
kich. – Zakres robót w dużej mierze 
został już zrealizowany. Złagodzona 
została północna skarpa hałdy, aktual-
nie formowany jest stok dla górki sa-
neczkowej, punkt widokowy oraz wał 
ziemny, który wyznaczać będzie duże 
trawiaste pole do gier i zabaw – wyli-
cza wiceprezydent Krzysztof Mejer.  
Dodatkowo na tym etapie inwestycji 
zabezpieczony zostanie fragment urwi-
ska jako tzw. świadek historii. Dzięki 
temu będzie można zobaczyć przekrój 
hałdy i poznać jak jest ona zbudowana. 
Przypomnijmy, że ta część inwestycji 
realizowana jest w ramach unijnego 
projektu Lumat.

Podpisana umowa na realizację dru-
giego etapu inwestycji obejmuje 
przede wszystkim infrastrukturalną 
część przedsięwzięcia. To w tej części 
zadania powstanie industrialny plac 
zabaw, punkt widokowy, oświetlona 
górka saneczkowa oraz tor do jazdy na 
BMX. Pojawią się miejsca odpoczyn-
ku w postaci ławek, hamaków oraz 
specjalnych przestrzennych sześcia-
nów z zamontowanymi fotelami. Wy-
dzielone zostaną także miejsca do gril-
lowania. Ciekawym elementem, który 
utworzony zostanie w ramach inwe-
stycji, będzie zielone pole do gry. Ma 
to być duży trawnik, na którym będzie 
można grać np. w piłkę lub badminto-
na. Ponadto na terenie zwałowiska 
utworzone zostaną oświetlone ścieżki 
spacerowe, pojawią się także kamery 
monitoringu. Na terenie całej hałdy 
zainstalowane zostaną też odpowied-
nie tablice informacyjne dotyczące 
m.in. historii tego miejsca oraz wystę-
pującej tu roślinności.

Co ważne, oprócz utworzenia spe-
cjalnej przestrzeni pod funkcje rekre-
acyjne, kluczowa w procesie zagospo-
darowania hałdy będzie jej dalsza re-
kultywacja, która zostanie przeprowa-
dzona na bazie badań naukowych oraz 
w konsultacji z Instytutem Ekologii Te-
renów Uprzemysłowionych w Katowi-
cach. – Rekultywacja polegać będzie na 
umieszczeniu w glebie specjalnych do-
datków, które będą wiązać zanieczysz-
czenia w części korzeniowej roślin, tak 

aby nie przechodziły one do ich części 
naziemnej. W ten sposób użytkowanie 
hałdy i kontakt z tak nasadzonymi rośli-
nami będzie bezpieczny – zapewnia 
dr Marta Pogrzeba z Instytutu Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych w Kato-
wicach. Co istotne, nasadzane rośliny 
to specjalne gatunki traw – kostrzewa 
czerwona oraz życica trwała, które 
oprócz właściwości fi tostabilizacyj-
nych wolno wzrastają. W ten sposób 
nie będzie potrzeby częstego ich kosze-
nia, co będzie miało wpływ na koszty 
utrzymania zieleni na hałdzie.

Drugi etap rewitalizacji hałdy przy 
ul. 1 Maja kosztować będzie 3,6 mln 
zł. Ta część inwestycji realizowana bę-
dzie w ramach projektu o roboczej na-
zwie Trakt Rudzki, którego pierwszym 
etapem będzie właśnie zagospodaro-
wana hałda. Dodatkowo w ramach za-
dania, na które podpisano właśnie 
umowę, wykonany zostanie fragment 
Traktu Rudzkiego od hałdy do 
ul. Czarnoleśnej. Trakt docelowo ma 
być ścieżką rowerowo-pieszą, a miej-
scami także rolkarską. W ramach pro-
jektu zrewitalizowanych zostanie łącz-
nie siedem dużych obszarów zielonych, 
w tym kilka parków o łącznej po-
wierzchni 35 ha. – Opracowana zosta-
ła już dokumentacja obejmująca całość 
inwestycji. Po wybudowaniu pierwsze-
go etapu w tym roku realizowane będą 
kolejne odcinki. Całość ma być gotowa 
w 2019 r. – informuje wiceprezydent 
Michał Pierończyk. Miasto na realiza-

cję Traktu Rudzkiego pozyskało ponad 
6 mln zł ze środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dotychczas prowadzone prace przy 
rewitalizacji hałdy realizowane są na-
tomiast w ramach innego projektu unij-
nego, chodzi tu o projekt Lumat. Bę-
dzie on realizowany do 2019 roku 
w ramach Programu Interreg Central 
Europe. Jego całkowita wartość to 
ok. 10 mln zł, z czego dofi nansowanie 
do rudzkiej „części” wyniesie ponad 
1 mln zł. Jego partnerami obok Rudy 
Śląskiej są inne europejskie miasta 
oraz instytuty badawcze, m.in. 
z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, 
Włoch i Słowenii. 

Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym 
z czterech zwałowisk pocynkowych 
w Rudzie Śląskiej i wyróżnia się tym, 
że znajduje się praktycznie w centrum 
miasta. Zajmuje obszar 6,5 ha i jest po-
zostałością po działającej w tym rejo-
nie w okresie od pierwszej połowy 
XIX w. do 1925 roku hucie cynku Lie-
be – Hoffnung. W Rudzie Śląskiej hał-
dy zajmują 3,5 km², czyli blisko 5 proc. 
powierzchni miasta. W 2015 roku uda-
ło się je wszystkie zinwentaryzować. 
W ten sposób na mapie miasta nanie-
siono 35 lokalizacji. Większość ze zin-
wentaryzowanych zwałowisk w mie-
ście to hałdy pokopalniane, na których 
znajdują się odpady pogórnicze. TK

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI – WIOSNA 2018
5.IV – czwartek, godz. 17.00 

– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – SP nr 8, ul. Główna 1
9.IV – poniedziałek, godz. 17.00 

– Halemba – SP nr 27 (dawniej Gimnazjum nr 9), ul. Zamenhofa 12
12.IV – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

16.IV – poniedziałek, godz. 17.00  – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90
23.IV – poniedziałek, godz. 17.00 

– dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia – MCK, ul. Piotra Niedurnego 69
26.IV – czwartek, godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28

7.V – poniedziałek, godz. 17.00 
– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – SP nr 36, ul. Bytomska 45

10.V – czwartek, godz. 17.00 
– Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka 9

14.V - poniedziałek, godz. 17.00  – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa

pewno nie w krótkim czasie – wyjaśnia wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Tematy dotyczące zagadnień, które 
nie leżą w gestii miasta, zgłaszamy po spotkaniach in-
stytucjom za nie odpowiedzialnym. Niektóre przedsta-
wione nam problemy wymagają z kolei od nas szersze-
go rozeznania tematu. Wtedy odpowiedzi przekazujemy 
mieszkańcom w późniejszym terminie, na przykład za 
pośrednictwem poczty. Umawiamy też indywidualne 
spotkania w magistracie. Staramy się pomóc każdemu 
na tyle, na ile jest to możliwe – zapewnia.

Spotkania prezydent Rudy Śląskiej z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic odbywają się cyklicznie od 
2011 roku, dwa razy do roku. Do tej pory wzięło w nich 
udział prawie 6 tys. osób. W sumie zgłoszonych zosta-
ło ponad 3200 spraw, interwencji i wniosków.

 BP



Rewitalizacja 
zabytkowej części
Nowego Bytomia

Budowa 50 mieszkań
komunalnych

Rewitalizacja centralnej
części Orzegowa

 Rewitalizacja
zabytkowego

budynku dworca
w Chebziu

Budowa trasy N-S - odcinek 
od ul. Bukowej do ul. Kokota

Budowa rolkowiska 
w Parku Strzelnica

Wydawca: Urząd Miasta Ruda Śląska - kwiecień 2018

Przebudowa 
ul. Piastowskiej
Budowa ronda 

na skrzyżowaniu 
ul. Wolności, 

Magazynowej 
i Brańskiego Rewitalizacja hałdy

przy ul. 1 Maja
Budowa Traktu

Rudzkiego

2018wiosna



 
2015

PLAN

200

150

100

50

0
2015

PLAN

1000

400
200

0
2015

PLAN

1000

400
200

0

2

 

 

   

 

 

 , 

 
 

.

Muzeum Miejskiego

kolonii robotniczej Ficinus

  



 

-

“

-

-

3



netto

    

 

–

 

–

– 

przy 

nr 40 – 

–

 – 

 

 

14
12
10

4
2
0

2014 2015

4



 

willi “

–

– 

– 

–

Dworskim –  

skiego – 

 –  (

– 

5

 

 

   

 

 



 

2 do 

i

O

 

– 

 

-

“

-

-

6



 

 

 

-

 

– 

 

B

Miejskiego –

– 

– 

M

O

 

 

530 

7



 

 
Miejsce

Nowy Bytom

  

rynek

 

 

Nowy Bytom

Bielszowice

Noc w Muzeum

 – 

– 
 

 

 

8



7www.wiadomoscirudzkie.pl  4.04.2018

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

Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, a także wymiana stropów piwnic oraz poddasza – to katalog prac, jakie prowadzone będą tego roku w willi przy  
ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Zakończenie remontu budynku planowane jest na połowę 2019 roku. W miejscu tym docelowo ma 
powstać lokal gastronomiczny oraz lokale użytkowe.

Willa w remoncie
Spółka MPGM TBS nabyła od huty 

„Pokój” zabytkowy obiekt leżący na 
skrzyżowaniu ulic Niedurnego i Hal-
lera w 2015 roku. –  Mieszkańcy przez 
lata wielokrotnie prosili, abyśmy za-
pobiegli postępującej degradacji tego 
budynku. Mam nadzieję, że efekt prac 
planowanych na ten i przyszły rok 
spełni ich oczekiwania – tłumaczy 
prezydent Grażyna Dziedzic. – To wy-
jątkowy obiekt, który odnowiony może 
stać się ozdobą dzielnicy – dodaje.

W ubiegłym roku wzmocnione zo-
stały fundamenty budynku. Na ten 
rok, za kwotę 1 mln zł, zaplanowano 
wykonanie konstrukcji i pokrycia da-
chu, a także wymianę stropów piwnic, 
poddasza oraz dobudowę windy.  
– W przyszłym roku chcielibyśmy  
m.in. wymienić posadzki, tynki i scho-
dy wewnętrzne, przebudować instala-
cje – od elektrycznej, przez centralne 
ogrzewanie, instalację gazową, po 
wodno-kanalizacyjną, a także zająć 
się elewacją budynku oraz stolarką 
okienną i drzwiową. Jeżeli warunki 
atmosferyczne na to pozwolą, wiosną 
zgodnie z harmonogramem rozpoczną 

się również prace związane z zago-
spodarowaniem terenu wokół – zapo-
wiada Bogusław Waćko, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. Przy-
szłoroczny zakres prac ma kosztować 
około 4 mln zł.

Remont willi, zgodnie z harmono-
gramem, ma zakończyć się w połowie 
2019 roku. Docelowo budynek prze-
znaczony ma zostać na lokale użytko-
we. – Aktualnie prowadzimy rozmowy 
z potencjalnymi najemcami – mówi 
Bogusław Waćko.

W przyszłym roku do użytku odda-
ny zostanie też budynek przy ul. Nie-
durnego 73, tzw. Florianka. Obiekt 
wzniesiony został w 1905 roku w sty-
lu secesyjnym, jako dom gościnny 
huty żelaza Friedenshütte. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje elewacja wy-
konana z użyciem cegły glazurowanej  
w kolorze ciemnobrązowym, białym, 
niebieskim i żółtym. W miejscu tym 
teraz ma powstać pałac ślubów.

Remont „Florianki” rozpoczął się 
w lutym tego roku i zakłada m.in. wy-

mianę pokrycia dachowego, remont 
elewacji, wykonanie instalacji elek-
trycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz 

centralnego ogrzewania, a także odre-
staurowanie zabytkowego wyposaże-
nia kamienicy, w tym klatki schodo-

wej. Dotąd prace prowadzone były 
w piwnicy budynku.

DR

Ponad 3 mln zł wpłynie w tym roku do budżetu Rudy Śląskiej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te zostaną przeznaczone 
przede wszystkim na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie mogą liczyć również 
na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych czy inwestycji likwidujących bariery architektoniczne.

Środki z PFRON rozdzielone
Jak co roku zarząd Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przekazał miastu środki  
w wysokości wyliczonej na podstawie 
rozporządzenia o algorytmie. W tym 
roku jest to kwota 3.025.833 zł. – Mia-
sto nie ma wpływu na wysokość tej do-
tacji, a przekazywane nam środki 
nie wystarczają na realizację wszyst-
kich wniosków o dofinansowanie, które 
są składane przez indywidualne osoby 
niepełnosprawne – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Największą pulę środków, ponad  
2 mln zł, pochłonie działalność warsz-
tatów terapii zajęciowej. Z kolei ponad 
450 tys. zł przeznaczone zostanie na 
dofinansowanie zakupu sprzętu rehabi-
litacyjnego, przedmiotów ortopedycz-
nych czy środków pomocniczych przy-
znawanych osobom niepełnospraw-
nym. Na dofinansowanie uczestnictwa 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz ich opiekunów w turnusach reha-
bilitacyjnych, a także likwidację barier 
architektonicznych przeznaczono po 
200 tys. zł. Na dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji czy turystyki osób 
niepełnosprawnych zarezerwowano 

natomiast 45 tys. zł. Realizacja dofi-
nansowań następuje w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, na pod-
stawie złożonych wniosków, natomiast 
środki finansowe z zakresu rehabilitacji 
zawodowej przekazywane są do  
Powiatowego Urzędu Pracy. W tym ro-
ku na instrumenty lub usługi rynku  
pracy zostało przeznaczonych blisko  
16 tys. zł, a na koszty szkoleń i prze-
kwalifikowania zawodowego osób nie-
pełnosprawnych 4 tys. zł.

W ubiegłym roku miasto otrzymało 
z PFRON 3.054.397 zł dofinansowania. 
Podobnie jak w tym roku ponad  
2 mln zł PFRON przeznaczył na dofi-
nansowanie kosztów działania warszta-
tów terapii zajęciowej. Na dofinanso-
wanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilita-
cyjny, przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze zostało przeznaczonych 
600 tys. zł, a 160 tys. zł miasto przezna-
czyło na dofinansowanie likwidacji ba-
rier architektonicznych, w komuniko-
waniu się i technicznych. Kolej-
nych 159 tys. zł posłużyło na dofinan-
sowanie uczestnictwa dzieci oraz mło-
dzieży niepełnosprawnej i ich opieku-
nów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Środki PFRON w wysokości 45 tys. zł 
przekazano również dla organizacji po-
zarządowych na dofinansowanie zadań 
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i tu-
rystyki osób niepełnosprawnych. 
Z ubiegłorocznych środków przekaza-
nych z PFRON rudzki MOPS udzielił 
dofinansowania do likwidacji barier ar-
chitektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych dla 26 osób, 253 oso-
bom przyznano dotacje do zaopatrzenia 
w środki pomocnicze, przedmioty orto-
pedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. 
Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny 
skorzystało 79 dzieci niepełnospraw-
nych oraz 74 opiekunów.

– Ponad 3 mln otrzymane z PFRON 
to nie jedyne środki, które otrzymuje 
miasto. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej na bieżąco monitoruje możliwo-
ści pozyskiwania dodatkowych dofinan-
sowań na działania, które podwyższają 
poziom życia osób niepełnosprawnych 
– podkreśla prezydent Dziedzic. 

Warto wspomnieć, że dzięki przygo-
towaniu odpowiednich wniosków Ruda 
Śląska pozyskała w ciągu 2 lat około  
1 mln na dofinansowanie do zakupu po-
jazdów przystosowanych do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Miasto doło-
żyło do zakupu kolejny milion, dzięki 
czemu zabezpieczono przewóz pod-
opiecznych ośrodków, z których korzy-
stają niepełnosprawni. Jest to blisko 
800 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich, 
także w tym roku rudzki MOPS reali-
zuje pilotażowy program „Aktywny 
samorząd”. Jego głównym celem jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie ba-
rier ograniczających uczestnictwo be-
neficjentów w życiu społecznym, za-
wodowym oraz w dostępie do edukacji. 
Program jest również finansowany ze 
środków PFRON i skierowany głównie 
do osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności w wieku 
aktywności zawodowej. – Pomagamy 
m.in. w zakupie i montażu oprzyrządo-
wania do posiadanego samochodu czy 
uzyskaniu prawa jazdy kat. B, w zaku-
pie sprzętu elektronicznego czy protez 
kończyn, a także oferujemy pomoc 
w utrzymaniu sprawności technicznej 
wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym – wymienia Anita Grobel-
czyk, kierownik Działu Opieki nad 
Osobami Starszymi i Niepełnospraw-

nymi. Środki w ramach programu prze-
znaczone są również na pomoc w utrzy-
maniu aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych poprzez zapewnie-
nie opieki dla osoby zależnej oraz po-
moc w uzyskaniu wykształcenia wyż-
szego. Dzięki uczestnictwu w progra-
mie „Aktywny Samorząd” pomoc 
otrzymało 59 beneficjentów.

Według wyników Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności i Mieszkań 
z 2011 roku liczba osób niepełnospraw-
nych w Polsce wynosiła na koniec mar-
ca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 
12,2% ludności kraju (14,3%  
w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród 
osób niepełnosprawnych wynosił 
46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Ślą-
skiej według danych NSP 2011 liczba 
osób niepełnosprawnych prawnie wy-
nosiła 10 257 osób. W 2017 roku z po-
wodu różnego typu niepełnosprawności 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 
2699 orzeczenia o przyznaniu stopnia 
niepełnosprawności osobom dorosłym, 
a osobom poniżej 16. roku życia – 607 
orzeczeń o zaliczeniu do osób niepeł-
nosprawnych. AS

Remont budynku ma się zakończyć w połowie 2019 roku.



Muzyczny Dzień Matki z Eleni
KONCERT
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21 lat.
Studentka 
Administracji 
Publicznej w Wyższej 
Szkole Bankowej. 
Chciałaby pracować 
w służbach 
mundurowych. 
Interesuje się sportem 
oraz motoryzacją. 
Lubi podróżować.

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2018. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją miss. Głosować można za pomocą SMS-ów, na 
naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.wiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a wystarczy wysłać wiadomość o tre-
ści: miss.numerkandydatki na numer 71100 (np. miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł  + VAT (tj.1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 14 marca od godz. 8.00 do 25 kwietnia do godz. 12.00. Podczas gali 
fi nałowej, która odbędzie się 28 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Mira Gruszczyk
23 lata. 
Swój wolny 
czas w dużej 
mierze poświęca 
modelingowi. 
Spełnia się w tym, 
co robi i zawsze 
stara się czerpać 
z życia wszystko, 
co najlepsze. 
Uwielbia podróże. 

21 lat. 
Swoją przyszłość 
wiąże głównie 
ze sceną oraz 
wokalistyką. Udziela 
się charytatywnie 
w Domu Pomocy 
Społecznej. Wolny 
czas uwielbia spędzać 
na podróżowaniu 
i kocha Pieniny.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie Śląskiej. 
W przyszłości chce 
zostać asystentką 
stomatologiczną. 
W wolnym czasie 
biega i chodzi na 
siłownię.

17 lat. 
Uczy się 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 5 na kierunku 
technik obsługi 
turystycznej. 
Jej pasjami są 
akrobatyka 
sportowa i taniec.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 o profi lu technik 
usług fryzjerskich. 
W wolnym czasie czyta 
książki i uprawia sport. 
W przyszłości zamierza 
zostać trenerem 
personalnym.

23 lata.
 Studentka trzeciego 
roku Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej 
w Wyższej Szkole 
Bankowej. Ma na swoim 
koncie kilka nagród 
zdobytych w konkursach 
wokalnych. W wolnych 
chwilach aktywnie 
spędza czas na siłowni. 

19 lat. 
Tegoroczna maturzystka. 
Uczy się w na kierunku 
technik technologii 
odzieży. Uczestniczka 
konkursów dla młodych 
projektantów mody. 
W przyszłości zamierza 
stworzyć własną markę. 
Lubi pływanie i dobrą 
książkę.

18 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej w klasie 
o profi lu teatralnym. 
Uwielbia gotowanie 
dla przyjaciół 
i rodziny. 

19 lat.
Dużą wagę przykłada 
do rozwoju osobistego. 
Próbuje swych sił 
w różnych dziedzinach 
takich jak teatr, sport czy 
wolontariat. Jednak to 
taniec podbił jej serce. 
W wolnym czasie lubi 
poświęcić się dobrej 
lekturze.

18 lat. 
Uczennica Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 4 w Rudzie 
Śląskiej. Do niedawna 
zawodniczka w klubie 
lekkoatletycznym 
TL Pogoń Ruda 
Śląska. Interesuje się 
podróżowaniem oraz 
modelingiem.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
ją sport i zdrowy 
tryb życia. Swoja 
przyszłość wiąże 
z dietetyką. 

22 lata.
Od najmłodszych lat 
pasjonuje ją scena, 
aktorstwo i występy 
wokalne. Swoją 
przyszłość wiąże 
z kosmetologią. 
Studia na tym 
kierunku zamierza 
rozpocząć jesienią 
tego roku.

2. Andżelika Łach 3. Monika Konopka 4. Mirela Małagocka

5. Martyna Marek
16 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
się chemią i biologią. 
W wolnym czasie 
chętnie sięga po 
ołówek i szkicuje 
przyrodę oraz ludzi.

6. Oliwia Hałupka 7. Weronika Dewar 8. Aleksandra Kocyba 9. Weronika Kier

10. Aleksandra Kęska 11. Patrycja Szczurowska 12. Karolina Niedworok 13. Angelika Kadzimierz 14. Anna Sznapka 

– Już jako uczennica zadebiutowała 
Pani  w zespole „Niezapominajki”, a w li-
ceum śpiewała w zespole „Ballada”.  Po 
kim odziedziczyła Pani talent wokalny? 
Czy w Pani domu są tradycje muzycz-
ne?

– Moje dzieciństwo kojarzy mi się za-
wsze z moimi rodzicami, babcią, rodzeń-
stwem i wielką miłością między nami. By-
łam najmłodszym, dziesiątym dzieckiem 
w rodzinie Milopulosow. Dorastałam w do-
mu, gdzie muzyka była częścią codzienne-
go życia. Jeden z braci grał na gitarze, sio-
stra na mandolinie, wszyscy śpiewali. Byli-
śmy bardzo rozśpiewaną rodziną.

– Pani rodzice są Grekami, jednak Pa-
ni urodziła się już w Polsce, w Bielawie. 
W związku z tym powtarza Pani często 
w wywiadach, że ma dwie ojczyzny i nie 
potrafi  wskazać, która jest bliższa Pani 
sercu. Czy mogłaby Pani zatem określić, 

co najbardziej lubi Pani w Polsce i Gre-
cji?

– Mam dwie ojczyzny i obydwa te kraje 
są bliskie mojemu sercu i bardzo dobrze 
czuję się zarówno w Polsce, jak i w Grecji. 
Tutaj mam swój dom, rodzinę, przyjaciół. 
Mam też swoją kochaną publiczność, która 
od wielu lat towarzyszy mi w mojej ,,pio-
senkarskiej drodze”.

– Już wiemy, że śpiewała Pani od 
dziecka, ale czy od zawsze była Pani zde-
cydowana na pójście drogą kariery wo-
kalnej, czy może były także inne plany 
zawodowe?

– Marzyłam, aby zostać nauczycielką 
wychowania muzycznego. Zdawałam eg-
zamin do Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Zielonej Górze, ale nie dostałam się na tę 
uczelnię. Kostas, mój obecny menadżer za-
proponował mi wtedy śpiewanie w grec-
kim zespole Prometheus. Myślałam, że 
pośpiewam przez rok w zespole, traktując 
to jak przygodę, a potem będę zdawać na 
wymarzone studia... Ta przygoda trwa już 
ponad 40 lat, czyli do chwili obecnej. Zo-
stałam piosenkarką i to całkiem przypad-
kowo.  

– Pani dyskografi a jest niezwykle bo-
gata, a liczba przebojów ogromna. Moż-
na oczywiście tutaj wymienić te najbar-
dziej znane jak np. „Troszeczkę ziemi, 
troszeczkę słońca”, „Miłość jak wino”, 
„A słońce sobie lśni”, „Za wszystkie no-
ce”, czy „Po słonecznej stronie życia”. 

Często jednak zdarza się tak, że sami ar-
tyści ukochali sobie zupełnie inne pio-
senki niż publiczność. Które utwory ma-
ją szczególne znaczenie dla Pani?

– Ogromną sympatię mam do piosenek 
z pierwszej płyty długogrającej wydanej 
w 1977 r. pt. „Po słonecznej stronie życia”. 
Mam też swoje ulubione piosenki z płyty 
„Nic miłości nie pokona”. To moja bardzo 
osobista płyta, pełna refl eksji i emocji. Ta-
kiej zadumy i zapytania o to, co jest naj-
ważniejsze w naszym życiu.

– Ostatnia płyta, jaką Pani wydała to 
„Miłości ślad”. Album ten ukazał się 
w 2013 roku. Kiedy wielbiciele talentu 
Eleni mogą spodziewać się kolejnego wy-
dawnictwa?

– Pracujemy już od pół roku nad nową 
płytą, którą planujemy wydać jeszcze 
w tym roku. Wciąż dużo pracy czeka mnie 
w studio. Są to utwory skomponowane 
przez Kostasa Tzokasa o greckich klima-
tach, ale śpiewane w języku polskim. Pro-
szę moich fanów o cierpliwość.    

– Jest Pani jedną z najpopularniej-
szych artystek polskiej estrady już od 40  
lat. Co, Pani zdaniem, gwarantuje taką 
sympatię kolejnych pokoleń fanów? Ta-
lent, autentyczność, melodie Pani utwo-
rów, stosunek do słuchaczy? Czym są dla 
Pani koncerty na żywo?

– Te pytanie należałoby zadać moim fa-
nom, którzy od lat słuchają moich piose-
nek, kupują płyty, towarzyszą mi w chwi-

lach mojego życia zawodowego i prywat-
nego. Uwielbiam koncerty na żywo, bo 
mogę spotkać się z moją publicznością, 
którą bardzo szanowałam i szanuję od po-
nad 40 lat. Jestem zwyczajną piosenkarką. 
Śpiewam  o miłości, nadziei i od wielu lat 
nie zmieniam swojego stylu. Melodyjność 
i piękna harmonia dźwięków towarzyszą 
mi w mojej piosenkarskiej drodze. I taką 
radością oraz emocjami naszego codzien-
nego życia chcę dzielić się ze sceny z moją 
publicznością. Mam nadzieję, że nasze 
spotkanie 18 maja spowoduje, że wszyscy 
popłyniemy w taką sentymentalną podróż 
w czasie. Do zobaczenia!

MCK

18 maja na scenie Miejskiego 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty 
z okazji Dnia Matki wystąpi Eleni, 
jedna z najpopularniejszych 
w Polsce artystek. Podczas 
koncertu  zaprezentuje ona swoje 
największe przeboje, piosenki 
greckie oraz utwory 
z ostatniego albumu „Miłości ślad”. 
Jednak na razie rozmawiamy 
z Eleni o jej historii, wyborze 
życiowej drogi muzycznej oraz 
twórczości.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 27.03.2018 r. do 
dnia 17.04.2018 r., na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) trzech wykazów nieza-
budowanych nieruchomości grun-
towych własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy 
Górnej, zapisanych na karcie mapy 
3, obręb Bielszowice, oznaczonych 
numerami geodezyjnymi jak niżej, 
które zostaną oddane w drodze 
przetargu nieograniczonego w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem 
pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego:

4898/442 o powierzchni 1171 • 
m2, KW GL1S/00020897/8, cena 
nieruchomości (nett o) wynosi 
144.000,00 zł,
4899/442 o powierzchni 1172 • 
m2, KW GL1S/00020897/8, cena 
nieruchomości (nett o) wynosi 
151.000,00 zł,
4900/442 o powierzchni 602 • 
m2, KW GL1S/00020897/8, cena 
nieruchomości (nett o) wynosi 
79.000,00 zł.
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UsłUgi

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 
501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-
946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-
699.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 244-
09-60.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 
512-120-119, 32 244-09-60.

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

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmia-
stowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 348-61-
68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy MATPOL 
FINANSE Sp. z o.o.

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

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy), 
wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-
985.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura 
VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.
 

 Usługi remontowe, gładzie, malowanie, tapeto-
wanie, płyty k-g. Tel. 609-693-450.

 Profesjonalne pranie dywanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 519-639-121.

 Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 880-201-
358.

 Remonty kompleksowe mieszkań, domów, WOD.-
KAN., C.O., domofony, monitoring. Tel. 793-442-600.

 „Złota rączka” – kompleksowe remonty łazienek, 
instalacje, elektryka. Tel. 784-699-569.

UsłUgi Pogrzebowe

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

NierUChomośCi
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 
668-591-916.

 Sprzedam – Szewczyka 32 m2, tel. 793-017-323, 
inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, 
cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-
588-400.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje 
www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

 Atrakcyjne domy szeregowe: WIREK, ul. Jankow-
skiego 107 m2 – NOWA CENA, GODULA, os. Paryż od 
125 m2 cena od 335.000 zł. HALEMBA, ul. Solidarno-
ści od 74 m2 cena od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać 
kredyt hipoteczny. www.nieruchomoscigabriel.pl, 
tel. 691 523 055.

 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.

 Do wynajęcia garaż ul. Stara, Godula. Tel. 605-
574-704.

 Lokal użytkowy wynajmę – Nowy Bytom, pl. Jana 
Pawła II (rynek). Tel. 601-914-238.

moToryzaCja

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup sa-
mochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do 
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska 
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

 Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006 r., 11 
tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

 Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. 
Tel. 32 275 05 47, 603-534-003.

 Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 275 05 
47, 603-534-003.

PraCa

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowni-
ków budowlanych doświadczenie min 2 lata, kie-
rownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat. 
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni 
pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. Kie-
rownika budowy. Tel. 601-504-030.

 Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą w Gli-
wicach zatrudni brygadzistów i wykwalifikowa-
nych: brukarzy, zbrojarzy, monterów sieci kanali-
zacyjnej. Tel. 500-222-541.

 Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą w Gli-
wicach zatrudni całe brygady brukarskie. Tel. 
500-222-541.

 Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Rudzie Śląskiej 
poszukuje opiekunek do pracy przy osobach star-
szych w miejscu ich zamieszkania. Informacje, tel. 
505-054-823.

 Zatrudnimy kierowców posiadających prawa jaz-
dy kat; B ,BC. Emerytów, rencistów oraz osoby poszu-
kujące pracy na cały etat. Telefon kontaktowy 693-
399-001 – 2.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z doświad-
czeniem do ciężkiej pracy fizycznej. Informacji udzie-
lam w godzinach od 9.00 do 12.00 tel. 691-911-683.

 Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. Tel. 
663-404-545.

różNe

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki 
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-851-852.

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018  
z 2008 r. Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wojciecha Kossaka 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląska 
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej 
- Bielszowicach przy ul. wojciecha Kossaka, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3901/120 
o powierzchni 1209 m2, użytki: Ps-IV, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020419/4. w dziale III księgi figu-
ruje wpis : „Właściciele wykazów nr 363 i 477 Bielszowice przyznali sobie wzajemnie i ich następcom prawnym 
prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 10.02.1890 r. – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Biel-
szowice 363 dnia 6.11.1969 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział IV wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwier-
dzonego 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., działka nr 3901/120 stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu mN1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega skarpa bezpośrednio 
przyległego zbiornika wodnego, okresowo w zależności od występujących warunków atmosferycznych wystę-
pują problemy hydrologiczne związane z powierzchniowym odprowadzaniem wód deszczowych, jak również 
podnoszeniem się zwierciadła wód w zbiorniku; zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od 
występujących opadów atmosferycznych i może powodować okresowe zalewanie przyległego terenu, a co 
za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą i drzewami, 
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Kossaka. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wojciecha Kossaka. 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. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 106.000,00  zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.05.2018 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 2.05.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.300,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Kossaka” 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 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane do-
kumenty 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.

zaPraszamy do saloNU Alex  
(C.h. domiNo – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność.”

Emily Dickinson

Panu Janowi Pawłowskiemu
pracownikowi Wydziału Administracyjnego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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PREZydENt MIAStA 
RUdA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 4.04.2018 r. do 
dnia 25.04.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222) wykazów nieruchomości 
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy: Joachima lelewela i Wspólnej, obręb 
Bielszowice, km. 6, stanowiących działki nr:

– 1312/948 o powierzchni 767 m2 cena wywoławcza – 94.000,00 zł 
– 1313/948 o powierzchni 699 m2 cena wywoławcza – 85.000,00 zł 
– 1314/948 o powierzchni 679 m2 cena wywoławcza – 83.000,00 zł
– 1315/948 o powierzchni 763 m2 cena wywoławcza – 93.000,00 zł 
– 1316/948 o powierzchni 761 m2 cena wywoławcza – 93.000,00 zł 
– 1317/948 o powierzchni 672 m2 cena wywoławcza – 82.000,00 zł
– 1318/948 o powierzchni 694 m2 cena wywoławcza – 85.000,00 zł
– 1319/948 o powierzchni 768 m2 cena wywoławcza – 94.000,00 zł
– 1320/948 o powierzchni 763 m2 cena wywoławcza – 94.000,00 zł 
– 1321/948 o powierzchni 643 m2 cena wywoławcza – 79.000,00 zł

kW Gl1S/00006393/1, które zostaną oddane w drodze ustnych przetar-
gów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z prze-
znaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

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.
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Adrian Szłapak i Natalia Lepa 
wywalczyli srebrny medal. 

Łucznicy wicemistrzami Polski
ŁUCZNICTWO 

Tytuł halowych wicemistrzów Polski młodzików zdobyła dwójka łuczników z rudzkiego 
Grotu. Natalia Lepa i Adrian Szłapak wystrzelali srebrny medal w konkurencji mikst. W tym 
roku zawody odbyły się w Tyczynie na Podkarpaciu, a ich organizatorem był klub LKS „Jar” 
Kielnarowa oraz Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy. W zawodach wzięło udział 166 
zawodników i zawodniczek z 30 klubów z całej Polski prowadzących szkolenie w tej kategorii 
wiekowej. – Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, w czołówkach strzelano wysokie, bar-
dzo zbliżone do siebie wyniki, a o medalowych miejscach czasem musiała decydować liczba 
strzelonych dziesiątek, gdyż zawodnicy mieli tyle samo punktów. Nasi reprezentanci walczyli 
dzielnie do ostatniej strzały. Najwyższe miejsca indywidualnie zajęła dwójka młodzików: Nata-
lia Lepa (V miejsce wśród dziewcząt) i Adrian Szłapak (IV miejsce wśród chłopców). Strzelone 
przez Natalię 824 punkty i 810 punktów Adriana pozwoliły tej parze stanąć na drugim miejscu 
podium w konkurencji mikst – tłumaczył Rafał Lepa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. Tuż za 
podium, na IV miejscu sklasyfi kowano drużynę dziewcząt Grotu w składzie: Natalia Lepa
– 824 punkty, Dominika Brzezina – 773 punkty, Dominika Ratyńska – 773 punkty, Karolina 
Hernicka – 762 punkty. Również na IV miejscu ukończyła zawody drużyna chłopców w składzie: 
Adrian Szłapak – 810 punktów, Jakub Sroka – 802 punkty i Paweł Korzonek – 683 punkty.

Zapaśnik 
na medal 

ZAPASY 

Zawodnik Slavii stanął na trzecim 
stopniu podium. 

Intensywny marzec karateków
KARATE

Licznymi sukcesami zdobytymi w ostat-
nim czasie mogą pochwalić się  rudzcy ka-
ratecy. W drugiej połowie marca zawodnicy 
Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate zapre-
zentowali swoje możliwości podczas zawo-
dów w Lubiniu (24.03), gdzie odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków i równocześnie w tym dniu także Mi-
strzostwa Makroregionu Dolnośląskiego. 
Z kolei tydzień wcześniej w Bielsku-Białej 
(17.03) karatecy walczyli na Mistrzostwach 
Makroregionu Śląskiego. 

W bielskich zawodach wystartowało 17 
zawodników. Wyniki: Marek Partuś 
(1. miejsce kumite), Łukasz Dymek 
(1. miejsce kumite, 1. miejsce kata), Mag-
dalena Daszkiewicz (1. miejsce kumite,
3. miejsce kata), Dawid Szymański 
(1. miejsce kumite, 3. miejsce kata), Marta 
Smagacz (1. miejsce kumite),  Marek Ant-
czak (1. miejsce kumite), Dawid Dalecki 

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Na zawodach w Bielsku karatecy wywalczyli puchary i medale.  

OGŁOSZENIE

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Radiologia | Dermatolog

Pracownia Protetyczna 
– Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED 
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

(USG) WE WTORKI ORAZ CZWARTKI.

– To były intensywne cztery lata? 
– Tak, bardzo. Zaczęło się od tego, że na 

początku wynajmowaliśmy na godziny sa-
lę w jednej z siłowni, lecz wraz ze wzro-
stem zainteresowania naszymi treningami, 
postanowiliśmy przenieść się do obiektu 
spółdzielni mieszkaniowej Nasz Dom 
(przy ul. Kłodnickiej 97),  gdzie obecnie 
znajduje się siedziba Academii Gorila. Po-
czątki nie były łatwe, jeśli chodzi o sukce-
sy. Dziewięćdziesiąt procent chłopaków 
zaczynało od zera swoją przygodę z ju-jit-
su brazylijskim i trzeba było przez pierw-
sze lata na turniejach płacić tak zwane fry-
cowe. Po pierwszych mistrzostwach wró-
ciliśmy na tarczy, nie zdobywając żadnego 
medalu. Po drugich było podobnie jeżeli 
chodzi o medale, ale nasi zawodnicy wy-
grali pierwsze walki. Dzięki temu zaczęli-
śmy wierzyć w efekty naszej ciężkiej pracy 
na treningach i zdobywać pierwsze medale 
– najpierw na mniejszych turniejach, a póź-
niej już na mistrzostwach Polski, z których 
w tym roku przywieźliśmy aż jedenaście 
medali. Warto dodać, że na tych zawodach 
uczestniczyło ok. 1100 zawodników z ca-
łego kraju. Po tym wystartowaliśmy na li-
dze BJJ w Krakowie, gdzie zdobyliśmy 19 
medali. 

– Dziś z Bastionu wywodzą się za-
wodnicy, którzy osiągnęli wiele sukce-
sów, np. Marcin Maciulewicz. Można 
więc powiedzieć, że wychowujecie mi-
strzów? 

– Z naszego klubu wywodzi się wielu 
dobrych zawodników. Nie chcę nikogo po-
minąć, bo liczba osób biorących udział 
w zawodach jest naprawdę spora. My sami 
jako trenerzy startujemy ze swoimi pod-
opiecznymi, co jeszcze bardziej ich mobili-
zuje. Ale na uwagę na pewno zasługuje 
Maciulewicz, który jako członek kadry na-
rodowej osiąga spore sukcesy na arenie 
międzynarodowej, z czego razem z trene-
rem Jarkiem Ratajem jesteśmy bardzo 
dumni. 

– Mimo wszystko 25 marca Bastion 
ofi cjalnie stał się Academią Gorila. Skąd 
pomysł na zmianę nazwy? 

– Nazwa została ofi cjalnie zmieniona 
podczas seminarium z Jędrzejem Loską, 
głównym trenerem Academii i obecnym mi-
strzem świata w ju-jitsu ne waza, które od-
bywało się w zaprzyjaźnionej fi lii Academii 
Gorila w Rybniku. Nie chodzi tu o samą 
zmianę nazwy, lecz o ten klimat, o to „coś” 
panujące u nas na zawodach, co powoduje, 
że nikt nie walczy sam, tylko może liczyć na 
wsparcie całej drużyny. Tak też jest poza za-
jęciami. Jesteśmy jedną wielką rodziną, któ-
ra może na sobie polegać. To samo zauwa-
żyliśmy podczas turniejów w Academii 
Gorila. Świetne relacje pomiędzy zawodni-
kami i fi liami z całej Polski sprawiają, że 
wszyscy tworzą nierozerwalną całość 
i wspaniały klimat. Dodam też, że nasze bar-
dzo dobre relacje z zawodnikami oraz trene-
rami Academii wpłynęły na decyzję wspól-
nego wyjazdu na zimowy obóz, gdzie posta-
nowiliśmy zostać fi lią Academii Gorila. 

– Klub zrzesza pasjonatów ju-jitsu. Ile 
osób w nim trenuje? Kto może się do 
Was dołączyć? 

– W naszym klubie trenują nie tylko pa-
sjonaci – chociaż ich w Academii nie bra-
kuje – ale są też osoby, które trenują rekre-
acyjnie dla poprawienia swojej sprawności 
fi zycznej, poczucia pewności siebie oraz 

Trzecie miejsce w kategorii do 100 kg 
zajął Jakub Czerczak z ZKS-u Slavii Ruda 
Śląska podczas XIII Międzynarodowego 
Turnieju Zapaśniczego o Puchar Mazow-
sza. Zawody rozegrane zostały w Teresinie 
i zgodnie z tradycją miały bardzo mocną 
obsadę międzynarodową.

(2. miejsce kumite), Maciej Ulbrich 
(2. miejsce kumite),  Sylwia Pieter (3. miej-
sce kumite, 2. miejsce kata), Norman Pawul 
(3. miejsce kumite), Aneta Łobożewicz 
(3. miejsce kata), Emilia Szudeja (3. miejsce 
kumite), Patrycja Grojec (3. miejsce kumite) 
oraz Jakub Groń (3. miejsce kumite). Nato-
miast podczas sobotnich (24.03) zawodów 
w Lubiniu wśród kategorii młodzik (12-13 
lat) spotkali się zawodnicy z czterech woje-
wództw: śląskiego, opolskiego, łódzkiego 
i dolnośląskiego. Rudzki klub reprezento-
wali: Alicja Warwas, Zuzanna Lenga, Igor 
Jarosz, Paweł Torzewski oraz Przemysław 
Wyrwich. Natomiast wśród reprezentantów 
klubu w Mistrzostwach Makroregionu Dol-
nośląskiego była Aneta Łobożewicz w kate-
gorii juniorów (16-17 lat). Srebrne medale 
wywalczyli Zuzanna Lenga w kata oraz 
Igor Jarosz w kumite, a brązowy medal zdo-
był Paweł Torzewski w kumite.

Academia Gorila wkracza do gry
JU-JITSU

Tomasz Paszek kieruje klubem Academia Gorila.

Basti on Ruda Śląska działał w Rudzie Śląskiej cztery lata, odnosząc wiele sukcesów na arenie polskiej i międzynarodowej. 
Jednak niedawno klub przeszedł metamorfozę. Od 25 marca jego zawodnicy trenują pod nową nazwą, a jest nią Academia 
Gorila. O tej zmianie, osiągniętych sukcesach, treningach, zawodach oraz planach na przyszłość rozmawiamy z trenerem 
i zawodnikiem rudzkiej Academii Gorila Tomaszem Paszkiem. 

nauczenia się podstaw samoobrony, a także 
spędzenia 1,5 godziny w miłym towarzy-
stwie, w którym nie ma podziałów na lep-
szych i gorszych, bogatych czy biednych.

– Przed Wami zawody, które odbędą 
się 7 kwietnia i na które pojedziecie już 
pod nowym szyldem. Gdzie się odbędą 
i kogo będzie można na nich zobaczyć?  

– 7 kwietnia odbędzie się Super Puchar 
Polski w Zawierciu, gdzie pierwszy raz wy-
stąpimy pod banderą Academii Gorila. Na-
stępne, drugie co do ważności turnieje, to 
Puchar Polski Gi w Koninie oraz Otwarte 
Mistrzostwa Polski w Warszawie, gdzie ra-
zem z „gorylami” z innych fi lii będziemy 
walczyć drużynowo o pierwsze miejsce. 

– A jakie macie plany na kolejne lata 
działalności? 

– Oczywiście dalszy rozwój. Stąd też 
wstąpienie do Academii Gorila. Wiosną 
planujemy, żeby nasze najmłodsze „gory-
le” prowadzone przez Karolinę Chojnow-
ską (obecną mistrzynię Polski) zaliczyły 
pierwszy start w zawodach. Spore nadzieje 
wiążemy też z coraz lepiej rozwijającą się 
grupa bokserską naszego klubu, którą pro-
wadzi Rafał Kowalski. Ale co najważniej-
sze – dalej chcemy kształtować świetną, 
przyjacielską atmosferę w klubie, gdzie 
każdy może znaleźć miejsce dla siebie.



szym wyjazdem warto sprawdzić stan tech-
niczny pojazdu nie tylko ze względów bez-
pieczeństwa, ale i z prostego powodu – nikt 
z nas chyba nie chce, aby samochód w trak-
cie wyjazdu na upragniony odpoczynek od-
mówił posłuszeństwa. Warto zaoszczędzić 
sobie tych nerwów i przyjechać na stację 
kontroli pojazdów, by dokładnie zweryfiko-
wać, czy wszystkie układy są w pełni spraw-
ne. Pamiętajmy o tym, że od stanu technicz-
nego pojazdu w dużej mierze zależy życie 
i zdrowie nas, naszych bliskich, a także in-
nych uczestników dróg – podkreśla Michał 
Kozłowski.

Aby zyskać absolutną pewność co do 
sprawności auta, na stacji OMEGA wpro-
wadzono w ubiegłym roku nowoczesną 
geometrię kół 3D. To koszt rzędu kilkudzie-
sięciu złotych (ceny wahają się od 80 do 120 
zł), w zamian za który zyskujemy stupro-
centową gwarancję bezpieczeństwa. Mie-
rzenie geometrii kół w technologii 3D jest 

gowego brudu. Nie można więc zapominać 
o podstawie, jaką jest czystość. Źle umyte 
auto często może być przyczyną niebez-
piecznych sytuacji drogowych w momencie, 
gdy zabraknie nam widoczności lub nie bę-
dziemy mogli dobrze poinformować innych 
kierowców o swoich zamiarach – zaznacza 
Szczepan Mańka.

By uniknąć tego typu sytuacji, można 
skorzystać z bezdotykowej myjni BETA 
przy stacji OMEGA, która podobnie jak in-
ne usługi łączy w sobie korzystną cenę 
z wysoką jakością. – To jedna z najnowocze-
śniejszych myjni bezdotykowych na Śląsku. 
Została ona skonstruowana w taki sposób, 
aby zapewnić najlepszą jakość mycia  
w możliwie najkrótszym czasie. 60 sekund 
mycia to koszt zaledwie złotówki. Równo-
cześnie kierowcy mogą skorzystać z aż pię-
ciu zoptymalizowanych programów, więc 
myjnia dostosowana jest do potrzeb i wyma-
gań każdego klienta. W naszej myjni stoso-
wane są ponadto bardzo dobre środki czy-
stości. Ludzie chwalą sobie to, że już za kil-
ka złotych są w stanie wykonać podstawowe 
mycie – podsumowuje Michał Kozłowski.

Z pomocą przychodzą nam po raz kolej-
ny mechanicy Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów OMEGA z Goduli. Na stacji, na-
leżącej do Grupy AUTO-BUD, można rów-
nocześnie oddać samochód do przeglądu 
pod okiem specjalistów, skorzystać z nowo-
czesnej geometrii 3D, a także z bezdotyko-
wej myjni BETA. Słowem – wszystko ma-
my na miejscu i to za rozsądną cenę oraz na 
profesjonalnym poziomie. – Nasza stacja 
świadczy kompleksowe usługi, bo szanuje-
my czas naszych klientów, równocześnie sta-
rając się o to, by wyjeżdżali oni od nas ze 
stuprocentowo sprawnym i gotowym do jaz-
dy samochodem – podkreśla Michał Ko-
złowski, kierownik Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów OMEGA.

Co to oznacza w praktyce? W OMEDZE 
kierowcy mogą m.in. skorzystać z przeglą-
dów samochodów, z którymi nie należy 
zwlekać do ostatnich chwil, lecz wykonać 
prewencyjnie przed wyjazdem w dłuższą 
trasę. – Wiadomo, że samochód może się po-
psuć, nawet gdy przedtem nie daje nam nie-
pokojących sygnałów. Coroczny, jednorazo-
wy przegląd nie jest więc wystarczający 
– komentuje Szczepan Mańka, diagnosta 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OME-
GA.

Tym bardziej warto zareagować już teraz. 
– Radzimy dokładnie sprawdzić stan samo-
chodu po zimie oraz przed wyjazdami – czy 
to wiosennymi, czy później także wakacyjny-
mi. Po zimie pewne elementy mogą korodo-
wać. Wtedy też na drogach pojawia się wię-
cej dziur, a zatem zdecydowanie łatwiej 
można uszkodzić zawieszenie. Przed dłuż-

bowiem najbardziej precyzyjne i miarodaj-
ne. Odbywa się ono poprzez wykorzystanie 
kamer pomiarowych, a wyniki badania wy-
świetlane są na monitorze. – Technologia 
3D pokazuje nam obraz samochodu w prze-
strzeni, a kamery, które są zamontowane na 
ścianach, odbijają światło samochodu, da-
jąc nam pomiar dokładny co do dziesiętnych 
milimetra – wyjaśnia Michał Kozłowski. 
– To co działa nieprawidłowo w samocho-
dzie, podświetla się na czerwono, natomiast 
dobrze funkcjonujące elementy widoczne są 
na zielono – dodaje.

W ten sposób mechanicy OMEGI od ra-
zu wiedzą, które elementy w układzie kie-
rowniczym działają nieprawidłowo oraz 
jaki jest problem z geometrią kół, dzięki 
czemu mogą go na miejscu zlikwidować. 
Ale to nie wszystko. Na stacji OMEGA 
można także zadbać o wygląd samochodu 
– i choć mogłoby się tak wydawać – nie jest 
to taka błaha kwestia. – Służby drogowe wy-
korzystują różnego typu substancje do wal-
ki ze śniegiem i lodem. Na karoserii pojaz-
dów osiadają sól i piasek. W okolicach 
nadkoli często zamarzają bryły pełne dro-
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Świąteczna wrzawa, ale zarazem i czas odpoczynku w gronie najbliższych minęły, więc to bardzo dobry moment, żeby zająć się nie mniej ważnymi 
sprawami. Najważniejszą z nich jest bezpieczeństwo. Tym bardziej że zbliżają się cieplejsze dni, a wraz z nimi pierwsze, wiosenne wyjazdy, czy też 
majówkowe wojaże. By uniknąć kolejek do serwisów samochodowych, warto już teraz zadbać o samochód, a zwłaszcza o kontrolę jego stanu, a także 
o czystość auta. Bo wszystkie te aspekty mają wpływ na nasze bezpieczeństwo.

www.auto-bud.com.pl

OMEga Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 

Ruda Śląska | godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Denis WoDniok 
MechaNik-PoMocNik  
diagNosTy 
Przy okrĘgoWeJ sTacJi  
koNTroli PoJazdóW oMega

TeL. 511-092-323

MICHAŁ KOZŁOWSKI
kieroWNik okrĘgoWeJ sTacJi 
koNTroli PoJazdóW 
oMega

TeL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA
diagNosTa okrĘgoWeJ 
sTacJi koNTroli PoJazdóW 
oMega

TeL. 508-921-558

IWONA KOZŁOWSKA
doradca klieNTa 
okrĘgoWeJ sTacJi 
koNTroli PoJazdóW 
oMega

MArCIN KAZuCH
diagNosTa okrĘgoWeJ sTacJi 
koNTroli PoJazdóW oMega

TeL. 505-712-824
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