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OCHRONA ŚRODOWISKA
Do 16 marca br. do Urzędu Miasta mogą zgłaszać się mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy chcą w tym roku usunąć ze swoich posesji azbest. Miasto wystąpi
w ich imieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie może wynieść nawet
100% kosztów kwalifikowanych. W ubiegłym roku udało się w ten sposób usunąć 6,5 t wyrobów z azbestem.

Kolejne tony azbestu do usunięcia

Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami
obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest
i zostały wpisane do „Powiatowego
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
miasta Ruda Śląska” lub do Bazy
Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z warunkami naboru prace będą musiały zakończyć się do 30 września br.
Kosztami kwalifikowanymi zadania,
tzn. takimi, na które można uzyskać
dofinansowanie, są koszty związane z
demontażem wyrobów zawierających
azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. – Wysokość dofinansowania może wynosić do 100%
kosztów kwalifikowanych, ale zależeć
będzie od wielkości przyznanego miastu dofinansowania – zaznacza Ewa
Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.
Wykonawcą prac będzie jeden
przedsiębiorca wybrany przez mia-

sto w przetargu. Natomiast ewentualne wydatki związane z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji czy innych elementów budowlanych leżą po stronie
właścicieli nieruchomości. Przed
przystąpieniem do prac wnioskodawcy będą musieli zgłosić roboty
budowlane lub wystąpić o pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Aby
wziąć udział w programie, właściciele nieruchomości nie mogą zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i opłatami za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy łączny koszt złożonych
wniosków przekroczy wysokość
środków z WFOŚiGW i zarezerwowanych w budżecie miasta, będą
one rozpatrywane według kolejności ich złożenia.
Zainteresowani
powinni
do
16 marca br. złożyć w Urzędzie
Miasta wniosek, który można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców (plac Jana Pawła II 6) lub pobrać ze strony internetowej

www.rudaslaska.pl w zakładce „Ruda Śląska” – „Ochrona środowiska
– „Usuwanie azbestu”, gdzie dostępny jest również regulamin programu. Wniosek należy złożyć wraz
z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany
jest demontaż azbestu lub miejsca
już zdemontowanego azbestu. Dodatkowe informacje o projekcie
można uzyskać w godzinach pracy
Urzędu Miasta w pokoju 403
lub telefonicznie pod numerem
32 244-90-63 lub 32 244-90-00
wew. 4031.
W 2007 r. rudzcy radni uchwalili
„Powiatowy program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występowało w dzielnicy Bykowina,
gdzie powierzchnia płyt azbestowocementowych wykorzystywanych
do ocieplania budynków wynosiła
ponad 132 tys. metrów kwadrato-

wych, co stanowi około 54 procent
całkowitej masy płyt azbestowo-cementowych
wykorzystywanych
w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie
mniejsze ilości takich płyt stwierdzono w pozostałych dzielnicach,
przy czym na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono
obecności tego typu płyt.
Łączna masa zinwentaryzowanych w Rudzie Śląskiej wyrobów
azbestowych wynosi 3541,4 ton,
w tym 115,465 ton u osób fizycznych i 3425,935 ton u osób prawnych. Dotychczas unieszkodliwiono
619,556 ton, z czego 25,66 ton
u osób fizycznych i 593,896 ton
u osób prawnych. W tym 6,57 ton
wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych usunięto w ubiegłym roku
w ramach poprzedniej edycji z wykorzystaniem środków WFOŚiGW.
Do unieszkodliwienia pozostało
więc 2921,844 ton wyrobów zawierających azbest, w tym 89,805 ton
u osób fizycznych i 2832,039 ton
u osób prawnych.

Ze względu na bardzo dużą trwałość płyt azbestowo-cementowych
zgodnie z polskim prawem wyroby
azbestowe dopuszczono do użytkowania do końca 2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu użytkownik
lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany, zobowiązany jest do przeprowadzenia
okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień
pilności usunięcia azbestu. Pilnie
usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą
zostać wyroby w złym stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.
Azbest aktualnie wykorzystywany na terenie Rudy Śląskiej jest
w dobrym stanie technicznym
(II i III stopień pilności). Obecnie
na terenie miasta nie ma już azbestu
w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub zabezpieczone).
WG
OGŁOSZENIE

| Polecamy
Marcin Margielewski

Zaginione arabskie
księżniczki

Wstrząsająca prawda o życiu arabskich księżniczek. Jak się żyje w złotej klatce? Jaka jest cena
wolności? I dlaczego niektóre z nich zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach?
Zwykły człowiek nie ma do nich dostępu. Otoczone przez ochronę i opiekunów wiodą baśniowe
życie. Arabskie księżniczki spełniają wszystkie swoje zachcianki – za niewyobrażalnie duże pieniądze.
Ale muszą być bezwzględnie oddane i podporządkowane mężczyznom. Co jeśli pewnego dnia się
zbuntują?
Marcin Margielewski poznał człowieka, który
przez większą część życia pracował na dworach saudyjskich władców. O tym, co widział, opowiedział
w pełnym emocji akcie oskarżenia. To historia księżniczek, które decyzją swoich ojców, braci i mężów,
czyli najbogatszych mężczyzn świata, zostały skazane na to, by świat o nich zapomniał. Jak to możliwe,
że w XXI wieku kobiety giną bez śladu i nikt ich nie
szuka? Czy kobieta może powiedzieć „nie”?

Izabella Frączyk

Wszystko nie tak! 2

Historia Marzeny, uzdolnionej młodej architekt, znanej w środowisku z bogactwa oraz idealnych rodzinnych
relacji, pokazuje nam, do jakiego stopnia pozory potrafią wykreować rzeczywistość.
Codzienne życie Marzeny tak naprawdę dalekie jest
od podtrzymywanego przez lata perfekcyjnego wizerunku. Idealna żona, matka, córka, szefowa… Atrakcyjna, zamożna, uzdolniona zawodowo… Czyż to nie brzmi
zbyt pięknie?
Za błędy młodości zwykle słono się płaci. Marzena
również otrzymała pokutę za swoje grzeszki, ale ta – na
szczęście – właśnie dobiegła końca…
Zapnijcie pasy! Kontynuacja bestsellerowej powieści
„Wszystko nie tak!” dostarczy Wam sporo zaskoczeń.
A dodatkowo – jako czytelniczy bonus – możecie wybrać
sobie zakończenie, gdyż ta historia, nieco przewrotnie,
kończy się podwójnie. Cóż, nikt nie jest idealny…
Izabella Frączyk – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów
Międzynarodowych w Warszawie. Pisarstwem zajmuje
się od 2009 roku.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz
o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności
Gminy Ruda Śląska oznaczonych jako działki
nr: 1068/107 o pow.
486 m2, 2903/107 o pow. 109 m2, 3229/106
o pow. 787 m2, 3231/107 o pow. 3294 m2,
3513/111 o pow. 440 m2, 3515/111 o pow.
1518 m2, zapisane na karcie mapy 1 obręb
Kochłowice, KW GL1S/00008228/8, 2316/107
o pow. 570 m2, zapisana na karcie mapy 1
obręb Kochłowice,
KW GL1S/00000354/4, 2906/108 o pow.
2905 m2, 907/108 o pow. 1805 m2, zapisane
na karcie mapy 1 obręb Kochłowice, KW
GL1S/00024465/9, 2908/110 o pow. 1773 m2,
2909/110 o pow. 1348 m2 zapisane na
karcie mapy 1 obręb Kochłowice,
KW GL1S/00019499/8, 2466/79
o pow. 1965 m2, 2910/113 o pow. 974
m2 zapisana na karcie mapy 1 obręb
Kochłowice, KW GL1S/00006364/9
położonych w Rudzie Śląskiej przy
ul. Oświęcimskiej 90 i Łukasiewicza 7
przeznaczonych do oddania w użyczenie
na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej i Szkoły
Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego
Damrota w Rudzie Śląskiej.

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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SZPITAL MIEJSKI

Izba Przyjęć: Tu ratuje się życie
Szpital Miejski rozpoczął kampanię
„Pacjencie, pomyśl” w grudniu ubiegłego roku, aby przede wszystkim uświadomić pacjentom, że leczenie na Izbie
Przyjęć nie polega na tym, aby było one
szybkie, lecz jego celem jest odpowiednie zdiagnozowanie pacjenta, a to często trwa. Ponadto pomoc w pierwszej
kolejności jest udzielana osobom z najpoważniejszym dolegliwościami i urazami, przez które życie pacjentów może
być zagrożone. Aby o tym wszystkim
przypomnieć, na Izbie Przyjęć zostały
umieszczone specjalne plansze z hasłami odnoszącymi się do specyfiki pracy
w tym miejscu. Czy to faktycznie się
sprawdziło? – Póki co pomysł ten przyjęty został bardzo dobrze. Od momentu
rozpoczęcia kampanii do teraz liczba
przypadków agresji słownej zmniejszyła
się o ok. 80 proc. Obecnie spotykamy się

Foto: arch.

Mniej incydentów, skarg
oraz agresywnych zachowań
– takie są pierwsze efekty
kampanii „Pacjencie,
pomyśl”, która od dwóch
miesięcy prowadzona jest
na Izbie Przyjęć rudzkiego
Szpitala Miejskiego.
Jej rozpoczęcie zbiegło
się także z otwarciem
wyremontowanej części
godulskiej placówki. Tomasz
Underman, kierownik Izby
Przyjęć podkreśla, że teraz
zmiany odczuwa z jednej
strony personel, ale także po
stronie pacjentów pojawiła
się większa wyrozumiałość
oraz cierpliwość.

Foto: arch.

Kampania informacyjna na Izbie Przyjęć prowadzona jest od dwóch miesięcy.

Foto: arch.

Szpital Miejski próbuje przybliżyć pacjentom,
z czego wynika czas oczekiwania na Izbie Przyjęć.

Remont izby oraz wprowadzony system kolejkowy
także pomagają usprawnić pracę personelu medycznego.

z nią niestety jeszcze w przypadku osób,
które są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – podsumowuje Tomasz Underman, kierownik
Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego. – Ludzie w większości zaczynają rozumieć,
skąd wynikają przypadki dłuższego
oczekiwania na Izbie Przyjęć – dodaje.
To spowodowane jest najczęściej
czasem potrzebnym na uzyskanie wyników badań (także wykonywanych
powtórnie) oraz jest związane ze skomplikowaną diagnostyką lub koniecznością przygotowania pacjenta do zabiegu, bądź przebadania go (chodzi
np. o podanie lekarstw lub kroplówki).
– Pacjenci często po prostu nie mają
świadomości, że badania nie trwają
pięć minut. Niektórzy niestety nawet
nie chcą słuchać naszych tłumaczeń
– mówi Tomasz Underman. – Czas
wcale nie jest sprzymierzeńcem w leczeniu, lecz wręcz przeciwnie. Niestety
żyjemy w kulturze pośpiechu i 90 proc.
skarg oraz pretensji na naszą pracę
wynika właśnie z tego – dodaje.

Jak się okazuje – podobnie jest
w przypadku innych izb przyjęć oraz
szpitalnych oddziałów ratunkowych.
– Potwierdzają to doktorzy pracujący
w całym kraju. Dlatego też kilka placówek zapożyczyło od nas akcję „Pacjencie, pomyśl” i w ten sposób próbują one edukować „swoich” pacjentów
– wyjaśnia Tomasz Underman.
– Z pewnością na poprawę sytuacji
wpływa i wpływać będzie wprowadzona ochrona prawna dla ratowników
medycznych. To eliminuje poczucie
bezkarności – tłumaczy.
Przypomnijmy, że to nie koniec
zmian na rudzkiej Izbie Przyjęć.
W grudniu została ona oficjalnie uruchomiona po remoncie. W ramach
przebudowy powstały m.in. cztery pokoje zabiegowe, trzy gabinety lekarskie, pokój badań USG i dwie sale obserwacyjne pacjentów, a także sale położnicza, ginekologiczna i neonatologiczna. Wyznaczono ponadto główny
trakt, co ważne jest przy transporcie
i udzieleniu pomocy pacjentom w naj-

cięższych stanach. Natomiast wprowadzony system kolejkowy usprawnił
pracę personelu oraz proces przyjmowania pacjentów. – Jakość jest nieporównywalna. Pracuje nam się o sto
procent lepiej. Dodatkowo wprowadzona kilka lat temu procedura
TRIAGE pomaga w „segregacji” pacjentów i daje jasny obraz tego, który
z nich wymaga najpilniejszej pomocy
– podsumowuje Tomasz Underman.
– Dzięki temu unikamy historii, kiedy
ktoś próbuje wmówić nam, że czekał
pięć godzin na Izbie Przyjęć i nikt się
nim nie zainteresował – dodaje.
Równocześnie jednak stopniowe
usprawnianie pracy na rudzkiej Izbie
Przyjęć wpływa na większą liczbę pacjentów. – Cieszy nas to z jednej strony,
bo mamy dowód, że nasz system działa
dobrze, ale równocześnie może to
wpłynąć na wydłużenie czasu oczekiwania, bo coraz więcej mamy pacjentów np. z Zabrza oraz Bytomia
– mówi Tomasz Underman.

Joanna Oreł
REKLAMA
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NOWY BYTOM

REKLAMY

Od kilku tygodni zainteresowanie mieszkańców Rudy Śląskiej wzbudza budowa przy
ul. Hallera w Nowym Bytomiu. Okazuje się trwają tam prace związane z powstaniem
kolejnego centrum dystrybucyjnego firmy Panattoni.

Foto: JO

Powstaje druga hala firmy Panattoni

Przy ul. Hallera trwa budowa hal magazynowych.
Chodzi o budowę na terenie naprzeciwko
siedziby Straży Miejskiej. Na razie trwają tam
wykopy. Co powstanie później? – Teren przy
ul. Hallera został sprzedany z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4 PU, 6 PU – tereny zabudowy produkcyjnousługowej – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu. – Trwa tam budowa dwóch hal magazynowo-usługowo-produkcyjnych z zapleczami socjalno-biurowymi
oraz instalacjami, dla których 8 stycznia 2020 r.
wydano pozwolenie na budowę – dodaje.
Więcej informacji na ten temat podaje sam
inwestor, który zdradza, że powstaje tam centrum dystrybucyjne Panattoni Park Ruda Śląska II o powierzchni 55 200 m kw. Będzie one
przeznaczone pod magazynowanie, sortowa-

nie i konfekcjonowanie oraz lekką produkcję. – Ekspansja Panattoni na Śląsku jest
rzeczą naturalną, a wybór Rudy Śląskiej to
postawienie na bardzo dobrą lokalizację
i potencjał biznesowy – wg. „Forbes” rudzki
samorząd uplasował się na 9. miejscu wśród
gmin od 50 do 149 tys. mieszkańców, właśnie
ze względu na przyjazność biznesowi
– przekazał w komunikacie prasowym Marek Dobrzycki, managing director w Panattoni Europe. Budowa ma potrwać do końca
pierwszego półrocza tego roku.
Dodajmy, że przedtem firma ta wybudowała centrum logistyczne Panattoni Park Ruda Śląska przy ul. Szyb Walenty. Natomiast
ogółem w ubiegłym roku Ruda Śląska sprzedała 13 4961 m kw. terenów inwestycyjnych.

Joanna Oreł

NOWY BYTOM
Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem Fundacja Godula Hope zorganizowała wyjątkowy wieczór. W czwartek (6.02) w Miejskim Centrum Kultury im. H.Bisty można było wyrazić swoją solidarność z osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi oraz zadbać
o swoje zdrowie.

Podczas
spotkania
nie zabrakło
występu
muzycznego.
– Od wielu lat organizujemy spotkania prozdrowotne w siedzibie naszej fundacji, podczas
których panie uczą się na przykład, jak mają
badać piersi. Podpowiadamy im też, jakie badania powinny wykonywać w danym okresie
życia. Dlatego dzisiaj, obchodząc Światowy
Dzień Walki z Rakiem, postanowiliśmy zorganizować takie spotkanie dla szerszego grona odbiorców – powiedziała Krystyna Zamorska,
prezes Fundacji Godula Hope. – Świadomość
profilaktyki cały czas rośnie i mam nadzieję, że
będzie rosnąć jeszcze bardziej, dlatego organi-

Foto: AL

Wieczór walki z rakiem

zujemy różne akcje, które mają wpłynąć na
zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat
chorób nowotworowych – dodała.
Ponadto podczas czwartkowego spotkania
jego uczestnicy mogli wysłuchać wykładu
dr Moniki Paul-Samojedny na temat dziedzicznych predyspozycji do raka piersi. Nie zabrakło też rozrywki. Uczestnicy spotkania mieli
okazję posłuchać występu zespołu Elvis Presley Revival Band oraz wzięli udział w losowaniu nagród.

AL

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Doktorowi
Dariuszowi Dworakowi
kierownikowi
Przychodni Rejonowej
w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają
Pracownicy Przychodni
przy ulicy Sztolniowej 6

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu, na okres
21 dni, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II
piętro) oraz o zamieszczeniu
na stronie internetowej
Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta
Ruda Śląska, wykazu
nieruchomości, położonych
w Rudzie Śląskiej przy
ul. Czarnoleśnej 12,
stanowiących
własność Gminy Ruda
Śląska, które zostaną
użyczone, w drodze
bezprzetargowej,
na rzecz Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Pani Leokadia Masłowskiej
pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Brata
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Życie grozi rozstaniem, ale śmierć łączy na zawsze.”
Marek Hłasko

Pani Leokadii Masłowskiej
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

BRATA

składają
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Ukochanej Mamy
naszego Kolegi
Doktora Dariusza Dworaka.
Składamy kondolencje
i wyrazy współczucia.
Zespół lekarzy z Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
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POMAGAMY

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Armia dla dobra

– Z jakich względów postanowiliście założyć nową fundację w Rudzie Śląskiej, a nie połączyć siły
z inną już istniejącą w mieście?
– Fundacja Armia Przyjaciół to nowy projekt, ale ci sami ludzie, którzy
od bardzo dawna działają na terenie
województwa, a także w wielu miejscach w kraju. Podejmując decyzję
o lokalizacji naszej fundacji, kierowaliśmy się po pierwsze jakością współpracy z samorządem oraz lokalną społecznością, a także jej potrzebami.
Miasto Ruda Śląska i jego mieszkańcy
znani są z ogromnej dobroduszności,
otwartości, wyrozumiałości i chęci
współpracy. Władze miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, pomimo
czasem trudnej sytuacji finansowej,
bardzo wspierali nas dotychczas
w swoich działaniach. W Rudzie Śląskiej istnieje wiele organizacji pozarządowych, które wspaniale działają
i wspierają wielu potrzebujących. Jesteśmy zawsze bardzo otwarci na
współpracę z każdym, kto ma na celu
wspieranie innych. Postanowiliśmy
jednak otworzyć nową fundację, ponieważ mamy swoje pomysły, swoje
projekty i chcemy spróbować swoich
sił. Mówiąc szczerze, w ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się ze
swego rodzaju niezdrową rywalizacją
pomiędzy organizacjami i działaniami
mającymi na celu zdyskredytowanie
osób w nich działających. Postanowiliśmy że stworzymy projekt, fundację,
która będzie przypominała, co jest
w tym wszystkim najważniejsze, czyli
pomoc potrzebującym.
– No właśnie. Komu i w jakim
sposób chcecie pomagać?
– Potrzeby są i zawsze będą ogromne. Niestety mamy w kraju bardzo
niewydolny system ochrony zdrowia.
Leki, leczenia, rehabilitacje itp. są albo niedostępne w Polsce, albo tak
kosztowne, że bez pomocy społeczeństwa wielu ludzi nie jest w stanie
funkcjonować. My jednak nie chcemy
tylko pomagać i zbierać środki finansowe, ale również koncentrować się
na poprawie jakości życia. Chcemy
organizować akcje promujące zdrowe
odżywianie i tryb życia, pomagać
dzieciom oraz młodzieży wychodzić
z patologicznego otoczenia, wspierać
niepełnosprawnych i integrować społeczeństwo, a także aktywizować seniorów. Naszym celem jest zaangażowanie społeczności w działania na
rzecz drugiego człowieka, aby zjednoczyć te bardzo podzielone w dzisiejszych czasach społeczeństwo.
Widzimy również potrzebę we wspieraniu zwierząt, ich ochronie oraz sze-

Foto: arch. prywatne

Armia Przyjaciół to fundacja założona w naszym mieście pod koniec ubiegłego roku. Stworzyła ją trójka przyjaciół, która chciałaby zachęcić także innych do działania nie tylko na rzecz
drugiego człowieka, ale i zwierząt. O tym, czego możemy się spodziewać, rozmawiamy z prezesem Armii Przyjaciół, Arkadiuszem Pilarzem.

Fundacja została założona przez Arkadiusza Pilarza,
Anetę Brzózkę oraz Michała Brzózkę.
rzeniu świadomości społeczeństwa
odnośnie wychowywania i opiekowania się nimi. Chcemy angażować się
wszędzie, gdzie możemy mieć realny
wpływ na poprawę jakości życia ludzi
i zwierząt. Każdą pomoc, czy to w organizowaniu akcji, ich promowaniu,
czy w rozpowszechnianiu informacji,
fizyczną lub finansową chętnie przyjmiemy i bardzo docenimy. Z góry
bardzo za wszystko dziękujemy!
– Istniejecie dopiero od grudnia.
Udało się od tego czasu już rozpocząć działalność, czy fundacja dopiero będzie rozwijać swoje skrzydła?
– Jak już wspominałem na początku, Fundacja Armia Przyjaciół to nowy projekt, ale nasza trójka – ja, Aneta i Michał Brzózka od bardzo dawna
organizowaliśmy już wiele wydarzeń,
czy to w Rudzie Śląskiej, czy też
w okolicznych miastach. Regularnie
organizujemy kiermasze charytatywne, których celem jest zbiórka środków dla potrzebujących. Od 2018 roku udało nam się już zorganizować
osiem koncertów lub festynów. Jednym z nich było Summer Disco w Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej w lipcu zeszłego roku. Planujemy powtórzyć tę imprezę także w tym roku. Jeśli chodzi o działalność pod nowym
szyldem, to w grudniu 2019 r. byliśmy
współorganizatorami koncertu kolęd
„Magicznej Kolędy Czas…” wraz
z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym
w Bytomiu. Celem charytatywnym
imprezy była pomoc braciom Łukaszowi i Bartoszowi Jaszczur z Bytomia. Aktualnie kończymy tworzenie
planu działań na rok 2020. Już w naj-

bliższym czasie podzielimy się nim,
więc prosimy o obserwowanie naszej
strony internetowej www.armiaprzyjaciol.pl oraz fanpage’u na Facebooku.
– Ale chyba można już zdradzić,
gdzie będziemy mogli spotkać się
w kolejnych miesiącach?
– Imprezami, które na pewno odbędą się w tym roku, są na pewno trzy
majowe festyny rodzinne w Bytomiu
i Zabrzu, które organizujemy wraz
z Przedszkolem Niepublicznym Miriada, a także wspomniane już Summer Disco w Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej. Jestem przekonany, że
pomimo trudnej sytuacji finansowej
w wielu miastach będziemy w stanie
zrealizować wiele ciekawych projektów w Rudzie Śląskiej, a także innych
miastach województwa.
– W jaki sposób to, że jesteście
przyjaciółmi, może przełożyć się na
wizję działalności fundacji?
– Nasza nazwa wywodzi się z naszej przyjaźni, aczkolwiek uważamy,
że każdy, kto w jakikolwiek sposób
pomaga drugiemu człowiekowi lub
zwierzętom, staje się w jakimś stopniu jego przyjacielem. Wspominałem
również o naszej chęci współpracy
z każdym, integracji społecznej i szerzeniu idei zdrowego pomagania, a do
tego potrzebna jest dobroduszność,
obecność, otwartość i szczerość. To są
cechy, które posiada każdy dobry
przyjaciel. Chcemy poprzez naszą
przyjaźń, która jak każda inna, ma
swoje lepsze i gorsze dni, pokazać, że
razem, wspierając się i będąc dobrym
człowiekiem, możemy zrobić o wiele
więcej.
Joanna Oreł

Miliony dla organizacji
pozarządowych

Prawie 5,5 mln zł na inicjatywy sportowe, 150 tys. zł na
działania dla seniorów oraz kobiet i tyle samo na promocję
społeczeństwa obywatelskiego, a także kilkaset tysięcy złotych na zadania związane ze wsparciem i aktywizacją osób
niepełnosprawnych. To tylko niektóre z możliwości wsparcia
dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów organizowanych przez samorząd województwa śląskiego. To szansa między innymi dla tych, na działalność których brakuje
pieniędzy w tegorocznym budżecie miasta. O możliwościach
uzyskania dofinansowania rozmawiamy z Urszulą Koszutską,
radną Sejmiku Województwa Śląskiego, która należy do Rady
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
– Na początku powiedzmy może,
o co chodzi w programie?
– Aby był możliwy zrównoważony
rozwój całego województwa śląskiego,
konieczne jest współdziałanie samorządu i administracji oraz sektora pozarządowego. Mam tutaj na myśli m.in. rozwój inicjatyw, wyrównywanie szans
i integrację społeczną osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wspieranie
aktywności obywatelskiej mieszkańców
województwa śląskiego, czy promowanie województwa jako miejsca sprzyjającego aktywności jego mieszkańców.
Organizacje pozarządowe są jednym
z filarów społeczności lokalnych i bez
nich nie byłaby możliwa realizacja większości inicjatyw oddolnych, stąd też co
roku uchwalamy Program współpracy
samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Tym razem
zaplanowaliśmy 21 konkursów.
– Kto może z nich skorzystać oraz
w jaki sposób?
– Wszystkie organizacje pozarządowe, które zamierzają realizować zadania
związane z tematyką konkursu. Ta ogłaszana jest wraz z rozpoczęciem terminu
naboru wniosków. I tak – obecnie trwa
konkurs „Edukacja i promocja działań
związanych z kontynuacją kampanii:
„Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla
Kobiety” oraz w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego”. Jest on adresowany do organizacji, które np.
wspierają i aktywizują seniorów lub zajmujących się profilaktyką onkologiczną
kobiet. Wnioski można składać do 24 lutego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego. Co ważne
– jeżeli ktoś ma problem z ich wypełnieniem, może skorzystać ze wsparcia Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
(nr tel. 32 342-22-30) lub Rudzkiej

Foto: arch.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Agencji Rozwoju „Inwestor” (tel. 32
248-77-86), o czym podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił wiceprezydent
Michał Pierończyk.
– Ale na tym nie koniec…
– Wszystkie konkursy zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale tego roku.
Warto więc śledzić stronę internetową
ngo.slaskie.pl, gdzie podany jest szczegółowy harmonogram. Oferujemy naprawdę sporo możliwości na pozyskanie
środków m.in. na inicjatywy sportowe.
Mamy np. prawie 4,5 mln zł na zadania
w dziedzinie kultury fizycznej do wykorzystania do 16 grudnia tego roku. Przewidziano również wsparcie organizacji
100-lecia powstania klubów Grunwald
Ruda Śląska oraz Wawel Wirek. Mamy
także zaplanowanych do ogłoszenia kilka konkursów związanych z profilaktyką
uzależnień oraz wsparciem osób niepełnosprawnych. Warto wspomnieć o tym,
że Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami
pozarządowymi ogłaszany jest co roku.
Jest to więc możliwość sięgnięcia po
długofalowe wsparcie.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości do oddania
w użyczenie w celu poprawy warunków komunikacyjnych w rejonie
ulicy Wiktora Bujoczka w Rudzie Śląskiej.
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RUDA ŚLĄSKA

RUDA

Ponad 1700 dowodów osobistych mieszkańców Rudy Śląskiej straci ważność do
końca maja tego roku. W zeszłym roku minęła data ważności prawie 5500 takich
dokumentów. Około 500 rudzian jeszcze ich nie wymieniło. Wydanie dowodu
jest bezpłatne, procedura nieskomplikowana, a czas oczekiwania to maksymalnie
30 dni od dnia złożenia wniosku.

„Każde dziecko jest zdolne, każde dziecko jest wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju” – to zdanie
amerykańskiego neuropsychologa Howarda Gardnera które po raz kolejny stało się w tym roku mottem Zimowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kryształowy Sopelek”. Ósmy finał
imprezy odbył się w środę (5.02) w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.
Podczas festiwalu zaprezentowało
się dziesięć zespołów oraz solistów
z siedmiu przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z naszego miasta, a także z dwóch
zabrzańskich placówek oraz jednej
z Chorzowa. Uczestnicy „Kryształowego Sopelka” na scenie MDK-u zaprezentowali swoje talenty artystyczne o szeroko pojętej tematyce zimowej. W sumie w festiwalu uczestniczyło ok. 100 maluchów. – Staramy
się, aby był to konkurs bezstresowy,
gdzie wszyscy są zwycięzcami. Ponieważ celem festiwalu nie jest rywalizacja, lecz promowanie talentów dzieci
niepełnosprawnych w szerszym środowisku, przełamywanie barier, przezwyciężanie zahamowań i przede
wszystkim dobra zabawa – podsumowuje Alicja Mróz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 40 im. Marii Kownackiej, które jest organizatorem Zimowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kryształowy
Sopelek”.
JO

Foto: UM Ruda Śląska

to w konsekwencji wydajemy decyzję o odmowie
wydania dowodu osobistego – zastrzega.
Decydując się na elektroniczne złożenie wniosku, musimy dysponować profilem zaufanym. To
bezpłatne narzędzie, które potwierdza tożsamość
(służy jako podpis elektroniczny). Można go założyć m.in. za pomocą internetowego konta bankowego. Wystarczy zalogować się w swojej bankowości elektronicznej i wypełnić formularz
o założeniu profilu zaufanego.
Warto przypomnieć, że od 2015 roku na
dowodzie osobistym nie umieszcza się już informacji o kolorze oczu i wzroście, adresu zameldowania ani skanu podpisu posiadacza. W związku
z tym zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje konieczności wymiany dokumentu. Ponadto
od marca ubiegłego roku można składać wnioski
o wydanie elektronicznych dowodów osobistych.
Posiadają one warstwę elektroniczną, która
umożliwia m.in. korzystanie z e-usług udostępnianych przez urzędy, banki czy służbę zdrowia.
Nowe dowody zastąpią stare dokumenty, które
z biegiem czasu będą tracić swoją ważność. Proces wymiany dokumentów potrwa do 2029 r.
– Jeśli ktoś ma jeszcze ważny dokument, to nie
musi go zmieniać. Wymiana jest konieczna przede
wszystkim dla osób, których dowody osobiste tracą ważność – wyjaśnia Bożena Kurpanik.
– E-dowody pełnią wszystkie dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego, czyli potwierdzenie
tożsamości i obywatelstwa oraz uprawnienie do
przekraczania granicy. Ale najważniejsze jest to,
że posiadają warstwę elektroniczną, która umożliwia m.in. korzystanie z e-usług udostępnianych
przez urzędy, banki, jednostki służby zdrowia i inne instytucje, np. korzystanie z automatycznych
bramek granicznych i logowanie się do portali
administracji publicznej – podkreśla Bożena
Kurpanik.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce,
niezależnie od zameldowania, jednak odbiór następuje w tym samym miejscu. Do wniosku nie
trzeba już dołączać akt stanu cywilnego. Dla osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć jeden
rodzic lub opiekun prawny.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem
jego ważności. Warto o tym pamiętać, ponieważ
dokument zostanie unieważniony w rejestrze dowodów osobistych w dniu upływu terminu jego
ważności. Odbiór dowodu osobistego dla osoby,
która nie ma zdolności do czynności prawnych
lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga
obecności tej osoby, chyba, że osoba ta była
obecna przy składaniu wniosku. Przy składaniu
wniosku o dowód nie jest wymagana obecność
dziecka do ukończenia 5. roku życia. Dowód
osobisty dla osoby dorosłej i nieletniej, która
ukończyła 5 lat, jest wydawany na 10 lat, a dla
dzieci do 5. roku życia na 5 lat.
W 2019 roku Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Ruda Śląska wydał 10 633 dowodów osobistych, z kolei rok wcześniej, czyli
w 2018 roku, dokumentów tych zostało wydanych 12 961.
IM

Dzieci przygotowały przedstawienia nawiązujące m.in. do świąt.

Na scenie MDK-u zaprezentowali się mali wykonawcy
z Rudy Śląskiej, Chorzowa i Zabrza.

Foto: UM Ruda Śląska

– Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest
obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela
RP, mieszkającego w kraju, a za jego brak przepisy przewidują sankcje karne – mówi Bożena
Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. – Jednak przede wszystkim brak ważnego
dowodu jest przeszkodą do załatwienia spraw
urzędowych, bankowych, nie mówiąc już o braku
możliwości wykorzystania go jako dokumentu
uprawniającego do przekraczania granic w strefie Schengen – dodaje.
Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto
ukończył 18. rok życia, zmienił swoje dane osobowe, np. nazwisko lub zmienił wygląd. Może go
złożyć również osoba, która jest obywatelem RP,
ale mieszka za granicą, jest rodzicem, opiekunem
prawnym lub kuratorem i składa wniosek w imieniu dziecka lub osoby całkowicie bądź częściowo
ubezwłasnowolnionej. – Procedura jest prosta
i nie zabiera wiele czasu. Wnioski można składać
nie tylko osobiście, ale również w formie dokumentu elektronicznego, a osobista wizyta w takim
przypadku konieczna jest jedynie w celu odbioru
dokumentu. Odbierając nowy dowód osobisty,
osoba winna przedłożyć dotychczas posiadany
– mówi Bożena Kurpanik.
Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony
internetowej lub bezpośrednio w siedzibie urzędu. Składając nowy wniosek, osoba przedkłada
do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub
ważny paszport. Do wniosku należy dołączyć
jedną kolorową fotografię o wymiarach
35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
o dobrej ostrości, wykonaną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia winna odwzorowywać naturalny kolor
skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie
oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,
przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, a więc bez uśmiechu i zamkniętymi
ustami. Dopuszcza się zdjęcie przedstawiające
osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli wynika to ze wskazań zdrowotnych. Jednak w takim
przypadku wskazanie to powinno być potwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim. Jeśli wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego, to dołącza się do niego
plik o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i o wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Oczywiście taka fotografia musi spełniać wszystkie
inne wskazane wyżej wymogi techniczne.
– Najczęściej nieprawidłowe są fotografie przesyłane drogą elektroniczną – zauważa Bożena
Kurpanik. – Są to zdjęcia wykonywane samodzielnie, co jest łatwo zauważalne. Niestety, przysyłane są również zdjęcia wykonane na plaży,
w pociągu, na tle osiedla mieszkalnego, w biurze
z widocznymi elementami wyposażenia, itp. Takich zdjęć nie można przyjąć i jeśli wnioskodawca nie prześle ponownie prawidłowej fotografii,

,,Kryształowy Sopelek” po raz 8!

Chebzie
Finisaż wystawy prac autorstwa Mariusza Kędzierskiego odbył się w czwartek (6.02) w Chebziu. Na
Stacji Biblioteka można było podziwiać portrety wykonane przez niepełnosprawnego twórcę z Wrocławia. Artysta opowiedział o swojej pasji i miłości do rysowania, a także pracy mówcy motywacyjnego i pokonywaniu barier.

Rysowaniem pokonuje bariery

Mariusz
Kędzierski
(z lewej)
urodził się
bez rąk,
ale mimo
tego
tworzy
niepowtarzalne
portrety.

– Usłyszałem kiedyś naszego gościa
w internecie i zainteresował mnie,
w jaki sposób mówił on o realizowaniu marzeń. Tym człowiekiem był
Mariusz Kędzierski, który właśnie
dzisiaj zawitał ze swoimi marzeniami
do naszej Stacji Biblioteka. Bardzo
się cieszę, że możemy się z nim spotkać – powiedział Krystian Gałuszka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Mariusz Kędzierski brał udział
w licznych wystawach oraz przeglądach sztuki w Polsce i na świecie.
Jego prace można było podziwiać
w krajach takich jak Austria, Wielka
Brytania, Niemcy, Turcja, Stany

Foto: AL

Sprawdź ważność dowodu!

Zjednoczone, a w ostatnim czasie
także w Rudzie Śląskiej. – Sztuką
zajmuję się zawodowo już jedenaście
lat, z kolei motywacją osiem. Staram
się łączyć te dwie rzeczy, bo dobrze
wiem, jak bardzo sztuka i motywacja
są potrzebne w życiu każdego człowieka – mówił Mariusz Kędzierski,
podczas spotkania w Stacji Biblioteka. – Rysunek był początkowo moją
formą rehabilitacji, ale z czasem
okazało się, że to także pewnego rodzaju przyjemność, a teraz również
praca – dodał.
Prace wykonywane przez Mariusza Kędzierskiego to czarno-białe
portrety. Do ich wykonania artysta

używa ołówka. – Moje obrazy przedstawiają realne postacie. Nie rysuję
z wyobraźni. Po części są to osoby,
które znam albo ludzie fotografowani
przez moich znajomych fotografów.
Skupiam się na człowieku, bo to właśnie człowiek jest moją największą inspiracją – zaznaczył Kędzierski.
– Próbowałem kiedyś koloru, jednak
wybrałem czerń i biel. Myślę, że stare,
czarno-białe fotografie mają w sobie
coś takiego, że żadna nawet najlepsza
kolorowa fotografia nie jest w stanie
im dorównać. Tak samo jest z ołówkiem, który sprawia, że wykonywane
nim prace są zupełnie inne – podsumował.
AL
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ZŁOTE GODY

Maria i Czesław Bednarczykowie.

Ewa i Ryszard Dokupilowie.

Róża i Paweł Dragonowie.

Leokadia i Wacław Gołkowscy.

Irena i Edward Harmansowie.

Krystyna i Jan Harmansowie.

Krystyna i Alfons Jenczurowie.

Regina i Kazimierz Kanclerzowie.

Krystyna i Joachim Klenczarowie.

Barbara i Henryk Kłosowie.

Kornelia i Józef Lakotowie.

Kazimiera i Kazimierz Łączyńscy.

Stefania i Marian Miliczekowie.

Bronisława i Ryszard Niekraszowie.

Danuta i Antoni Pawlakowie.

Cecylia i Piotr Powolowie.

Urszula i Bernard Wicharowie.

Zofia i Andrzej Wołoszczukowie.

Halina i Kazimierz Zganiaczowie.

Henryk Danielewicz z kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Joanną Michalską.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47, fax 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl
OGŁOSZENIE
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2020 roku w podanych niżej rodzajach:
• roboty elektryczne i odgromowe,
• wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami okiennymi,
• roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,
• wymiany domofonów na cyfrowe (kod, karta/brelok, klucz),
• uszczelnianie przewodów kominowych (wentylacyjne, spalinowe, montaż nasad kominowych),
• usługi projektowe i inżynierskie (projekty architektoniczne, konstrukcyjne, wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji mechanicznej),
• wycinka i nasadzenie drzew (wycinka i prześwietlenie, nasadzenie drzew i krzewów),
• usług pogotowia awaryjnego – utrzymanie stałego dyżuru telefonicznego wraz z wykonywaniem drobnych napraw
i robót awaryjnych instalacji wod.-kan., gaz, c.o i innych w godzinach: dni powszednie: 15.00- 7.00, dni świąteczne
i wolne od pracy: całodobowo (od 7.00-7.00 dnia następnego).
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
Konkurs ofert z negocjacjami ,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2020 r.
– .............................................................................................................................................................. – nie otwierać”
(rodzaj robót)

w terminie do 28.02.2020 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje
wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej)
– niezależnie od ilości wybranych robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1 (1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2
– wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 100,00 zł netto
(123,00 zł brutto) na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod numerem telefonu
32 243-25-65 wew. 46 lub 26.

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Kupieckiej,
z przeznaczeniem na zagospodarowanie
zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Kupieckiej, obręb Wirek k.m. 1, stanowiąca działkę 2257/192 o powierzchni
666 m2 użytek Bz, zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00013890/7
(w dziale III księgi ﬁguruje wpis nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę na rzecz
każdoczesnego właściciela działki nr 1505/156 i nr 1883/155, dział IV
księgi jest wolny od wpisów).
Pierwszy przetarg w dniu 21.01.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska, nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej (symbol planu: 101U). Na przedmiotowej działce
została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy.
3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiada nieregularny kształt, jest
zatrawiona. Działka objęta jest umową najmu obowiązującą do dnia
28.02.2022 r.
Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Kupieckiej i Obrońców Westerplatte. Dojazd do zbywanej nieruchomości
może odbywać się z ul. Kupieckiej.
4. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do
II przetargu wynosi – 92.000,00 zł

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47, fax 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl
OGŁOSZENIE
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2020 roku w podanych
rodzajach:
• roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej lub izolacją bitumiczną),
• roboty instalacyjne + roboty awaryjne (wymiana pionów i poziomów wewnętrznej instalacji wod.-kan. oraz przebudowa pionów i poziomów wewnętrznej instalacji gazowej),
• roboty drogowe (wykonanie, remonty nawierzchni chodników i parkingów),
• roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, izolacje ścian piwnic),
• roboty ślusarskie (naprawy oraz wymiana balustrad balkonów),
• roboty dociepleniowe (wykonanie i renowacje elewacji budynków w technologii lekkiej-mokrej ETICS, system Weber).
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony na ,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2020 r.
.................................................................................................................................................................. – nie otwierać”
(rodzaj robót)

w terminie do 28.02.2020r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje
wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej)
niezależnie od ilości wybranych rodzajów robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa” w której należy umieść wypełnione tabele nr 1 (1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2
– wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 100,00 zł netto
(123,00 zł brutto) nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank
Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Wykonanie robót remontowych i usługowych
w 2020 r. – (rodzaj robót).”
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod numerem telefonu
32 243-25-65 wew. 46 lub 26.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2020 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 o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 3.03.2020 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.600,00 zł przelewem na konto
lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem,
użyczenie znajdujących się w rejonie ulic: Malinowej,
Husarskiej, Powstańców Śląskich – Kowaczka, Górnej, Długiej
– Szyb Paweł, Handlowej, Śląskiej, Ułańskiej, Żurawiej, Kossaka
– z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Jasnej
– z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, Władysława Jagiełły
– z przeznaczeniem pod uprawy rolne, Wyzwolenia
– z przeznaczeniem pod działalność składowo-magazynową,
Katowickiej – z przeznaczeniem pod garaże wolnostojące,
Solnej – z przeznaczeniem pod parking.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Dawid Grabowski
syn Wiolety i Mateusza
29.01 (4040 g i 56 cm)

Szymon Orlik
syn Katarzyny i Patryka
ur. 29.01 (3240 g i 54 cm)

Alan Kowalewski
syn Darii i Dawida
ur. 21.01 (3260 g i 52 cm)

Janina Urbańczyk
córka Karoliny i Mirosława
ur. 2.02 (4300 g i 57 cm)

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.

Natalia Szota
córka Eweliny i Łukasza
ur. 3.02 (3450 g i 54 cm)

Matylda Bytom
córka Magdaleny i Miłosza
ur. 2.02 (3200 g i 54 cm)

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.

Jakub Włodarczyk
syn Moniki i Artura
ur. 1.02 (3590 g i 55 cm)

Dawid Hamerla
syn Karoliny i Zbyszka
ur. 14.01 (3100 g)

Wiktor Ptak
syn Magdaleny i Kamila
ur. 3.02 (3430 g i 54 cm)

Oliwia Anioł
córka Mileny i Krzysztofa
ur. 2.02 (2720 g i 50 cm)

Marcelina Mielnik
córka Natalii i Marcina
ur. 31.01 (3200 g i 56 cm)

Oliwier
i Filip
Stercuła
synowie
Klaudii
i Mateusza
ur. 5.02.
(2905 g ,
2875 g
i 52 cm,
54 cm)

Wiktor
Żmuda
syn
Olimpii
i Cezarego
ur 20.09
(3700 g
i 54 cm)

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

Dawid Szeliga
syn Anity i Krzysztofa
ur. 5.02 (3800 g i 57 cm)

Jakub Hentschel
syn Anny i Piotra
ur. 6.02 (3100 g i 52 cm)

Piotr Hudała
syn Sabiny i Sebastiana
ur. 4.02 (3800 g i 57 cm)
Antonio
i Juan
Garcia
Kamiński
synowie
Moniki
i Marcosa
ur. 5.02.
(2880 g,
2335 g
i 52 cm
i 50 cm )

Natalia Piwowarczyk
ur. 6.02
(3275 g i 52 cm)

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-6097. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 503-024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.0015.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Maria Hanna Kopańska
córka Kingi i Adama
ur. 6.02 (2460 g i 50 cm )

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

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu nieruchomości, położonych
w Rudzie Śląskiej przy ul. Jesionowej, stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, które
zostaną użyczone, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami,
DOM, tel. 504-434-445.
Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 m2,
DOM, tel. 504-434-445.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel.
601-292-699.

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

C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.
Kredyt samochodowy i mieszkaniowy
w SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32 24000-49, 32 240-20-98, www.skok.slask.pl.

POŻYCZKI 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Apolonia Śnit
córka Magdaleny i Michała
ur. 5.02 (3200 g i 53 cm)

Zamienię mieszkanie 3-pokojowe z garażem w
Kochłowicach na mniejsze w Rudzie 1. Tel. 502510-460.

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

Pranie dywanów, tapicerki meblowej. Tel. 519639-121.

Radosław Gawron
syn Agnieszki i Adama
ur. 5.02 (3740 g i 56 cm)

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności i Bielszowice,
ul. Na Piaski, powierzchnia domu od 93,35 m2,
cena od 300 000,-. Pomagamy uzyskać kredyt.
Tel. 691-523-055.

Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780-183.
Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu najlepszego kredytu gwarancja skuteczności – zadzwoń, tel. 695-450-168.

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

Praca
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech.
Tel. 781-989-873.
Zatrudnię ekspedientkę. Ruda Śląska, Astrów
12. Tel. 693-338-276.

Nieruchomości

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

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

Szukamy ślusarzy i pracowników niewykwalifikowanych praca na terenie Rudy Śląskiej. Telefon
do kontaktu 697-881-111.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m , 450 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

Godula, 2-pok, 46 m2, 93 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 m2, tel. 793017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 502-812-504.

Poszukiwani pracownicy utrzymania czystości
do sprzątania obiektu wielkopowierzchniowego w
Rudzie Śląskiej. Zainteresowane osoby prosimy o
kontakt pod numerem 661-991-554.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280675.
WRÓŻKA JADZIA ZAPRASZA RUDA ŚLĄSKA-WIREK, UL. RÓŻYCKIEGO 30 (ODK PULSAR). TEL. 607468-787.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska: ul. Grodzka
1/1, ul. Emanuela Imieli 2/4, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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BIEGI

OGŁOSZENIE

Pobiegli z otwartymi sercami
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Charytatywny
Bieg
Otwartych
Serc
został
zorganizowany
już po raz
czwarty.

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży na
terenie Miasta Ruda Śląska

Marzec/2020 r.

Lp.

1

Adres lokalu

Stawka
Pow.
Wyposażenie wywoł. Wadium
lokalu
w instalację (netto
(zł)
(m2)
/zł/m2)

Ruda Śląska-Ruda, ul. Sobieskiego 11
lokal na parterze w budynku
95,49
mieszkalnym

Termin
oględzin
lokalu

elektryczna,
wod.-kan.

4,00

500,00

20.02.2020 r.
godz. 9.30

2

Ruda Śląska-Ruda, ul. Janasa 13/01
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

21,76

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

20.02.2020 r.
godz. 10.30

3

Ruda Śląska-Ruda,
ul. Magazynowa 14/3
lokal w budynku użytkowym

41,67

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

20.02.2020 r.
godz. 11.30

Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 20/04 91,00 elektryczna,
+ piwnica wod.-kan.,
lokal na parterze w budynku
56,10
mieszkalnym WMN
c.o.

10,00

1.500,00

20.02.2020 r.
godz. 12.30

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

10,00

1.000,00

20.02.2020 r.
godz. 13.30

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

10,00

1.000,00

20.02.2020 r.
godz. 14.30

elektryczna,
wod.-kan.

10,00

1.000,00

20.02.2020 r.
godz. 15.30

8,00

500,00

20.02.2020 r.
godz. 16.30

4

5

Ruda Śląska-Kochłowice
ul. Radoszowska 108/04
lokal na parterze w budynku
mieszkalnym WMN

6

Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/04
lokal na parterze w budynku
mieszkalnym

+ pow.
wspólna

7

Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Niedurnego 22/1
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

121,22

8

Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Markowej 22/26
lokal pokój na piętrze
w budynku usługowym

+ pow.
wspólna

2,77

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 36
zespół nr I garaż nr 2

17,50

elektryczna

5,00

500,00

21.02.2020 r.
godz. 9.30

brak

5,00

500,00

21.02.2020 r.
godz. 10.30

9
10

39,00
23,27
8,24

9,55

Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności
15,80
zespół nr XVI/garaż nr 21

UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie
Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe/garaże przelewem na konto bankowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (data wpływu na konto Organizatora
przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od
godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00);
piątek od godz. 7.30 do 13.00, w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 4.03.2020 r.
poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 28 lutego
2020 r. do godz. 14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż
z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego/garażu na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się
ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego/garażu oraz Regulaminem Przetargów
znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. Anna Starostka
– tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.

Rudzianie udowodnili kolejny raz, że mają wielkie
serca. W sobotę (8.02) przy Szkole Podstawowej nr 12
Specjalnej im. św. Łukasza odbył się charytatywny
Bieg Otwartych Serc, podczas którego można było
wesprzeć ﬁnansowo podopiecznych stowarzyszenia
Otwarte Serca.
– Mogę śmiało powiedzieć, że Bieg Otwartych Serc
to już taka nasza tradycja. Dzięki tej imprezie chcemy
promować zdrowy tryb życia wśród podopiecznych naszego stowarzyszenia i ich rodzin, wyciągnąć ich z domów oraz udowodnić, że biegać może każdy, zarówno
osoba pełnosprawna, jak i niepełnosprawna – podkreśliła Elżbieta Kierzek, prezes Stowarzyszenia Otwarte
Serca. – Bardzo się cieszymy, że jest z nami wielu ludzi
o wielkich sercach, którzy chcą pomagać. Podczas tej
charytatywnej imprezy zbieramy fundusze potrzebne
na realizowanie celów statutowych, szczególnie na do-

datkowe zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych. Dlatego dziękujemy, że mogą oni liczyć na tak duże wsparcie i zainteresowanie mieszkańców Rudy Śląskiej oraz okolicznych
miast. To daje nam pewność, że nasza inicjatywa jest
potrzebna i że powinniśmy ją kontynuować w kolejnych latach – dodaje.
Bieg został podzielony na: bieg główny (dystans)
5 km i nordic walking na tym samym odcinku oraz
integracyjny bieg rodzinny, który liczył 300 m. Podczas sobotniego wydarzenia nie zabrakło także wielu
atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o uczestnikach. Po zakończeniu biegu odbyły się występy artystyczne. Można było wziąć udział w losowaniu nagród i kupić coś na kiermaszu charytatywnym. Uczestnicy biegu otrzymali także dyplomy i medale wykonane przez podopiecznych stowarzyszenia.

LEKKOATLETYKA

Osiem medali dla TL Pogoń
Aż osiem medali zdobyli zawodnicy TL Pogoń Ruda
Śląska w minioną niedzielę (9.02) w Ostrawie. Podczas
Halowych Mistrzostw Śląska U16, U14 i U12 wielu
z nich ustanowiło nowe rekordy życiowe. Złoto wywalczyli: Maria Puławska (60 m U14 – 8,31), Tymon Socha

(600 m U16 – 1:34,35), Piotr Michalski (600 m – U12
– 1:54,02). Z kolei srebrne medale zdobyli: Michał Giedź
(600 m U16 – 1:34,51), Justyna Maduzia (1000 m U14
– 3:22,06), a brązowe otrzymali: Piotr Mazur (kula U16
– 11,86 oraz Michał Cichoń (wzwyż U12 – 135).

ZAPASY

Zawody dla najmłodszych

W zawodach wzięły udział przede wszystkim
dzieci trenujące w Slavii.
Sześćdziesięciu młodych adeptów zapasów zadebiutowało w hali Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Orzegowie. W sobotę (8.02) odbyły
się tam zawody „Pierwszy krok zapaśniczy”, których uczestnikami były przede wszystkim dzieci
trenujące w ZKS Slavia Ruda Śląska.
– Mieliśmy również zaszczyt gościć ekipę z Bytomia. Emocji było co niemiara, a rywalizacja odbyła
się na dosyć wysokim poziomie – mówił Tomasz
Garczyński, trener ZKS-u Slavia Ruda Śląska. Zawodom towarzyszyła loteria fantowa i kiermasz
zorganizowany przez rodziców najmłodszych zawodników, a wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali
pamiątkowymi medalami. – Dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli w organizacji imprezy oraz tym, którzy poprzez udział w loterii i kiermaszu, wsparli
działalność klubu – podsumował Tomasz Garczyński.

TENIS ZIEMNY

Srebrny Karol
Karol Jastrzębski z TKS Slavia Ruda Śląska może
pochwalić się srebrnym medalem. W ubiegły weekend
na hali Silesia Club Bytom odbył się turniej tenisa
ziemnego w kategorii do lat 12, w którym dobrą formą
wykazał się właśnie rudzki tenisista. Podopieczny tre-

nera Wojciecha Żmudy zajął drugie miejsce, ustępując
przeciwnikowi nieznacznie dopiero w ﬁnale. Gra podwójna to kolejny udany występ rudzian. Wraz z kolegą z sąsiedniego klubu Karol wywalczył bowiem drugie miejsce.
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Tenis stołowy

Łucznictwo

Siedem medali dla łuczników

Foto: Śląski Związek Tenisa Stołowego

Niezawodne tenisistki

Zawodniczka z Rudy Śląskiej stanęła na pierwszym stopniu podium.
Marysia Toborek może cieszyć się sukcesem. Wśród najlepszych kadetek ze Śląska w trzecim turnieju WTK zawodniczka
z Rudy Śląskiej zajęła dwukrotnie pierwsze miejsce oraz miejsce czwarte. Warto
dodać, że rudzianka jest jeszcze młodszą
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młodziczką i w rywalizacji ze starszymi
o trzy lata zawodniczkami uzyskany wynik
należy uznać za bardzo dobry. Z kolei druga z zawodniczek z Rudy Śląskiej – Martyna Radzik w kategorii juniorek na ostatnim
WTK uplasowała się na trzecim miejscu.

Zapasy

Dwaj strażacy pomogli zapaśnikom

Rudzcy łucznicy sprawdzili swoje siły
w XI Międzynarodowym Memoriale
im. Karola Hibnera w Teresinie. W zawodach tych wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych – młodzikach i kadetach.
– Wybraliśmy się na Mazowsze, biorąc
kolejny raz udział w zawodach, które już od
lat na stałe wpisaliśmy do naszego kalendarza. Mimo tego, że miejsce imprezy jest
odległe od nas o 320 km, to na zawodach
tych zdecydowanie należy być, a to za sprawą głównie świetnej organizacji, wysokiego poziomu sportowego i fantastycznej atmosfery. Stąd nasze serdeczne podziękowania dla LKS Mazowsze Teresin za zaproszenie i jednocześnie gratulacje za zorganizowanie imprezy na miarę XXI wieku – zaznaczają trenerzy UKS-u Grot Ruda Śląska.
W sobotę (1.02) rozegrano kwalifikacje
kadetów i turniej młodzików. Znakomicie
zaprezentowały się nasze dziewczęta:
2. miejsce – Karolina Grudzień, 3. miejsce
– Kinga Ratyńska, 4. miejsce – Emilia Balint oraz 9. miejsce – Hanna Kuś. W chłopięcej kategorii młodzików Filip Olearczyk zajął 14. miejsce.
Drugiego dnia (2.02) swoje finały strzelali kadeci. Do pojedynków w systemie
pucharowym przystąpiło czterech zawod-

ników i cztery zawodniczki. Aż czworo z nich
dotarło do półfinałów,
czyli najlepszych czwórek swoich kategorii,
a następnie trójka wywalczyła finał. Wśród
kadetów bratobójczy
pojedynek w finale stoczyli Jakub Sroka i Adrian Szłapak, z którego
zwycięsko wyszedł ten
pierwszy. W finale
strzelała również Marta
Zielińska, która musiała
uznać wyższość zawodniczki z Teresina. JedRudzianie w Teresinie wywalczyli siedem medali.
nakże Marcie należą się
ogromne brawa za ten
wynik, bo atakowała z 16. miejsca, a zaZmagania kadetek na 9. miejscu ukończyła
kończyła zawody na drugim. Dramatyczny
z kolei Dominika Brzezina, a na 17. Dominiprzebieg miała również walka kadetek
ka Ratyńska. Wśród kadetów Paweł Korzoo brązowy medal, w której Natalia Lepa
nek i Mateusz Synowiec znaleźli się na dziez inną zawodniczką z Teresina przy stanie
wiątych miejscach. Na podstawie sobotnich
5:5 strzelała baraż. Obie zawodniczki trafikwalifikacji rozstrzygnięto również zawody
ły liniowe dziewiątki i w ruch poszła linijmłodzików starszych (rocznik 2005), gdzie
ka. Ostatecznie bliżej środka tarczy była
na podium stanęło aż troje rudzkich łucznizawodniczka z Teresina, a różnica wynosików. Wśród chłopców zwyciężył Jakub Sroła jeden milimetr. Ostatecznie Natalia zaka, a wśród dziewcząt druga była Natalia Lejęła 4. miejsce.
pa, trzecia zaś Dominika Brzezina.
ogłoszeniA

Tomasz Kopka i Adam Halama (z lewej) to pomysłodawcy zrzutki na klub.
Prawie 12 tysięcy złotych z internetowej zrzutki przekazali na cele statutowe
ZKS-u Slavia Ruda Śląska dwaj pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej. Dzięki zbiórce zorganizowanej
przez Tomasza Kopkę i Adama Halamę
klub będzie mógł opłacić m.in. koszty wyjazdów i startów zawodników.
– Wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować zrzutkę na Slavię i w ciągu 34 dni
udało nam się zebrać dokładnie 11660 zł.
Mamy nadzieję, że te pieniądze na jakiś
czas pomogą klubowi. To była taka spontaniczna akcja – powiedział Tomasz Kopka,
organizator zbiórki. – Do rozpowszechnienia zrzutki używaliśmy mediów społecznościowych oraz wysyłaliśmy informacje do
znajomych i przyjaciół. Pomogli nam też nasi koledzy strażacy. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że naszą inicjatywę wsparło tak
wielu ludzi, za co z całego serca dziękujemy
– dodał Adam, pomysłodawca zbiórki.
Symboliczne przekazanie funduszy zebranych w ramach zrzutki odbyło się w poniedziałek (10.02) na hali MOSiR-u
w Orzegowie. – W imieniu wszystkich zawodników, zawodniczek, tych najmłod-

szych i tych trochę starszych, pragniemy
gorąco podziękować obu organizatorom
i pomysłodawcom zrzutki. Dziękujemy
również wszystkim, którzy wsparli nas finansowo w ramach zrzutki i nie tylko.
Liczba darczyńców to około 190 osób – zaznaczył Tomasz Garczyński, trener
ZKS-u Slavia Ruda Śląska. – Kwota prawie 12 tysięcy złotych wystarczy na jakiś
czas na bieżące potrzeby, takie jak starty
i wyjazdy na zawody. Mamy wielu utytułowanych zawodników, których szkolenie
jest kosztowne. Potrzebne nam są też środki finansowe na stypendia dla zawodników,
ponieważ niektórzy z nich nie pracują, bo
całkowicie poświęcili się dla sportu. Spędzają po dwieście dni w roku na zgrupowaniach, dlatego nie mogą pracować zawodowo. Poza tym mamy rok olimpijski.
Zaczynają się także mistrzostwa Europy,
na których siostry Dominika i Kamila Kulwickie reprezentują nasz kraj. Do tego
w kwietniu odbędzie się turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, w którym
wystartuje Kamila Kulwicka. To już sport
na najwyższym poziomie, wiec środki finansowe są niezbędne – dodał.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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