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tel. 32 280 40 70

ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 10.03
MBP nr 18 – Halemba – 11.03
MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 12.03
ODK Country – Bykowina – 13.03
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 17.03
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OSIEDLE FICINUS

Na parterze budynku powstał punkt
informacji turystycznej wraz z salką
animacyjną i czytelnią czasopism, zapleczem socjalnym i toaletami, w tym
dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowana jest z kolei stała
ekspozycja w postaci dawnej kuchni
oraz wypożyczalnia książek dla dzieci.
Wystrój wnętrza nawiązuje do historii
miejsca. Między innymi kuchenny piec
kaflowy, byfyj, stół i krzesła przekazały
Barbara Brzezińska-Mateja i Ewa Brzezińska-Dłóciok – córki śp. Leona Brzezińskiego, radnego I i II kadencji, zasłużonego dla miasta Ruda Śląska.
Pozostałe eksponaty wyposażenia

kuchni pochodzą ze zbiorów Muzeum
Miejskiego w Rudzie Śląskiej i darów
mieszkańców miasta.
– Cieszymy się, że oryginalne meble
rudzkiej rodziny stanowią wyposażenie
naszego obiektu i będą służyły edukacji
regionalnej – mówi Krzysztof Piecha,
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Planujemy
tu m.in. organizację warsztatów dla
dzieci, związanych z tradycjami i życiem robotniczej rodziny. Przypomnę,
że rudzka kolonia jest jedną z najstarszych w regionie i tworzy Szlak Zabytków Techniki od 2006 roku, czyli od
początku jego istnienia – dodaje.

Foto: UM Ruda Śląska

Czytelnicza perełka

Uroczyste otwarcie nowej filii MBP odbyło się w piątek.

Foto: UM Ruda Śląska

Kolejna, niezwykła filia
biblioteki powstała
w naszym mieście.
W domku na zabytkowym
osiedlu robotniczym
Ficinus uruchomiono
wypożyczalnię centralną
oraz dla dzieci, czytelnię,
ekspozycję muzealną,
punkt informacyjny i salę
animacyjną. Obiekt został
uroczyście otwarty
w miniony piątek (28.02).

Foto: UM Ruda Śląska

W budynku znajduje się m.in. wypożyczalnia książek oraz czytelnia.

W zabytkowym obiekcie znalazła się m.in. ekspozycja w postaci dawnej kuchni robotniczej.

Budynek przy ul. Kubiny 24 został
wyremontowany przez miasto. W ramach prac przywrócono pierwotny wygląd elewacji obiektu oraz odbudowa-

no go z wykorzystaniem historycznych
materiałów. Na realizację inwestycji
udało się uzyskać ok. 1,5 mln zł dofinansowania unijnego.
JO
REKLAMA
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SŁUŻBA ZDROWIA

Wraz z początkiem
marca zniesione
zostały limity wizyt
do neurologów,
kardiologów, ortopedów
i endokrynologów. Co to
oznacza dla pacjentów?
Celem zmian jest
zmniejszenie kolejek do
specjalistów, zachęcenie
lekarzy do przyjmowania
większej liczby chorych
oraz wcześniejsze
wykrywanie chorób
i reagowanie na
dolegliwości, które
mogą okazać się groźne
dla pacjenta.

Już w ubiegłym roku Narodowy
Fundusz Zdrowia zniósł limity na badania tomograﬁi komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz na operacje
zaćmy i endoprotezoplastyki. Dzięki
temu średni czas oczekiwania pacjenta
na badania spadł o 35-36 proc. Teraz
przyszedł czas na wizyty u neurologów, kardiologów, ortopedów i endokrynologów. – Właśnie w tych czterech rodzajach poradni w Polsce są
największe kolejki – mówi Janusz
Cieszyński, wiceminister zdrowia.
– W sumie czeka w nich ok. 700 tysięcy pacjentów. Zapisanie się na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty jest
kluczowe dla przygotowania planu leczenia, które może później być kontynuowane u lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej – dodaje.
Zachętą dla lekarzy specjalistów do
przyjmowania większej liczby pacjentów ma być również to, że obecnie
NFZ płaci o ok. 50 proc. więcej, gdy

OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM
WIOSENNYCH SPOTKAŃ
5.03 – czwartek, godz. 17
– Halemba, SP nr 27, ul. Zamenhofa 12,
9.03 – poniedziałek, godz. 17
– Bielszowice, Dom Kultury, ul. Kokota 170,
12.03 – czwartek, godz. 17
– Kochłowice, III LO, ul. Oświęcimska 90,
16.03 – poniedziałek, godz. 17
– Nowy Bytom i Chebzie, MCK, ul. Niedurnego 69,
19.03 – czwartek, godz. 17
– Ruda, MDK, ul. Janasa 28,
23.03 – poniedziałek, godz. 17
– Godula i Orzegów, SP nr 36, ul. Bytomska 45,
30.03 – poniedziałek, godz. 17
– Bykowina, ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa.

chorzy są przyjmowani po raz pierwszy. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w drugiej połowie 2019 roku. – W 2019 roku wprowadziliśmy
system zachęt dla lekarzy rodzinnych,
którzy otrzymają wyższą stawkę za leczenie pacjentów m.in. z niedoczynnością tarczycy. Teraz przyszedł czas na
kolejny krok w stronę lepszej koordynacji pomiędzy opieką specjalistyczną
a podstawową opieką zdrowotną
– tłumaczy Janusz Cieszyński. – Nasze prognozy wskazują, że dzięki nowemu systemowi czas oczekiwania na
wizytę u specjalisty istotnie się skróci
– pierwsze efekty pojawią się jeszcze
w tym półroczu – dodaje.
Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza także zwiększyć wycenę wszystkich świadczeń specjalistycznych.
W lipcu tego roku ma to być
ok. 17 procent, a od stycznia przyszłego roku o kolejne 10 procent.
Na razie można jedynie przypuszczać, że brak limitów oraz podniesienie wycen przełoży się na szybsze
wizyty u lekarzy. – Taka szansa jest
w przychodniach specjalistycznych,
w których były ograniczenia związane
z liczbą punktów – ocenia Jerzy Zdrzałek, dyrektor ds. medycznych Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Natomiast w przypadku przyszpitalnych
poradni specjalistycznych nie mamy
ograniczenia punktowego, a więc
przyjmujemy tylu pacjentów, ilu tylko
jesteśmy w stanie oraz na ile pozwalają nam warunki lokalowe – dodaje.

Foto: JO

Koniec z kolejkami do specjalistów?

Od 1 marca zniesione zostały limity wizyt do specjalistów w przychodniach.
Ponadto, jak tłumaczy – aby problem długiego oczekiwania do specjalistów został rozwiązany kompleksowo, potrzebna jest również większa
liczba lekarzy, aby mieli oni czas na
to, by zgodnie ze sztuką medyczną
i wytycznymi NFZ zająć się pacjentem. Część przychodni nie ma także
warunków lokalowych, by utworzyć
kolejne gabinety dla lekarzy. – Wpływ
na kolejki do lekarzy specjalistów ma
ponadto to, jakie działania podejmie

internista, do którego pacjent traﬁa
najpierw. Powinien on zrobić wstępne
badania i podjąć próby leczenia, a jeżeli nie ma możliwości wykonania
dalszej diagnozy lub zastosowania
innego rodzaju leczenia, wówczas kolejnym etapem jest wizyta u specjalisty – wyjaśnia Jerzy Zdrzałek. – Niestety często jest tak, że pacjenci od
razu kierowani są do specjalisty. Potrzebna jest szersza zmiana systemu
– podsumowuje.
Joanna Oreł

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej!
Życzą
Józef Milik Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Rudzie Śląskiej,
Józef Osmenda Przewodniczący Rady Seniorów
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KRONIKA POLICYJNA

Pat w pracach Młodzieżowej Rady Miasta oraz sprawa jej statutu, a także
petycja w sprawie utworzenia parku kulturowego – te dwa tematy były dominujące podczas ostatniej, czwartkowej (27.02) sesji Rady Miasta.

Podejrzani o kradzież paliwa zatrzymani

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od sprawozdania z ostatnich działań władz miasta.
– Niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg dotyczący podziału dokumentacji budowy trasy N-S na
odcinku od ulicy Kokota do autostrady A4. Zawarliśmy też umowę z wykonawcą tego zadania.
W pierwszej kolejności przeprojektowany zostanie odcinek trasy od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej, odcinek ulicy Bielszowickiej do ulicy
1 Maja oraz fragment ulicy 1 Maja od ulicy Bielszowickiej do ulicy Gabora. Na tym odcinku dojdzie do przebudowy przepustu nad Kochłówką.
Wykonawca będzie miał na to zadanie 8 miesięcy. Tym samym jeszcze w tym roku chcielibyśmy
ogłosić przetarg na roboty budowlane dla tegoż
odcinka trasy N-S. Równolegle będziemy przygotowywać dokumentację ostatniego odcinka
trasy N-S od ulicy Bielszowickiej do autostrady
A4 – wyjaśniał Krzysztof Mejer, wiceprezydent
Rudy Śląskiej. – Cały czas konsultujemy też
kwestie wykorzystania funduszów unijnych
w kontekście zmiany założeń budowy ostatniego
etapu trasy N-S do autostrady A4. Kluczowe decyzje zostaną podjęte po opracowaniu nowej dokumentacji i harmonogramu dalszych działań
(...). Dodatkowo pracujemy nad odcinkiem północnym trasy N-S. Właśnie otrzymaliśmy decyzję środowiskową dla fragmentu od ulicy Zabrzańskiej do Magazynowej oraz dla odcinka od
ulicy Magazynowej do granicy z Bytomiem. Jest
ona pozytywna – dodał.
Wiceprezydent mówił również o przetargu na
letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście.
– Koszty związane z działalnością usługową
świadczoną przez firmy drastycznie rosną, czego
przykładem są kwoty, jakie uzyskiwane są w ogłaszanych przez samorządy przetargach. Dlatego
też zdecydowaliśmy się na kilkuletnie zamówienie,
aby mieć gwarancję utrzymania ceny w dłuższej
perspektywie. (...) Zamówienie realizowane będzie przez trzy kolejne lata do końca kwietnia
2023 roku – zapowiedział Krzysztof Mejer.
Szybko jednak okazało się, że głównym tematem sesji będzie sytuacja Młodzieżowej Rady
Miasta. Przypomnijmy, że niedawno rezygnację
ze swoich funkcji złożyli przewodniczący MRM
Dominik Kołodziej oraz wiceprzewodnicząca
Wiktoria Pierończyk. Oficjalny powód, jaki podali w informacji do przewodniczącej Rady Miasta, to brak wspólnej wizji pomiędzy opiekunem
Młodzieżowej Rady Miasta, a jej członkami.
– Według mnie rola opiekuna Młodzieżowej Rady
Miasta powinna polegać na tym, że udziela on
pomocy organizacyjnej oraz stwarza warunki do

swobodnego przepływu informacji pomiędzy
MRM a „normalną” Radą Miasta. W związku
z tym poprosiłem, aby wszystkie dokumenty związane z pracą MRM zostały dostarczone do kancelarii Rady Miasta. Tak by praca Młodzieżowej
Rady Miasta wyglądała podobnie, jak w przypadku Rady Miasta – mówił Łukasz Wodarski,
opiekun Młodzieżowej Rady Miasta oraz rudzki
radny. – Niestety niektóre sesje odbyły się bez porządków obrad, a na sesji MRM nie było protokołów z tych poprzednich. Wyraziłem swoje zdanie na ten temat podczas ostatniego posiedzenia
w trosce o to, żeby radni MRM pracowali, tak jak
powinni pracować w normalnej Radzie Miasta
– dodał, odnosząc się m.in. także do chęci wsparcia młodocianych radnych podczas organizacji
konkursu ,,O Rudzki Mikrofon”.
Wraz z tym pojawił się temat zwołania kolejnych obrad Młodzieżowej Rady Miasta. W projekcie uchwały (przygotowanym przez radnych)
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady
Miasta pojawił się zapis, że w tym konkretnym
przypadku należałoby to do zadań opiekuna rady.
Nie zgodzili się z tym Rafał Wypior, rudzki radny, a wcześniej radny MRM i Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego, który podkreślał, że dotychczas nie spotkał się z takim rozwiązaniem. – W mojej ocenie Młodzieżowa Rada
Miasta jest od tego, żeby młodzi ludzie mogli wyrażać swoje zdanie. (...) Nie spotkałem się jeszcze
z zapisami, w których opiekun zwołuje posiedzenia rady. (...) Według mnie przeczy to zasadzie
autonomiczności naszego gremium – skomentował z kolei Dominik Kołodziej, ustępujący przewodniczący rudzkiej Młodzieżowej Rady Miasta. – Mowa jest tu tylko o sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy sesje zwołuje opiekun, czyli
w formalny sposób tego dokonuje. (...) Tu nie
chodzi o ograniczanie rady pod kątem formalnym, czy merytorycznym. Chodzi tylko o zwołanie posiedzenia w momencie, kiedy nie ma do tego odpowiednich organów. To są kwestie proceduralne – odpowiedziała Aleksandra Skowronek,
przewodnicząca Rady Miasta.
Ostatecznie jednak radni przyjęli proponowane zmiany w statucie. Podobnie stało się w przypadku petycji złożonej przez jednego z mieszkańców, a popartej przez ok. 400 mieszkańców.
Dotyczyła ona odrzucenia projektu uchwały
w sprawie utworzenia w mieście parku kulturowego w dzielnicy Ruda. Po długiej dyskusji
12 radnych przychyliło się do petycji, a 11
wstrzymało od głosu.

Joanna Oreł

Policjanci z rudzkiej „jedynki”
zatrzymali podejrzanych o kradzież paliwa.

sprawdzają, czy mieszkańcy Myszkowa na swoim koncie mają również inne przestępstwa.

Kryminalni przejęli znaczną ilość amfetaminy
Z kolei kara 10 lat więzienia grozi 42-latkowi,
który w swoim mieszkaniu miał 3000 „działek” dilerskich amfetaminy. Śledczy ustalają teraz dostaw-

ców i odbiorców używki. Postanowieniem prokuratora zatrzymany mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Policjanci przechwycili narkotyki
Kryminalni z rudzkiej komendy zatrzymali
także 43-latka i przejęli kolejne narkotyki. Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia.
Do zabezpieczenia nielegalnego towaru doszło podczas zatrzymania 43-letniego rudzianina i przeszukania jego pomieszczeń piwnicznych. Mężczyzna bez obaw udostępnił
policjantom do przeszukania mieszkanie
i swoją piwnicę. Nie spodziewał się jednak, że
stróże prawa wiedzą też o innym pomieszczeniu, do którego miał dostęp. Tam kryminalni
znaleźli amfetaminę i marihuanę o wadze prawie pół kilograma. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Mężczyźnie przedstawiono
zarzut posiadania narkotyków. Śledczy jednak
wciąż zbierają materiał dowodowy, dzięki

Foto: KMP Ruda Śląska

Podczas
ubiegłotygodniowej
sesji
wiceprezydent
Michał
Pierończyk
odniósł się
do petycji
dotyczącej
parku
kulturowego.
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Radni o… radnych

Policjanci z rudzkiej „jedynki” zatrzymali
mieszkańców Myszkowa, którzy próbowali
ukraść paliwo na jednej ze stacji benzynowych
w Goduli. Znaleziono przy nich także narkotyki.
Mundurowi kontrolowali stację w związku
z ostatnimi zgłoszeniami o kradzieżach paliwa.
W trakcie zainteresowali się bmw i nerwowo zachowującymi się mężczyznami. Szybko okazało
się, że pojazd ma założone fałszywe tablice rejestracyjne.
Po kontroli wyszło na jaw, że w aucie, oprócz
oryginalnych tablic, były narkotyki. Dlatego też
mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Śledczy

Foto: KMP Ruda Śląska

RADA MIASTA

W minionym tygodniu rudzcy policjanci zatrzymali
m.in. 43-latka, który w piwnicy przechowywał narkotyki.

któremu będzie można przedstawić 43-latkowi
kolejne zarzuty. Prokurator objął podejrzanego
policyjnym dozorem.

Rudzki komendant policji reaguje także po służbie
W poniedziałek (24.02) w centrum Gliwic
w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego dwie ekspedientki jednego ze sklepów przy
ul. Kozielskiej próbowały zatrzymać szarpiącego
się z nimi mężczyznę. Obok przejeżdżały sznury
aut i przechodzili inni ludzie, jednak nikt nie ruszył z pomocą. Zrobił to dopiero przejeżdżający
tamtędy w czasie wolnym komendant rudzkiej
policji.
Młodszy inspektor Mariusz Luszawski – komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej, a do
niedawna zastępca komendanta garnizonu gliwickiego był akurat w pobliżu i zauważył dwie
kobiety walczące z rosłym mężczyzną. Scenka
wskazywała jednoznacznie, że pracownice sklepu próbują zatrzymać złodzieja.

Oficer błyskawicznie zaparkował auto i rzucił
się na pomoc. Okrzyk „policja” nie pohamował
jednak gwałtowności zatrzymanego, więc zaistniała konieczność użycia siły.
Pomoc policjanta okazała się skuteczna. Zatrzymany został doprowadzony do sklepu, gdzie
po chwili podjechał patrol. Wtedy też okazało
się, że 39-latek schował do swojego plecaka trzy
opakowania proszku do prania w kapsułkach
o wartości 100 zł, po czym, bez płacenia i mimo
interwencji sprzedawczyń, opuścił sklep.
Mężczyzna był już poszukiwany sądowym nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego,
gdzie w konsekwencji trafił. Czeka go teraz proces karny i wyrok za przestępstwo o charakterze
rozbójniczym.

Eskortowali rodzącą kobietę
W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile,
gdy trzeba sprawnie i profesjonalnie pomóc kierowcy nawet w niecodziennej sytuacji. Kilka dni
temu stróże prawa z Rudy Śląskiej eskortowali
samochód z rodzącą kobietą, dzięki czemu rodzice i zbliżające się na świat maleństwo mogli bezpiecznie dotrzeć do szpitala.
W czwartek (27.02) o godz. 15.40 mundurowi
z II Komisariatu otrzymali od dyżurnego informację o konieczności eskortowania do szpitala
samochodu z ciężarną kobietą, która zaczęła ro-

dzić. Chwilę wcześniej rudzianka jadąca z mężem samochodem na porodówkę, zadzwoniła.
Ich samochód utknął w korku, a jej rozpoczęła
się akcja porodowa.
Policjanci postanowili pomóc przyszłym rodzicom. W celu zapewnienia sprawnego i przede
wszystkim bezpiecznego przejazdu przez zakorkowane ulice Rudy Śląskiej, mundurowi na sygnałach pilotowali ich aż do szpitala. Cała akcja
zakończyła się szczęśliwie
Joanna Oreł
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REKRUTACJA

– Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku miejsce w przedszkolu, z pewnością je znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Może jednak nie
być to placówka położona najbliżej adresu
zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – dodaje.
Nabór do miejskich przedszkoli będzie
trwał od 23 marca do 6 kwietnia br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on
prowadzony z wykorzystaniem systemu
elektronicznego. – W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować
edukację przedszkolną w dotychczasowym
przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do
13 marca – wyjaśnia Aleksandra Piecko,
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamierzają za-

W kolejce do przedszkola
pisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania
przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło
w rekrutacji na takich samych zasadach jak
dziecko zapisywane do przedszkola po raz
pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce
w dotychczasowym przedszkolu nie jest
dla niego zarezerwowane.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do
publicznego przedszkola, znajdujący się
na stronie internetowej pod adresem
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. – We
wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub
3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko. Należy pamiętać
aby, wydruk wniosku wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów
wskazanych we wniosku złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Dla osób niemających dostępu do internetu wzory
wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. – O przyjęciu dziecka do placówki
nie będzie decydować kolejność zgłoszeń
– podkreśla Piecko. – Niezłożenie w terminie od 23 marca do 6 kwietnia wniosku do
przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji
– dodaje.
Szczegółowe zasady przeprowadzania
rekrutacji dzieci do przedszkola dostępne

są w każdej placówce. Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich
przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim
decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy
rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz
czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą
– wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.
– W przypadku równorzędnych wyników
na I etapie postępowania rekrutacyjnego,
na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje
Aleksandra Piecko.
Do najwyżej punktowanych kryteriów
drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki,
w której o miejsce ubiega się kandydat lub
do szkoły podstawowej znajdującej się
w tym samym obiekcie lub powiązanej
organizacyjnie z wybranym przedszkolem
(8 pkt).
22 kwietnia, po weryfikacji wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do

Foto: arch.

23 marca w Rudzie Śląskiej
rozpocznie się rekrutacja
do przedszkoli. Na złożenie
wniosku o przyjęcie dziecka do
placówki rodzice mają czas do
6 kwietnia. Jeżeli dziecko jest
już wychowankiem przedszkola
i będzie kontynuowało
wychowanie przedszkolne
w danym przedszkolu, to
opiekunowie od 9 marca muszą
złożyć odpowiednią deklarację.
Powinni to zrobić do 13 marca.

Rekrutacja przyszłych przedszkolaków rozpocznie się w marcu.
27 kwietnia. W tym celu rodzic powinien
udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
30 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko

kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat.
W roku szkolnym 2020/2021 dzieci
w wieku 3-5 lat (urodzone w latach
2015-2017) mają prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego. Natomiast
dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2014 r.)
są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.
W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne
miejsca od września 2020 r.
IM

KULTURA

– Rudzki Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej może pochwalić się wieloletnią
tradycją. Świadczy o tym fakt, że w tym

Pokażą swoje talenty po raz trzydziesty
roku odbywa się on już po raz trzydziesty.
Dodam też, że impreza ta ma na celu
przede wszystkim wymianę doświadczeń,
poszukiwanie nowych form wypowiedzi
artystycznej oraz kształtowanie i rozwój
zainteresowań, a także osobowości dzieci
i młodzieży – podkreśla Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.
Przesłuchania konkursowe odbywają
się w czterech kategoriach: teatr, taniec,
muzyka i plastyka. W kategorii plastyka
zostały zaplanowane na 30 marca,
a w kategorii muzyka na 31 marca
w Młodzieżowym Domu Kultury
w dzielnicy Ruda. Z kolei w kategorii taniec uczestnicy będą mogli zaprezentować się 1 kwietnia w Miejskim Centrum
Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu,
a w kategorii teatr 2 i 3 kwietnia w Domu
Kultury w Bielszowicach. – Podsumowaniem festiwalu będzie koncert finałowy, który odbędzie się 29 kwietnia
o godzinie 12 w Miejskim Centrum
Kultury. Koncert ten, jak i cały festiwal,
dostarcza zawsze wielu niezapomnianych emocji, zarówno młodzieży, jak
i rodzicom, nauczycielom i opiekunom,

którzy cały czas z zapałem kibicują. Jestem pewna, że tak samo będzie w tym
roku – mówi Patrycja Ryguła-Mańka
z Miejskiego Centrum Kultury.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie
poprzez
kartę
dostępną
wraz
z regulaminem na stronach internetowych organizatorów (www.mckrudasl.pl,
www.mdkruda.org.pl, www.dkrsl.pl).
Przy ocenie prac i występów, jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:
wartości wychowawcze, dobór repertuaru, scenariusz, ale także adaptację, inscenizację, muzykę, scenografię, reżyserię, zgodność muzyki z przekazem tanecznym, technikę tańca, opracowanie
choreograficzne, warsztat wykonawców
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Każdego roku w Rudzkim Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej bierze
udział przeszło 1000 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
a także uczestników zajęć artystycznych
ośrodków, instytucji czy domów kultury.
W organizację tego wydarzenia zaangażowane są Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach oraz Mło-

Foto: arch.

Jubileuszowa edycja Rudzkiego
Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej przed nami.
Już po raz 30. młodzież
ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z Rudy
Śląskiej pochwali się rozlicznymi
talentami tanecznymi,
teatralnymi, muzycznymi
oraz plastycznymi. Zgłoszenia
uczestników w kategoriach
muzyka, taniec i teatr
przyjmowane są do 15 marca,
z kolei w kategorii plastyka
do 20 (drużynowe) i 25 marca
(indywidualne). Przesłuchania
uczestników odbędą się
w Domu Kultury w Bielszowicach,
Młodzieżowym Domu Kultury
w Rudzie i w Miejskim Centrum
Kultury w Nowym Bytomiu,
gdzie 29 kwietnia o godz. 12
odbędzie się finał imprezy.

Finał festiwalu zaplanowany został na 29 kwietnia.
dzieżowy Dom Kultury w dzielnicy Ruda. Warto dodać, że podczas koncertu finałowego odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom

poszczególnych kategorii konkursowych, którzy zaprezentują także swoje
umiejętności na scenie MCK-u.

AL
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Masz odsetki za dług czynszowy?
MPGM TBS i Miasto wydłuża
czas na ich umorzenie
NADAL CZEKAMY NA WNIOSKI!

Na ostatniej sesji Rady Miasta na wniosek Prezydenta Miasta wydłużony został termin możliwości składania wniosków o umorzenie odsetek za dług z tytułu nieopłaconego czynszu w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.o. celem zwiększenia szansy na dotarcie do większej grupy dłużników. To z jednej strony możliwość dla zadłużonych
mieszkańców, aby wyjść na prostą, a z drugiej – dla Miasta Ruda Śląska jest to możliwość odzyskania pieniędzy z długu. Wprowadzone zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto, w jaki
sposób oraz w jakim terminie może skorzystać z opcji umorzenia odsetek?
W przypadku posiadania zaległości za lokal mieszkalny
na dzień 30.06.2019 r.

Złóż wniosek w terminie 30.09.2020 r.
do MPGM TBS Sp. z o.o.

Ureguluj zaległości celem uzyskania
możliwości umorzenia odsetek:
•
•
•
•

wpłata do dnia 31.01.2020 r. – umorzenie całości odsetek
wpłata do dnia 29.02.2020 r. – umorzenie 90% odsetek
wpłata do dnia 31.08.2020 r. – umorzenie 80% odsetek
wpłata do dnia 30.09.2020 r. – umorzenie 70% odsetek

Osoba wyrażająca chęć udziału w programie powinna
do 30 września 2020 roku złożyć stosowny wniosek oraz uregulować należności powstałe od 1 lipca 2019 r. Po złożeniu
wniosku zostanie przygotowane porozumienie określające warunki udzielenia ulgi.
Umorzenie odsetek może nastąpić pod warunkiem regulowania bieżących opłat, przestrzegania regulaminu porządku domowego, po stwierdzeniu, że istnieje uzasadniony i ważny interes dłużnika oraz że lokal nie został zajęty bezprawnie, a także
jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonuj bieżących opłat za lokal mieszkalny
do dnia 31.12.2020 r.

Miasto Ruda Śląska w przypadku prawidłowej
weryﬁkacji dokona umorzenia odsetek w wysokości
proporcjonalnej do terminu uregulowanego
zadłużenia do dnia 31.03.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Windykacji MPGM TBS Sp. z o.o.
tel. 32 242-07-81, wew. 782
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POMOC DLA AKTYWNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Podobnie jak w latach poprzednich, także
w bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej pełni rolę realizatora, ﬁnansowanego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”.
Program, którego głównym celem jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneﬁcjentów
programu w życiu społecznym, zawodowym
oraz w dostępie do edukacji, w głównej mierze skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i słuchu, ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Od 1 marca br. wniosek o doﬁnansowanie
z PFRON składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej można uzyskać informację na temat
wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie
wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
podpisać umowę oraz rozliczyć doﬁnansowanie.
Jako pierwsi z Systemu skorzystali
Studenci, którzy w semestrze zimowym
2019/2020 poprzez SOW aplikowali o środki w ramach Modułu II.

Złożenie wniosku o doﬁnansowanie
w systemie SOW może być pierwszym krokiem do korzystania z całej gamy usług i instrumentów dostępnych dla posiadaczy podpisu elektronicznego lub Proﬁlu Zaufanego
na platformie ePUAP.
W przypadku osób nie posiadających
w domu komputera możliwe jest telefoniczne skontaktowanie z pracownikiem Działu
Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi MOPS celem udzielenia pomocy przy składaniu wniosków i w razie potrzeby udania się do miejsca zamieszkania
osoby niepełnosprawnej.
W bieżącym roku do realizacji przewidziano następujące formy wsparcia adresatów programu, które są oczekiwane przez
osoby niepełnosprawne. Szczegółowy zakres rzeczowy Programu oraz kryteria
uczestnictwa określa corocznie Zarząd
PFRON.

W swym zakresie Program w ramach
dwóch modułów obejmuje następujące zadania:
• Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
• Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Doﬁnansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
• Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,

• Pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
• Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,

• Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym.
W 2020 roku preferowane są wnioski
dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
• są zatrudnione,
• posiadają podpis elektroniczny/Proﬁl
Zaufany na platformie ePUAP i złożyły
wniosek w o doﬁnansowanie w formie
elektronicznej w SOW,
• złożyły wniosek w I półroczu 2020 r.,
• w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub
innych zdarzeń losowych.

WAŻNE TERMINY:
Wnioski dot. Modułu I zgodnie z zasadami określonymi przez PFRON przyjmowane są
w trybie ciągłym (oprócz Obszaru D) od 1.03.2020r. do dnia 30.08.2020r.
Moduł I Obszar D – Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, aktywne zawodowo,
mające na utrzymaniu dziecko uczęszczające do przedszkola lub żłobka, mogą składać
do dnia 28.06.2020 r. wnioski o refundację opłat poniesionych od 1.01.2020 roku.
Wnioski na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane do dnia 30.08.2020 r.
Moduł II – Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zainteresowane doﬁnansowaniem do
kształcenia na poziomie wyższym (dawniej program Student lub Student II) składają
wnioski na semestr letni 2019/2020 w terminie od 1.03.2020r. do dnia 30.03.2020 r.
Wnioski na semestr zimowy 2020/2021 będą przyjmowane
w terminie od 28.09 do 10.10.2020 r.
Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy Działu Opieki
nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 (parter, pokój nr 9).
Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek 14.00-16.30, wtorek, środa, piątek 8.00-10.00, czwartek 14.00-15.00
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu 32 344-03-23 (wew. 304).

MAŁY PACJENT WIELKA SPRAWA
Tylko w ubiegłym roku badania USG
na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej wykonano aż 1000 razy,
czyli każdemu małemu pacjentowi. Przy tej
okazji diagnozuje się szereg innych chorób,
które nie dawały o sobie znać, a dzięki USG
udało się je wykryć!
Dlatego tak ważny jest nowy sprzęt! Skorzystają
z niego nie tylko mali pacjenci,
ale również uczniowie rudzkich szkół
w ramach nieodpłatnych badań
proﬁlaktycznych. To może uratować życie
niejednego dziecka!
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta myśl będzie
nam przyświecać podczas zbiórki na zakup
nowoczesnego ultrasonografu dla Oddziału
Pediatrycznego. Obecny, kilkunastoletni jest
już wysłużony oraz nie można wykonać na nim
specjalistycznej diagnostyki
– np. kardiologicznej. Dzięki nowemu
aparatowi USG wyniki badań będą
czytelniejsze i jednoznaczne. Ponadto mali
pacjenci oraz ich rodzice, którzy obecnie na
badania kardiologiczne USG muszą jeździć
do ościennych miast, nie będą narażani na
ogromny stres, a diagnostyka będzie szybsza.

JAK POMÓC

Fundacja Anioły w Piżamkach nr konta:
62 1140 2004 0000 3802 7805 0034
tytuł wpłaty: USG

Jesteśmy grupą ludzi, którą połączyła przyjaźń
i chęć pomagania! Działamy na terenie Kochłowic i okolic z grupą dzieci i młodzieży w Zakątku
Aniołów, gdzie: siejemy wrażliwość, zarażamy
radością, uczymy dobroci, odwiedzamy, pomagamy, dzielimy się talentami. W myśl zasady
niesienia pomocy, postanowiliśmy włączyć się
w akcję „Mały pacjent, Wielka sprawa”. Nasi
wolontariusze będą kwestować na rzecz zakupu
aparatu USG. Uruchomiliśmy także zbiórkę na
portalu zrzutka.pl – wszystko po to, by zebrać
potrzebnych 111.000 zł! Wierzymy, że się uda
– bo przecież Mały pacjent to Wielka sprawa.
Razem jesteśmy w stanie tego dokonać!

Link do zrzutki: zrzutka.pl/5v2ejr

Tel. 500 537 955, 663 833 995, 512 590 641, e-mail: fundacjaaniolywp@gmail.com
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia od zaraz wymienione
w wykazie lokale użytkowe + boksy handlowe
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311,
267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza I przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie i zbycie odrębnej własności
lokalu użytkowego położonego w Rudzie Śląskiej 9, ul. Pokoju 14 o pow. 358,00 m2 ,działka
nr 1838/218, KW nr GL1S/00006493/2, ułamkowy udział w nieruchomości 0,30217,
wysokość wadium + koszty przetargu 34.801,00 + 123,00, kwota wywoławcza 348.010,00 zł.
Lokal znajduje się poniżej parteru w pawilonie dwukondygnacyjnym wolnostojącym.
Istnieje także możliwość wynajmu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu może nastąpić po zakończeniu procedury przetargowej dot. zbycia ww. lokali
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 i 100,
nr telefonu 32-248-24-11 wew. 311 lub 267.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni
2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta
Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni
2146 m2, KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2,
KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na k.m.11, obręb Ruda. Działy III i IV
ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki figurują jako – teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne,
bazy gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo
teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości
10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychodni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać się z drogi
publicznej ulicy Jana Dobrego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 297.000,00 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 08.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą
uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie
do dnia 1.04.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.900,00 zł,
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Jana Dobrego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa
8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedłożą przed
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki
związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazów dotyczących części nieruchomości gruntowych
położonych przy ul. K. Brodzińskiego, Szyb Zofii, Solskiego-Szyb
Czesław, Wita Stwosza 3 i garażu przy ul. J. Dobrego oraz wykazu
dotyczącego gruntu pod placyki gospodarcze położone przy
ul. I. Dunajewskiego, Ks. J. Czempiela, J. Gierałtowskiego,
A. Maya, Kędzierzyńskiej, S. Żeromskiego, Osiedlowej i Lipowej,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na
podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
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KUPIĘ AKCJE HUTY POKÓJ SA
TEL. 518-637-070 | NAJWYŻSZA CENA
OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Wiktoria Riszke
córka Karoliny i Dariusza
ur. 22.02 (3100 g i 52 cm)

Blanka Ziaja
córka Anny i Przemysława
ur. 22.02 (3030 g i 51 cm)

Emilia Wiśniewska
córka Sabiny i Rafała
ur. 23.02 (3538 g i 52 cm)

Alan Czopp
syn Basi i Darka
ur. 22.02 (3460 g i 58 cm)

Zuzanna Wasiek
córka Bogumiły i Bartosza
ur. 24.02 (3638 g i 55 cm)
Marcel
Krafczyk
syn
Justyny
i Rafała
ur. 25.02
(3600 g
i 52 cm)

Leon Wdowiak
syn Izabeli i Grzegorza
ur. 23.02 (3250 g i 55 cm)
Tola
Bialikiewicz
córka
Kingi
i Karola
ur. 24.02
(3600 g
i 57 cm)

Iga Jabłońska
córka Darii i Krzysztofa
ur. 23.02 (3680 g)
Helena
Kokoszka
córka
Sabriny
i Rafała
ur. 26.02
(2400 g
i 49 cm)

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

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

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

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

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

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

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

Kredyt samochodowy i mieszkaniowy w
SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32
240-00-49, 32 240-20-98, www.skok.slask.
pl.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności
– zadzwoń, tel. 695-450-168.

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

Praca

Nieruchomości

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

Sprzedam: M-4 Kłodnicka, 54 m2, M-3 Kochłowice 54 m2 100 tys., Hlonda 46 m2, 89
tys., Mickiewicza 40 m2, tel. 793-017-323,
www.lokator.nieruchomosci.pl.

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

Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Solidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.

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. 32 248-60-97. 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. 9.00-15.00, pt. 9.0014.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

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

Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502752-634, 502-865-808.

C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

Mikołaj Kramarz
syn Moniki i Łukasza
ur. 22.02 (2850 g i 51 cm)

Godula, 2-pok, 46 m2, 93 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.
Szukamy ślusarzy i pracowników niewykwalifikowanych praca na terenie Rudy Śląskiej. Telefon do kontaktu 697-881-111.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel.
603-280-675.
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Rugby

Diablice i Gryfy na sparingu

K.S. Rugby Ruda Śląska ma za sobą pierwszy sparing przed rundą wiosenną.
Pierwszy sparing przed rundą wiosenną rozegrali zawodnicy i zawodniczki K.S. Rugby Ruda
Śląska. W ostatni dzień lutego (29.02) rywalkami
Diablic była Juvenia Kraków, a Gryfów Wataha
Zielona Góra.
Diablice ze Smoczycami zagrały trzy mecze,
wygrywając pierwszy i dwa kolejne przegrywając. Dla obydwu drużyn było to pierwsze wyjście
na boisko po zimowym okresie przygotowawczym, co zaobserwować można było w grze. Po
tych pierwszych spotkaniach kontrolnych widać,
że przed rudziankami nieco więcej pracy niż
przed krakowiankami. I tę pracę Diablice muszą
wykonać, ponieważ zawodniczki Juvenii to bezpośrednie rywalki do brązowego medalu Mistrzostw Polski w tym sezonie, a po rundzie jesiennej Diablice mają tylko jeden punkt przewagi
nad Juvenią. Pierwszy wiosenny turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 już za miesiąc
(4 kwietnia) i to właśnie w Rudzie Śląskiej na
Burloch Arenie.
Z kolei spotkanie Gryfów przeciwko pierwszoligowemu rywalowi zostało rozegrane w czterech częściach po 20 minut. Pierwsza część spotkania toczyła się niespodziewanie na połowie
Watahy, a rudzianie śmiało atakowali rywali.
Jednak pierwsze punkty zdobyli po błędzie rywala. Piłkę przechwycił Jopert i dobiegł do pola
punktowego. Rywale odpowiedzieli chwilę później. Wykorzystali przewagę na skrzydle i doprowadzili do remisu. Przed upływem dwudziestej
minuty ponownie zapunktowali gospodarze. Po
aucie piłkę przy przegrupowaniu przyłożył Muc.
W drugiej części meczu trener Oleszczuk
wprowadził sporo zmienników na boisko, jednak
gra Gryfów nadal wyglądała przyzwoicie na tle
pierwszoligowego rywala. Zawodnicy z Rudy
Śląskiej nie pozwolili Watasze zdobyć ani punk-

tu. Również nie udało się to gospodarzom. Trzecia „kwarta” była dużo ciekawsza. Dla Gryfów
punkty po szybkim rozegraniu karnego zdobył
Bryński, a podwyższył Zabiegała. Jednak z biegiem czasu rudzianie zaczęli popełniać coraz
więcej błędów, przez co ich rywale mieli więcej
szans do akcji punktowych. Dwukrotnie w tej
części Wataha zdobywała przyłożenie, doprowadzając do remisu. W czwartej widocznie Gryfom
dały się we znaki trudy okresu przygotowawczego, spadek koncentracji i sporo straconych piłek.
To pozwoliło gościom rozwinąć skrzydła i zdobyć dwa kolejne przyłożenia na wynik 19:31.
Po meczu trener Aleksander Oleszczuk, prowadzący rudzki zespół od początku bieżącego
roku, mógł być zadowolony z przebiegu gry, ponieważ pojawiły się momenty dobrej gry gospodarzy oraz świetna okazja do przetestowania nowych zawodników, w tym aż trzech debiutantów
– Marka Wojnarowskiego, Daniela Szombary
i Karola Stempiny. Ten ostatni jest pierwszym
zawodnikiem z rocznika 2003, który wystąpił
w złoto-czarnych barwach. Przed Gryfami ciąg
dalszy okresu przygotowawczego.
K.S. Rugby Ruda Śląska – Wataha Zielona
Góra 19:31 (12:7, 12:7, 19:19, 19:31)
Punkty zdobyli: Krzysztof Jopert 5 pkt. (1P),
Jan Muc 5 pkt. (1P), Dominik Bryński 5 pkt.
(1P), Mateusz Zabiegała 4 pkt. (2pd).
Skład Gryfów: Jakub Krupiński, Krzysztof Jopert, Filip Kuniczkowski, Łukasz Pastuszka,
Marcin Pyrek, Łukasz Drab, Marcin Jankowski,
Jan Muc, Kacper Oblizajek, Mateusz Zabiegała,
Jakub Gładkowski, Dawid Dróżdż, Marcin Mucha, Kamil Noga, Patryk Kołodziej oraz Jakub
Gajdek, Marek Wojnarowski, Daniel Białasik,
Dominik Bryński, Karol Stempin, Michał Jurczyński i Daniel Szombara.

Zapasy

Udany start Pogoni
Zapaśnicy Pogoni dobrze spisali się w miniony weekend w Warszawie, gdzie odbył się Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym i eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dariusz Dziubiński zdobył
3. miejsce w kategorii 51 kg, Dorian Bzdyra

7. miejsce w kategorii 71 kg, a Rafał Bzdyra
8. miejsce w kategorii 65 kg. Z kolei Wiktor
Zimny i Franciszek Sikora odpadli w eliminacjach. Po turnieju zawodnicy Pogoni mają zagwarantowane 3. miejsce na OOM w sportach
halowych.
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Piłka nożna

Wygrana Grunwaldu

Grunwald Ruda Śląska 5:0 Orzeł Psary – Babienica (2:0)
GKS Grunwald Ruda Śląska pokonał zespół
lublinieckiej klasy A, Orła Psary-Babienica wynikiem 5:0. Na trzy tygodnie przed inauguracją
rundy wiosennej drużyny zmierzyły się na
sztucznym boisku w Nowym Bytomiu.
Już w 2. minucie spotkania po zagraniu Dawida Ogłozy wynik otworzył Krzysztof Maciaszek
strzałem w długi róg. Na wynik 2:0 po chwili
mógł podwyższyć Kaiki Ozaki, który wyszedł do
prostopadłego podania, ale uderzył zbyt lekko
i bramkarz nie miał problemów odbić piłki nogami. W 19. minucie okazji nie wykorzystał Wojciech Jankowski, a po rzucie rożnym Jakub Dolecki posłał piłkę obok bramki. Kilkanaście minut później „Jankes” po podaniu Jakuba Doleckiego nie dał szans bramkarzowi strzałem na
dalszy słupek (2:0). W końcówce pierwszej połowy dwie okazje miał jeszcze Dawid Ogłoza.
Tuż przed przerwą i w przerwie trener musiał
dokonać m.in. dwóch wymuszonych zmian, ponieważ Michał Kowalczyk i Dawid Ogłoza opuścili boisko z urazami. Kolejną bramkę zdobył
Kamil Skorupa w 65. minucie, który otrzymał
piłkę od Dawida Chmielarskiego i podał do Roberta Burdzika. Ten zagrał w tempo do wchodzącego w pole karne lewego obrońcy Grunwaldu,
który pokonał bramkarza. W kolejnych minutach
przed szansą na zdobycie gola stanęli dwukrotnie
Wojciech Jankowski (strzał nad bramką i lob
w sytuacji sam na sam padł łupem bramkarza)
oraz Robert Burdzik (uderzenie obok bramki po

Foto: GKS Grunwald Ruda Śląska
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Grunwald zmierzył się z Orłem Psary.
wyłożonej piłce przez Kaikiego Ozakiego).
W dalszej części spotkania (77. minucie) drugie
trafienie w meczu dołożył Kamil Skorupa, który
przeprowadził kapitalny rajd, mijając po drodze
kilku zawodników gości. Cztery minuty później
po podaniu Kamila Skorupy w sytuacji sam na
sam japoński pomocnik Kaiki Ozaki przegrał pojedynek z bramkarzem. Jednak Kaiki otrzymał
jeszcze kolejną doskonałą piłkę (od podającego
Roberta Burdzika) i znowu nie zdołał pokonać
golkipera rywali. Ale już 88. minucie po dośrodkowaniu Jakuba Kozłowskiego Kaiki Ozaki
wślizgiem spowodował, że piłka wpadła do
bramki i ustaliła wynik 5:0.
REKLAMA
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29 medali dla Slavii
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Akrobatyka

Akrobaci z workiem medali

Dzieci i kadeci wywalczyli aż 29 medali.
Mistrzostwa Śląska Dzieci i Kadetów w zapasach w stylu wolnym za
nami. Na matach hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzegowie młodzi zawodnicy ZKS-u Slavia
Ruda Śląska wywalczyli aż 29 medali.
Do rywalizacji stanęło 115 zawodników i zawodniczek z 14 klubów,
a licznie zgromadzona publiczność nie
mogła narzekać na brak emocji. Złote
medale wywalczyli: Martyna Danisz,
Aleksandra Hałas, Jakub Bińkowski,
Alan Kęsy, Bartosz Oleś, Kamil Zan-

jat, Adam Cepok, Wiktor Moskalik,
Zuzanna Ptak oraz Emilia Ottawa.
Srebrne medale zdobyli z kolei: Bartosz Sladkowski, Paulina Kuc, Jessica
Goczoł, Julia Żydek, Joanna Polewka,
Alicja Jachowicz, Natalia Małek,
a także Wiktoria Janeta. Natomiast
brązowe otrzymali: Wiktor Oleś, Kacper Holeksa, Victor Depta, Bartosz
Tomaszewski, Zuzanna Boguszewicz,
Zuzanna Komandzik, Zuzanna Skowron, Hanna Labus, Oliwia Ceklarz
i Julia Małek.

Łucznictwo

Dobry występ łuczników

W miniony weekend KPKS Halemba wystąpił w Świdnicy.
Akrobatki i akrobaci KPKS-u Halemba Ruda Śląska przyjechali do
Rudy Śląskiej ze Świdnicy z workiem medali. Sportowcy sprawdzili
swoje umiejętności na 24 Międzynarodowym Turnieju Wiosny. Najwięcej medali udało im się zdobyć przede
wszystkim w kategorii youth, gdzie
zawodnicy z Rudy Śląskiej wywalczyli komplet złotych medali.
W dwójkach dziewcząt na najwyższym stopniu podium stanęły Laura
Tronina/Maja Mrozek, w trójkach

dziewcząt Amelia Ksiniewicz/Natalia Rudzka/Martyna Kahl, a w dwójce mieszanej Julia Jessel/Szymon Jaworek. Złoto zdobyły także najstarsze reprezentantki KPKS-u czyli
dwójka Zofia Przechrzta i Wiktoria
Matysiak. Na swoim wysokim poziomie zatańczyły również Emilia
Urbańska, Emilia Wodyk i Emilia
Biernat oraz Milena Gabrysiak, Pola
Mendocha i Zuzanna Krawieczek
w trójkach kobiet i w swoich kategoriach zdobyły srebrne medale. Do

Goryle w złocie

Łucznicy z Rudy Śląskiej popisali się dobrą formą w Dąbrowie Tarnowskiej.

medalistów dołączyli także: Natalia
Dziób i David Biliaiev, którzy występując wspólnie po raz trzeci, stanęli
na trzecim stopniu podium.
– Gratulacje dla wszystkich zawodników za osiągnięcie wspaniałych wyników i wyrazy uznania dla
wszystkich trenerek – Aleksandry
Wodyk, Dominiki Bryły, Doroty Kies,
Katarzyny Chlebisz oraz Marty Wandzik – zaznacza Patrycja Loewe, wiceprezes KPKS-u Halemba Ruda
Śląska.

Ju-jitsu

Trzy złote medale i jeden brązowy wywalczyli zawodnicy Academii Gorila Ruda Śląska. W Mistrzostwach Polski Bjj No Gi wystartowało dziewięciu
„goryli”, którzy po raz kolejny pokazali, że stać ich na
wiele. Medale wywalczyli: Karolina Chojnowska
(złoty), Marek Filip (złoty), Ernest Białecki (złoty)
i Krzysztof Bauszek (brązowy). Przed zawodnikami
jeszcze wiele startów, na których swój debiut będą
mieli klubowicze z najkrótszym stażem treningowym.

Zawodnicy z Rudy Śląskiej wywalczyli cztery medale.
OGŁOSZENIE

Kolejny dobry start odnotowali
rudzcy łucznicy. Podczas XIX Memoriału Trenerów Gerarda Borsy, Janusza Czuba i Janusza Hudyki w Dąbrowie Tarnowskiej, który odbył się w sobotę (29.02), do pojedynków ćwierćfinałowych awansowało siedmioro zawodników UKS-u Grot Ruda Śląska.
W zawodach wystartowało ponad
120 zawodników, a rozgrywano je
w dwóch kategoriach wiekowych
– młodzików i open. W kwalifikacjach
strzelano dwie rundy halowe, a najlepsze ósemki w swoich kategoriach mogły wziąć udział w rundzie eliminacyjnej. Do pojedynków ćwierćfinałowych
awansowało aż siedmiu rudzkich łuczników. Pierwsza runda okazała się pomyślna dla Marty Zielińskiej oraz Szy-

mona Czarnika, którzy w następnym
przejściu wywalczyli sobie udział
w finałach. W finale Marta zwyciężyła,
a Szymon uległ swojemu przeciwnikowi, zajmując ostatecznie drugą pozycję. Dekoracje ostatecznie wyglądały
następująco: kategoria open – 1. miejsce Marta Zielińska oraz 5. miejsce Natalia Lepa; kategoria młodzik – 2. miejsce Szymon Czarnik oraz 6. miejsce
Emilia Balint.
A już wkrótce rudzcy łucznicy
sprawdzą siły na swoim terenie podczas II Halowych Mistrzostw Śląska
w kategoriach od dzieci młodszych
do kadetów, które będą ostatnim
sprawdzianem przed zbliżającymi
się Halowymi Mistrzostwami Polski.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE
WRAZ Z USUWANIEM SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ
ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO
I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych,
zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze
zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej
stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w PreZero Service Południe Sp. z o.o. pod numerem
32 248-10-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem
tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK),
Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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https://m.facebook.com/maxanimalsklep/

