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61
Więcej str. 3

Łóżka covidowe  
dla rodzących pań

Informujemy, że w związku z epidemią 
koronawirusa redakcja 

„Wiadomości Rudzkich” 
do 27 listopada będzie pracować zdalnie. 

Nie dotyczy to środowego 
odbioru gazet w godzinach od 8 do 11. 

W sprawie interwencji, spraw redakcji 
prosimy o kontakt pod nr tel. 512-295-228. 

W sprawie ogłoszeń, 
spraw biurowych prosimy 

o kontakt pod nr tel. 889-771-365.
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tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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FINANSE

Miejski budżet pod lupą RIORegionalna Izba 
Obrachunkowa 
w Katowicach pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie 
budżetu Rudy Śląskiej 
za I półrocze 2020 r. 
– To było trudnych 
6 miesięcy. W tym czasie 
odnotowaliśmy znaczący 
spadek dochodów z tytułu 
podatku PIT. 
Były one mniejsze od tych 
w analogicznym okresie 
w 2019 r. o 7,7 mln zł. 
Tak właśnie odbija się na 
nas reforma systemu 
podatkowego – komentuje 
prezydent Grażyna Dziedzic.

MOPS

Możemy wesprzeć seniorów
Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz 
wsparcia w codziennych czynnościach? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało program 
wspierający ochronę zdrowia i życia osób w wieku 70 lat i więcej. Jego realizatorem w Rudzie Śląskiej jest Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, który współpracuje w tym zakresie z wolontariuszami.

W związku z dużym wzrostem zaka-
żeń koronawirusem seniorzy dla własne-
go bezpieczeństwa powinni ograniczyć 
wychodzenie z domu. Z myślą o nich zo-
stała uruchomiona specjalna, ogólnopol-
ska  infolinia pod nr tel. 22 505-11-11.
– Każdy senior w wieku 70 lat i więcej 
może zadzwonić pod ten numer. Osoba 
z infolinii przyjmuje zgłoszenie i prze-
kazuje numer telefonu zgłaszającego do 
właściwego ośrodka pomocy społecz-
nej. Następnie pracownik ośrodka kon-
taktuje się z seniorem i ustala wszystkie 
szczegóły, a pracownik ośrodka bądź 
wolontariusz, dostarcza potrzebne pro-
dukty lub leki – wyjaśnia Krystian Mo-
rys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
Koszty zakupów pokrywa senior.

Osoba starsza może dokonać zgło-
szenia osobiście, jak również za po-
średnictwem osoby trzeciej. Program 
został uruchomiony szczególnie dla 
tych, którzy zdecydują się na pozosta-
nie w domu i nie są w stanie, np. po-

przez wsparcie rodziny, zabezpieczyć 
sobie artykułów podstawowej potrzeby, 
w tym artykułów spożywczych czy 
środków higieny osobistej. Realizacja 
usługi wsparcia w postaci dostarczenia 
zakupów nie przysługuje osobie, która 
już korzysta z usług opiekuńczych, 
bądź specjalistycznych usług opiekuń-
czych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
od początku trwania pandemii wspiera 
mieszkańców miasta, w tym również 
rudzkich seniorów. Dotychczas taką 
pomocą w Rudzie Śląskiej objęto 270 
gospodarstw domowych. – Pracownicy 
ośrodka wspierają i udzielają pomocy 
wszystkim mieszkańcom będącym w po-
trzebie bez względu na wiek, realizując 
z jednakowym zaangażowaniem nie tyl-
ko dodatkowe zadania powstałe 
w związku z pandemią, ale również sze-
reg innych zadań pomocy społecznej 
– mówi dyrektor MOPS-u. 
– Jednak z uwagi na coraz większą licz-
bę zadań kierowanych do pomocy spo-

Skład orzekający RIO uznał, że 
przedstawiona przez władze miasta in-
formacja o realizacji budżetu Rudy Ślą-
skiej za pierwsze sześć miesięcy 2020 r., 
jest kompletna i nie wykazuje rozbież-
ności w stosunku do danych wykaza-
nych w sprawozdaniach budżetowych.

Na koniec czerwca dochody miasta 
wynosiły 440,9 mln zł, a wydatki 
406,3 mln zł, z czego wydatki bieżące 
387,4 mln zł. Zadłużenie miasta z kolei 
wyniosło 247,4 mln zł, a wskaźnik za-
dłużenia spadł do 27 proc. Dla porów-
nania pod koniec 2019 r. wynosił on 
ponad 29 proc., a pod koniec 2018 r. 
– 35 proc.

W pierwszym półroczu budżet mia-
sta odnotował spadek dochodów z tytu-
łu udziału w podatku PIT o 7,7 mln zł 
w porównaniu do okresu styczeń-czer-
wiec 2019 r. – W materiałach przekaza-
nych do RIO zwróciliśmy uwagę na to, 

że utrzymanie takiego trendu negatyw-
nie wpłynie na fi nanse miasta. Niestety 
ten scenariusz się realizuje i z każdym 
kolejnym miesiącem otrzymywane 
udziały są mniejsze niż przed rokiem. 
Aktualnie spadek dochodów w tym za-
kresie wynosi już ponad 10,4 mln zł 
– podkreśla prezydent miasta.

Dodatkowo miejskie fi nanse odczu-
wają konsekwencje innych zmian 
w prawie, takich jak ustawowy wzrost 
pensji minimalnej czy podwyżki 
w oświacie, na które rząd nie przekazu-
je wystarczających środków. – Zmiany 
przepisów prawnych wpływają zarów-
no na dochody miasta poprzez ich cią-
głe zmniejszanie, jak i na wydatki, po-
wodując ich wzrost, szczególnie wydat-
ków bieżących – na przykład cen usług, 
wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, itp. – wylicza 
Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Na sytuację fi nansową miasta nieba-
gatelny wpływ ma także trwająca pan-
demia. Na walkę z nią miasto wydało 
już ok. 1,2 mln zł. Większość tej kwoty 
przeznaczona została na zakup środków 
ochrony osobistej, a także zakup od-
czynników do testowania w Szpitalu 
Miejskim. Miasto musiało także skorzy-
stać  z możliwości odroczenia składek 
ZUS-owskich w urzędzie miasta 
i wszystkich jednostkach miejskich 
wraz z placówkami oświatowymi za 
maj i czerwiec. – Łącznie było to blisko 
12,6 mln zł. Blisko połowa tej kwoty 
została już zapłacona w październiku, 
reszta uregulowana zostanie w tym mie-
siącu – informuje skarbnik miasta.

Dodatkowy problem stanowią cały 
czas trwające obostrzenia sanitarne. Od 
17 października zamknięty jest Aqu-
adrom, z kolei miejskie placówki kultu-
ralne już od dłuższego czasu mogą 

funkcjonować tylko w niewielkim za-
kresie, a teraz, podobnie jak to było
wiosną, musiały praktycznie zaprzestać
swojej działalności.

Okazuje się, że nie jest to jedyne 
zmartwienie władz miasta. W połowie 
listopada minął termin przygotowania 
projektu budżetu na 2021 r. – Zgodnie 
z przygotowanym przez nas dokumentem, 
w przyszłym roku miejskie wydatki mają 
wynieść 938 mln zł, natomiast dochody 
912,1 mln zł. Na inwestycje planujemy 
przeznaczyć 130,7 mln zł, z czego blisko 
53 mln zł ma pochodzić ze środków unij-
nych – zapowiada Grażyna Dziedzic. 
– Projekt budżetu został już przesłany do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ka-
towicach, która ma teraz 30 dni na jego 
zaopiniowanie. Potem dokument skiero-
wany zostanie pod obrady Rady Miasta, 
która ostatecznie zdecyduje o jego kształ-
cie – dodaje. TK

łecznej w związku z pandemią bardzo 
ważne jest wsparcie osób trzecich, 
zwłaszcza wolontariuszy, a tych z cza-
sem jest coraz mniej – dodaje.

Każdy, kto chciałby zostać wolonta-
riuszem wspierającym seniorów, może 
zgłosić się do programu, wypełniając 
formularz dostępny na stronie: 
https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/
formularz. – Pracownicy pomocy spo-
łecznej są bardzo zaangażowani we 
wsparcie mieszkańców w czasie pande-
mii, począwszy od systematycznego i re-
gularnego wypłacania świadczeń, po-
mimo absencji pracowników związa-
nych z kwarantanną, a skończywszy na 
pracy w domach pomocy społecznej 
i oddelegowywaniu do nich z innych 
jednostek pomocy społecznej – czyli do 
miejsc stanowiących niejednokrotnie 
ogniska zakażeń. Dlatego z tego miej-
sca pragnę podziękować tym cichym 
bohaterom – podsumowuje Krystian 
Morys.

 IM

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska, oznaczonej jako działka numer 2736/137 
o pow. 430 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Wirek, objęta księgą wieczystą GL1S/00016192/5 

oraz należące do Gminy Ruda Śląska prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa oznaczonej jako działka numer 2734/119 o powierzchni 180 m2, zapisana na karcie mapy 1 w obrębie 

Wirek objęta księgą wieczystą GL1S/00020533/9 położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej zainwestowanych 
chodnikiem i schodami utwardzonymi betonowymi płytkami, na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1327/119 o powierzchni 2851 m2, zapisana na karcie mapy 1, 
w obrębie Wirek, objęta księgą wieczystą Nr GL1S/00007062/9.

OGŁOSZENIA

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim,

którzy wykonują ten piękny, 
ważny, ale również trudny zawód.

Swoją codzienną pracą pomagacie podopiecznym 
w rozwiązywaniu życiowych trudności,
uczycie samodzielności, służycie radą,

wspieracie w integracji społecznej.
Zadań i ludzi w potrzebie są tysiące,
a Państwo niosą pomoc i wsparcie 

bez względu na zagrożenie.

Z całego serca dziękuję 
za Wasze oddanie, zaangażowanie, 
profesjonalizm i bezinteresowność, 
bo często robicie znacznie więcej, 

niż wymagają tego Wasze obowiązki.
Wierzę, że dobro, 

które zanosicie do domów podopiecznych, 
wróci do Was w dwójnasób.

Wszystkim pracownikom socjalnym
życzę dużo zdrowia,

wytrwałości, zawodowej satysfakcji 
i szczęścia w życiu prywatnym.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Porodówka w nowej rzeczywistości
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia w rudzkim Szpitalu Miejskim utworzonych zostanie 60 łóżek dla 
pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Cztery łóżka umieszczone będą na Oddziale Per-
inatologii, Ginekologii i Położnictwa dla pań, które urodziły poniżej 31. tygodnia ciąży. Co to oznacza dla 
pacjentek? Rozmawiamy o tym z ordynatorem oddziału, dr. hab. n. med. Wojciechem Cnotą.

– Dlaczego właśnie teraz wprowa-
dzono zalecenie, aby na Oddziale Per-
inatologii, Ginekologii i Położnictwa 
utworzyć łóżka dla pacjentek, które są 
zakażone koronawirusem, a które uro-
dziły poniżej 31. tygodnia ciąży?

– Podczas pierwszej fali epidemii pa-
cjentki z COVID-em, które były w cią-
żach wcześniaczych, kierowano do 
dwóch szpitali tzw. covidowych na Ślą-
sku, które równocześnie mają trzeci sto-
pień referencyjności, czyli do Szpitala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Częstochowie. W drugiej kolej-
ności panie trafiały na oddziały z drugim 
stopniem referencyjności (np. w Ty-
chach). Mieliśmy też do dyspozycji szpi-
tale z pierwszym stopniem w Raciborzu 
oraz Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast 
przy obecnej skali zakażeń, liczba pa-
cjentek przekracza wydajność tych od-
działów. Każdy z nich zgodnie ze swoimi 
kompetencjami i stopniem referencyjno-
ści musi być przygotowany do przyjmo-
wania pacjentek. Tak więc konieczna 
była reorganizacja również naszego od-
działu.

– Z racji czego akurat 31. tydzień 
ciąży jest decydujący o tym, że pa-
cjentka zostaje umieszczona właśnie 
u Was?

–  Jesteśmy oddziałem o trzecim stop-
niu referencyjności (najwyższym), a więc 
pacjentki te nie mogą rodzić nigdzie in-
dziej ze względu na wcześniactwo dziec-
ka oraz ewentualne powikłania po ciąży. 
Od tego jesteśmy. Natomiast jeżeli cho-
dzi o pacjentki, które są w ciąży fizjolo-
gicznej i są zakażone COVID-em, mogą 
rodzić w każdym ośrodku położniczo-gi-
nekologicznym na Śląsku. Przy obecnym 
poziomie zakażeń każdy z nich musi na 
to być przygotowany. Trzeba się przecież 
spodziewać tego, że pacjentka w ciąży, 

ReklaMa

Sześcioosobowa rodzina Beaty Mizery-Biczak 
może cieszyć się dziś ogromnym szczęściem,  

dzięki temu, że udało się uratować  
najmłodszych chłopców. 
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która może być zakażona koronawiru-
sem, prędzej czy później trafi na jeden  
z oddziałów.

– Rozumiem więc, że teraz bez 
względu na to, czy pacjentka jest zaka-
żona oraz na jakim etapie jest ciąża, 
zostanie przyjęta na oddziale w Rudzie 
Śląskiej?

– Staramy się, aby cały czas tak było. 
Jednak teraz w związku z decyzją Mini-
sterstwa Zdrowia musimy zorganizować 
naszą pracę na nowo. Od początku epide-
mii każda pacjentka, która trafia do nas, 
ma przeprowadzany test na koronawiru-
sa. Wstępne wyniki otrzymujemy do go-
dziny. Jeżeli musimy na nie czekać lub są 
one niejednoznaczne, a pacjentka wyma-
ga natychmiastowej interwencji, dla bez-
pieczeństwa traktujemy ją jak osobę za-
każoną. Z kolei w przypadku pacjentek, 
które przyjeżdżają do porodu i od razu 
wiadomo, że są ,,dodatnie”, wszystkie 
działania wykonujemy w ścisłym reżimie 
sanitarnym. Do tego potrzebne jest za-
równo odpowiednie przeszkolenie perso-
nelu oddziału, jak i dodatkowe środki 
związane z ochroną. Musimy dbać o to, 
aby pacjentki nie były źródłem zakażenia 
dla personelu oraz innych pań. W tej 
chwili wszystkie pacjentki rodzą na jed-
nej porodówce, gdzie mamy cztery nie-
zależne pomieszczenia, co wiąże się  
m.in. z każdorazową dezynfekcją otocze-
nia. Natomiast docelowo na osobnym 
piętrze powstanie druga porodówka dla 
pań, które są zakażone koronawirusem. 
Bez względu na to, czy jest to ciąża fizjo-
logiczna, czy przedwczesna.

– Jak wygląda kontakt mamy 
z dzieckiem po porodzie?

– Od początku epidemii działamy 
zgodnie z zaleceniami krajowych konsul-
tantów, które cały czas się zmieniają. 
Przy pierwszej fali wskazywana była izo-
lacja, ale w tej chwili procedury są łago-

dzone, bo na podstawie doświadczeń na 
całym świecie już wiemy, że zakażenie 
dziecka w wyniku np. karmienia przez 
matkę jest mało prawdopodobne, a na 
pewno nie jest dramatycznie groźne. No-
worodki świetnie sobie radzą z tego typu 
infekcjami. Natomiast największym wy-
zwaniem są wcześniaki, które musimy 
chronić przed każdą infekcją. Już samo 
wcześniactwo powoduje, że dzieci te są 
bardzo wrażliwe i podatne. Inny reżim 
sanitarny obowiązuje więc dla dzieci do-
noszonych, a inny dla wcześniaków.

– Czy porody rodzinne nadal się od-
bywają?

– 1 maja przywróciliśmy możliwość 
przeprowadzania porodów rodzinnych 
i jak dotąd nie wycofujemy się z tego. To 
dlatego, że nie zaobserwowaliśmy, aby 
wiązało się to z dodatkowym ryzykiem 
zakażenia personelu, czy też pacjentek. 
Porody rodzinne odbywają się z ograni-
czeniami, bo z osobą towarzyszącą naj-
pierw przeprowadzany jest wywiad epi-
demiologiczny, a ona sama może przeby-
wać z pacjentką tylko w końcowej fazie 
porodu i dwie godziny po akcji. Obecnie 
zastanawiamy się nad wprowadzeniem 
testowania partnerów, chcących uczestni-
czyć w porodach.

Joanna Oreł

ŚWIaTOWY DZIeŃ WCZeŚNIaka

Gdy życie staje się cudem
Narodziny wcześniaka to ogromne wyzwanie dla lekarzy oraz mnóstwo  
emocji dla rodziców. aby wesprzeć rodziny dzieci przedwcześnie urodzo-
nych, co roku 17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. 
Tym razem nie odbędzie się tradycyjne świętowanie, ale to okazja, by przy-
bliżyć historię rodzin wcześniaków urodzonych w Rudzie Śląskiej.

Beata Mizera-Biczak do rudz-
kiego szpitala trafiła w 26. tygodniu 
ciąży. Poprzednie dwie ciąże prze-
biegały bez komplikacji, więc ma-
ma nie spodziewała się, że bliźniaki 
będą chciały przyjść na świat wcze-
śniej. – Okazało się, że chłopcy ma-
ją TTS, czyli tzw. zespół podkrada-
nia. Konieczne było wykonanie za-
biegu  i  gdy  już  wydawało  się,  że 
sytuacja jest opanowana, rozpoczął 
się poród – wspomina Beata Mize-
ra-Biczak, mieszkanka Bielska-
Białej. – Lekarze zadecydowali, że 
chłopcy przyjdą na świat w 26. ty-
godniu ciąży (plus 6 dni). Towarzy-
szył mi ogromny  strach, bo przed-
tem  nawet  nie  zdawałam  sobie 
sprawy z tego, że udaje się ratować tak małe 
dzieci – dodaje. 

22 maja rozpoczęła się wspólna walka per-
sonelu medycznego rudzkiego szpitala o ży-
cie Jakub i Kacpra. Chłopcy przyszli na świat, 
ważąc 680 g i 890 g. – Zostałam z chłopcami 
na  oddziale  w  trakcie  pandemii.  Przez  trzy 
miesiące  byłam  odcięta  od  męża  i  córek  
– wspomina pani Beata. – Ratowały mnie co-
tygodniowe  rozmowy  z  nimi  przez  okno,  ale 
przede  wszystkim  wsparcie  personelu  oraz 
zdjęcia,  które  wiszą  na  ścianach  oddziału 
i  niezwykłe  historie,  które  na  nich  przedsta-
wiono. Czytając je, płakałam raz ze strachu,  
a raz ze szczęścia. Nie wiem, co by było, gdy-
by nie personel, który dawał nadzieję na to, że 
cała ta historia zakończy się dobrze i tak się 
stało, bo chłopcy rozwijają się bardzo dobrze 
– podsumowuje. 

Jednak nie wszystkie historie od razu koń-
czą się szczęśliwe. Iwona Salawa z Ryduł-
tów trzy lata temu w 24. tygodniu ciąży uro-
dziła pierwszego synka. – Niestety nie mieli-
śmy  szczęścia,  bo  nasze  dziecko  zmarło  po 
sześciu  miesiącach  ciężkiej  walki.  Później 
nadszedł czas  trudnych decyzji. Zdobyliśmy 

się  na  odwagę.  Kolejna  ciąża  była  wręcz 
książkowa, ale w okolicach 30. tygodnia po-
jawiła  się  cholestaza.  Lekarze  z  Rudy  Ślą-
skiej poradzili sobie z nią. Jednak z niewia-
domych przyczyny rozpoczął się przedwcze-
sny poród. Mimo naszej trudnej historii, dziś 
możemy  cieszyć  się  sobą  – opowiada pani 
Iwona.

Jej syn Bruno urodził się w 32. tygodniu. 
– Dziś  nasze dziecko ma 15 miesięcy,  a  od 
dwóch miesięcy chodzi, a raczej biega – mó-
wi Iwona Salawa.

Dorota Łuczyńska, mama Kubusia, który 
urodził się z wagą 650 g, wspomina o tym, jak 
ważna jest nadzieja. – Przede wszystkim trze-
ba  wierzyć  w  to,  że  wszystko  będzie  dobrze 
– uważa pani Dorota. –  Dla  nas  ogromnym 
wsparciem  był  fakt,  że  już  pierwszego  dnia 
mogliśmy zobaczyć Kubusia i go dotknąć. Do 
tego  możliwość  kangurowania,  karmienia 
własnym mlekiem oraz szczere zainteresowa-
nie  i  informowanie  nas  na  bieżąco,  jak  się 
dziecko czuje. To pomogło przetrwać nam ten 
trudny  czas.  Dziś  Kuba  dobrze  się  rozwija 
i jest po prostu naszym cudem – dodaje.

 Joanna Oreł
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OŚWIETLENIE

Setki nowych LED-ów na rudzkich ulicachPonad 940 opraw  
oraz 230 słupów oświetleniowych 
zostanie wymienionych 
w najbliższym czasie w Rudzie 
Śląskiej. To zakres kolejnego 
zamówienia rudzkiego magistratu 
na modernizację oświetlenia ulic 
i miejsc publicznych w Rudzie 
Śląskiej. Łącznie w ramach 
tegorocznych inwestycji 
zainstalowanych zostanie prawie 
2,3 tys. opraw LED. Projekt 
dofinansowany jest  
ze środków Unii Europejskiej 
oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

– Wymiana oświetlenia daje nie tylko 
korzyści ekologiczne, ale również obniża 
koszty utrzymania i zużycia energii elek-
trycznej,  co  jest  bardzo  istotne  wobec 
ograniczenia dochodów, z którym muszą 
się obecnie mierzyć samorządy w całym 
kraju  –  podkreśla  prezydent  Grażyna 
Dziedzic. – W tym kontekście ważne jest 
też dofinansowanie inwestycji, które po-
zyskaliśmy z dwóch źródeł – dodaje.
Lista  lokalizacji  objętych  rozstrzy-

gniętym niedawno przetargiem obejmuje 
prawie  50  ulic: Maliszewskiego,  Ogiń-
skiego,  Sygietyńskiego,  Noskowskiego, 
Karłowicza,  Kolberga,  Szeligowskiego, 
Paderewskiego,  Różyckiego,  Jankow-

skiego, Elsnera, Fitelberga, Czarnoleśną, 
Kazimierza,  Oświęcimską,  Łukasiewi-
cza, Strzelecką, Tunkla, Wojska Polskie-
go, Objazdową, Ofiar Katynia, Parkową, 
Markowej,  Hallera,  Niedurnego,  Raci-
borską,  Słowiańską,  Narcyzów,  Czapli, 
Gliwicką,  Huloka,  Janty,  Królowej  Ja-
dwigi,  Puszkina,  Przelotową, Tomanka, 
Warszawską,  Młodego  Górnika,  Emilii 
Plater, Głowackiego, Kilińskiego, Wan-
dy, Wyleżoła, Kokota, Wspólną, 1 Maja 
oraz Szyb Walenty.
– Łącznie w dzielnicach Bielszowice, 

Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Ru-
da  i  Wirek  zamontowane  zostaną  943 
oprawy LED, 231 słupów aluminiowych 
oraz 10 szaf oświetleniowych – wylicza 
Marcin Lis z Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej UM. – Wartość zadania to po-
nad 1,8 mln zł, a wykonawca na jego re-
alizację ma czas do końca stycznia – do-
daje.
143 nowe oprawy  zainstalowane  zo-

staną na odcinku ul. 1 Maja między Dro-
gową  Trasą  Średnicową  a  zjazdem  do 
gazowni. Niewiele mniej, bo 121, na ca-
łej  długości  ul.  Czarnoleśnej.  Wymie-
nione  zostanie  też  m.in.  oświetlenie 
w  centrum  miasta.  –  Część  prowadzo-
nych prac będzie wiązała się z utrudnie-
niami,  jak  na  przykład  czasowa  niedo-
stępność miejsc  parkingowych na osie-
dlach. O  takich  zmianach będziemy  in-

Obecnie trwa wymiana ok. 300 opraw wzdłuż rudzkiego  
odcinka Drogowej Trasy Średnicowej.
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formować  na  bieżąco  –  mówi  Marcin 
Lis.
Przypomnijmy,  że  jeszcze w  listopa-

dzie ma się zakończyć zadanie obejmu-
jące wymianę 644 opraw, z czego 319 na 
całej  długości  rudzkiego  odcinka  Dro-
gowej  Trasy  Średnicowej.  LED-owe 
oprawy zainstalowane będą także na od-
cinku trasy N-S od DTŚ do ul. 1 Maja. 
Kolejne lokalizacje to ul. Niedurnego od 
skrzyżowania  z  ul.  Hallera  do  ronda 
w Chebziu oraz ul. Jaśminów, Węglowa, 
Klary,  Katowicka  od  nr  118  do  134, 
Przedszkolna,  Solskiego  i  Fabryczna. 
Prace  związane  z  wymianą  słupów 
i opraw przy trzech ostatnich wymienio-
wych ulicach już się zakończyły.
Natomiast latem tego roku w mieście 

wymieniono  prawie  700  opraw  oświe-
tleniowych  w  Halembie  (172  oprawy 
LED  przy  ul.  Kłodnickiej  i  Solidarno-
ści), Nowym Bytomiu (108 opraw przy 
ul. Szarotek, Chorzowskiej, Pokoju, Ra-
towników,  Jana  Szymały  i  Spółdziel-
czej), Wirku (101 opraw przy ul. Osie-
dlowej, Jarzębinowej i Fryderyka Joliot-
Curie),  Kochłowicach  (81  opraw  przy 
ul. Kamiennej, Wschodniej, Brzozowej 
i  Opolskiej),  Goduli  (76  opraw  przy  
ul. Joanny i w Parku Mickiewicza), By-
kowinie  (72 oprawy przy ul. Górnoślą-
skiej),  Orzegowie  (64  oprawy  przy  
ul.  Bytomskiej  i  Grunwaldzkiej)  oraz 

Rudzie  (20  opraw  przy  ul.  Bankowej 
i Stanisława).
Realizowane w  tym  roku  zadania  to 

część  czwartego  etapu  modernizacji 
oświetlenia  ulicznego,  zaplanowanego 
na lata 2020-2021. W sumie ma on objąć 
wymianę  3  751  opraw  i  667  słupów 
oświetleniowych. – Wartość projektu to 
prawie 16 mln zł. Na jego realizację po-
zyskaliśmy ponad 12 mln zł ze środków 
Unii  Europejskiej  w  ramach  Regional-
nego  Programu  Operacyjnego  Woje-
wództwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020. 
Wsparcie  przyznała  nam  też Górnoślą-

sko-Zagłębiowska  Metropolia,  która 
przeznaczyła na ten cel ponad 1,6 mln zł 
w  ramach  Programu  działań  na  rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 
–  zaznacza  wiceprezydent  Krzysztof 
Mejer.
Poprzednie etapy zostały zrealizowa-

ne w latach 2016-2019, a ich łączna war-
tość to ponad 3,6 mln zł. Na każdy z nich 
miasto  również  pozyskało  unijne  dofi-
nansowanie,  którego  suma wynosi pra-
wie 1,6 mln zł. W sumie zamontowano 
ponad 460 opraw LED i ponad 220 słu-
pów aluminiowych. WG

REKLAMA
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Zabytkowa willa odzyskała dawny blask
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że zabytkowa willa na skrzyżowaniu ulic Niedurnego i Hallera czasy świetności ma za sobą. Jednak Miasto wraz 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. postanowiło tchnąć w obiekt drugie życie. Właśnie zakończył się remont bu-
dynku przy ul. Niedurnego 75 w Nowym Bytomiu. Na razie jego głównym najemcą będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do willi przeniesione zo-
stało biuro terenowe rudzkiego ZUS-u. Ponadto na pierwszym piętrze oraz poddaszu powstają kolejne lokale użytkowe.

MieJSkie PrZeDSięBiorSTWo GoSPoDarki MieSZkaNioWeJ 
ToWarZySTWo BUDoWNicTWa SPołecZNeGo Sp. z o.o.

41-710 ruda Śląska,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

Do zagospodarowania jest również 
willa Florianka. Niedawno Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. ogłosiło 

przetarg na najem obiektu pod 
działalność gastronomiczno-
hotelarską. Zainteresowani 

przedsiębiorcy niezbędne procedury 
dopełnić muszą do 27 listopada. 
Przetarg ma rozstrzygnąć się na 

początku grudnia.

W ramach prac prowadzonych przez MPGM TBS Sp. z o.o.
 m.in. odnowiona została elewacja.

Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Mieszkańcy przez lata wielokrotnie 
prosili, abyśmy zapobiegli postępującej 
degradacji tego budynku. W 2015 r. willę 
zakupiliśmy od Huty Pokój, a od 2018 r. 
systematycznie przywracamy jej świet-
ność, kompleksowo ją odrestaurowując 
– mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Ru-
dy Śląskiej. – Myślę, że przez wiele lat te 
dwa obiekty będą służyć Rudzie Śląskiej, 
a mieszkańcy będą dumni z tego, że mamy 
w mieście tak piękne, odrestaurowane, za-
bytkowe budynki – dodaje wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.
Rewitalizacja  willi  przy  ul.  Niedurne-

go 75 w Nowym Bytomiu rozpoczęła się 
w  2018  r.  Najpierw  wzmocnione  zostały 
fundamenty budynku, w dalszej kolejności 
wykonano  konstrukcję  i  pokrycie  dachu, 
a także wymieniono stropy piwnic, podda-
sza  oraz  dobudowano  windę.  Realizacja 
inwestycji została powierzona Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkanio-
wej Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o. – Przeprowadziliśmy prak-
tycznie kapitalny remont tego zabytkowego 
budynku oraz dokonaliśmy jego adaptacji 
pod nowe funkcje. Mieszkańcy wiedzą 
zresztą, jak jeszcze kilka lat temu wyglądał 
ten budynek. Zaczynał popadać w ruinę 
i mógł odstraszać potencjalnych inwesto-

rów. Wraz z Miastem postanowiliśmy to 
zmienić  –  podkreśla  Jerzy Krótki,  prezes 
MPGM TBS Sp. z o.o.
Oprócz  głównych  prac  związanych 

z  samą  konstrukcją  budynku  odnowiono 
jego  elewację  oraz  stolarkę  okienną 
i drzwiową. Ponadto wymieniono posadz-
ki,  tynki  i  schody. Przebudowano  też  in-
stalacje od elektrycznej, przez c.o. i gazo-
wą,  po  wodno-kanalizacyjną.  W  sumie 
prace te kosztowały 8 mln zł.
Budynek  już  wkrótce  będzie  służył 

mieszkańcom, bo swoją siedzibę 
przeniosło  tu  biuro  terenowe 
rudzkiego ZUS-u. Oddział został 
utworzony  na  parterze  budynku 
przy ul. Niedurnego 75 i zajmuje 
powierzchnię  260  m  kw. 
Do bezpośredniej obsługi klien-
tów  wyodrębnionych  zostało 
dziewięć  stanowisk  oraz  stano-
wisko informacji ogólnej. – Dla 
nas i dla naszych klientów to 
idealne miejsce. Tak naprawdę 

z dotychczasowej lokalizacji 
przeprowadzimy się raptem 
o kilkaset metrów, nadal zatem 
będziemy znajdować się w cen-
tralnej części miasta. Diame-
tralnie natomiast zmienią się 
warunki obsługi klientów. Po-
mieszczenia przystosowane są 
do osób z niepełnosprawnościa-
mi, poprawi się komfort podczas 
samej obsługi, będzie również 
więcej przestrzeni dla osób 
oczekujących, co jest bardzo 
istotne w sytuacji ciągle trwającej pande-
mii –  wskazuje  Izabela  Kurczyńska,  dy-
rektor Oddziału ZUS w Chorzowie.
Klienci nie powinni odczuwać niedo-

godności związanych ze zmianą położe-
nia  biura  terenowego,  zwłaszcza  że  po-
bliżu znajduje się przystanek komunika-
cji  miejskiej.  Dla  zmotoryzowanych 
mieszkańców przygotowano miejsca par-
kingowe, w tym dla osób niepełnospraw-
nych.

Na  tym  jednak  nie  koniec.  Obecnie 
trwają prace wykończeniowe pozostałych 
pomieszczeń budynku przy ul. Niedurne-
go  75,  które  znajdują  się  na  pierwszym 
piętrze oraz poddaszu. – Wszystkie roboty 
powinny zakończyć się w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku. Pomieszczenia te 
przeznaczone zostaną także pod najem ja-
ko lokale użytkowe. Na każdej z dwóch 
kondygnacji przygotowane zostaną cztery 
takie lokale, do których będzie można do-

Parter zabytkowej willi, którego 
najemcą został ZUS, jest już w pełni 

przygotowany. Obecnie trwają prace 
przy wykończeniu pozostałych 

pomieszczeń znajdujących się na 
pierwszym piętrze oraz poddaszu. 

– Wszystkie roboty powinny zakończyć 
się w pierwszym kwartale przyszłego 
roku. Pomieszczenia te przeznaczone 
zostaną także pod najem jako lokale 
użytkowe – zapowiada wiceprezydent 

Michał Pierończyk.

Na parterze willi przy ul. Niedurnego 75 urzęduje rudzki ZUS. Do dyspozycji klientów jest m.in. przestronna poczekalnia.

stać się windą. Będą one wyposażone 
w klimatyzację oraz pełny węzeł sanitarny. 
Łącznie będzie to ponad 470 m kw. zago-
spodarowanej przestrzeni. Aktualnie pro-
wadzone są już rozmowy z zainteresowa-
nymi najemcami – zapowiada wiceprezy-
dent Michał Pierończyk.
Co  może  ich  zachęcić?  W  ostatnich 

miesiącach  zmienił  się  wygląd  nie  tylko 
willi przy ul. Niedurnego 75, ale również 
sąsiedniego  obiektu,  czyli  tzw.  Florianki 
– niegdyś domu gościnnego zakładu Frie-
denshütte.  Remont  tego  budynku  także 
przeprowadziła  spółka  MPGM  TBS  
Sp. z o.o. – Renowację Florianki rozpoczę-
liśmy się w lutym 2019 roku i obejmowała 
ona m.in. wymianę pokrycia dachowego, 
remont elewacji, wykonanie instalacji 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz 
centralnego ogrzewania, a także odnowie-
nie zabytkowego wyposażenia kamienicy, 
w tym klatki schodowej – wylicza Bogu-
sław  Waćko,  wiceprezes  MPGM  TBS  
Sp. z o.o.
Właśnie ogłoszony został przetarg na na-

jemcę  obiektu  pod  działalność  gastrono-
miczno-hotelarską.  Do  27  listopada  mogą 
zgłaszać  się  zainteresowani  przedsiębiorcy. 
Natomiast sam przetarg odbędzie się 2 grud-
nia. – Odnowienie i zaadaptowanie obu willi 
to element szerszej rewitalizacji Nowego By-
tomia. Oprócz tych dwóch inwestycji obec-
nie tworzymy nową przestrzeń dla pieszych 
i rowerzystów od Miejskiego Centrum Kultu-
ry do ul. Hallera. Po jej zakończeniu popra-
wi się m.in. komfort dojścia do obu zabytko-
wych budynków –  podsumowuje  prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic.
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MOPS

KoPALnia możliwościponad 2,3 mln zł pozyskał 
z funduszy unijnych Miejski 
Ośrodek pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej na 
aktywizację społeczno-
zawodową mieszkańców. 
W ramach tych działań grupa 
120 osób z rewitalizowanych 
obszarów miasta pod okiem 
animatorów lokalnych, 
pracowników socjalnych 
i asystentów rodziny będzie 
pracowała nad powrotem do 
życia społecznego. Realizacja 
projektu potrwa do grudnia 
2022 r. Środki unijne na 
podobne przedsięwzięcie 
przyznane zostały jeszcze 
Rudzkiej Agencji Rozwoju 
Inwestor (600 tys. zł), a także 
Stowarzyszeniu Św. Filipa 
Nereusza (770 tys. zł).

Projekt pod hasłem „Ruda Śląska 
– koPALnia możliwości” obejmuje 
społeczności lokalne rewitalizowa-
nych obszarów miejskich: Nowy By-
tom, Chebzie oraz Ruda, Godula 
i Orzegów. Adresowany jest do osób 
pozostających bez zatrudnienia, bez-
radnych w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego, seniorów 
w wieku 60+ czy osób z niepełno-

Zmarł Eugeniusz Marszałek

Eugeniusz Marszałek urodził się 
w Halembie 13 lipca 1932 roku. Pracę 
zawodową rozpoczął w 1951 roku 
w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożyw-
ców w Zabrzu, a następnie w KWK 
„Halemba”, gdzie jego kariera zawo-
dowa przebiegała od księgowego do 

zastępcy dyrektora. W latach sześć-
dziesiątych jako jeden ze współzało-
życieli i wiceprezes zaangażowany 
był w rozwój koła PTTK działającego 
przy kopalni „Halemba”. Zdobył m.in. 
uprawnienia przewodnika górskiego 
i terenowego. Był prezesem przyza-
kładowego koła Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego, utytułowanym 
w 1977 roku mianem „Zasłużonego 
Pracownika Kopalni Halemba”. Za 
swoją działalność na rzecz społeczno-
ści lokalnej został w 1986 roku uhono-

sprawnościami, zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecz-
nym. – Naszym celem jest pozytywna 
zmiana dotychczasowego stylu życia 
osób biorących udział w projekcie, co 
umożliwi im powrót do życia społecz-
nego i podjęcie  zatrudnienia – wyja-
śnia Krystian Morys, dyrektor rudz-
kiego MOPS-u. – Z kolei u seniorów 
pogarszająca się kondycja psychofi-
zyczna przyczynia się do postępującej 
izolacji społecznej, więc niezbędne 
jest ich ożywienie, zaangażowanie 
w zmianę otoczenia, prowadzące do 
wzmocnienia więzi społecznych 
i przeciwdziałania dyskryminacji 
społecznej – dodaje.

W ramach projektu realizowane są 
trzy programy aktywności lokalnej 
(PAL), tj.  na osiedlu Kaufhaus dla 
mieszkańców Nowego Bytomia 
i Chebzia, a także w Rudzie dla miesz-
kańców tej dzielnicy oraz dla osób bo-
rykających się z bezradnością opie-
kuńczo-wychowawczą ze wszystkich 
obszarów rewitalizowanych. Dla po-
trzeb PAL animatorzy lokalni prowa-
dzą cykliczne zajęcia świetlicowe, 
których celem jest wzrost aktywności 
społecznej i integracja mieszkańców 
m.in. poprzez: nawiązywanie relacji 
sąsiedzkich, organizowanie grup za-
daniowych, wspieranie inicjatyw, 
kształtowanie umiejętności komuni-
kacyjnych i spędzania czasu wolnego 
czy też działania kulturalne i sporto-
we.

Każdy z uczestników projektu pod-
pisze kontrakt socjalny. – Planujemy  
podpisanie 48 rocznych kontraktów 
z przedstawicielami rodzin wielopro-
blemowych oraz 72 kontrakty z pozo-
stałymi uczestnikami na cały okres re-
alizacji projektu – wyjaśnia Krystian 
Morys.

W ramach kontraktów przewidziana 
jest również intensywna praca socjal-
na oraz pomoc asystentów rodzin. 
Asystenci będą prowadzić treningi bu-
dżetowe, higieniczne i żywieniowe 
służące nabyciu umiejętności prawi-
dłowego dysponowania budżetem do-
mowym, dbania o higienę własną, 
dzieci i czystość mieszkania, a także 
utrwalające nawyk systematycznego 
przygotowywania posiłków odpo-
wiednich dla wieku dziecka. W ra-
mach kontraktów wszyscy uczestnicy 
wezmą udział w warsztatach czy szko-
leniach mających na celu podniesienie 
umiejętności społecznych i kwalifika-
cji zawodowych w zależności od indy-
widualnych predyspozycji.

Warto również zaznaczyć, że pro-
jekt ten jest powiązany z projektem 
infrastrukturalnym, który realizowało 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Mieszkaniowej TBS „Adaptacja 
lokali mieszkalnych i użytkowych na 
mieszkania socjalne – etap II”. Dzięki 
temu o nowe mieszkania socjalne mo-
gły się ubiegać rodziny, które uczest-
niczą w realizowanym przez MOPS 
projekcie i podejmą tym samym ścisłą 

współpracę z pracownikiem socjal-
nym i asystentem rodziny.

Realizacja projektu „Ruda Śląska 
– koPALnia możliwości” kosztować 
będzie 2 720 326,28 zł. Dofinansowa-
nie w wysokości 85 proc. 
(2 312 277,33 zł) pochodzi ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że w latach 2018-
2019 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej realizował podobny projekt  
pt. „Ruda Śląska dla społeczności lo-
kalnych”, na realizację którego pozy-
skał ponad 1,1 mln zł. Był on adreso-
wany do mieszkańców dzielnic Nowy 
Bytom i Wirek. Ponadto MOPS pozy-
skał też ok. 60 tys. zł dofinansowania 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej na potrzeby projektu 
„Nowy wymiar Klubu Integracji Spo-
łecznej”. Działania dotyczyły zrewita-
lizowanego niedawno obszaru hałdy 
w dzielnicy Wirek oraz aktywizacji 
okolicznych mieszkańców.

Z tej samej puli, co MOPS, prawie 
600 tys. zł otrzymała też Rudzka 
Agencja Rozwoju „Inwestor” na pro-
jekt „Ku Lepszej Przyszłości!”. Jest 
on skierowany do 36 osób zagrożo-
nych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym zamieszkałych w Rudzie Ślą-
skiej oraz miastach i powiatach ościen-
nych (Bytom, Chorzów, Katowice, 

Świętochłowice, Zabrze, powiat gli-
wicki, powiat mikołowski). W ramach 
projektu uczestnicy otrzymają wspar-
cie w postaci wysokiej jakości szko-
leń, indywidualnych konsultacji za-
wodowych i psychologicznych, po-
średnictwa pracy, akcesoriów związa-
nych z kreowaniem wizerunku 
(np. kuferek kosmetyczny), staży. 
Okres realizacji projektu zaplanowano 
od stycznia 2021 do grudnia 2022 r.

Pieniądze zostały też przyznane 
Stowarzyszeniu św. Filipa Nereusza. 
Ponad 768 tys. zł ma być przeznaczo-
ne na projekt „Dobrodzielnia!”, dedy-
kowany co najmniej 48 osobom. 
– Wierzymy, że pomoże on kobietom 
– zwłaszcza młodym mamom, które 
w ostatnim czasie pozostawały bezro-
botne – w zdobyciu nowych umiejętno-
ści, tak by mogły podjąć pracę na mia-
rę swoich możliwości i połączyć wy-
chowywanie dzieci z aktywnością za-
wodową – wyjaśnia Alina Szulirz, 
przewodnicząca Stowarzyszenia.

Rodziny będą mogły liczyć na 
wsparcie psychologa, doradcy zawo-
dowego oraz animatora, który będzie 
opiekował się dziećmi w czasie, gdy 
mamy będą uczestniczyć w wybranym 
przez siebie kursie czy szkoleniu. Pro-
jekt uzyskał wymaganą liczbę punk-
tów i spełnił kryteria wyboru w ra-
mach konkursu, jednak Stowarzysze-
nie otrzyma dofinansowanie dopiero 
po przesunięciu wolnych środków.

 IM

rowany odznaką „20 lat Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Ruda Śląska”. 
W tym samym roku jego aktywność 
została dostrzeżona również poza gra-
nicami Rudy Śląskiej, co zaowocowa-
ło przyznaniem mu złotej odznaki 
„Zasłużonemu w Rozwoju Wojewódz-
twa Katowickiego”.

W 1968 roku Eugeniusz Marszałek 
zaangażował się w organizowanie po-
mocy duchowej i materialnej dla ślą-
skich misjonarzy i misjonarek posłu-
gujących w Azji, Afryce i Ameryce 

14 listopada po 88 latach 
życia zmarł Eugeniusz 
Marszałek. Rudzianin 
rozwinął m.in. koło pTTK 
przy halembskiej kopalni, 
był jej zasłużonym 
pracownikiem i przez wiele 
lat działał na rzecz 
społeczności lokalnej. przez 
długi czas angażował się 
w organizowanie pomocy 
duchowej i materialnej dla 
śląskich misjonarzy 
i misjonarek. Śp. Eugeniusz 
Marszałek za swoje 
dokonania w maju 2018 
roku dołączył do grona 
„Zasłużonych dla Miasta 
Ruda Śląska”.

Południowej. Prowadził Koło Misyjne 
przy parafii Matki Boskiej Różańco-
wej w Halembie. W 2017 roku rudzia-
nin otrzymał medal „Benemerenti in 
Opere Evangelizationis” w kategorii 
„Pomoc Materialna i Finansowa Mi-
sjom”.

Eugeniusz Marszałek był również 
m.in. członkiem Katowickiego Stowa-

rzyszenia Osób Represjonowanych 
w Okresie Stanu Wojennego, 
a w 1990 roku zaangażował się  
w działalność Związku Górnośląskie-
go. To właśnie z inicjatywy ZG w Ha-
lembie dwa lata temu Eugeniuszowi 
Marszałkowi przyznano tytuł „Zasłu-
żony dla Miasta Ruda Śląska”.
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Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Eugeniusza MaRszałka
odznaczonego tytułem Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska,
wielkiego społecznika i miłośnika naszej Małej Ojczyzny.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Płyta wprost z bajkowego świata
Monika Czoik-nowicka to autorka czterech tomików poezji dla dzieci, a także pio-
senek i bajkowych scenariuszy. swoją twórczość rudzka poetka prezentuje pod-
czas  trwającej dziesięć lat trasy czytelniczej. Teraz przyszedł czas na spełnienie 
kolejnego marzenia Moniki Czoik-nowickiej, czyli na wydanie płyty z jej utworami  
pt. ,,w bajkowej krainie”.

– Pomysł, aby to zrobić, powstał spon-
tanicznie i jest odpowiedzią na pytania 
moich słuchaczy o to, czy jest takie miej-
sce, w którym można znaleźć wszystkie 
moje piosenki z bajkowych przedstawień 
– mówi Monika Czoik-Nowicka. – Do-
tychczas takiego miejsca nie było, ale 
teraz już jest płyta, która może przenieść 
słuchaczy do mojej bajkowej krainy peł-
nej niezwykłych opowieści – dodaje.

Bajkowe piosenki, które znalazły się 
na płycie, powstały nie tylko z myślą 
o dzieciach, ale również dorosłych, ma-
jących w sobie coś z dziecka. – Zależało 
mi na tym, by muzyka odzwierciedlała 

Płyta pt. 
,,W bajkowej 

krainie” to 
podsumowanie  

twórczości 
Moniki 
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przygody bajkowych bohaterów. Dlate-
go dzięki tej muzycznej podróży słuchacz 
może się poczuć jak uczestnik tych opo-
wieści – podkreśla Monika Czoik-No-
wicka.

Płytę udało się wydać dzięki zaanga-
żowaniu fanów poetki, którzy wspierali 
jej projekt na portalu zrzutka.pl. – Ma-
rzenia są po to, żeby je realizować. To 
moje motto. Płyta jest spełnieniem moje-
go marzenia i prezentem dla słuchaczy. 
Bardzo dziękuję za każde wsparcie 
w tych trudnych dla nas wszystkich cza-
sach – podsumowuje rudzka poetka.

 Joanna Oreł

EDUkaCJa

Altanka edukacyjna  
dla uczniów SP nr 12

szkoła Podstawowa nr 12 im. św. łukasza w wirku wygrała grant Fundacji InG Dzie-
ciom. Dzięki temu przy placówce powstała altanka, w której zostaną zorganizowane 
zajęcia edukacyjne, a ponadto uczniowie będą mogli realizować się w ogrodnictwie 
i w ten sposób aktywnie spędzać czas.

Projekt, na który udało się pozyskać 
dotację (6 tys. zł) to inicjatywa dwóch 
nauczycieli SP nr 12 – Aleksandry Lutek 
i Wojciecha Fijałkowskiego. Celem był 
zakup dużej altanki wraz z wyposaże-
niem dla dzieci przedszkolnych oraz 
uczniów szkoły. – Altana będzie służyć 
podopiecznym jako stałe miejsce aktyw-
ności, również o charakterze ekologicz-
nym – m.in. z przygotowywania sadzo-
nek, wysiewu nasion, prelekcji, warszta-
tów, spotkań integracyjnych oraz zabaw 

– wylicza Wojciech Fijałkowski. 
– Oprócz altany zakupiono materiały 
niezbędne do utworzenia ścieżki senso-
rycznej oraz sadzonki drzew i kwiatów 
przeznaczonych na rabatę sensoryczną. 
Dzięki pomocy wolontariuszy Fundacji 
ING Dzieciom przeprowadzono dla dzie-
ci zajęcia ekologiczne – podsumowuje.

Dodatkowo nauczyciele szkoły pla-
nują organizację cyklicznych spotkań 
i warsztatów m.in. kulinarnych, czy ta-
necznych. JO

Uczniowie 
SP nr 12 
mają za 
sobą już 

pierwsze 
zajęcia 

w altance 
edukacyjnej. Fo
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RUdzka SPółdzielNia  
MieSzkaNioWa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy 
na najem boksu garażowego nr 30 przy ul. norwida 26  

w Rudzie Śląskiej na dzień 25.11.2020 r. godz. 10.00

Adres lokalu Powierzchnia 
w m2

Stawka ekspl.
wywoł. zł/m2 NETTO

Wysokość wadium
+ koszt przetargu z VAT

Boks garażowy nr 30  
przy ul. norwida 26 30,41 9,00 900,00 zł 

+ 123,00 zł

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjściową netto podaną 
w kolumnie nr 3 w powyższej tabeli.

warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Najem 

boksu garażowego nr 30 przy ul. Norwida 26” w terminie do dnia 25.11.2020 r. do godziny 8.00. 
  Druk oferty przetargowej można pobrać w Dyrekcji RsM w Dziale Członkowsko-Lokalowym (p. 100), Registratu-

rze (p. 121) oraz na stronie internetowej www.rsm.com.pl w zakładce „Druki” pod pozycją nr 27.
  Przed przystąpieniem do przetargu wadium w kwocie 900,00 zł oraz koszty przetargu w kwocie 123,00 zł (w tym 

VaT) należy wpłacić przelewem na konto Rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej (Pko BP s.a. nr 43 1020 2401 0000 
0302 0039 3751) do dnia 24.11.2020 r. do godziny 14.00, a wydruki dokumentujące przelewy dołączyć do 
oferty.

  oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy)
b) adres i nr boksu, na który składana jest oferta
c) proponowaną wysokość stawki eksploatacyjnej (co najmniej równą stawce wyjściowej) 
  o wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
2. komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Rudzkiej spółdzielni 

Mieszkaniowej przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1 (pokój nr 317).
obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najwyższa, będzie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczają-

cej opłaty czynszowe (równej wysokości 3-miesięcznego czynszu ustalonego w wyniku przetargu), którą nowy najemca 
będzie zobowiązany uzupełnić przed przejęciem boksu. 

Przystępujący do przetargu traci wadium jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpisze umowy 
i nie uzupełni kaucji do wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę.

w przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie później niż w ciągu 3 dni 
od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 23.11.2020 r. w godz. 14.00-16.00. 
spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 100) lub pod nr telefonu 32 248-24-11 wew. 

209 lub 290.

Smakiem października została 
papryka faszerowana.
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RUDZkIE sMakI

Ostatnia szansa na udział w konkursie kulinarnym!
Tylko do końca listopada można jeszcze przesyłać przepisy w ramach VII edycji konkursu „Rudzkie smaki”. Jego podsumowa-
niem, podobnie jak w latach poprzednich, będzie kalendarz kulinarny z przepisami nadesłanymi przez laureatów poszczegól-
nych miesięcy. smakiem października została papryka faszerowana według przepisu Beaty kocur. smak listopada zostanie wy-
brany z propozycji na danie jednogarnkowe, a smak grudnia tradycyjnie będzie potrawą lub smakołykiem na świąteczny stół.

Kolejna edycja kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem dobiega końca. 
– Cieszymy się, że mieszkańcy chcą brać 
udział w naszym konkursie i chętnie 
dzielą się swoimi przepisami. Myślę, że 
w przyszłym roku ruszymy z kolejną, 
ósmą odsłoną konkursu, który również 
spotka się z szerokim zainteresowaniem 
– mówi Iwona Małyska z Wydziału Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Mia-
sta. 

Do końca listopada można przesyłać 
przepisy na dania jednogarnkowe i przy-
smaki na wigilijny stół. – Smak listopa-
da i smak grudnia chcemy wybrać już na 
początku grudnia, tak aby zdążyć z wy-
daniem kalendarza z przepisami laure-
atów przed nowym rokiem – mówi Iwo-
na Małyska.  – Będzie to już siódmy ka-
lendarz kulinarny z potrawami miesz-
kańców naszego regionu – dodaje.

Przepisy do listopadowej i grudnio-
wej edycji można przesyłać drogą  
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl 

lub pocztą na adres Urzędu Miasta z do-
piskiem „Rudzkie Smaki”. 

Obok głównej nagrody, którą jest pu-
blikacja zwycięskiego przepisu w kalen-
darzu na przyszły rok, laureaci poszcze-
gólnych miesięcy otrzymują w tej edycji 
książkę kulinarną pt. „Nastoletnie wy-
piekanie. Pyszne i fit” autorstwa Justyny 
Dragan. 

PaPryka faszerOwana
Składniki: 5-6 papryk, 200 g ryżu, 

450 g mięsa mielonego, 1 cebula, 2 ząb-
ki czosnku, 3 łyżki kukurydzy konser-
wowej, 180 g przecieru pomidorowego, 
200 ml wody, 100 g mozzarelli.

Przygotowanie: Na rozgrzaną patel-
nię nalewamy olej i dodajemy drobno 
posiekaną cebulę. Smażymy na małym 
ogniu do zeszklenia. Następnie dodaje-
my mięso, czosnek (posiekany lub prze-
ciśnięty przez praskę) i dusimy pod 
przykryciem 10 minut (co chwilę mie-
szając). Dodajemy wodę, przecier pomi-
dorowy, ugotowany i odcedzony ryż i ku-

kurydzę, przyprawiamy solą, pieprzem, 
papryką słodką i wędzoną, ziołami pro-
wansalskimi i znów dusimy 15 min. Pa-
pryki kroimy poziomo, usuwamy nasio-
na ze środka, przyprawiamy wnętrze 
solą i pieprzem i wypełniamy farszem. 
Paprykę układamy w naczyniu żarood-
pornym i wlewamy tam 100 ml wody. 
Pieczemy 25-30 minut w 180°C. Posy-
pujemy startym serem i ponownie pie-
czemy przez 10 min. Smacznego!

 IM
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LUDZIE Z PasJĄ

Szpachelkę zamienił na garnkiRudzianin adam Borowicz, 

znany kucharz telewizyjny 

oraz bloger rozpoczyna 

swój kolejny program. Już 

wkrótce będziemy mogli 

zobaczyć go na kanale 

,,kuchnia+”. Rudzianin 

będzie jednak nie tylko 

gotował, ale również 

odwiedzał swoje rodzinne 

strony – orzegów, Chebzie, 

nowym Bytom oraz inne 

miejsca związane z jego 

historią. nowy program 

wystartuje pod nazwą  

,,Co je Borowicz na Śląsku”.

– Zdradzisz, co zje Adam Boro-
wicz na Śląsku i jakie miejsca  
zobaczymy w Twoim nowym pro-
gramie?
– Mówi się o tym, że życie zaczyna 

się po czterdziestce  i  tak właśnie bę-
dzie u mnie.  ,,Kuchnia+” to prestiżo-
wy, ogólnopolski kanał, więc począt-
kowo nie miałem pewności czy zain-
teresuje  ich moja  propozycja.  Jednak 
było wręcz odwrotnie. Chcieli poznać 
mnie nie tylko jako kucharza, lecz ja-
ko Ślązaka – Adama Borowicza pry-
watnie. Tak doszło do nagrania ośmiu 
odcinków  pierwszej  serii  programu 
,,Co je Borowicz na Śląsku”. Przedsta-
wimy w nim moją osobistą opowieść, 
w której wpuszczam ludzi do swojego 
świata  –  prywatnego  i  kulinarnego. 
Pokażemy  Śląsk  takim,  jakiego  nikt 
jeszcze  nie  widział  w  telewizji.  Za-

czniemy od miejsc i osób mi najbliż-
szych – mojego domu, mojej rodziny, 
znajomych z dzieciństwa czy mojego 
rodzinnego  Orzegowa.  Cała  Polska 
zobaczy też Kaufhaus, Nowy Bytom, 
Chebzie,  Bobrek,  Szombierki,  Ła-
giewniki,  Karb  itd.  Drugim  ważnym 
elementem  będzie  oczywiście  kuch-
nia. Każdym daniem w programie bę-
dę nawiązywał do wydarzeń z mojego 
życia. Tego, co lubiłem jeść lub z czym 
kojarzy mi  się  dana  potrawa.  Poszu-
kam lokalnych produktów, bo okazuje 
się, że mamy ich całkiem sporo. Jed-
nak moje dania będą nie tylko nawią-
zywały do tradycji. Nadam im nowo-
czesną  odsłonę.  11  lat  odwiedzania 
restauracji  w  Glasgow  i  gotowania 
w Szkocji  nauczyło mnie,  jak  łączyć 
tradycyjną, np. śląską, kuchnię z pro-
duktami  niesztampowymi.  Dla  mnie 

Rudzianin rozpoczyna swoją nową 
przygodę na kanale „Kuchnia+”.

jest  to  z  jednej  strony  sentymentalna 
podróż,  ale  i  kulinarna, w którą  chcę 
zabrać widzów.

– Można powiedzieć, że historia 
zatoczy koło. Wychowałeś się 
w Orzegowie, później zamieszkałeś 
w Szkocji, po czym za sprawą  
programu TVP ,,To je Borowicz. Po-
dróże ze smakiem w telewizji” zwie-
dziłeś spory kawałek świata po to, 
by znów wrócić do Orzegowa  
i Rudy Śląskiej. Jak zaczęła się ta 
przygoda?
–  11  lat  temu  moja  dziewczyna, 

a  dzisiaj  żona,  zaproponowała,  żeby-
śmy na rok pojechali do Szkocji, choć 
ani ja, ani ona nigdy nie byliśmy w tym 
kraju.  To  był  czysty  przypadek  i  nie 
sądziłem,  że  zostaniemy  tam  na  dłu-
żej.  Chociażby  dlatego,  że  pogoda 
w  Szkocji  jest  okropna,  a my  uwiel-
biamy słońce (śmiech). Miał być rok, 
a  zostaliśmy  11  lat.  Zamieszkaliśmy 
w Glasgow, gdzie  rozpocząłem pracę 
na budowie. Nawet nie znałem języka 
angielskiego.  Jednak  gotowanie  za-
wsze  było  moją  pasją.  Jako  
10- i 11-latek jeździłem do mojej bab-
ci na wieś do Kujawsko-Pomorskiego, 
gdzie gotowałem razem z nią. Z kolei 
jako  16-latek  z  własnej  inicjatywy 
przez  cały  rok  gotowałem  niedzielne 
obiady  rodzinne. Zbierałem  też  prze-
pisy kulinarne mojej babci i prababci, 
które  mam  do  dziś  i  które  nadal  są 
podstawą mojego gotowania. Dlatego 
też moja dziewczyna zawsze motywo-
wała  mnie  do  tego,  żebym  zajął  się 
kuchnią. Tym  sposobem  przez  11  lat 
odwiedziłem  ok.  370  restauracji 
w Glasgow, a ogółem w Wielkiej Bry-
tanii ok. 700. Weekendy spędzałem na 
darmowym  gotowaniu  w  restaura-
cjach, gdzie uczyłem się od innych i po-
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Adam Borowicz zabierze nas w kulinarną i sentymentalną podróż m.in. po Rudzie Śląskiej.
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Adam Borowicz przygotuje tradycyjne 
dania w nowym wydaniu.
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znawałem nowe techniki. A było tego 
naprawdę sporo. Kiedy przeprowadzi-
liśmy się do Glasgow, w mieście tym 
mieszkali przedstawiciele ok. 26 nacji. 
Dzięki temu można było poznać kuch-
nie  z  całego  świata  i  ich  różne  połą-
czenia. Wielka  Brytania  to  nie  tylko 
stereotypowe ,,fish and chips”. To tak-
że jedne z najlepszych owoców morza, 
które  pochodzą  z  zatoki  Loch  Eil, 
gdzie  słona woda Morza Północnego 
miesza się ze słodką z jeziora. To aber-
deen angus, czyli jedna z najlepszych 
wołowin na świecie, jak również bar-
dzo  dobra  jakościowa  jagnięcina  czy 
whisky. Ten kraj ma wiele do zaofero-
wania, bo w Wielkiej Brytanii jest kil-
ka topowych produktów spożywczych. 
Do tego odkąd zamieszkałem w Szko-
cji, fascynowały mnie miejsca w tym 
kraju, które nie są popularne wśród tu-
rystów,  a  które  są  niezwykłe.  Taką 
właśnie Szkocję pokazywałem na mo-
im  kanale  na YouTubie.  Tam  zresztą 
kilka  lat  temu  Telewizja  Polska  za-
uważyła potencjał  tego, co robię. Za-
częły się moje wyjazdy do Warszawy 
na nagrania do programu ,,Pytanie na 
śniadanie” oraz kolejne wywiady. Co 
ciekawe, wtedy byłem w Glasgow na 
etapie otwierania swojego małego bi-
stro, ale historia potoczyła się inaczej. 
Mój  szef  w  Szkocji  powiedział,  że 
muszę się określić, co chcę robić dalej, 
bo moje wyjazdy kolidowały z pracą. 
Równocześnie  TVP  zaproponowała 
mi  realizację  programu  ,,To  je Boro-
wicz.  Podróże  ze  smakiem w  telewi-
zji”. W  ten  sposób  zamieniłem  szpa-
chelkę na widelce i garnki. Oczywiście 
muszę podkreślić to, że gdyby nie pra-
ca na budowie oraz  to, że nauczyłem 
się  tam  języka,  nie  byłbym w  stanie 
podróżować  i  kosztować  szkockiej 
kuchni. Bez  tego w ogóle nie byłoby 
mojego projektu.

– Nagraliście cztery serie progra-
mu ,,To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem w telewizji”. Czego Cię to 
nauczyło?
– Zacznijmy od tego, że nie jestem 

ani  profesjonalnym  dziennikarzem, 
ani kucharzem, więc zadanie było po-
dwójne. Dziś wolę nie oglądać nagrań 
z pierwszej  serii programu, bo z per-
spektywy czasu uważam, że do popra-
wy było wszystko (śmiech). Musiałem 
się  nauczyć  prowadzenia  programu, 
odpowiedniej  gestykulacji,  zachowa-
nia przed kamerą, gotowania pod pre-
sją  czasu  czy  pracy  z  ekipą,  która 
w czwartej serii programu była już na-
prawdę  zgrana. To  było  dla mnie  ol-
brzymie wyzwanie logistyczne i orga-
nizacyjne. Jednak doszliśmy do etapu, 
kiedy  zamiast  22  godzin  spędzonych 
na  planie,  spędzaliśmy  razem  14-15 
godzin. W  czwartym  sezonie  progra-
mu  podróżowałem  m.in.  po  Rosji, 

Szwecji  i  Laponii.  Zrobiliśmy  9  tys. 
kilometrów  przez  16  dni  i  nakręcili-
śmy w sumie osiem odcinków na wy-
jeździe. W ostatnie dwa dni nagranio-
we nawet myliłem miasta, w których 
byliśmy.

– Czujesz się po tej ,,przygodzie” 
nadal amatorem czy kucharzem 
profesjonalistą?
– Cały czas się uczę, spotykam z in-

nymi kucharzami i poznaję nowe tech-
niki. Można powiedzieć, że nigdy nie 
będę  profesjonalnym  kucharzem,  ale 
uważam,  że  nie  liczy  się  to,  jak  się 
czuję, ani jak inni mnie nazywają, tyl-
ko  jak gotuję. Kucharzem można zo-
stać, jeżeli się kocha ten fach i gotuje 
na co dzień. Na pewno mam wyczucie 
smaku,  co  jest  najważniejsze. Często 
powtarzają mi to profesjonaliści, a na-
wet miałem okazję usłyszeć takie sło-
wa od mistrza Kurta Schellera. Jeżeli 
ma się smak, a brakuje techniki, to za-
wsze można nad tym drugim popraco-
wać. Technika jest ważna, ale ważniej-
sze są smak i pasja.

– Ze Szkocji wróćmy na Śląsk i do 
Twojego nowego programu 
w ,,Kuchni+”. Kiedy zobaczymy Cię 
na ekranie i czy powstaną kolejne 
serie tego, ,,Co je Borowicz na Ślą-
sku”?
– Pierwsze odcinki mają pojawić się 

w  najbliższych  tygodniach  i  będą 
trwały po 22 minuty. W planach są już 
kolejne serie. Tym razem wybierzemy 
się za granicę. Odwiedzimy m.in. trzy 
bardzo  odległe  i  niemal  niedostępne 
miejsca. Jedno z nich jest 9 tys. kilo-
metrów stąd. Obecnie pracuję nad lo-
gistyką. Tak samo, jak pokażemy nie-
zwykły  Śląsk,  tak  samo  te  miejsca 
przedstawimy w  nieszablonowy  spo-
sób. Czeka nas kolejna, wspólna przy-
goda.  Joanna Oreł
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 9.09.2020 r. i 27.10.2020 r. zakończyły się wynikiem nega-
tywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyj-
nymi 1308/38 o powierzchni 996 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1308/38 stanowi teren za-
budowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działko-
wych, porośnięta drzewami i krzewami. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi 
publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem 
o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiek-
ty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 122.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.12.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 2.12.2020 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 6.100,00 zł, z dopiskiem „wadium –  ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska , Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli  
przy ul. Rencistów z przeznaczeniem na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu 
ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o po-
wierzchni 3854 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów, 
oznaczona numerem geodezyjnym 766/68 obręb Orze-
gów, k.m.3, użytek „Bz”, zapisana w księdze wieczystej kW 
nr Gl1S/00010897/5. działy III i IV ww. księgi wieczystej 
są wolne od wpisów. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 18.08.2020 r. 
i 12.10.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działka figuruje jako UP1- teren zabudowy 
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty kultury, zdrowia, 
opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakral-
ne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej oraz częściowo te-
ren zabudowy mieszkaniowej (symbol planu MWI). 

Zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła i zabudowy parafialnej, cmentarza, 
a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tere-
nów zielonych (ogródki działkowe), porośnięta drzewami. 

działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych, w związku z czym dojazd do niej winien 
odbywać się przez inne nieruchomości, po uprzednim 
uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego. kształt i pa-
rametry zbywanej nieruchomości wskazują, że może ona 
być zagospodarowana zarówno jako odrębna nierucho-
mość, bądź też łącznie z nieruchomościami przyległymi. 
Z uwagi na powyższe działka nr 766/68 zostanie sprzeda-
na w trybie ustnego przetargu ograniczonego, do uczest-
nictwa, w którym będą uprawnieni właściciele działek 
przyległych: nr 764/68, nr 383/68, nr 585/68, nr 533/68 
i nr 360/68. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 
382.000,00 zł. 

do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doli-
czony podatek od towarów i usług według stawki obowią-
zującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka 
podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2020 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 interne-
towej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nie-
ruchomości) i w terminie do dnia 14.12.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 19.100,00 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. Rencistów” (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 i zło-
żą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a komi-
sji Przetargowej 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 uzasad-
nionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udzie-
la Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  
tel. nr 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie 

przy ul. klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska 

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Klary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 
974/19 o powierzchni 1799 m2, użytek Ba, obręb Ruda, k.m.5, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00013455/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 974/19 stanowi teren obsługi 
komunikacji samochodowej (symbol planu KS1) oraz częściowo jako teren obiektów i urządzeń ciepłowniczych (symbol planu C1), teren 
ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m. (symbol planu KDW) i teren drogi głównej ruchu przyśpieszo-
nego tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 50 m (symbol planu KGP2/3).

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej i kompleksu garaży, porośnięta 
drzewami i krzewami. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Alei Powstań Śląskich oraz do drogi wewnętrznej ul. klary. 
dojazd do ww. nieruchomości może odbywać się wyłącznie od strony ulicy klary, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogól-
nych. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg 
i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( tj. dz.U. 
z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni Alei Powstań Śląskich oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy w pasie terenu oznaczonego w planie kGP2/3 mogą być wznoszone 
tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 305.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 7.01.2021 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 15.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. klary” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska , Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dot. wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz przed otwarciem prze-
targu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231



Pani Karinie Piechota
 pracownicy Działu Opłat za Lokale i Wodę

 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

MatKi
 

 składają 
 Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prawdziwy przyjaciel jest zawsze, gdy go potrzebujesz

Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, 
złożyli kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

Mojej MaMY
śp. Ireny Kotlorz

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek.
Ewa Chmielewska z Rodziną
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Pani Joannie Modrok
Kierownikowi Działu Opłat 

za Lokale i Wodę
Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci

TeścIowej
składają 

  Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani celinie Bartnik i Barbarze Różyckiej,
pracownicom Miejskiego Przedsiębiorstwa  
gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.  

w Rudzie Śląskiej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

ojcA
składa

Zarząd i Pracownicy 
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Szanownej Pani Soni Gałuszce
Dyrektor ds. Technicznych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MatKi
składają 

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Pani Gabrieli FILec
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

MatKi
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

OgłOSzenia DROBne

USłUGI

 Przeprowadzki, wywóz rze-
czy niepotrzebnych. Tel. 607-
219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

 ReM-MaX – kompleksowe 
remonty łazienek, mieszkań, do-
mów. 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.

 naprawa sprzętu agD. Tel. 
501-398-273.

 czyszczenie dywanów, wy-
kładzin, tapicerki. Tel. 512-120-
119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Remonty od a do z. Szyb-
ko, solidnie. Tel. 601-292-
699.

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

 BJ – czyszczenie dywanów, 
tapicerek, wykładzin. Solidnie, 
niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

 POŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 
516-516-611. Pośrednik CDF S.C. 
firmy MaTPOL FinanSe Sp. 
z o.o.

 Pranie mebli tapicerowa-
nych, dywanów.Solidnie i sku-
tecznie! Tel. 519-639-121.

NIeRUchomoścI

 KUPiĘ MieSzKanie W RU-
Dzie ŚLĄSKieJ. gOTÓWKa. TeL. 
501-239-405.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów 
– sprzedam, www.aneL.pl. Tel. 
502-052-885.

 Kupię kamienice całość lub 
udziały. Tel. 797-299-422.

 Pilnie kupię mieszkanie w Ru-
dzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-
770-900.

 Sprzedam M-3 Kochłowice, 
1 piętro, M-3 Bykowina 2 piętro, 
M-4 Słowiańska 57 m2, M-4 Cze-
reśniowa M-4 47 m2 inne atrak-
cyjne oferty na www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

moToRyzAcjA

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

 Skup samochodów wszyst-
kich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotów-
kę PłaCĘ WiĘCeJ niŻ KOnKU-
RenCJa. Tel. 733-031-261.

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

 Skup wszystkich samocho-
dów! Recykling samochodowy. 
Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,40 gr/kg. DOBRa Cena aKU-
MULaTORÓW. Tanie OPOnY. Tel. 
32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 
52 (niedaleko Urzędu Skarbowe-
go).

 PRAcA

 Firma budowlana Bedamex 
w Rudzie Śląskiej zatrudni pra-
cowników budowlanych, tel. 
601-504-030 w godz. 8-15.30.

 zatrudnię: instalatorów wod.
-kan. i c.o., elektryków, pracow-
ników ogólnobudowlanych. Wy-
magane doświadczenie. Tel. 
604-908-300.

 Poszukujemy pracowników 
utrzymania czystości w Rudzie 
Śląskiej, więcej informacji pod 
numerem, tel. 661-991-582.

RóżNe

 antyki, starocie, szkło porce-
lana, zegarki, obrazy, odznacze-
nia, zabawki – kupię. Tel. 603-
280-675.

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

Panu Dyrektorowi MBP Krystianowi Gałuszce 
oraz Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

TeścIowej
składają

Pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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. Dział reklamy: izabela nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl), 
tel. 503-024-305. Redaktor techniczny: aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. 
z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja 

nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

PRezYDenT 
MiaSTa  

RUDa ŚLĄSKa
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, naprzeciw 
pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie 
oddana w najem na okres do 3 lat 

z przeznaczeniem pod drogi i dojścia, 
w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte/

Katowickiej.

PRezYDenT 
MiaSTa  

RUDa ŚLĄSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (ii piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości, która zostanie oddana 

w użyczenie w celu korzystania 
z hangaru na sprzęt pływający 

wraz z terenem niezbędnym do 
korzystania z hangaru oraz jako grunt 

z przeznaczeniem pod kontener  
morski wraz z terenem przyległym  

w rej. ul. Kokotek. 

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. Dunajewskiego 9a/8,
– ul. Międzyblokowa 16/49,

– ul. Dunajewskiego 9/6,
– ul. Sejmu Śląskiego 4a/3

stanowiących własność gminy Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz ich najemców.
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W związku z ostatnimi wytycznymi i zaleceniami związanymi z pandemią 
rząd ogłosił czasowe zamknięcie od 7 do 29 listopada 2020 r. 
instytucji kultury, w tym domów kultury, bibliotek i muzeów. 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Wszystkie zaplanowane do końca roku imprezy zostają odwołane! 

Osoby, które zakupiły bilety, mogą dokonać zwrotu w kasie MCK. 
Ci, którzy skorzystali ze sprzedaży on-line, otrzymają zwrot środków 

na rachunek bankowy. 
MCK przenosi swoje działania do sieci. 

Zachęcamy do śledzenia strony placówki: www.mckrudasl.pl oraz profi li 
na portalach: Facebook, Twitt er i YouTube. 

NAJBLIŻSZE PROPOZYCJE:
JERONIE CO TO SIĘ WYROBIO… GITA SZULC U CIEBIE W DOMA??

– Śląska komedia muzyczna „Gita story” – on-line
20 listopada br., start: godz. 18.00

 (link będzie aktywny do niedzieli, 22 listopada do północy)
4 grudnia 2020, start: godz. 18.00 

(link będzie aktywny do niedzieli, 6 grudnia do północy)
Bilety w cenie: 5 zł

DOM KULTURY W BIELSZOWICACH
Imprezy zaplanowane na listopad zostają odwołane!

Działania placówki w sieci można śledzić 
na stronie internetowej: www. dkrsl.pl 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 12.11.2020 r. 
do dnia 3.12.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 18374 m2, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Mazurskiej, 

obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 

3872/53 o powierzchni 554 m2, KW nr GL1S/00004308/5, 
3874/53 o powierzchni 4036 m2, KW nr GL1S/00004308/5, 
3876/53 o powierzchni 8879 m2, KW nr GL1S/00004308/5, 
1438/52 o powierzchni 4130 m2, KW nr GL1S/00037208/4, 
1434/52 o powierzchni 775 m2, KW nr GL1S/00037208/4, 

zapisane są na karcie mapy 3 obręb Halemba, która zostanie zbyta 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu  wynosi 2.125.000,00 zł. 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:
do wynajęcia lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe

Adres lokalu

Stawka 
eksploat. 
zł/m2/m-c 

nett o

Pow.
Usytuowanie i instalacje

w lokalu

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14 15,00 294,13 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o. 
(stawka na okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14b 15,00 92,90 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o. 
stawka na okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14 20,46 81,55 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.
Ruda Śl. Godula, ul. Joanny 14b 20,46 40,74 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.
Ruda Śl.-N. Bytom, ul. Pokoju 14 8,18 92,17 poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o

Ruda Śl.-N. Bytom
ul. Pokoju 14

6,86 358,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o. 
(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie stawka 

9,00 zł/m2 – zmiana coroczna o % infl acji)
* możliwość nabycia lokalu (wg operatu szacunkowego 

cena wynosi 348.010,00 zł )

Ruda Śl. Ruda
ul. Cypriana Norwida 8

 9,44  48,10
parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. pow. lokalu 

36,13 m2 + udział w korytarzu (stawka obniżona 
na okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Ruda
ul. Cypriana Norwida 26

 9,44 271,00 wolnostojącym z c.o. gazowe (stawka na okres 6 m-cy 
po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26

11,09  
269,76

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(możliwość podziału lokalu) stawka obniżona na 1 rok, 

po tym okresie stawka z cennika
Ruda Śl. Ruda

ul. Magazynowa 12
8,00 104,85 poniżej parteru w Dyrekcji RSM, 

(stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika)
Ruda Śl.-Wirek

ul. Ludomira Różyckiego 30
12,89 328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

8,00 140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., 
(stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89 50,32 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., 
(pomieszczenie o pow. 39,34 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89 55,24 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., 
pow. lokalu 43,38 m2 + udział w korytarzu

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89 49,30 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o, 
pow. lokalu 38,72 m2 + udział w korytarzu

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ignacego Paderewskiego 7

16,37 20,70 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Gwarecka 4 12,89 21,30 parter w budynku mieszkalnym z c.o.
Ruda Śl.-Orzegów

ul. Walentego Fojkisa 3a lok. 1
16,37 49,97 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Orzegów
ul. Walentego Fojkisa 7

16,37 34,63 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Godula
ul. Konstantego Latki 2

16,37 31,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

– do wynajęcia od zaraz nw. boks handlowy przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. Goduli:

Boks handlowy nr 2 III etap o pow. 7,48 m2

stawka eksploatacyjna 42,24 zł/m2/m-c + VAT i media
Boks handlowy nr 3 III etap o pow. 11,47 m2

Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 11,50 m2 stawka eksploatacyjna 21,12 zł/m2/m-c + VAT (na okres 6 miesięcy po 
tym terminie stawka z cennika, tj. 42,24 zł/m2/m-c + VAT ) i media

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:

Boks handlowy nr 5 o pow. 11,13 m2

Boks handlowy nr 7 o pow. 6,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 6,25 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

stawka eksploatacyjna 25,32 zł/m2/m-c + VAT (na okres 6 miesięcy po tym terminie stawka z cennika, 
tj. 50,64 zł/m2/m-c + VAT) i media

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności 
czynszowych.

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.
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

HOROSKOP

Baran – W pracy dużo do-
brych zmian, obiecujące 
perspektywy na przy-
szłość. Czego chcieć wię-
cej?
Byk – Zachowaj ostroż-
ność. Twoja kariera wej-
dzie w fazę przeobrażeń. 
Przemyśl każdy krok.
Bliźnięta – Regularny 
tryb życia i sport zapobie-
gną huśtawkom nastroju. 
Przebywaj dużo na po-
wietrzu.
Rak – Jeśli okażesz się 
rozsądny i przezorny, 
w ślad za sukcesem przyj-
dą całkiem spore pienią-
dze.
Lew – Uda Ci się wyprze-
dzić konkurencję. Szukaj 
okazji do zmian na lepsze. 
Twoje zdanie się liczy.
Panna – Możesz podre-
perować swój budżet pod 
warunkiem, że powstrzy-
masz się od inwestycji.
Waga – W miłości może 
zaiskrzyć. Wszystko się 
ułoży, jeśli uwzględnisz 
oczekiwania partnera.
Skorpion – Zastanów się, 
czy warto poświęcać swo-
ją uwagę na sprawy, które 
nie dają satysfakcji.
Strzelec – Zacznij do-
strzegać innych ludzi i ich 
problemy, są tacy którzy 
mają gorzej od ciebie. 
Koziorożec – Przed Tobą 
wyzwania. Skup się na 
planowaniu i organizacji. 
Realizację zostaw fa-
chowcom.
Wodnik – Otrzymasz 
w tym tygodniu wiele do-
wodów na to, że życie jest 
piękne. Będziesz pewny 
siebie.
Ryby – Możesz liczyć na 
przypływ gotówki. Masz 
szansę na to, żeby sporo 
zyskać, musisz tylko mieć 
oczy dookoła głowy.

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

Poziomo: 1 – animozja, 5 – prymi-
tywna łyżka, 8 – antylopa 9 – kwitnie 
tylko raz, 11 – racice dzika, 12 – tryt, 
15 – znawca ludzkiego ciała, 17 – jubil-
lerska miara, 20 – kadra, 21 – konfl ikt, 
24 – liście pietruszki, 25 – szlachecki 
herb polski, 28 – mit. jap. bogini szczę-
ścia, 29 – dzięgława, 32 – mit. gr. król 
wyspy Lesbos, 33 – dawn. wygnaniec, 
banita, 36 – świat mistyczny, niemate-
rialny, 39 – bukolika, idylla, 42 – pakiet, 
43 – dopływ Odry, 45 – młot kamienny, 
46 – drapieżnik z rodz. psów, 47 – ojczy-
zna Odyseusza. 

Pionowo: 1 – ostrzeżenie, 2 – mniszka 
buddyjska, 3 – dawn. dozorca koni w ko-
palni soli, 4 – rupieć, 5 – wigilijna karp, 
6 – gaduła, 7 – poczet, orszak, 10 – wierz-
ba wiciowa, 13 – ostatnia litera alfabetu 
gr., 14 – stan we wsch. Indiach, 16 – mit. 
słow. bogini wiosny, 17 – ziarno dla pa-
pug, 18 – miodożer, 19 – nakrycie głowy 
papieża, 21 – nagromadzenie kopaliny, 
22 – indomalajska mrówka, 
23 – chrząszcz z rodz. kózek, 26 – rodz. 
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pucharu, kielich, 27 – jaszczurka tropi-
kalna, 30 – beczka na piwo, 31 – gat. 
wierzby, 34 – łow. głuszec tokujący, 
35 – gat. nietoperza, 37 – nogi zająca, 
38 – podzwrotnikowe pnącze, 40 – tytuł 
arystokratyczny niższy od markiza, 
41 – szata liturgiczna, 44 – ukryta grani-
ca ogrodu. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na adres re-
dakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) ha-
sło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 41” zaprasza-
my do redakcji „Wiadomości Rudzkich” 
po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym pod nr  889-771-365 – Janinę 
Ogierman. Prawidłowe hasło: „Marzenia 
nie mają granic”. Za poprawną odpo-
wiedź zwycięzca otrzyma również książ-
kę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.

| POLECAMY
Katarzyna Puzyńska

Śreżoga
Grażyna Jeromin-Gałuszka

Stary kuferek 
Izabella Frączyk 

Do trzech razy sztuka
Aleksandra Litwina  

Historia starego mieszkania

Dwunasty tom sagi o Lipowie.
Ktoś czai się z siekierą w ciemności. 

Sierżant sztabowy Radosław Trawiński 
boi się, że to aspirant Daniel Podgórski, 
który odkrył, że śmierć jego partnerki nie 
była samobójstwem. Czyżby przyszedł się 
zemścić? Tymczasem w okolicy giną jesz-
cze trzy osoby. Właściciel zajazdu wygląda 
wprawdzie, jakby spokojnie zasnął, ale 
jego pracownica nie ma tyle szczęścia. Jej 
ciało zostaje brutalnie zmasakrowane. Kil-
kanaście kilometrów dalej, na cichej leśnej 
polanie, ktoś ustawił aparat fotografi czny. 
Jego obiektyw skierowany jest na porąba-
ne ciało młodego mężczyzny. Tylko twarz 
pozostaje nienaruszona. Zamiast dłoni 
i stóp sterczą za to groteskowe ptasie nóż-
ki. Ale to nie pierwszy raz, kiedy sprawca 
zabiera ze sobą trofeum. Dwa lata wcze-
śniej ginie pewna młoda dziewczyna. Ona 
również zostaje w ten sposób okaleczona. 
Kim jest i dlaczego wygląda, jakby przyby-
ła z przeszłości? Co oznacza dziwny znak, 
który rysuje pewna pisarka? I czy prawdą 
jest, że kto usłyszy dźwięk wrzeciona kiki-
mory, ten umrze?

Ostatni tom barwnej, pełnej emocji histo-
rii rodu Konarskich i Bogdanowiczów.

Dwieście lat temu dziedzic Andrzej Ko-
narski podarował swej młodszej siostrze 
Konstancji mały folwark w dolinie rzeki. 
Wokół gospodarstwa powstała niewielka 
osada, która w prawie niezmienionym sta-
nie przetrwała okres zaborów, dwie wojny 
światowe i lata komunizmu. Ludzie żyli tu 
sobie spokojnie, pomimo wielu dramatycz-
nych wydarzeń i zawirowań losu.

Teraz jednak, za sprawą odgórnych de-
cyzji o powstaniu zbiornika retencyjnego 
w dolinie, tutejszym mieszkańcom grozi wy-
siedlenie, a osadzie całkowita zagłada.

Nestorka rodu Konarskich, Adela, samot-
na i bezradna wobec urzędniczych decyzji, 
z niepokojem patrzy w przyszłość. Co powin-
na zrobić, by nie tylko móc zakończyć długie 
życie w ukochanej dolinie, lecz także ocalić 
to jedyne miejsce na ziemi dla Matyldy, swej 
najmłodszej wnuczki, przyszłej właścicielki 
dawnego folwarku Konstancji? Sprawa wy-
daje się beznadziejna, zwłaszcza że Matylda 
Konarska, oskarżona o morderstwo, oczeku-
je w areszcie na proces…

Anna sprzedaje ubezpieczenia, jednak z całe-
go serca nienawidzi swojego zajęcia. Pewnego 
dnia, za przyczyną wiarołomnego narzeczonego, 
jej życie osobiste wywraca się do góry nogami, 
sprawy zawodowe również się komplikują. Ko-
bieta stawia wszystko na jedną kartę i zmienia 
pracę. Zajęcie znajduje przypadkiem – i nie jest 
przekonana, że mu podoła. Bezduszna korpora-
cja farmaceutyczna  wysoko podnosi poprzeczkę 
i Anna musi dać z siebie wszystko, by jakoś odna-
leźć się w nowych realiach. Skomplikowany sys-
tem relacji międzyludzkich oraz intrygi wewnątrz 
fi rmy mocno dają jej się we znaki, a do tego wy-
magający klienci, dalekie wyjazdy i szkolenia po-
głębiają jej frustrację, ale jednocześnie wywołują 
ducha walki. Czy przyzwyczajona do spokojnej 
pracy agentka ubezpieczeniowa poradzi sobie 
w korporacyjnym tyglu, gdzie non stop coś się 
dzieje i gdzie  w wyścigu szczurów do końca nie 
wiadomo, kto przyjaciel, a kto wróg? Czy Anna 
nareszcie znajdzie pocieszenie w miłości?

Izabella Frączyk – absolwentka Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły 
Handlu i Finansów Międzynarodowych w War-
szawie. Pisarstwem zajmuje się od 2009 roku. 
Dotychczas wydała kilkanaście bestsellerowych 
powieści obyczajowych. 

Fascynująca podróż po XX-wiecznej Rosji.
Stary dom w cichej rosyjskiej uliczce, trze-

cie piętro, drzwi po lewej – i już jesteśmy 
u Muromcewów. Do starego moskiewskiego 
mieszkania weszliśmy październikowym wie-
czorem 1902 roku i zostaliśmy w nim na całe 
sto lat. Poznaliśmy kilka pokoleń żyjącej tam 
rodziny, ich sąsiadów i przyjaciół. Staliśmy się 
świadkami spotkań i rozstań, biedy i szczę-
ścia, strat i nadziei, jakie przeżyło wiele rodzin 
w Rosji.

W historii zwyczajnych mieszkańców odbiła 
się historia ich kraju w XX wieku. Opowiedzieli 
nam ją nie tylko sami bohaterowie, lecz także 
przedmioty: meble i ubrania, naczynia i książ-
ki, gry i sprzęty codziennego użytku. Przecież 
rzeczy noszą na sobie pieczęć czasu, przecho-
wują pamięć i ślady epoki, w której powstały 
i służyły ludziom. Stają się świadkami historii 
– nie tej z podręczników, ale niezwykle ważnej 
dla każdego z nas, dla historii naszych rodzin, 
naszych przyjaciół, dla historii nas samych.

„Historia starego mieszkania” w 2017 roku 
została uznana przez rosyjskie środowisko wy-
dawnicze za najlepszy innowacyjny książkowy 
projekt roku, stała się laureatem konkursu 
„Rewizor”. 



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska

Grudzień/2020 r.

Lp Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł.
(nett o/
zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu 
(*)

1 Ruda Śląska-Ruda. Plac Chopina 3/02, lokal na parterze w budynku mieszkalnym 115,22 elektryczna, wod.-kan. 8,00 1.500,00
2 Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 36A/1, lokal w budynku usługowym 125,54 elektryczna, wod.-kan. 8,00 2.000,00

3 Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/3 (piętro), lokal w budynku usługowym
161,12 

+ piwnica

12,28 
elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 8,00 1.500,00

4 Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/4 (parter) lokal w budynku usługowym
119,07 

+ piwnica

24,24 
elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 8,00 1.500,00

5 Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/6 (piętro), lokal w budynku usługowym 87,98 elektryczna, wod.-kan., 
c.o. 8,00 1.000,00

6 Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/7 (parter) lokal w budynku usługowym

28,32 
+ pow. 

wspólnego 
użytku

8,16

elektryczna, wod.-kan., 
c.o. 8,00 500,00

7 Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/8 (pietro) lokal w budynku usługowym
122,94 

+ piwnica

12,28
elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 8,00 500,00

8 Ruda Śląska-Ruda, ul. Szczęść Boże 62B/I/1 garaż w budynku mieszkalnym 17,58 elektryczna, ryczałt 
10 zł nett o + zużycie 8,00 500,00

9 Ruda Śląska-Wirek, J. Słowackiego – A. Kempnego garaż blaszany nr 70 zespół nr I 18,00 brak 5,00 500,00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych i garażu umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/

najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże.
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 20.11.2020 r. do dnia 4.12.2020 r., po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 do 8 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30.• 
poz. 9 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10.• 

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej/ga-
rażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr 
SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane 
są do: przesłania, nie później niż do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów 
niżej wymienionych dokumentów i druków:

• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaż w wysokości podanej w ogłoszeniu 
• DANE UCZESTNIKA, a w nim nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer  REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer 

telefonu kontaktowego na druku: GLU/P-1b.
• o przetwarzaniu danych osobowych druk: ABI – 1. 
• oświadczenia o posiadaniu samochodu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. po-

jazdu. (EE-17)
• oświadczenia współwłaściciela pojazdu z informacją jw.

druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże. 
oraz  do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 
1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 4 grudnia 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy prze-
targu lokali użytkowych/garażu w dniu 9.12.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz. 8.30 – poz. 1 do 2
godz. 9.00 – poz. 3 do 7
godz. 10.00 – poz. 8 
godz. 10.30 – poz. 9
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu 

użytkowego/garażu i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażu oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 42-01-33, 32 242-01-

75 wew. 745 lub 744 
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy 

uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
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 inter-
netowej: 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. 744, 745.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta, wykazów dotyczą-
cych oddania w:

najem  lokalu użytkowego przy • 
ul. Gierałtowskiego 20B/04
najem garażu przy ul. Jana Dobrego,• 
części nieruchomości gruntowych • 
z przeznaczeniem pod istniejący 
garaż oraz ogródek rekreacyjny 
przy ul. Młyńskiej 80  

które przydzielone zostaną w trybie bez-
przetargowym na podstawie umów najmu 
lub dzierżawy zawartych na czas oznaczony 
1 roku, do 3 lat.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

informuje, że został ponownie 
ogłoszony przetarg ograniczony na najem 
miejsc postojowych dla najemców lokali 

mieszkalnych w budynku przy
ul. Bytomskiej 22 

w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograni-
czonym znajduje się na:

stronie internetowej • www.mpgm.com.pl 
w zakładce: przetargi/najem lokali/prze-
targ/garaże,
BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska• 
na tablicy informacyjnej w budynku przy • 
ul. Bytomskiej 22.

KOMUNIKAT 
PREZYDENTA 

MIASTA 
– SZEFA OBRONY 

CYWILNEJ 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniu 24 listopada 

2020 roku zostanie przeprowadzony wo-
jewódzki trening sprawności syren alar-
mowych wykorzystywanych w systemie 
ostrzegania i alarmowania ludności.

Celem treningu jest przetestowanie 
działania systemu syren alarmowych 
zainstalowanych w mieście Ruda Śląska 
w warunkach jak najbardziej zbliżonych 
do rzeczywistych działań, dlatego zosta-
nie on przeprowadzony w sposób dy-
namiczny w godzinach pomiędzy 9.00 
a 13.00. 

W ramach treningu nadany zostanie 
sygnał alarmowy oznaczający odwołanie 
alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy mi-
nuty. 
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ZaPaSy

Starty drużynowe okazały się najbardziej emocjonujące.

akRObaTyka

Akrobaci na medal

15

kolumnę Sportową zredagowała  
agnieSzka lewko

Rudzcy akrobaci udowodnili, że są 
w dobrej formie. Podczas ogólnopol-
skiego turnieju akrobatyki sportowej 
zawodnicy KPKS Halemba kolejny 
raz pokazali, że stać ich na wiele i zdo-
byli aż sześć medali.

Wyniki: 
Dwójki kobiet, kat. youth: 2. miejsce 

– Dagmara Piktas i Lilianna Szudy,  
3. miejsce – Laura Tronina i Maja Mro-
zek. Trójki kobiet, kat. youth: 2. miej-
sce – Lena Niedobecka, Zuzanna Kla-

podczas mistrzostw polski zawodnicy kpkS-u zaliczyli dobry występ.
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Łucznictwo

Dobry start Grotu
Łucznicy UKS Grot Ruda Śląska 

dobrze spisali się podczas XXX Halo-
wych Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Wilkowicach. Najbar-
dziej spektakularnym sukcesem oka-
zały się starty drużynowe Grotu, dzię-
ki którym udało się zdobyć tytuł dru-
gich halowych drużynowych wicemi-
strzów Polski na rok 2020. 

Tegoroczne Halowe Mistrzostwa 
Polski odbyły się wyjątkowo w listo-
padzie, ponieważ epidemia uniemożli-
wiła ich rozegranie w wiosennym ter-
minie. Na starcie znalazło się ponad 
stu zawodników i zawodniczek z całej 
Polski. W kwalifikacjach dwie rundy 
halowe zdecydowały o składach mik-
stów, drużyn oraz o pozycji w drabin-
ce pucharowej do indywidualnej run-
dy eliminacyjnej. Do finałowej szes-
nastki mikstów awansowały aż trzy 
pary rudzkich zawodników, z czego 
dwie dostały się do najlepszej ósemki, 
zajmując ostatecznie miejsca 5. i 6.

Ponadto drużyna dziewcząt (w skła-
dzie Natalia Lepa, Marta Zielińska, 
Dominika Ratyńska i Dominika Brze-
zina) zdobyła brązowe medale i tytuł 
drugich halowych wicemistrzyń Pol-
ski. Także drużyna chłopców (w skła-

puch i Nadia Witek, 3. miejsce – Milena 
Gabrysiak, Dagmara Piktas oraz Zu-
zanna Krawieczek. Dwójki mieszane, 
kat. youth: 2. miejsce – David Biliaiev 
i Natalia Dziób. Trójki kobiet,  
kat. 11-16 lat: 1. miejsce – Emilia 
Urbańska, Emilia Biernat i Emilia Wo-
dyk oraz 10 miejsce. – Amelia Ksinie-
wicz, Martyna Kahl i Natalia Rudzka.

Zawodniczki i zawodnicy trenowali 
pod okiem Katarzyny Chlebisz, Alek-
sandry Wodyk i Doroty Kies.

dzie: Jakub Sroka, Maciej Sitek, Pa-
weł Korzonek i Adrian Szłapak) wy-
strzelała sobie brązowe medale i tytuł 
drugich halowych wicemistrzów Pol-
ski.

W rywalizacji indywidualnej najda-
lej spisał się Paweł Korzonek, który 
odpadł dopiero w 1/4 finału. Zawod-
nik z Rudy Śląskiej ostatecznie zajął 
6. miejsce.

Zapaśniczki są w formie
ZKS Slavia Ruda Śląska zdobyła 

drużynowo 2. miejsce na Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
czek w zapasach. W minioną sobotę 
w Krakowie rudzkie zapaśniczki wy-

walczyły także indywidualnie brązo-
we medale. Powędrowały one do 
trzech zawodniczek: Natalii Szczęsnej  
(42 kg), Vanessy Holik (54 kg) oraz 
Klaudii Kuleszy (66 kg).

Ju-Jitsu

Złoty ojciec i córka
Małgorzata Baucz i jej ojciec Bog-

dan wywalczyli złote medale na Mi-
strzostwach Europy w Luboniu. Pod-
czas zawodów, które odbyły się pod 
koniec października, rodzina udowod-
niła, że jest w dobrej formie, a miłość 
do sportu ma we krwi.

Na tym jednak nie koniec sukcesów. 
Młoda rudzianka przywiozła do Rudy 
Śląskiej również srebrny medal. 
W drodze po złoto w formule Gi oraz 
srebro w No Gi Gosia wygrała dzie-
więć walk, natomiast jej tata po dwóch 
wygranych pojedynkach stanął na naj-
wyższym miejscu podium. Kolejny 
złoty medal w formule No Gi oraz 
srebrny w Gi nasza juniorka zdobyła 
na zawodach Polish Open w Bielsku-
Białej. Ju-Jitsu to pasja gosi i jej taty Bogdana.
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wyciskanie sztangi

Rekordzista Polski
Nowy rekord Polski w wyciskaniu sztangi leżąc należy do Ada-

ma Łaskawskiego. W czwartek (15.11) w Kielcach odbył się puchar 
Polski, podczas którego rudzianin zgarnął wszystko, co tylko się 
dało.
–  Na  zawodach  pokazałem  się  z  najlepszej  strony. Wynik,  jaki 

uzyskałem to 252,5 kg i tym samym ustanowiłem nowy rekord Polski 
Federacji IPF – podkreśla Adam Łaskawski. – Oczywiście dało mi 
to pierwsze miejsce w kategorii 120+, a do tego zostałem najlep-
szym zawodnikiem zawodów oraz otrzymałem nagrodę za najwięk-
szy wyciśnięty ciężar. Do domu wróciłem zmotywowany do kolejne-
go bicia rekordu, czyli upragnionych 300 kg – dodaje.

Rudzianin swoją dobrą formą będzie mógł popisać się prawdopo-
dobnie dopiero w 2021 roku.

adam  
łaskawski 
ma na  
koncie  
wiele  
imponujących  
wygranych.
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