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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Informujemy, że w związku 
z sytuacją epidemiologiczną 

redakcja 
,,Wiadomości Rudzkich” 

czynna jest w poniedziałki, 
środy i piątki 

od godz. 8 do godz. 12. 
W pozostałe dni i godziny 
redakcja pracuje zdalnie. 
W sprawie interwencji, 
spraw redakcji można 
kontaktować się pod 
nr tel. 512-295-228. 
W sprawie ogłoszeń 

oraz osobistego umówienia 
się proszę dzwonić 

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

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Więcej str. 2

Kreatywna 
nauka 
w SP nr 16
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REKLama

Zielona pracownia czeka na uczniów

„Ekosystem człowieka” to pracow-
nia, w której uczniowie mogą odkry-
wać swoje zainteresowania przyrodni-
cze oraz zdolności naukowo-technicz-
ne poprzez pracę indywidualną, gru-
pową, prowadząc eksperymenty i do-
świadczenia przyrodnicze. Zasoby 
pracowni służą też do realizacji pro-
gramu pn. „Żyjesz tylko raz”, w któ-
rym uczestniczy szkoła w ramach  
projektu Śląskiej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie. – Pracownia  będzie 
wykorzystywana do prowadzenia  lek-
cji  i  zajęć  ekologicznych,  biologicz-
nych  i  przyrodniczych  w  klasach  
IV-VIII. Służy również do prowadzenia 
zajęć dodatkowych, rozwijających pa-
sje i zainteresowania uczniów, pierw-
szej  pomocy  przedmedycznej  oraz  
zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  
– wylicza Anna Sekta, dyrektor szko-
ły. – Funkcjonalny i innowacyjny spo-
sób zaprojektowania pracowni pozwa-
la na zróżnicowaną i atrakcyjną pracę 
w grupach, a co ważne, zindywiduali-
zowanie  procesu  kształcenia  uczniów 
ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyj-
nymi – dodaje.

„Ekosystem człowieka” to nowa pracownia dydaktyczna, która powstała w Szkole Podstawowej nr 16 im. Ja-
nusza Korczaka w Wirku. Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodniczych 
m.in. przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych. Wyposażenie pracowni zostało sfinansowane 
w ramach dotacji z WFOŚ, która wyniosła w sumie ponad 37 tys. zł. To już kolejna „zielona pracownia”, która 
utworzona została w rudzkich placówkach oświatowych.

Pracownia podzielona została na 
trzy obszary tematyczne: ciało czło-
wieka pod mikroskopem, anatomia 
i fizjologia człowieka oraz pierwsza 
pomoc-uratuj życie. Znajdują się 
w niej m.in. 4 stanowiska z mikrosko-
pami, modele narządów, szkieletu, tu-
łowia ludzkiego, fantomy do nauki 
resuscytacji, apteczki, barwne plansze 
edukacyjne przedstawiające zasady 
udzielania pierwszej pomocy oraz 
wiele innych pomocy dydaktycznych. 
Aranżacja pracowni, poza ciekawym 
wyglądem, zawiera rozwiązania wpły-
wające na właściwą postawę ciała, 
wzrok i ogólne samopoczucie.

Koszt projektu wyniósł 44 243,87 zł. 
Ponad 37 tys. tej kwoty pochodzi z do-
tacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pozyskanej   
w ramach konkursów „Zielona Pra-
cownia_Projekt’2020” oraz „Zielona 
Pracownia’2020”.

W tegorocznej, szóstej edycji kon-
kursu „Zielona Pracownia’2020”, 
WFOŚiGW pozytywnie ocenił 
58 wniosków spośród 104, które wpły-

nęły na konkurs. – Pomysł, wykorzy-
stanie przestrzeni, funkcjonalność, es-
tetyka,  kreatywność,  innowacyjność 
rozwiązań,  różnorodność  pomocy dy-
daktycznych,  wyposażenia  i  sprzętu 
–  to główne elementy,  które oceniali-
śmy przy wyborze zielonych pracowni 
– wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Celem konkursu jest utworzenie 
szkolnej pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, eko-
logicznych, geograficznych, geolo-
gicznych i chemiczno-fizycznych. 
W konkursie mogły wziąć udział pla-
cówki oświatowe z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Na stworzenie cieka-
wego i ekologicznego miejsca nauki 
w placówce oświatowej można było 
uzyskać do 30 tys. zł dotacji.

Tylko w ubiegłym roku w ramach 
środków WFOŚ powstały w mieście 
trzy podobne pracownie: w SP nr 1  
w Nowym Bytomiu, w SP nr 25 w Ha-
lembie oraz w Niepublicznej Podsta-
wowej Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go w Kochłowicach.

IM

EDUKACJA AKCJA CHARYTATYWNA

Młodzież dla pacjentów
„Uczniowie pacjentom z COVID-19” – pod takim hasłem młodzież i na-
uczyciele z Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej zorganizowali akcję cha-
rytatywną dla pacjentów tzw. oddziału covidowego Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej.

Na oddziale znajduje 
się 60 łóżek „covido-
wych”, w tym cztery 
wyposażone w respira-
tory. Dla pacjentów, 
którzy są na nich hospi-
talizowani uczniowie, 
rodzice i nauczyciele 
Zespołu Szkół nr 3 ze-
brali niezbędne rzeczy 
potrzebne do codzien-
nego funkcjonowania, 
czyli wodę, pampersy, 
kremy, chusteczki na-
wilżające, podkłady na 
łóżka, czy ubrania.
–  W  tym  niezwykle 

trudnym dla wszystkich 
czasie  pandemii  nie 
mogliśmy  pozostać 
obojętni.  Nasi  ucznio-
wie,  ich  rodzice,  a  także  nauczyciele 
stanęli na wysokości zadania i ruszyli 
z  pomocą,  przynosząc  niezbędne  rze-
czy do  szkoły – mówi Aleksandra Jo-
chemczyk, opiekun samorządu szkol-
nego w ZS nr 3. – Zebrane  produkty 
zawieźliśmy do szpitala. Chociaż w ten 
sposób  mogliśmy  się  przyczynić  do 

Zebrane dary zostały przekazane  
personelowi rudzkiego szpitala.
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walki z pandemią. Lekarzom i całemu 
personelowi medycznemu życzymy siły 
i  wytrwałości  w walce  o  zdrowie  pa-
cjentów.  Zachęcamy  także  wszystkich 
uczniów  rudzkich  szkół,  by  w  swoich 
placówkach  zorganizowali  podobne 
akcje – dodaje.

JO



W naszym mieście pojawi się ogó-
łem 18 nowych tablic. W kolejnych ty-
godniach zostaną (lub już zostały) one 
zamontowane przy przystankach: Ruda 
Śląska-Bielszowice Kopalnia (kierunek 
Zabrze), Ruda Śląska-Godula Plac Nie-
podległości (dwa stanowiska), Ruda 
Śląska-Godula Plac Niepodległości 
przy ul. Karola Goduli (kierunek By-
tom), Ruda Śląska-Nowy Bytom Urząd 
Miasta (kierunek Chebzie), Ruda Ślą-
ska-Wirek Ratusz (kierunek Halemba), 
Ruda Śląska-Wirek Ratusz (kierunek 
Wirek) oraz Ruda Śląska-Halemba Ko-
ściół (kierunek Halemba).
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komUNikaCJa

Powstaną kolejne tablice elektroniczneTrwa montaż 
elektronicznych tablic 
informacji pasażerskiej na 
przystankach autobusowych 
w Rudzie Śląskiej. Będą na 
nich umieszczane m.in. 
komunikaty o godzinach 
przyjazdów autobusów. 
Dotychczas w sumie trzy 
tablice zostały uruchomione 
na przystankach przy 
kochłowickim 
rynku oraz w centrum 
Nowego Bytomia. Fo
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Elektroniczna tablica ustawiona została
m.in. na przystanku przy bielszowickiej kopalni.

koNsUltaCJe

Stacje ładowania dla „elektryków”Do 18 grudnia potrwają 
konsultacje w sprawie planu 
budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania pojazdów 
na terenie Rudy Śląskiej.  
Do tego czasu mieszkańcy 
mogą składać swoje 
wnioski, zastrzeżenia 
i uwagi w tym zakresie. 
Opracowanie dotyczące tej 
sprawy opublikowane 
zostały w Biuletynie 
informacji Publicznej, 
a także można się z nim 
zapoznać w Wydziale 
Gospodarki komunalnej 
rudzkiego Urzędu Miasta.

– Rozbudowa sieci takich stacji 
jest bardzo ważna, ponieważ dzięki 
temu pojazdy elektryczne, które są 
ekologiczne i przyjazne dla środowi-
ska, będą stawały się coraz bardziej 

popularne – zaznacza Krzysztof Me-
jer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
– Jak na razie w Polsce sprzedaż 
„elektryków” notuje się na dość ni-
skim poziomie. Wielu ludzi nie korzy-
sta z tego typu rozwiązania, między 
innymi dlatego, że brakuje dostępu 
do odpowiednich punktów zasilania. 
Natomiast gdy taka infrastruktura 
powstanie, elektromobilność będzie 
szybciej zyskiwała na popularności 
– dodaje.

W Rudzie Śląskiej ma powstać mi-
nimum 60 ogólnodostępnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych, 
które zostaną rozmieszczone w rejo-
nie budynków użyteczności publicz-
nej, punktów usługowych oraz osie-
dli mieszkalnych. Ich liczba w danym 
mieście wynika z ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatyw-
nych z 2018 roku.

Obecnie w Rudzie Śląskiej zlokali-
zowane są cztery punkty ładowania, 
rozmieszczone w dwóch stacjach. Są 
to dwa punkty przy ul. Kłodnickiej 
95 w pobliżu Aquadromu (o mocach 

22 kW prądu przemiennego) oraz 
dwa punkty przy ul. 1 Maja 310 przy 
CH Plaza (o mocach 50 kW prądu 
stałego).
Lista proponowanych lokalizacji:
ul. Kokota 170, parking przy Domu • 
Kultury,
ul. Ks. Niedzieli 51, parking na te-• 
renie osiedla,
ul. Gwarecka 27, parking na terenie • 
dużego oraz gęsto zaludnionego 
osiedla,
ul. Wilka 6, parking na terenie duże-• 
go oraz gęsto zaludnionego osiedla,
ul. Zgrzebnioka 22, parking na tere-• 
nie dużego oraz gęsto zaludnionego 
osiedla,
ul. Karskiego 2, parking na terenie • 
osiedla,
ul. Szpaków 33, parking przy przy-• 
chodni,
ul. Cynkowa 24, parking koło ko-• 
ścioła,
ul. Bukowa 9, parking przy budyn-• 
ku, gdzie zlokalizowane są punkty 
usługowe, a poza tym w bliskim są-
siedztwie jest trasa N-S,

ul. Lipa 5, parking przy Szpitalu • 
Miejskim,
ul. Fojkisa 6, parking na terenie du-• 
żego osiedla,
ul. Solskiego 15, parking przy przy-• 
chodni specjalistycznej,
ul. Podlas 20, parking na terenie • 
osiedla,
ul. Borowa 4, parking na terenie • 
osiedla,
ul. Solidarności 7, parking przy po-• 
czcie,
ul. Solidarności 21, parking na tere-• 
nie osiedla oraz przy bardzo dużym 
kompleksie garaży,
ul. Oświęcimska 90, parking przy • 
krytym basenie MOSiR,
ul. Strzelecka 29, parking na terenie • 
dużego osiedla,
ul. Malczewskiego 9, parking na te-• 
renie osiedla,
ul. Czarnoleśna, na terenie stadionu • 
lekkoatletycznego,
Pl. Jana Pawła II, parking w rejonie • 
Urzędu Miasta,
ul. Niedurnego, parking przy Urzę-• 
dzie Miasta,

ul. Markowej, parking przy Miej-• 
skim Centrum Kultury,
ul. Hallera 61, parking przy budyn-• 
ku Straży Miejskiej,
ul. Bytomska, parking przy stadio-• 
nie Burloch Arena,
ul. Mickiewicza 15, parking na te-• 
renie dużego osiedla, obok liceum 
ogólnokształcącego,
ul. Raciborska 8, parking na terenie • 
osiedla,
ul. Chryzantem 10, parking przy • 
krytym basenie MOSiR,
ul. Norwida 19, parking na terenie • 
osiedla,
ul. Gołębi 3, parking na terenie • 
osiedla,
ul. Obrońców Westerplatte 16, par-• 
king w rejonie intensywnej zabudo-
wy mieszkaniowej,
ul. 1 Maja 320-322, parking wśród • 
gęstej zabudowy mieszkaniowej,
ul. Osiedlowa 1A, parking na tere-• 
nie osiedla,
ul. Paderewskiego 7C, parking na • 
terenie dużego osiedla.

 AL

Na tablicach będą umieszczane ko-
munikaty na temat tego, kiedy przyje-
dzie najbliższy autobus, czy tramwaj. 
Podawane godziny mają uwzględniać 
opóźnienia na trasie. System Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej reali-
zowany jest przez Zarząd Transportu 
Metropolitalnego dzięki pieniądzom 
pozyskanym z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że obecnie tablice 
działają przy przystanku Nowy Bytom
-Urząd Miasta w kierunku Wirku (jed-
na tablica) oraz na rynku w Kochłowi-
cach (dwie tablice).

 JO
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Gminny ProGram rewitalizacji

Weź udział w pracach  
Komitetu Rewitalizacji

Do 7 grudnia potrwa przyjmowanie zgłoszeń do Komitetu Rewitalizacji miasta Ruda Śląska. Będzie to 
już druga kadencja tego gremium. – Zależy nam na tym, by do komitetu należeli przedstawiciele różnych 
grup społecznych. W ten sposób zyskamy szersze spojrzenie na działania realizowane w ramach Gmin-
nego Programu Rewitalizacji – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach swojej dotychczasowej 
działalności Komitet m.in. opiniował 
dokumenty, w tym coroczne sprawoz-
danie z realizacji zadań Gminnego 
Programu Rewitalizacji. – W pracach 
komitetu w ciągu dwuletniej kadencji 
brało udział 20 osób. Spotkania odby-
wały się zarówno w urzędzie, jak 
i w terenie. Niestety, część planów 
z powodu epidemii została zmodyfiko-
wana – mówi wiceprezydent Michał 
Pierończyk. – Rudzki Komitet Rewita-
lizacji ma liczyć nie mniej niż 7 i nie 
więcej niż 15 członków, osób pełnolet-
nich, reprezentujących trzy sektory: 
społeczny, gospodarczy i publiczny. 
Liczba członków musi być nieparzysta 
– dodaje.

Sektor społeczny reprezentować ma-
ją przedstawiciele mieszkańców, orga-
nizacji pozarządowych, wspólnot 
mieszkaniowych, prywatnych właści-
cieli budynków mieszkalnych oraz 
użytkowników wieczystych nierucho-
mości. Sektor gospodarczy obejmuje 
przedsiębiorców działających na ob-
szarze rewitalizacji, właścicieli terenów 

inwestycyjnych oraz właścicieli zakła-
dów pracy zatrudniających osoby z ob-
szaru rewitalizacji, zaś sektor publiczny 
reprezentowany będzie przez przedsta-
wicieli organów władzy publicznej. 
Formularz można pobrać na stronie in-
ternetowej dotyczącej rewitalizacji  
(http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja).

Formularz zgłoszeniowy kandyda-
ta na członka Komitetu Rewitalizacji 
należy w terminie trwania naboru:

– wrzucić do urny znajdującej się 
przy głównym wejściu do budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska przy pla-
cu Jana Pawła II 6, od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzędu, 
tj. poniedziałek-środa w godzinach 
od 8 do 16, czwartek w godzinach od 
10 do 18 oraz piątek w godzinach od 
8 do 14,

– przesłać pocztą na adres: Wydział 
Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 
Ruda Śląska,

– przesłać drogą elektroniczną na 
adres skrytki ePUAP: /umrudasl/ lub 
na adres: fundusze@ruda-sl.pl.

REKLAMA

Obecna kadencja Komitetu Rewita-
lizacji będzie trwała 3 lata. Członko-
stwo w zespole ma charakter społeczny. 
Za udział w posiedzeniach i pracach 
komitetu członkom nie przysługuje wy-
nagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów.

Gminny Program Rewitalizacji obo-
wiązuje w Rudzie Śląskiej od 2018 do 
2030 roku. Obejmuje ponad 100 przed-
sięwzięć w 12 podobszarach miasta. 
Część została już zakończona, np. re-
witalizacja budynku dworca PKP 
w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”. 
W przypadku niektórych inwestycji 
prace trwają (np. budowa Traktu Rudz-
kiego czy projekt „Ruda Śląska dla 
społeczności lokalnych”). Jednym 
z najciekawszych projektów rewitali-
zacyjnych jest rudzki program renowa-
cji podwórek, prowadzony wspólnie 
z mieszkańcami. Współdecydowali oni 
o najważniejszych potrzebach, udo-
godnieniach oraz wyglądzie podwórek, 
sami uczestniczyli w części prac (np. 
w nasadzeniach roślin). W ciągu trzech 
lat 11 podwórek w Rudzie Śląskiej 
przeszło gruntowną metamorfozę. BP

SZPITAL MIEJSKI

Nowy sprzęt do walki z COVID-19
Szpital Miejski doposażony został w kolejne urządzenia do leczenia i ratowania 
pacjentów, którzy zmagają się z koronawirusem. Sprzęty udało się zakupić dzię-
ki dofinansowaniu ze środków województwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej metropolii. 

Niedawno w pracowni rentgenow-
skiej rudzkiego szpitala pojawił się 
skaner RTG, który służy do komplek-
sowej opieki nad każdym pacjentem 
z podejrzeniem COVID-19. Ponadto 
zamontowano dwa mobilne urządze-
nia do automatycznej dezynfekcji po-
mieszczeń za pomocą suchej mgły. 

Na tym jednak nie koniec. W walce 
z pandemią COVID-19 istotnym ele-
mentem wyposażenia jest sprzęt 
i urządzenia ratownicze, które moni-
torują stan najbardziej chorych pa-
cjentów. Do tego celu służą kardio-
monitory, umożliwiające wykonanie 
badania EKG serca oraz pomiarów 
RR (ciśnienia tętniczego), SpO2 (na-
sycenia), NIBP (nieinwazyjnego po-
miaru ciśnienia), TEMP (temperatury) 
oraz PR (pulsu). Doposażenie oddziałów 
w sprzęt monitorujący umożliwia wydzielenie 
izolowanych stanowisk z podejrzeniem  
COVID-19 lub stwierdzonym zakażeniem ko-
ronawirusem. W sumie rudzki Szpital Miejski 
za dofinansowanie ze środków województwa 
śląskiego zakupił osiem kardiomonitorów. 

W przypadku hospitalizowania pacjentów 
z koronawirusem bardzo ważna jest także do-
kładna regulacja parametrów wentylacji. Te 

zależą od aktualnych potrzeb, stopnia uszko-
dzenia płuc i możliwości zdrowotnych samego 
pacjenta. Do monitorowania stanu płuc zaku-
piony został aparat PulmoVista wraz z respira-
torem. 

Wszystkie sprzęty Szpital Miejski mógł na-
być dzięki dofinansowaniu z funduszy woje-
wództwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Łączna wartość urządzeń 
to ok. 560 tys. zł.  JO
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Nowe kardiomonitory ułatwiają  
nadzorowanie stanu pacjentów.
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Śp. Andrzej Ogonowski w 2016 roku zdobył 
mistrzostwo Europy w kyokushin karate.
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POŻEGNANIE

Odszedł na wieczną służbę
Był niezastąpionym pracownikiem rudzkich służb mundurowych, świetnym sportowcem, ko-
legą, ale przede wszystkim człowiekiem skromnym, sumiennym i pełnym pokory. W wieku 
46 lat zmarł Andrzej Ogonowski, funkcjonariusz Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, wieloletni 
reprezentant Polski w kyokushin karate oraz strażnik rudzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Andrzej Ogonowski zaczął trenować w na-
stoletnich latach. Od początku był zaangażo-
wanym, sumiennym i zdyscyplinowanym za-
wodnikiem, trenującym pod szyldem Rudz-
kiego Klubu Kyokushin Karate. – To przełoży-
ło się na jego bardzo dobre występy, ponieważ 
Andrzej  przez  ok.  25  lat  kilkadziesiąt  razy 
startował  na  arenach  sportowych  nie  tylko 
Polski, ale i całej Europy – podkreśla Roman 
Dymek, prezes Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate.

WycIąG z OGŁOSzENIA O PRzEtARGu 

PREzydENt MIAStA RudA ŚląSKA 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana dobrego, z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie 
przy ul. Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr Gl1S/00005543/1 oraz 1498/107 
o powierzchni 284 m2, KW nr Gl1S/00005546/2, zapisane na k.m.11, obręb Ruda. działy III i IV ww. ksiąg wie-
czystych są wolne od wpisów. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 30.09.2020 r. i 16.11.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki figurują jako – teren zabudowy 

usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, 
zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej (sym-
bol planu UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m 
(symbol planu KD1/2). 

zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami i krzewami, położona jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie budynku przychodni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej. dojazd do działek może odbywać się z drogi publicznej ulicy Jana dobrego. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 297.000,00 zł. 
do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 

obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 
Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2020 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 ogło-
szenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (za-
kładka nieruchomości) i w terminie do dnia 22.12.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.900,00 zł, 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, urząd 
Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Jana dobrego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 – powyższe nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić 
będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

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

HANdEl

Castorama w Rudzie Śląskiej?
do tej pory więcej było plotek i domysłów niż faktów w sprawie tego, co powstanie w miej-
scu po supermarkecie tesco przy ul. 1 Maja na czarnym lesie. teraz mamy już oficjalne 
informacje. W przyszłym roku uruchomiony zostanie tam sklep castorama. 

Supermarket Tesco przy ul. 1 Maja 370 funkcjo-
nował do lipca ubiegłego roku. Z powodu niskiej 
rentowności sieć zamknęła w sumie kilkadziesiąt 
sklepów w całej Polsce. Od razu pojawiły się pyta-
nia mieszkańców Rudy Śląskiej o to, co powstanie 
w opustoszałym miejscu. Jeden z pierwszych ty-
pów dotyczył sklepu Castorama. Jednak przedsta-
wiciele biura prasowego tej sieci enigmatycznie 
odpowiadali wówczas na pytania dziennikarzy.

Tymczasem w ostatnich tygodniach na porta-
lach ogłoszeniowych coraz częściej pojawiają się 
informacje na temat pracy w Castoramie  
w Rudzie Śląskiej. Zresztą na samym budynku po-
jawił się szyld sklepu, a na miejscu trwają inten-

sywne prace. Oficjalnie udało się to także potwier-
dzić w biurze prasowym sieci. – Powstająca Casto-
rama będzie pierwszym sklepem w Rudzie Śląskiej. 
Decyzja o inwestycji wynika z obserwacji dynamiki 
rozwoju tego regionu i ma na celu zapewnienie bo-
gatej oferty produktowej i usługowej mieszkańcom 
Górnego Śląska. Do tej pory bardzo popularne są 
nasze sklepy w pobliskim Bytomiu, Chorzowie, Gli-
wicach czy Katowicach, mamy nadzieję, że wkrótce 
dołączy do nich sklep w Rudzie Śląskiej – przekazał 
Zespół Biura Prasowego Castorama Polska. 

Otwarcie sklepu zaplanowano na pierwszy 
kwartał przyszłego roku. Pracę ma tam znaleźć  
ok. 130 osób.  JO

Andrzej Ogonowski przez szereg lat zdoby-
wał najwyższe tytuły podczas resortowych Mi-
strzostw Polski MSWiA w Karate Kyokushin, 
gdzie reprezentował Rudę Śląską jako pracow-
nik Straży Miejskiej. Ponadto był multimedali-
stą mistrzostw Polski, mistrzostw Śląska oraz 
mistrzostw Europy. Ukoronowaniem jego ka-
riery zawodniczej było zdobycie złotego meda-
lu w 2016 roku podczas Mistrzostw Europy w Var-
nie w kategorii wagowej open.

Realizował się jednak nie tylko jako sporto-
wiec, ale również jako pracownik służb mundu-
rowych. Przez prawie 20 lat (od 2001 roku) 
Andrzej Ogonowski pracował w rudzkiej Stra-
ży Miejskiej. – Andrzej  był  doświadczonym 
i  cenionym  pracownikiem.  Jego  umiejętności 
– także te z zakresu samoobrony oraz pewność 
siebie, ale i pokora sprawiały, że każdy chciał 
z  nim  pracować  i  nie  bał  się  ruszyć  do  akcji 
w  terenie  – mówi Marek Partuś, komendant 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Andrzej Ogonowski działał również jako funk-
cjonariusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej. – Był uosobieniem wszystkich cech, jakie 
powinna mieć osoba pracującą w służbach mun-
durowych.  W  jego  wykonaniu  to  była  właśnie 
służba, a nie praca – zaznacza Roman Dymek.

Jego śmierć była szokiem dla rodziny, 
wszystkich znajomych oraz współpracowni-
ków. Pogrzeb śp. Andrzeja Ogonowskiego od-
będzie się 4 grudnia w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej. JO

OGŁOSzENIA

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

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MAtKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani Halinie Losie
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

MAtKI
przekazują 

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Miasta Ruda Śląska
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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, wykładzin, tapicer-
ki. Tel. 512-120-119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 
605-109-517.

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

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

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.

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

 Halemba, 2-pok, 48 m2, 169 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Dyrektor NSJ nagrodzonyDyrektor Ośrodka dla Osób 
Niepełnosprawnych Najświętsze Serce 
Jezusa w Halembie nagrodzony! Dariusz 
Sitko został wyróżniony nagrodą ministra 
rodziny i polityki społecznej za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej. Nagroda ta jest 
uhonorowaniem całokształtu jego działań 
na rzecz drugiego, potrzebującego 
człowieka i przyznana została 
z okazji obchodzonego niedawno Dnia 
Pracownika Socjalnego.

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

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

 Sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro,
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 Słowiańska 57 m2, 
M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne atrakcyjne 
oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 
793-017-323.

 Sprzedam mieszkanie w Goduli, 48 m2, 2 
pokoje, c.o., I piętro, 145 tys. Tel. 662-243-804.

 Kupię dom bez pośredników. Tel. 601-740-
858.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 

dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

 PRACA
 Zatrudnię: instalatorów wod.-kan. i c.o., 

elektryków, pracowników ogólnobudowlanych. 
Wymagane doświadczenie. Tel. 604-908-300.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobu-
dowlanych, tel. 603-975-040.

RÓŻNE
 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 

obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-
280-675.

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

– Z całego serca gratuluję panu dyrek-
torowi otrzymanego wyróżnienia, szcze-
gólnie, że w tym roku otrzymał je jako je-
dyny w województwie śląskim oraz znalazł 
się wśród sześciorga laureatów indywidu-
alnych z całej Polski – podkreśla Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Na-
groda ta jest uhonorowaniem wszystkich 
działań podejmowanych przez pana Da-
riusza Sitko na rzecz drugiego, potrzebu-
jącego człowieka przez cały okres jego 
działalności. Od lat opiekuje się on nie 

tylko osobami niepełnosprawnymi, ale 
także włącza się w działania Caritas 
i troszczy się o ludzi ubogich oraz star-
szych. Dlatego dziękuję mu za jego służbę 
i ciężką pracę, ale także za profesjonalizm 
i zaangażowanie w wykonywanie swoich 
obowiązków, a przede wszystkim za życzli-
wość, otwartość i bezinteresowność, które 
są w tych czasach tak niezwykle cenne 
– dodaje.

W tym roku Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej przyznało sześć na-
gród indywidualnych dla pracowników 
socjalnych oraz sześć zespołowych dla 
ośrodków pomocy społecznej. Dariusz 
Sitko znalazł się wśród laureatów wyróż-
nionych indywidualnie. Nagroda została 
wręczona podczas uroczystości w mini-
sterstwie, która w tym roku odbyła się 
w formie online.

– Przyznam, że nagroda ta jest dla mnie 
wielkim wyróżnieniem i bardzo się z niej 
cieszę. Ale jest także sporą niespodzianką, 
ponieważ nie spodziewałem się jej – za-

znacza Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka 
dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze 
Serce Jezusa. – O przyznanie mi tego wy-
różnienia wnioskował Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, za co bardzo dzięku-
ję. Do ministerstwa wpłynęło ponad dwie-
ście wniosków, więc tym bardziej się cie-
szę, że to akurat ja zostałem wyróżniony. 
Jednak myślę, że nagroda ta należy się 
także moim współpracownikom, bez któ-
rych nie mógłbym podejmować wielu 
działań – dodaje.

Dariusz Sitko swoją działalność rozpo-
czął w młodym wieku jako wolontariusz 
pomagający osobom i rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej. Doświadczenia te spra-
wiły, że w dorosłym życiu związał się za-
wodowo z Caritas Archidiecezji Katowic-
kiej. W latach 1990-1995 pracował 
w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych 
Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi, gdzie 
sprawował pieczę nad młodymi osobami 
niepełnosprawnymi ruchowo i upośledzo-
nymi umysłowo. Natomiast od 1995 roku 

związany jest z Ośrodkiem dla Osób Nie-
pełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa 
w Halembie, którego dyrektorem został 
w 1999 roku. Ośrodek ten obecnie udziela 
kompleksowego wsparcia ponad 250 oso-
bom niepełnosprawnym intelektualnie i z za-
burzeniami psychicznymi. Dyrektor jest 
także pomysłodawcą zawodów sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, które od 1995 roku są co-
rocznie organizowane przez halembski 
Ośrodek i w których bierze udział 200-
300 młodych sportowców, rekrutujących 
się spośród co najmniej dwudziestu ekip 

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – renoma, 5 – herb szla-
checki, 8 – odm. języka, 9 – imituje skórę, 
11 – trudno dostępne miejsce w lesie, 
12 – mrzonka, urojenie, 15 – dowódca ko-
zaków, 17 – pokarm kanarków, 20 – pod-
stawowy zespół pracowników, 21 – afr. 
małpiatka, 24 – dziko rosnąca roślina, 
25 – świat mistyczny, nierealny, 28 – tu-
mult, raban, 29 – żywica tropikalna, 
32 – gat. kawy arabskiej, 33 – Jorge, pisarz 
brazylijski, 36 – umówione spotkanie, 
39 – umysł, rozum, 42 – popis, 43 – tętnica 
główna, 45 – specjalista od zakładania 
min, 46 – dostojeństwo, 47 – ozdoba archi-
tektoniczna. 

PIONOWO: 1 – węgiel w proszku, 
2 – jednostka pow. gruntu, 3 – imię żeńskie, 
4 – kobieta demoniczna, 5 – baba …., 
6 – rodzaj ślimaków, 7 – naród, 
10 –  zabalsamowane zwłoki, 13 – peruka 
używana przez aktorów, 14 – indyk, 
16 – rockowy zespół muz., 17 – czermień 
błotna, 18 – cyrkiel zerowy, 19 – suwa się 
po sztagu, 21 – antylopa, 22 – żarłacz śle-
dziowy, 23 – korpus, czcionka dziesięcio-
punktowa, 26 – zakon derwiszów, 27 – przy-
lądek na Antarktydzie, 30 – lanie, 31 – głos 
niedźwiedzia, 34 – nazwa, 35 – imię angiel-
skiej księżnej, 37 – rybka akwariowa, 
38 – kochanek, wielbiciel, 40 – zapora, 
41 – gruby powróz, 44 – nandu. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie han-
dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-
40), otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (redak-
cja@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które 

jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżów-
ki „WR 45” zapraszamy do redakcji „Wia-
domości Rudzkich” po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym pod nr 889-771-
365 – Jadwigę Sokotowską. Prawidłowe 
hasło: „Uśmiech nie kłamie”. Za poprawną 
odpowiedź zwycięzca otrzyma również 
książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 
mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta 

Ruda Śląska: ul. Jana Gierałtowskiego 30A/12,
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIA

REKLAMA

sportowych z kilkunastu śląskich miast. 
Warto także dodać, że Dariusz Sitko jest 
pomysłodawcą, organizatorem i koordy-
natorem wielu projektów rekreacyjno-tu-
rystycznych i kulturalnych dla wycho-
wanków, warsztatów i plenerów plastycz-
no-fotografi cznych, zespołu teatralno-mu-
zycznego „Od Serca”, inicjatyw scenicz-
nych takich jak:. Spotkania Aktorskie 
Osób Niepełnosprawnych oraz Integracyj-
na Impreza Kulturalna „Serce Pełne Do-
bra”. Działa także przy organizacji miej-
skich obchodów „Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych”. AL



Życzymy wszystkim górnikom, 
aby w tych trudnych czasach 

praca zawodowa przynosiła Wam jak najwięcej 
zadowolenia i jak najmniej problemów, 
a sprawy osobiste układały się zgodnie 

z Waszymi oczekiwaniami i marzeniami. 

Szczęść Boże górnikom! 

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca 

Rady Miasta Ruda Śląska 
wraz z Radnymi
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Z okazji Barbórki 
składam najserdeczniejsze życzenia

całej Braci Górniczej 
i wszystkim pracownikom kopalń,

a szczególnie KWK „Ruda”.

Tegoroczny Dzień Górnika 
będzie inny niż dotychczasowe.

Mimo braku tradycyjnych uroczystości
w wielu rudzkich domach 

będziemy świętować w kameralnym gronie,
dziękować Świętej Barbarze za ochronę 

oraz wspominać tych, którzy odeszli
na „wieczną szychtę”.

Wszystkim osobom związanym 
zawodowo z górnictwem 

życzę bezpiecznej pracy, zdrowia, 
pogody ducha, sił do przezwyciężania 

wszelkich przeciwności losu,
odwagi do realizacji marzeń 

oraz powodzenia 
we wszystkich przedsięwzięciach. 

Szczęść Boże!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIARUDA ŚLĄSKA

Będzie błyszczeć, ale skromniej
92 ozdoby świąteczne rozświetlą w tym roku ulice miasta, dzięki cze-
mu mieszkańcy będą mogli poczuć atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia. Instalacje oraz choinka na rynku mają rozbłysnąć po 4 grudnia.

Jedno jest pewne. W tym roku będzie 
skromniej, ponieważ w grudniu 2019 r. za-
montowano ok. 270 dekoracji. Teraz będzie 
ich o 1/3 mniej. Światełka pojawią się m.in. 
na słupach oświetleniowych. Po raz kolejny 
będą też dodatkowe ozdoby. – Dekoracje 
przestrzenne 3D zostaną zamontowane na 
słupach oświetlenia ulicznego w Wirku, 
Bielszowicach, Rudzie, Chebziu i Bykowinie. 
Ozdobiony zostanie również zabytkowy wa-
gon tramwajowy na rondzie w Chebziu oraz 
wagoniki kopalniane na rondzie im. Lecha 
i Marii Kaczyńskich w Halembie – zapowia-
da Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkie-
go magistratu. 

Dekoracje mają pojawić się do 4 grud-
nia. Poza tym na rynku ustawiona zosta-
nie tradycyjna choinka. 

Montaż tegorocznego oświetlenia mia-
sta ma kosztować ok. 150 tys. zł. Dla po-
równania – w ubiegłym roku było to pra-
wie 320 tys. zł. Czy oprócz tego czekają 
nas inne świąteczne atrakcje jak jarmark, 
czy Rudzki Wigilijny Stół? – Z powodu 
pandemii w tym roku nie będzie tradycyj-
nych wydarzeń o tematyce świątecznej, 
które każdego roku organizowane były 
na Placu Jana Pawła II – rozwiewa wąt-
pliwości Adam Nowak.

JO
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Z okazji Barbórki Górnikom, 
Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom 

składam życzenia zdrowia, szczęścia górniczego
i wszelkiej pomyślności. 

Niech Święta Barbara 
otacza Was i Wasze Rodziny 

opieką oraz dodaje sił i wytrwałości, 
zapewniając poczucie bezpieczeństwa.

Dorota TOBISZOWSKA
Senator RP
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Srebrna Agata

Grot wicemistrzem
ŁUCZNICTWO

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji 
budynków mieszkalnych przy ul. Miodowej 16, 18, 20 w zasobach Rudzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 
2.12.2020 r. do dnia 9.12.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazyno-
wa 12. Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto 
w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, zgłosić się do pokoju nr 
318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT, odebrać SIWZ od godz. 
8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310. Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać 
faksem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 217,46 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Ślą-

skiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 17.12.2020 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 17.12.2020 r. o godzinie 

9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 

10.000,00 zł/zadanie.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 

3600 5415 do dnia 17.12.2020 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto 

zamawiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wa-

dium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania któ-

rejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego 

tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Magdalena Schenk stanęła 
na pierwszym stopniu podium.

JU-JITSU

Udany start w Katowicach

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO 
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

oferuje wykonanie przeglądów okresowych 
i technicznych wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie:

przeglądy ogólnobudowlane roczne, pięcioletnie i dodatkowe obiektów • 
budowlanych w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, • 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewo-
dów oraz uziemień instalacji i aparatów.

badanie instalacji gazowych w zakresie stanu technicznego i szczelności • 
połączeń.

Przeglądy i badania wykonują pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. 
Do kontroli wykorzystujemy tylko atestowane przyrządy, a zlecający otrzymuje 
protokół pokontrolny.

Wycenę przeglądów wykonujemy dla każdego obiektu indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu MPGM TBS Sp. z o.o. 
Ruda Śl., ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33; 32 242-07-81

mpgm@mpgm.com.pl

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37, REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Jeden złoty i dwa brązowe medale zdobyli zawodni-
cy reprezentujący Rudzki Klub Kyokushin Karate 
podczas Otwartych Mistrzostw Śląska w Ju-Jitsu, któ-
re w niedzielę (29.11) odbyły się w Katowicach.

Sportowcy startujący pod szyldem sekcji Ju-Jitsu 
Ruda Śląska udowodnili, że stać ich na wiele. Magda-
lena Schenk zajęła 1. miejsce, a Krzysztof Schenk 
i Piotr Maligłówka wywalczyli 3. miejsca. 

Walki toczyły się na siedmiu matach, a zmagania 
zawodników można było śledzić online. W zawodach 
wzięło udział kilkadziesiąt klubów, a sportowcy wy-
startowali w kilku konkurencjach i formułach. Organi-
zatorem zawodów był Roan Fight Club Katowice 
i Śląski Związek Ju-Jitsu.

X Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w No-
wej Rudzie za nami. Tegoroczne zawody odbyły się 
w skróconej, jednodniowej formule ze względu na 
epidemię. UKS Grot Ruda Śląska reprezentowało 12 
zawodniczek i zawodników. Największy sukces na 
torach otwartych odniosła drużyna chłopców w skła-
dzie: Szymon Czarnik, Filip Sporek, Stanisław Sy-
pion i Daniel Kamiński. Rudzcy zawodnicy zdobyli 
srebrny medal i tytuł halowych wicemistrzów Polski. 
Łucznicy przegrali złoto zaledwie jednym punktem. 
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Zawodniczka 
CKS Slavia 

Ruda 
Śląska 

wywalczyła 
srebrny 
medal.

Miniony piątek (27.11) okazał się niezwykle 
szczęśliwy dla zawodniczki CKS Slavia Ruda Śląska. 
Agata Zbrożek podczas Mistrzostw Polski Seniorek 
i Seniorów w podnoszeniu ciężarów wywalczyła 
srebrny medal.

Wyniki rudzianki w Biłgoraju to: 86 kg (rwanie) 
i 100 kg (podrzut) – razem w dwuboju 186 kg. 

Warto dodać, że jest to pierwszy medal sztangistki 
CKS Slavia Ruda Śląska.

Najbliższa okazja do rewanżu nadejdzie w marcu 
przyszłego roku. Z kolei drużyna dziewcząt w składzie 
Karolina Grudzień, Kinga Ratyńska i Aleksandra An-
toniak podczas X Halowych Mistrzostw Polski Mło-
dzików zajęła 5. miejsce. Na miejscu 8. sklasyfi kowa-
ny został najlepszy mikst Karoliny Grudzień oraz 
Szymona Czarnika. W klasyfi kacji indywidualnej naj-
wyżej na 4. miejscu znalazł się Szymon Czarnik 
z identyczną liczbą punktów jak zawodnik z trzeciego 
miejsca. Jednak ten drugi miał mniej dziesiątek.

AKROBATYKA

Sukces w Łańcucie

Fo
to

: K
PK

S 
H

al
em

ba
 R

ud
a 

Śl
ąs

ka

Na każdych zawodach rudzcy zawodnicy 
udowadniają, że akrobatyka to ich wielka pasja.

O tym, że rudzcy akrobaci są 
w dobrej formie, nie trzeba już 
nikomu przypominać. W Łańcu-
cie odbyły się Ogólnopolskie 
Zawody Grand Prix w Akrobaty-
ce Sportowej, w których KPKS 
Halemba Ruda Śląska po raz ko-
lejny pokazał wysoki poziom 
sportowy, zdobywając wiele 
cennych medali.

W dwójkach mieszanych 
w kategorii youth: 2. miejsce 
– Julia Jessel i Szymon Jaworek, 
4. miejsce – Natalia Dziób i Da-
vid Biliaiev. W dwójkach dziew-
cząt w kategorii youth: 2. miej-
sce – Maja Mrozek i Laura Tro-
nina, 3. miejsce – Lilianna Szudy i Dagmara Piktas. 
Trójki dziewcząt w kategorii youth: 3. miejsce – Zu-
zanna Krawieczek, Milena Gabrysiak i Dagmara Pik-
tas, 3. miejsce (ex aequo) – Nadia Witek, Zuzanna 

Klapuch i Lena Niedobecka. Trójki dziewcząt katego-
ria 11-16 lat: 1. miejsce – Emilia Wodyk, Emilia Bier-
nat i Emilia Urbańska oraz 10. miejsce – Natalia Rudz-
ka, Martyna Kahl i Amelia Ksiniewicz.

OGŁOSZENIA
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