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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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OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI

Rudzcy radni nie przyjęli
zgłoszonego przez prezydent
Grażynę Dziedzic projektu
uchwały w sprawie nowej
stawki opłaty za odbiór
odpadów komunalnych
pomimo zapowiedzianego
programu osłonowego dla
osób z najniższymi dochodami.
Obecna stawka wynosi 21,70 zł za śmieci
segregowane i 43,40 zł za niesegregowane.
Po podwyżce byłoby to odpowiednio 30 zł
i 60 zł. – Nikt nie lubi proponować takich
podwyżek, ale nie mamy wpływu na koszty
systemu odbioru odpadów komunalnych,

Bez podwyżek, ale problem jest nadal
a ten powinien być finansowany wyłącznie
z opłat – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Fakt, że tzw. opłata śmieciowa musi
uwzględniać wszelkie koszty związane z finansowaniem systemu gospodarki odpadami, podkreślają Regionalne Izby Obrachunkowe, nadzorujące finanse samorządów.
Na koszty ponoszone przez spółki odbierające odpady wpływ ma m.in. wzrost cen
energii elektrycznej, pensji minimalnej oraz
opłat za składowanie odpadów na składowiskach. – Nawet gdyby dopłacanie z budżetu miasta do gospodarki odpadami nie
naruszało obowiązujących zasad, to trzeba
mieć świadomość, że przy problemach finansowych, z którymi zmagają się obecnie
samorządy, po prostu nas na to nie stać

– mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer.
– W sumie od 2016 roku dopłaciliśmy do
śmieci z budżetu miasta prawie 29 mln złotych. Tegoroczny budżet jest trudny, ale
przyszłoroczny będzie jeszcze trudniejszy
– dodaje.
Miasto przygotowuje obecnie drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku. Pierwszy
musiał zostać w ubiegłym tygodniu unieważniony z przyczyn formalnych, jednak
obie złożone oferty zawierały stawki wyższe niż aktualnie obowiązująca. – Przez
ostatnie dwa lata za odbiór jednej tony odpadów płaciliśmy średnio około 702 zł brutto. W unieważnionym przetargu jedna oferta opiewała na 780 zł, a druga na 860 zł za

tonę – informuje Krzysztof Mejer. – Opłata
w wysokości 30 zł pozwoliłaby nam pokryć
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na poziomie zbliżonym do oferty tańszej – dodaje.
Aby złagodzić skutki podwyżki dla
mieszkańców z najniższymi dochodami,
prezydent Grażyna Dziedzic zapowiedziała
wprowadzenie programu osłonowego. Władze miasta proponują, by w Rudzie Śląskiej
opłata dla objętych programem osłonowym
była niższa o 9 zł.
Po długiej dyskusji za projektem zagłosowało 12 radnych, również 12 było przeciw,
jedna osoba wstrzymała się od głosu. W tej
sytuacji uchwała nie została podjęta. Część
radnych zadeklarowała poparcie nowych

stawek po uchwaleniu programu osłonowego. – Im później zostaną przyjęte nowe stawki, tym większa będzie rozbieżność między
wpływami i kosztami systemu. W konsekwencji później może być więc konieczne
zaproponowanie jeszcze wyższych stawek,
żeby tę rozbieżność pokryć – zaznacza wiceprezydent Mejer.
Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej od 1 stycznia
do 31 października 2020 r. przedstawiają się
następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – ok. 27,4 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – ok. 3,6 tys. ton, bioodpady
– ok. 7,9 tys. ton, papier – ok. 1,5 tys. ton,
tworzywa sztuczne i metal – ok. 1,4 tys. ton,
szkło – ok. 1,9 tys. ton.
WG

AQUADROM

W połowie marca Aquadrom zamknięty
został po raz pierwszy w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami na
czas epidemii koronawirusa. – Choć nie
sądziliśmy, że będziemy musieli zawiesić
działalność na trzy miesiące, mieliśmy
plan. W 2018 roku i 2019 roku udało nam
się zgromadzić dodatkowe środki na remont i inwestycje, dlatego przy pierwszej
fali epidemii mieliśmy po pierwsze pieniądze na utrzymanie, a po drugie na reperowanie tego, co się psuje, czy budowę nowej
sauny. Obiekt z roku na rok starzeje się,
więc musimy inwestować w niego, aby

Aquadrom tonie w kosztach?
przyciągnąć klientów – mówi Marta Malik, prezes Aquadromu. – Równocześnie
otrzymaliśmy wsparcie z tarczy antykryzysowej w formie dopłaty do tzw. postojowego dla pracowników – dodaje.
W tym czasie powstała jedna z największych saun w Polsce oraz rozpoczął się
remont tzw. bajtel zatoki. Poza tym park
wodny musiał cały czas funkcjonować
w ograniczonym zakresie, aby być gotowym na kolejne otwarcie. Rachunki za
prąd, ciepło i wodę nadal pozostawały do
opłacenia. Po pierwszej fali epidemii Aquadrom mógł wznowić działalność w czerwcu, ale już w sierpniu Ruda Śląska znalazła
się w czerwonej strefie z powodu wysokiej
skali zachorowań na koronawirusa. – To
oznaczało, że znów musimy zawiesić działalność naszego parku, w tym saunarium
i nowej sauny. Goście, którzy korzystali
regularnie z naszego saunarium, zaczęli
korzystać z obiektów w miastach, gdzie nie
było podobnych ograniczeń. Najlepszy
okres funkcjonowania dla naszego parku,
czyli wakacyjny, był dla nas zupełnie bezowocny – podkreśla Marta Malik.
W czerwcu rozpoczął się proces składania wniosków w ramach tarczy finansowej

dla dużych przedsiębiorstw Polskiego
Funduszu Rozwoju. – Złożyliśmy wniosek
na 5 mln zł w formie subwencji umarzalnej
do 75 procent. Była to opcja bardziej korzystna niż wszelkiego rodzaju pożyczki.
Najpierw kilkukrotnie kontaktowaliśmy się
w sprawie tego, czy dokumenty zostały poprawnie złożone. W sierpniu dowiedzieliśmy, że dalej jesteśmy na etapie preselekcji, a jeszcze później, że nie jesteśmy obiektem priorytetowym. Tymczasem przyszedł
kolejny lockdown i wówczas zrzeszyliśmy
się z innymi parkami, aby rząd w końcu
nas usłyszał – mówi prezes Aquadromu.
Po prawie półrocznym oczekiwaniu
przyszła odpowiedź odmowna. – Otrzymaliśmy informację o odrzuceniu złożonego przez nas wniosku z powodów formalnych. Szkoda, że z tą decyzją zwodzono nas
przez niemal pół roku, bo stosowne dokumenty złożyliśmy już w czerwcu, a pismo
zwrotne w tej sprawie dotarło do nas dopiero po interwencji wysłanej do premiera
(...) – komentuje sprawę prezydent Grażyna Dziedzic. – Co ciekawe, okazuje się, że
w świetle przepisów spółka nie spełnia
kryteriów formalnych uczestnictwa w programie, gdyż już przed lockdown’em była

Foto: Aquadrom

Rudzki Aquadrom nie otrzyma
wsparcia z „Tarczy Finansowej
Polskiego Funduszu
Rozwoju dla Dużych Firm”.
Z miesiąca na miesiąc
z powodu zamknięcia obiektu
topnieją pieniądze na jego
utrzymanie i pracowników.
Spółka starała się
o 5 mln zł, ale wniosek
został odrzucony po prawie
półrocznej weryfikacji.

Aquadrom w związku z obostrzeniami nadal jest zamknięty.

„przedsiębiorstwem znajdującym się
w trudnej sytuacji”, wobec czego nie może
otrzymać środków pomocowych. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej, bo
przychody parku wodnego pokrywały jego
koszty bieżące, więc spółka się bilansowała. Problem był jedynie z kredytem zaciągniętym na budowę obiektu, którego raty
w skali roku wynoszą 8 mln zł, ale od samego początku do jego spłaty zobowiązało
się miasto. Od strony budżetowej wszystko
było „poukładane” i gdyby nie pandemia,
to nie tylko wyniki finansowe byłyby całkiem dobre, ale także w Aquadromie wykonywane byłyby dalsze inwestycje. Będziemy starać się o wyjaśnienie dokładnych

powodów odrzucenia wniosku, gdyż otrzymane pismo jest bardzo lakoniczne – dodaje.
Rudzki aquapark jest pracodawcą dla
około 150 pracowników i zleceniobiorców. Oszczędności spółki wystarczą na
kilka miesięcy funkcjonowania. – Rozwiązaniem tego problemu jest zaciągnięcie
kredytu, ale gdybyśmy wcześniej otrzymali
odpowiedź Polskiego Funduszu Rozwoju,
to już dawno moglibyśmy się starać o jego
uzyskanie. Startujemy od zera, a nie mogę
zakładać, że zostaniemy otwarci w ciągu
najbliższego kwartału, tylko dopiero na
wiosnę – podsumowuje Marta Malik.
Joanna Oreł
reklama
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WYWIAD

– Jak Pani ocenia ten czas?
– Trudno być sędzią we własnej
sprawie. Myślę jednak, że zmiany, jakie zaszły w ostatniej dekadzie, są widoczne gołym okiem. Odkąd zostałam
prezydentem, na inwestycje wydaliśmy
ponad 800 mln zł, za które wykonaliśmy niemalże 1000 zadań. Kolejnych
prawie 150 mln zł pochłonęły remonty.
Jak się to wszystko dobrze zliczy, to
zrobi się z tego blisko okrągły miliard
złotych. Te zmiany najpełniej dostrzegają osoby, które długo nie były w Rudzie Śląskiej, choć i na spotkaniach
z mieszkańcami słyszę wielokrotnie
pozytywne głosy na ten temat.
– To są naprawdę pokaźne sumy.
A pomyśleć, że kiedy obejmowała
Pani swój urząd, to Ruda Śląska stała na skraju bankructwa.
– Zaprocentował program oszczędnościowy i maksymalne wykorzystanie
możliwości, jakie dały nam fundusze
europejskie. Nie chcę nawet myśleć,
w jakim miejscu rozwoju miasta byśmy
teraz byli, gdyby nie wsparcie unijne,
bo w ciągu ostatniej dekady pozyskaliśmy w ten sposób prawie 480 mln zł.
– W 2010 roku startowała Pani
w wyborach jako osoba dotychczas
niezwiązana z polityką. Pomogło to
Pani, czy wręcz przeciwnie? Planowała Pani wówczas, że przez kolejne
kadencje będzie Pani zarządzała
miastem?
– Szczerze mówiąc, ciężko wraca mi
się do tamtych wspomnień. To był bardzo trudny okres w moim życiu, bo był
to czas tuż po tragedii rodzinnej, która
mnie dotknęła. Jakby tego było mało,
to zostałam niesprawiedliwie zwolniona z MOPS-u, któremu poświęciłam
większość swojego życia zawodowego. Potwierdził to zresztą później sąd.
Ciężko mi powiedzieć, jakie myśli
miałam wtedy w głowie, bo targały
mną silne emocje. Żeby nie zwariować,
musiałam je przekuć w działanie. Nigdy wcześniej nie miałam „zapędów”
do rządzenia miastem. Wystarczało mi
robienie tego, co kochałam – pomaganie ludziom w potrzebie. W Rudzie
Śląskiej zaczęło się jednak źle dziać
– podjęto niefortunne decyzje, które do
dziś „odbijają się czkawką” wszystkim
mieszkańcom. Byłam wtedy w takim
momencie swojego życia, że pomyśla-

Dekada zmian
łam, iż nie mam nic do stracenia. Paradoksalnie trudna sytuacja, w której się
znalazłam, sprawiła, że kreśliło mi się
wiele pomysłów na to, jak zmienić nasze miasto na lepsze i wyprowadzić je
z dołka. To była odskocznia od problemów. Choć byłam pewna swego programu wyborczego, to nie miałam
przekonania, że idę po zwycięstwo.
Nie miałam tak zwanego „zaplecza”,
chociaż pomagały mi osoby, które miały już doświadczenie samorządowe.
Nie szły za mną też żadne partyjne pieniądze. Z perspektywy czasu uważam
jednak, że to mi pomogło. Jak się nie
ma wszystkiego podanego „na tacy”, to
trzeba mocniej się starać, a satysfakcja
z ciężkiego wysiłku jest nieporównywalnie większa.
– W 2010 roku wygrała Pani
„o włos” z ówczesnym prezydentem
Andrzejem Stanią. Zdobyła Pani
o około 300 głosów więcej. W kolejnych wyborach miała już Pani dużo
silniejszą pozycję – w 2014 roku
w drugiej turze zdobyła Pani niemal
5700 głosów więcej niż Aleksandra
Skowronek, która dwa lata temu
„przepadła” już w pierwszym głosowaniu, a w 2018 roku miała Pani
prawie 9600 głosów więcej niż Marek Wesoły. Z tego wychodzi, że
z czasem ma Pani coraz silniejszy
mandat do sprawowania władzy
w mieście. Co się zatem takiego dzieje, że ciągle nie ma Pani większości
w Radzie Miasta? Może jak w innych
samorządach powinna Pani „oddać”
któremuś z ugrupowań stanowisko
wiceprezydenta?
– Gdy ogłosiłam start w ostatnich
wyborach, to przedstawiłam kandydatów na wiceprezydentów. Zrobiłam to
jako jedyna. Mieszkańcy wiedzieli, że
oddając głos na mnie, głosują też na
mój zespół. To dobra i merytoryczna
ekipa, a sprawdzonej drużyny się nie
zmienia. Koalicja w zamian za stanowiska w zarządzie, w moim przypadku
nie wchodzi w grę, chociaż patrząc na
inne samorządy, wiem, że taki układ
wiele by ułatwił. Nie zmienia to jednak
faktu, że jestem otwarta na współpracę.
Nie zawsze mogę jednak iść na ustępstwa, zwłaszcza tam, gdzie naruszyłabym prawo albo dyscyplinę finansów
publicznych. W pewnych kwestiach
można spotkać się w pół drogi, ale są
sprawy, w których tak się po prostu nie
da i z tego powodu czasem nie przechodzą ważne uchwały, zwłaszcza mające konsekwencje finansowe. Nie
oskarżam nikogo o złą wolę, bo wszystkim nam zależy na dobru miasta
i mieszkańców. Tyle tylko, że łatwo podejmuje się decyzje, kiedy nie ponosi
się za nie bezpośredniej odpowiedzialności. Mieliśmy tego przykład na ostatniej sesji, gdy nie przegłosowano nowej stawki opłaty śmieciowej. Rozu-

miem, że trzeba dbać o to, by portfele
mieszkańców nie zostały nazbyt nadwyrężone. Pełna zgoda. Z drugiej jednak strony trzeba dbać też o portfel
miasta. Miejskiego budżetu nie można
drenować bez końca, bo źle się to skończy, a ostatecznie i tak straci na tym
lokalna społeczność, tylko w innej formie. Nie umiem tego pojąć, że w niektórych miastach podwyżki cen odpadów przechodzą bez problemów, ja
natomiast nie śpię po nocach, bo muszę
się martwić, żeby w przyszłym roku
z Rudy Śląskiej nie zrobił się drugi Neapol i miasto nie utonęło w śmieciach.
– Jak to?
– To proste. Już teraz wiemy, ile będzie nas kosztował odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tych wartości nie
wzięliśmy „z sufitu”, tylko z ofert wykonawców, którzy przystąpili do przetargu. Trzeba było go wprawdzie unieważnić, ale nierealne jest, by stawki
w kolejnych postępowaniach były rażąco niższe. Po przekalkulowaniu okazało
się, że urealniona stawka opłaty śmieciowej to 30 zł, a co za tym idzie, trzeba
podwyższyć opłatę. I tu pojawia się problem, bo opozycja nie chce tego zrobić,
a ja bez tego nie mogę podpisać umowy,
bo nie będę miała odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.
– Czyli sytuacja jest patowa.
– Sytuacja patowa to sytuacja bez
wyjścia. Tu rozwiązanie jest, dlatego
będziemy jeszcze rozmawiać z radnymi, by dali się przekonać. Zadeklarowałam, że przygotujemy specjalny program osłonowy dla osób najuboższych
i słowa dotrzymam. Wiem, że to trudna
i niepopularna decyzja, ale również do
takich zostaliśmy jako samorządowcy
powołani. Oczywiście rozumiem to, że
można się obawiać odium i krytyki, ale
jeżeli ma to coś ułatwić, to biorę za to
pełną odpowiedzialność. Niech to mnie
mieszkańcy rozliczą z tego w następnych wyborach.
– Czyli myśli już Pani o następnej
kadencji?
– A czy ja powiedziałam, o które wybory chodzi? (śmiech) Mam wystarczająco dużo pomysłów do tego, by
przez kolejne lata uczestniczyć w życiu
publicznym, prezydentura to tylko jedna z możliwości.
– Która z tych kadencji była najtrudniejsza?
– Pierwsza, choć obecna zaczyna
być równie trudna. Dziesięć lat temu
nie miałam jednak żadnego doświadczenia w zarządzaniu miastem. Powiem szczerze, gdy zaraz po zaprzysiężeniu z szafy zaczęły wypadać kolejne
głęboko poukrywane „trupy”, to miałam ochotę uciec. Przypomnę, że dopiero po objęciu przeze mnie w grudniu
2010 r. stanowiska, okazało się, jaki
będzie budżet na kolejny rok – dziurawy jak ser szwajcarski. Do dziś też nie

zapomnę, jak przyszli do mnie przedstawiciele zakładu energetycznego
i zagrozili, że jeżeli nie zapłacę faktury,
to wyłączą prąd. Zapytałam dość naiwnie: „Jak to? W całym urzędzie?”. Odpowiedzieli: „Nie w urzędzie, w całym
mieście”. Już nie pamiętam, czy z wrażenia zrobiło mi się ciepło czy zimno,
ale wiem jedno – nieomal zemdlałam
z nerwów. Takich „pożarów” do ugaszenia było bardzo wiele. Trzeba było
też mocno zacisnąć pasa. Dlatego tak
naprawdę mogłam zacząć realizować
swoje pomysły dopiero w drugiej kadencji, bo wcześniej nie było na to pieniędzy. Wszystko szłoby bardzo dobrze, gdyby w ubiegłym roku nie zostały wprowadzone zmiany, przez które
samorządy w całym kraju utraciły
część dochodów. Z powodu zmian podatkowych nasze wpływy z tytułu
udziału w podatku PIT tylko w tym roku są mniejsze o około 10 mln zł,
a przypomnę, że w ostatnich latach stale zwiększały się. I to właśnie z tej nadwyżki mogliśmy pokrywać rosnące
koszty ustawowych podwyżek wynagrodzeń. Teraz nie ma na to szans.
Chcę, żeby to jasno wybrzmiało – ja
nie kwestionuję zasadności stałego
podwyższania wynagrodzeń, bo jest to
rzeczywiście potrzebne. Mój sprzeciw
budzi jednak metoda, którą się to robi,
bo obóz rządzący realizuje swoje pomysły i obietnice kosztem samorządów
i to bez odpowiedniej rekompensaty.
– Czy to dlatego wyłączyła Pani
oświetlenie w mieście? Swoją drogą
ta dekada Pani rządów spina się
pewną symboliczną klamrą.
– Z powodu konieczności cięcia
kosztów na stałe wyłączona jest tylko
jedna trzecia latarń. Natomiast faktem
jest, że w ramach protestu przeciw polityce finansowej rządu wyłączyliśmy
w niektórych miejscach całe oświetlenie uliczne, ale tylko jednego dnia i tylko na jedną godzinę. To była ogólnopolska akcja, w której udział wzięło
ponad 50 samorządów, może nawet
więcej.
– Były głosy, że nie robicie w ten
sposób na złość rządowi, tylko mieszkańcom.
– To nie było robienie nikomu na
złość, tylko pokazanie, do czego może
doprowadzić dalsze ograniczanie samorządności i zawetowanie unijnego
budżetu. Możemy zostać bez pieniędzy, a jak nie będziemy płacić faktur, to
odetną nam prąd. Bardzo często publikuję na Facebooku dane finansowe dotyczące miasta. Myśli Pani, że ile osób
to czyta? Tylko „koneserzy”. Od władz
miasta oczekuje się, że na wszystko będzie – że znajdą pieniądze na sport, stypendia, imprezy kulturalne, a także na
inwestycje na każdym rogu. Ta lista
potrzeb jest naprawdę długa, tylko pytanie, skąd mamy na to wziąć, skoro

Foto: mat. pras.

8 grudnia 2010 roku
Grażyna Dziedzic po raz
pierwszy została
zaprzysiężona na urząd
prezydenta miasta.
Czas więc podsumować
minione dziesięć lat. Jakie
dzisiaj jest nasze miasto i co
zmieniło się od momentu,
kiedy Grażyna Dziedzic
została prezydentem?

ogranicza się nam dochody? Samorządy naprawdę całkiem dobrze funkcjonowały i swoimi działaniami napędzały gospodarkę. Zabrano nam jednak
część pieniędzy, a na „otarcie łez” tworzy się różnego rodzaju rządowe fundusze. Tylko czy rzeczywiście w Warszawie wiedzą, co jest nam potrzebne
w Rudzie Śląskiej?
– Jako prezydentowi miasta pandemia bardzo daje Pani popalić?
– Z tak ogromnym kryzysem jeszcze
nie mieliśmy do czynienia. Niestety,
jego pełne skutki dopiero odczujemy
i to zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Na domiar
złego w najbliższych latach będziemy
musieli stawić czoła restrukturyzacji
sektora energetycznego. We wrześniu
przygotowaliśmy diagnozę aktualnej
sytuacji miasta w obliczu obecnych
zmian zachodzących w górnictwie.
Wyliczyliśmy, że łączne koszty przeprowadzenia transformacji gospodarczej w Rudzie Śląskiej wynieść mogą
nawet 5 mld zł, a gros tych środków
stanowią koszty przygotowania oraz
zagospodarowania terenów przemysłowych. W Rudzie Śląskiej jest ich ponad
600 ha, co stanowi blisko 8 proc. powierzchni miasta. Co ważne, część
z nich jest gotowa do zainwestowania
„od zaraz”. W trzech ruchach kopalni
„Ruda” zatrudnionych jest obecnie ponad 7 tys. osób, z czego ponad 3,7 tys.
to rudzianie. Dodatkowo kopalnie te
współtworzą kolejnych 21 tys. miejsc
pracy w firmach i przedsiębiorstwach
okołogórniczych. Cała branża górnicza
w Rudzie Śląskiej generuje dla budżetu
miasta niemalże 40 mln zł rocznie.
Liczby te ukazują skalę uzależnienia
miasta od sektora wydobywczego, dlatego musimy już dziś myśleć o tym, jak
będzie wyglądało życie w Rudzie Śląskiej „po górnictwie”, za 10, 15, czy 20
lat. Do tego potrzebujemy jednak
wsparcia rządu. Niestety, gminy górnicze są pomijane w dyskusji nad restrukturyzacją branży, a przecież to na
poziomie lokalnym będziemy odczuwać jej największe skutki.
– Zatem na polityczną emeryturę
chyba się Pani szybko nie wybierze?
– Jak już, to samorządową. Zawsze
powtarzam, że nie jestem politykiem,
tylko samorządowcem. Ale rzeczywiście – nie wybieram się.
– Dziękuję za rozmowę.
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INWESTYCJE

Po modernizacji cała placówka przy
ul. Wolności 26 ma do dyspozycji
ok. 1430 m2. – Rudzkie muzeum zyskało zupełnie nowy charakter, a wystawa
„Czas to pieniądz” z pewnością będzie ciekawą, nową odsłoną naszej
historii – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 9,2 mln zł, z czego
blisko 4 mln zł pochodzi ze środków
unijnych.
Do remontu dołożyła się również
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropo-

lia, która przekazała na ten cel
333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Zakres wykonanych
w muzeum prac objął m.in.: wymianę
poszycia dachowego z blachy na dachówkę, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania
i wentylacji, instalację nowoczesnego
monitoringu wizyjnego oraz systemu
przeciwpożarowego. Wewnątrz budynek został dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wybudowano dodatkową klatkę schodową, w której umieszczono windę.
– Również pomieszczenia biurowe
przeszły gruntowny remont, a przestrzenie wystawiennicze przygotowane są zgodnie z projektem wystawy
stałej, wykonanym przez profesjonalne biuro architektoniczne – mówi
Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum
Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. – W ramach
inwestycji przywrócona została także
kawiarnia, która funkcjonowała w budynku jeszcze w latach 80. ubiegłego
wieku – dodaje. Na zewnątrz wymieniono schody od strony frontowej,
a fasada budynku muzeum została
podświetlona.
Dodatkowo wykonane zostało profesjonalne nagłośnienie do wystawy
„Czas to pieniądz”. Wirtualnymi prze-

Foto: UM Ruda Śląska

Muzeum Miejskie po gruntownej modernizacji

Foto: UM Ruda Śląska

Około 900 metrów
kwadratowych przestrzeni
wystawienniczej zyskało po
remoncie Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej. Obiekt
ma też nową dachówkę
i efektowne oświetlenie
fasady. Właśnie zakończyły
się roboty budowlane.
Teraz czas na wykonanie
nowej wystawy stałej „Czas
to pieniądz”, po której
oprowadzać będą wirtualni
przewodnicy – Karol Godula
i Joanna Gryzik.

W ramach prac m.in. odnowiono elewację budynku.

wodnikami po ekspozycji i zarazem
po świecie ekonomii będą dwie sztandarowe dla Rudy Śląskiej i dla fenomenu kapitalistycznych fortun postacie: Karol Godula, który świadczy
swoim życiem o tym, że poprzez wykształcenie, pracowitość, inwencję
i konsekwencję jednostka potrafi prawie z niczego stworzyć imperium
przemysłowe na skalę europejską oraz
Joanna Gryzik, która wielokrotnie pomnożyła otrzymany od niego w spadku majątek. Ekspozycja będzie zloka-

Po modernizacji Muzeum Miejskie ma ok. 1,5 tys. m2 powierzchni.

lizowana na dwóch kondygnacjach
– na parterze i na piętrze prawego
skrzydła oraz w łączniku budynku.
Lewe skrzydło przeznaczono na pomieszczenia administracyjno-biurowe
dla pracowników muzeum oraz na
wystawy czasowe.
Renowacji została poddana także
elewacja, a podwórko muzeum zyskało nową powierzchnię z kostki granitowej i ogrodzenie. Warto dodać, że
cały budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont zakończył się 30 listopada
br. Prace nad modernizacją Muzeum
Miejskiego trwały od 2017 roku.
W pierwszym etapie wykonane zostały roboty związane z adaptacją i przebudową pomieszczeń po byłym komisariacie Policji i wykonaniem klatki
schodowej wraz z windą. Drugi etap,
rozpoczęty w sierpniu ubiegłego roku,
obejmował remont budynku i obejścia
muzeum oraz przystosowanie pomieszczeń pod aranżację nowej wystawy stałej.
IM

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ponad 11 mln zł z miejskiej
kasy mają otrzymać
w przyszłym roku rudzkie
organizacje pozarządowe.
Radni przyjęli program
współpracy w tej sprawie.
Jednogłośnie przyjęto
również ,,Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021”.
– „Program współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
to dokument określający zasady polityki realizowanej przez nasz samorząd
wobec sektora pozarządowego – tłumaczy Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji
pozarządowych. – Obejmuje m.in. cele
i zasady współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz sposoby ich realizacji – wymienia.
Ważną częścią tej współpracy jest
wsparcie finansowe. Najczęściej odbywa się ono w formie otwartych
konkursów, w ramach których organi-

Programy współpracy przyjęte

zacje otrzymują środki na realizację
zadań publicznych, dotyczących m.in.
zdrowia i profilaktyki, sportu, aktywizacji osób starszych, ekologii i ochrony zwierząt czy kultury i sztuki. Powierzenie realizacji danego zadania
może być wieloletnie, choć nie dłuższe niż na 5 lat. Kilkuletnia współpraca dotyczy najczęściej zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Organizacje mogą również z własnej
inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, w tym również takiego, które do tej pory było realizowane w inny sposób. – Ta opcja daje
organizacjom wiele możliwości, dlatego szczególnie zachęcam członków
NGO-sów do zapoznania się z jej zasadami – podkreśla Jerzy Szczerbiński.
Miasto dofinansowuje również
wkład własny do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. – Potrzeby zarówno mieszkańców, jak i organizacji, które chcą nieść pomoc, są
bardzo duże – mówi Jerzy Szczerbiński. – Dlatego zachęcamy do pozyskiwania wsparcia spoza miasta, np. ze
środków wojewódzkich, ministerialnych czy europejskich, oferując przy
tym pomoc nie tylko finansową, ale

również merytoryczną – podkreśla.
Warto dodać, że w ciągu roku miasto
we współpracy z około 80 organizacjami pozarządowymi realizuje ponad
70 zadań publicznych.
Współpraca samorządu z pozarządowcami obejmuje także aspekty pozafinansowe. Miasto pomaga organizacjom w pozyskaniu lokalu, udostępnia
miejską bazę techniczną, informuje
o planowanych przez miasto zadaniach
do realizacji na kolejny rok oraz organizuje szkolenia dla przedstawicieli
NGO-sów. Samorząd oferuje również
wsparcie merytoryczne i promocyjne,
podejmuje inicjatywy integrujące trzeci sektor, udziela rekomendacji i pomocy w pozyskiwaniu darczyńców. Warto
dodać, że na miejskim portalu
www.rudaslaska.pl umieszczane są
bieżące informacje przydatne pozarządowcom, m.in. o konkursach, a także
o działalności i osiągnięciach rudzkich
organizacji.
Na realizację programu w 2021 roku
zarezerwowano ponad 11 mln złotych.
– Niestety, sytuacja finansowa samorządu powoduje konieczność cięć wydatków również na trzeci sektor – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
– Pamiętajmy jednak, że wyznaczony
budżet, jak i lista wymienionych w do-

kumencie zadań mogą zostać zwiększone, jeśli pojawią się źródła finansowania i uzasadnione potrzeby – dodaje.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest 139 stowarzyszeń rejestrowych, 57 stowarzyszeń sportowych, 18 stowarzyszeń
zwykłych oraz 32 fundacje. Ich działalność obejmuje wszystkie aspekty
życia społecznego. Rudzkie NGO-sy
niosą wsparcie osobom chorym i ich
rodzinom, aktywizują mieszkańców,
prowadzą szeroką działalność edukacyjną, organizują ciekawe wydarzenia
i dbają o bezpieczeństwo publiczne.
– Za działalnością każdej organizacji
stoi grupa ludzi o wielkich sercach,
która jest gotowa nieść pomoc drugiemu człowiekowi – mówi odpowiedzialna za sprawy społeczne wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie
nadal bliska i coraz więcej osób będzie się włączać w działalność trzeciego sektora – dodaje.
Rudzcy radni przyjęli również
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2021”. Program zakłada przede
wszystkim wspólne działanie samorządu, placówek oświatowych, ośrodka

pomocy społecznej, policji, sądu i organizacji pozarządowych na rzecz profilaktyki oraz minimalizacji szkód, zarówno indywidualnych, jak i społecznych, wywołanych alkoholizmem
i narkomanią. Zaangażowane w program jednostki prowadzą akcje edukacyjne i zapobiegawcze, integrują osoby
uzależnione i ich rodziny, oraz prowadzą leczenie i rehabilitację. – By nasze
działania były efektywne, muszą być
podejmowane systemowo i konsekwentnie – zaznacza Katarzyna Maćkowska,
pełnomocnik
prezydenta
miasta
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Miasto wdraża określone formy pomocy dla rodzin z problemem uzależnień, m.in. w zakresie minimalizowania szkód ekonomicznych, wspiera
funkcjonowanie placówek wsparcia
dziennego, a także buduje system przepływu informacji i danych dotyczących
problemu nadużywania alkoholu, używania narkotyków czy przemocy w rodzinie. Program jest częścią Miejskiej
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, a źródłem jego finansowania są opłaty z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. W przyszłym
roku ma to być 2,9 mln zł.
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– Ile rocznie w naszym kraju przeprowadzanych jest przeszczepów?
– W tym roku mamy ok. 1900 osób
na liście oczekujących na przeszczep,
przy czym najczęściej są to pacjenci
krytycznie chorzy, którzy mają określony krótki czas przeżycia lub też ich
funkcjonowanie jest bardzo utrudnione
z powodu choroby (np. w przypadku
niewydolności nerek). Warto podkreślić, że leczenie transplantacją sprawia,
że ludzie mogą wrócić do normalnego
życia, którego byli pozbawieni przez
ostatnie lata. Niestety każdego roku
umiera ok. 200 osób, które nie doczekują przeszczepu. Istnieje też grupa
osób z urazami np. gałki ocznej wymagających przeszczepu tkankowego
(rogówki). Na tej liście oczekuje
ok. 3 tys. osób. Jeżeli chodzi o nasz
szpital, to rocznie zgłaszamy ok. 5-6
potencjalnych dawców.
– Co, jako Polacy, wiemy o transplantacji? To przecież temat, którego
nie porusza się na co dzień.

Transplantacja – temat tabu?
– Zacznijmy od tego, że większość
osób myśli o transplantacji w takim
kontekście, że może być potencjalnym
dawcą. Natomiast dużo bardziej prawdopodobna sytuacja jest taka, w której
nasze życie, czas jego trwania oraz
zdrowie będzie uzależnione od tego, że
to właśnie my będziemy potrzebowali
przeszczepu z powodu m.in. niewydolności serca, płuc, czy nerek. Badania
mówią o tym, że ponad 90 proc. akceptuje przeszczepienie narządów. Natomiast niepokojące jest to, iż tylko
ok. 20 proc. Polaków wie, jakie są regulacje w tym zakresie. Nie dotyczy to
tylko „przeciętnego Kowalskiego”, ale
także osób ze środowiska medycznego.
Funkcjonuje wiele takich mitów, które
krążą wokół dziedziny medycyny, jaką  
jest transplantologia. Najczęstszy jest
taki, że dawcami narządów są ofiary
wypadków komunikacyjnych, choć
stanowią oni ok. 30 procent całej grupy. Głównymi przyczynami śmierci
mózgu są choroby naczyniowe mózgu
(m.in. udar). Jest to ponad 50 procent
potencjalnych dawców narządów. Kolejnym mitem jest to, że najczęściej są
to młodzi ludzie. Natomiast ponad
50 proc. dawców to osoby powyżej
52. roku życia. Ponadto błędnie uważamy, iż najczęstszą przyczyną przeszczepów jest wrodzona niewydolność
narządów. Zadaniem transplantologii
jest odtworzenie funkcji narządów, gdy
te zostały utracone. Potrzeba przeprowadzenia przeszczepu wynika z rozwoju chorób nabytych i długoletnich,
które postępują i wyłączają funkcje poszczególnych narządów.
– Jakie wobec tego obowiązują zasady, jeżeli chodzi o przeszczepy narządów?

– Na całym świecie regulacje te są
nieco inaczej skonstruowane. W Polsce
funkcjonuje zasada tak zwanej domniemanej zgody przy zarejestrowanym
sprzeciwie. Oznacza to, że każdy z nas
z założenia wyraża zgodę na pobranie
narządu, o ile nie wyrazi formalnego  
sprzeciwu. Istnieją trzy możliwości, by
to zrobić. Jedną z nich jest Centralny
Rejestr Sprzeciwów (CRS), czyli baza,
w której każdy może zarejestrować się
jako osoba sprzeciwiająca się pobraniu
narządów w sytuacji, gdy dojdzie do
śmierci mózgu. W Polsce mamy
ok. 38 mln mieszkańców, a w CRS zarejestrowanych jest jedynie ok. 37-38
tys. osób. Drugim sposobem wyrażenia
sprzeciwu jest przygotowanie na początku hospitalizacji dokumentu w tej
sprawie przez osobę, której sprawa dotyczy. Trzecia forma sprzeciwu to ustna deklaracja na dowolnym etapie swojego życia w obecności dwóch świadków. Niepokojące jest to, że większość
osób nie wie, jakie są zasady w transplantologii. Kolejny problem jest taki,
że jedynie ok. 25 procent osób rozmawia na ten temat ze swoją rodziną lub
przyjaciółmi. Zderzamy się z tym dopiero w przypadku śmierci bliskiej osoby. Przy ogromie cierpienia i emocji
trzeba zmierzyć się z zupełnie nowym
tematem.
– Myślę, że może to wynikać z tego, iż nasza wiedza opiera się np. na
tym, co widzimy w filmach. A jak wygląda to naprawdę?
– Większość przeszczepów w Polsce
pochodzi od tzw. martwych dawców,
u których została rozpoznana śmierć
mózgu. Trzeba jednak podkreślić to, że
w transplantologii nie mówimy o rzeczach niedokonanych. Jeżeli pacjent

jest leczony na oddziale intensywnej
terapii, to do momentu stwierdzenia
śmierci mózgu, w ogóle nie ma mowy
o transplantacji. Stwierdzenie śmierci
mózgu nie służy temu, żeby przeprowadzać proces transplantacji. Naszym
naczelnym celem jest leczenie pacjenta
i absolutnie nie zakładamy tego, że będzie on mógł być potencjalnym dawcą.
Stwierdzenie śmierci mózgu jest ściśle
określone procedurami. Dopiero wówczas rozpoczynamy tzw. autoryzację,
czyli sprawdzamy, czy w CRS został
zarejestrowany sprzeciw ze strony danej osoby. Jeżeli uzyskujemy odpis, że
nie ma takiego wniosku, analizujemy
dokumentację, w której mogła zostać
złożona pisemna forma sprzeciwu. Dopiero trzeci punkt to rozmowa z rodziną na temat tego, czy ktoś bliski był
świadkiem oświadczenia pacjenta
w sprawie przeszczepu narządów. Lęk
i cierpienie powoduje, że rodziny często nie wyrażają na to zgody. My jednak nie o to pytamy, bo osoby bliskie
mogły być jedynie świadkiem takiego
ustnego oświadczenia. Dlatego wspominałem o tym, jak ważna jest rozmowa o transplantacji w gronie rodziny.
Mało tego, dane mówią o tym, że nawet jeżeli wiemy, iż dany człowiek
zgodził się na pobranie narządów do
przeszczepu, to zaledwie połowa rodzin powtórzy to zdanie lekarzowi.
Zdarzały się sytuacje w rudzkim szpitalu, że przygotowywaliśmy się do procedury pobrania, ale na pewnym etapie
rodziny wskazywały na to, iż jednak
były świadkami sprzeciwu pacjenta
w sprawie transplantacji. Równocześnie jednak nie zarejestrowano takiego
formalnego oświadczenia. Emocje powodują, że nie chcemy przysparzać so-

Foto: arch. prywatne

O transplantacji rozmawia
się rzadko lub wcale. To
powoduje, że zderzamy się
z tym tematem dopiero
w momencie śmierci bliskiej
nam osoby. Tymczasem
przeszczep narządów to
dla innej osoby szansa
na nowe życie. O tym,
dlaczego tak ważna jest
wiedza o transplantacji,
rozmawiamy z dr. Dariuszem
Korzeniem, anestezjologiem
oraz koordynatorem
transplantacyjnym w Szpitalu
Miejskim w Rudzie Śląskiej.

bie dalszego cierpienia i my tego absolutnie nie potępiamy.
– Z racji tego, że nadal mamy epidemię koronawirusa, muszę zapytać
o to, czy wpłynęło to na liczbę przeprowadzanych przeszczepów?
– W początkowym okresie roku
wszyscy uczyliśmy się żyć z epidemią.
Obecnie działamy zgodnie ze stanowiskiem Poltransplantu, czyli Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego
ds. Transplantacji, które mówi o tym,
że nie należy kwalifikować do przeszczepu osób, które mają dodatni wynik na COVID-19 lub u których toczy
się proces zapalny mogący odpowiadać
przebiegowi infekcji SARS-CoV2. Nie
wiemy, jakie konsekwencje przyniesie
ta choroba, więc musimy działać prewencyjnie. W tej chwili koronawirus
traktowany jest jak inne choroby wykluczające typu nowotwór oraz zaawansowane choroby naczyniowe
(miażdżyca), czy metaboliczne (cukrzyca).
Joanna Oreł

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

a teraz musieliśmy poczynić pewne
choinka, która z pewnością spodoba
oszczędności, dlatego zdecydowaliśmy,
się rudzianom – zaznacza prezydent
że świątecznych ozdób będzie mniej.
Dziedzic.
Mimo wszystko są one piękne i z pewChoinka na Placu Jana Pawła II ma
nością umilą świąteczny czas mieszwysokość 12 metrów. Na jej wierzkańcom Rudy Śląskiej – dodaje.
chołku można podziwiać świecącą
Światełka i dekoracje przestrzenne 3D zostały zamontowane m.in. na słupach oświetlenia ulicznego. Są to: bombki zawieszone na gałązce,
bombki z gwiazdkami, choinki, gwiazdy oraz śnieżynki.
W kilku miejscach zainstalowane zostały także wolnostojące ozdoby przestrzenne.
– Pojawiły się one na przykład na placu Jana Pawła II.
Jest to duża bombka ozdobiona śnieżynkami, do której
wnętrza można wejść i zrobić
sobie zdjęcie. Na rynku stanęła także piękna, kolorowa Na rynku ustawiono m.in. świetlną „kartkę”, przy której można sobie robić zdjęcia, a także choinkę.

Foto: JO

– Zawsze staramy się, żeby w Rudzie
Śląskiej czuć było zbliżające się święta
Bożego Narodzenia. Niestety, w tym
roku będzie skromniej niż dotychczas
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – W ubiegłym roku
zamontowaliśmy około 270 dekoracji,

Ruda Śląska zalśniła na święta

Foto: JO

W Rudzie Śląskiej można
poczuć atmosferę świąt.
Na ulicach pojawiły się
92 ozdoby, które
zainstalowane zostały na
latarniach oraz
w centralnych punktach
miasta. Na placu Jana
Pawła II tradycyjnie jak co
roku ustawiono oświetloną
choinkę oraz ozdoby. Tym
razem jest to bombka
i kartka świąteczna.

gwiazdę 3D, a choinkę oplatają srebrne warkocze świetlne oraz świecące
czerwono-srebrne bombki. Specjalnie
oświetlony został również zabytkowy
wagon na rondzie w Chebziu, który
w tym roku zaświecił trzema kolorami.
Biały jest dach tramwaju, a jego boki
są różowo-fioletowe. Z kolei w kopalnianych wagonikach na rondzie w Halembie pojawiły się prezenty, a przed
nimi renifer.
Koszt świątecznego oświetlenia
miasta w tym roku wyniesie prawie
150 tys. zł. Kwota ta obejmuje wynajem, montaż, utrzymanie, konserwację
oraz ewentualne naprawy, a następnie
demontaż oświetlenia. Trzeba dodać,
że w tym roku z powodu epidemii
w Rudzie Śląskiej nie odbędą się tradycyjne wydarzenia i atrakcje, takie
jak jarmark bożonarodzeniowy czy
Rudzki Wigilijny Stół.

AL
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Projekt

„Zagospodarowanie wód opadowych
wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście
Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – etap I”

jest elementem opracowanego wieloletniego programu inwestycyjnego
przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy zbiorników retencyjnych.
4 lipca 2019 r. miasto zawarło umowę na dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu: 18 298 902 zł brutto, w tym: 14 461 961 zł
stanowią koszty kwalifikowane. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych: 12 292 666,53 zł
Cel projektu jest zgodny ze strukturą
celową programu adaptacji do zmian
klimatu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian
klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
Realizacja celu głównego projektu
pozwoli na osiągnięcie efektów nie
tylko bezpośrednio w zakresie zwiększenia odporności miasta na zmiany
klimatyczne oraz adaptacji do zmian
klimatu poprzez wzmocnienie systemu gospodarowania wodami opadowymi, a w jej ramach ochrony przeciwpowodziowej, ale pośrednio także
w sferach: społeczno-kulturowej i gospodarczej, a częściowo również
w sferze ekonomicznej. Realizacja ce-

lu głównego przyczyni się do odbudowy i modernizacji systemu gospodarowania wodami opadowymi, co będzie
skutkować także zabezpieczeniem
ludności, obiektów przemysłowych
i innych gałęzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej.
Cele szczegółowe projektu są również zgodne z celami szczegółowymi
POIiŚ, a ich realizacja polegać będzie
na:
• poprawie zdecentralizowanego zarządzania wodą deszczową,
• optymalizacji zużycia wody w mieście,
• zwiększeniu znaczenia naturalnych
metod retencjonowania wody,
• budowie elementów błękitno-zielonej infrastruktury w postaci otwartych rowów oraz otwartych zbiorników retencyjnych z ujęciami do poboru nagromadzonej wody w celu
jej wykorzystania do podlewania
roślinności oraz zraszania placów
i ulic (poprawa komfortu termicznego mieszkańców),

• urozmaiceniu krajobrazu, stworzeniu miejsca życia roślin i zwierząt
preferujących wodne środowisko,
stworzenie aranżacji przestrzeni
miejskiej na potrzeby wypoczynkowe mieszkańców tzw. błękitna i zielona infrastruktura,
• rozpoznaniu zagrożenia podtopieniami i możliwości przeciwdziałania mu, przy wykorzystaniu najlepszych technologii oraz zgodnie
z wymaganiami prawodawstwa
wspólnotowego i krajowego,
• poprawie struktur organizacyjnych
ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania ryzykiem powodzi,
• przebudowie, odbudowie i budowie
dróg i urządzeń technicznych, które
umożliwiają gromadzenie wody
spływającej z jezdni i dachów w celu nawadniania zieleni miejskiej,
• zmniejszeniu zapotrzebowania na
ograniczone zasoby wodne,
• wprowadzeniu korzyści edukacyjnych,
• poprawie stanu ekologicznego arterii wodnych.

Etap I obejmuje:
• Kontrakt 1 – ul. Mazurska.
Rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej.
• Kontrakt 2 – ul. Piastowska.
Przebudowa ulicy Piastowskiej.
• Kontrakt 3 – ul. Piernikarczyka
Rozbudowa ulicy Piernikarczyka wraz
z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej.
• Kontrakt 4 – Planty Kowalskiego.
Utwardzenie nawierzchni parkingu
przy ulicy Planty Kowalskiego.
• Kontrakt 5 – ul. Cicha.
Rozbudowa ulicy Cichej w Rudzie
Śląskiej.
• Kontrakt 6 – ul. Grochowska.
Przebudowa ulicy Grochowskiej wraz
z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej.
• Kontrakt 7 – ul. Kingi/Na Piaski.
Budowa drogi wraz z odwodnieniem
pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski
w Rudzie Śląskiej – etap I.
• Kontrakt 8 – ul. Zjednoczenia.
Rozbudowa ulicy Zjednoczenia wraz
z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej.
• Kontrakt 9 – ul. Poranna.

Przebudowa drogi na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego
przy nr 97 do ulicy Porannej wraz
z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej.
• Kontrakt 10 – ul. Wyzwolenia.
Odwodnienie ulicy Wyzwolenia na
odcinku od budynku nr 142 do 86
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
• Kontrakt 11 – likwidacja uszczelnienia parkingów przy ul. Markowej i Lecha.
Realizacja przedsięwzięcia
skutkować będzie osiągnięciem
następujących wskaźników
produktu:
1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 2,9 km.
2. Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 5,1 km.
3. Liczba wybudowanych urządzeń
służących gospodarowaniu wodami
opadowymi: 15 szt.
Aktualnie prowadzona jest inwestycja odwodnienia w zakresie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku
nr 142 do budynku nr 8 wraz z budową
zbiornika retencyjnego. Niebawem ruszą roboty obejmujące rozbudowę
ul. Piernikarczyka wraz z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku.
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Wracają smaki dawnych lat...
Każdy, kto marzy
o powrocie do
przeszłości i smaku
chleba z dzieciństwa,
powinien zajrzeć do
nowej Piekarni Cukierni
Bindrich, która znajduje
się w Rudzie Śląskiej
przy ul. Solidarności 22.

Mieszkańców Halemby budzi codziennie zapach świeżo wypiekanych
bochenków chleba, bułek i drożdżówek. Woń roznosi się w powietrzu, nie
sposób przejść obojętnie obok tego
miejsca.
Podążając za zapachem, dotarliśmy
do wnętrza piekarni, gdzie przez okno
można zobaczyć, jak piekarze ręcznie
wyrabiają i wypiekają chleb jak za
dawnych lat. Wszystkie produkty powstają według starych, tradycyjnych
receptur, bez użycia środków konserwujących i spulchniających oraz na
naturalnym zakwasie.

Zostaliśmy poczęstowani chlebem,
który faktycznie był tak smaczny, jak
zapewniały sprzedawczynie. Wśród
asortymentu poza tradycyjnym chlebem mieszanym dostępne są również
chleby razowe, orkiszowe, owsiane,
czy z niskim indeksem glikemicznym.
Oprócz chleba można tutaj nabyć
drożdżówki i pączki – prawdopodobnie najlepsze w Rudzie Śląskiej. Ponadto jest szeroki wybór ciast, tortów
i kanapek. Na miejscu można wypić
kawę, herbatę, czy świeżo wyciskane
soki oraz spotkać się z przyjaciółmi.
Wnętrze jest ciepłe i przyjemne,
a obsługa pomocna. Na mapie Rudy
Śląskiej niewątpliwie brakowało takiego miejsca. Teraz jest i to czynne
7 dni w tygodniu.

REKLAMY | 9.12.2020
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Ostatnie miesiące i epidemia
koronawirusa pokazały, że wszyscy
na nowo przypomnieliśmy sobie,
jak ważne jest regularne oraz
prawidłowe mycie rąk. Dlatego
też Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, które od wielu lat
stara się edukować mieszkańców,
zorganizowało dla przedszkolaków
konkurs plastyczny oraz filmowy
pt. „Ręce myję – zdrowo żyję”.
Jego partnerami zostali: Rudzkie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI
oraz Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rudzie Śląskiej.
15 października obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. W tym roku święto
to nabrało szczególnego znaczenia. Z racji
tego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej postanowiło
zaprosić dzieci w wieku 5-6 lat do promowania nawyku częstego mycia rąk poprzez
udział w konkursie plastycznym i filmowym. – Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci jest niezwykle istotne z racji tego, iż nie bez przyczyny mówi się, że
„czym skorupka nasiąknie za młodu, tym
na starość trąci”. Mycie rąk jest jedną
z najprostszych i najtańszych metod ograniczenia liczby zachorowań i walki z infekcjami, dlatego musimy uświadamiać o tym
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Edukacja przez zabawę, czyli jak ważna jest woda
jać nawyki higieniczne, ponieważ przekładają się one na zdrowie każdego człowieka. Często nawet dorośli nie wiedzą o tym,
że z powodu braku higieny rąk w miesiącach wiosennych i letnich jesteśmy narażeni na takie choroby, jak m.in. wirusowe
zapalenie wątroby typu A, dur brzuszny,
czy salmonelloza. Natomiast w okresie zimowym charakterystyczne są zachorowania wywołane wirusem grypy, czy obecnie
wirusem SARS-CoV-2 – wylicza Renata
Cieślik-Tarkota, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie
Śląskiej.
Jak wobec tego nie tylko za sprawą udziału w konkursie plastyczNagrody i dyplomy otrzymali:
nym, czy filmowym możemy na co
1. Hanna Staniukiewicz – ,,Zaczarowane
dzień uczyć dzieci postaw prozdroPrzedszkole”,
wotnych? – Trzeba zapewnić dziecku
2. Ryszard Sorys – MP nr 7,
odpowiednie miejsce do higieny rąk
3. Patrycja Kulpan – MP nr 24,
i zwykłe mycie rąk zamienić w dobrą
4. Bartek Sobociński, Emilia Dybała, Kinga
Fifagrowicz i Nina Warda – MP nr 35,
zabawę. W tym celu warto zakupić
5. Agata Sadowska, Aleksandra Bomba,
podstawkę pod umywalkę, mydło
Antonina Loewe, Hanna Król, Julia
o ciekawym zapachu lub piankę do
Litkowiec, Laura Frydrych, Nadia Kozok
mycia rąk. Ponadto można znaleźć
i Olga Podolska – MP nr 36,
sporo wierszyków, dzięki którym
6. Maja Kwak – MP nr 37,
w prosty i zrozumiały sposób może7. Hanna Łuczak, Antek Palacz, Magdalena
my nauczyć dziecko zasad higieny
Michalik i Paulina Kot – MP nr 38,
– mówi Renata Cieślik-Tarkota.
8. Antonina Dyrka i Jakub Ginter – MP nr 39
Rudzkie Stowarzyszenie InicjaDodatkową nagrodę za przygotowanie filmu
tyw Niebanalnych In-nI od lat orga„Ręce myję – zdrowo żyję” otrzymało
nizuje szereg zajęć edukacyjnych i akMP nr 35. Dzieci otrzymały zestaw
muzyczny Bum Bum Rurki.
tywizacyjnych dla dzieci i młodzież.

najmłodszych mieszkańców. To obowiązek
nas jako dorosłych. Jako spółka dostarczająca zdrową i bezpieczną wodę, chcemy
dbać nie tylko o środowisko, lecz również
o zdrowie nas wszystkich – podkreśla
Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o.
Konkurs
przeprowadzony
został
w dwóch kategoriach – prac plastycznych
przygotowanych przez przedszkolaków
oraz filmów nagranych przez przedszkola,
które miały nawiązywać do hasła „Ręce
myję – zdrowo żyję”. – Zasady higieny
osobistej należy kształtować u dziecka od
momentu, kiedy zaczyna się uspołeczniać.
Musimy już od wieku przedszkolnego wpa-

Dlatego też jego przedstawiciele po raz
kolejny włączyli się w organizację konkursu, którego inicjatorem jest PWiK Sp. z o.o.
– Dzieci mocno zaangażowały się zarówno
w przedstawienie hasła konkursu, jak
i przygotowanie prac. Przy okazji wykazały się dużą znajomością tematu, co nas
bardzo cieszy i taki zresztą był cel konkursu. W ten sposób najmłodsi mieszkańcy
utrwalili w swoich głowach zasady higieny, jak również fakt, że wodę należy szanować i używać mądrze – mówi Tomasz
Bartniczak, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

W rywalizacji wzięły udział przedszkolaki z ośmiu placówek. Jury konkursowe
przyznało dzieciom 22 równorzędne nagrody za prace plastyczne i jedną nagrodę
rzeczową dla przedszkola za najlepszy filmik. Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku nie odbyło się tradycyjne
spotkanie i podsumowanie konkursu. Nagrody i dyplomy zostały przekazane poszczególnym przedszkolom. Nagrodzone
prace można obejrzeć na stronie
www.pwik.com.pl w zakładce „Edukacja
ekologiczna” oraz na fanpage’u PWiK Ruda Śląska.
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HOROSKOP
WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – W Twoim życiu
pojawi się nowa osoba,
z którą nawiążesz bardzo
przyjacielskie relacje.
Byk – Unikaj dużych
konﬂiktów, zwłaszcza
z przełożonym, bo możesz więcej stracić niż
zyskać.
Bliźnięta – Czeka Cię
okres bardzo intensywnej pracy. Postaraj się
mierzyć siły na zamiary.
Rak – Czas zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Masz szansę pokazać
się z dobrej strony.
Lew – Szczęście Cię nie
opuści. Przed Tobą okres
pełen spotkań z wspaniałymi ludźmi.
Panna – Czasem lepiej
ugryźć się w język niż
powiedzieć o jedno słowo za dużo. Pamiętaj
o tym.

ROZRYWKA | 9.12.2020

12
Waga – Długie, chłodne
wieczory sprawią, że staniesz się melancholijna
i bardzo skora do łez.
Skorpion – Twoje mieszkanie domaga się porządków. Nie powinieneś leniuchować. Zabierz się
do pracy.
Strzelec – Przestań
ze wszystkiego robić tajemnice. Lepiej szczerze
porozmawiaj o swoich
kłopotach.
Koziorożec – Uważaj na
różne inwestycje, bo możesz paść oﬁarą oszustwa. Lepiej się z kimś
skonsultuj.
Wodnik – Uśmiechnij
się, bo wszystko ułoży
się po Twojej myśli. Bliska osoba sprawi Ci niespodziankę.
Ryby – Poczujesz się
zmęczona rutyną. Zajmij
się czymś nowym. Odkryjesz nową dziedzinę.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty),
ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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POZIOMO: 1 – koteria, 5 – duża łyżka,
8 – rodz. jedwabnej przędzy, 8 – płaksa,
11 – bojler, desorber, 12 – gród słowiański na
Rugii, 15 – szkielet cewki elektrycznej,
17 – wysuszony miąższ orzecha kokosowego,
20 – wentyl, kurek, 21 – obszary pokryte urodzajnymi madami, 24 – animozja, 25 – tarlak,
28 – tuman, 29 – instrument muz., 32 – nakładka, 33 – kajan, 36 – formuła, 39 – med.
rybia łuska, 42 – patronat, 43 – indomalajska
mrówka, 45 – lajny, niemiecka rasa owiec,
46 – abaka, 47 – urzędnik związany z wyładunkiem ze statku.
PIONOWO: 1 – metr sześcienny, 2 – dawn.
atrament, 3 – ozdoba tałesu, 4 – skóra cielęca,
5 – używka, 6 – plażowa sukienka, 7 – służy
do wyrobu papieru, 10 – chata górali kaukaskich, 13 – gat. bekasa, 14 – staropolska nazwa talizmanu, amuletu, 16 – atut, 17 – czarne
ptaki, 18 – stolica Czech, 19 – gat. papugi,
21 – szton, 22 – skała osadowa, 23 – ptak
z rzędu wróblowatych, 26 – opust, 27 – dawny dozorca koni w kopalni soli, 30 – rodz.
szerokiej siekierki, 31 – pierwiastek chem.,
34 – wyspa hiszpańska, 35 – śliwka chińska,
37 – dawny mieszkaniec Meksyku, 38 – ludowy poeta muzułmański, 40 – pastwisko w górach, 41 – nadawane na chrzcie, 44 – gatunek
wielkich mrówek.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
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„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 (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do

16

10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po
odbiór kuponu z krzyżówki „WR 46” zapraszamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich”
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
pod nr 889-771-365 – Ewę Szmajduch. Prawidłowe hasło: „Wielka przygoda”.
REKLAMA

Ryby na święta tylko ze sprawdzonego źródła, tylko z RYBOŁÓWKI
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – jedno z najważniejszych, najbardziej celebrowanych świąt w Polsce.
Jest to czas, kiedy spotykamy się ze swoimi bliskimi, zasiadamy do wieczerzy wigilijnej i każdy stara się,
aby produkty na wigilijnym stole były najsmaczniejsze i najlepszej jakości. Dlatego jako właściciele Rybołówki zadbaliśmy o to,
aby w naszej ofercie znalazły się tylko ZDROWE i NATURALNIE hodowane ryby.
Rybołówka jest znana z tego, że od wielu lat serwuje
ryby najwyższej jakości. W Rybołówce kupicie Państwo tylko prawdziwego polskiego karpia hodowanego
na pszenicy, dzięki czemu ma on niesamowity smak,
zapach i walory odżywcze. Polecamy również sprzedawane przez nas pstrągi z najlepszej polskiej hodowli
Złoty Potok oraz hodowane na miejscu sumy. Rybołówka może również poszczycić się wędzonymi naturalnie rybami o wyjątkowym zapachu i smaku. Oferujemy wędzone pstrągi, jesiotry, sumy, karpie, węgorze,
sielawy, dorsze, halibuty oraz makrele, a przed świętami polędwicę i własnoręcznie zrobioną kiełbasę z suma.
Jako przeciwnicy przemysłowego wędzenia i ludzie,
którzy są zwolennikami zdrowego jedzenia, nasze ryby
wędzimy w sposób tradycyjny, na dymie z drzewa.
Gwarantujemy, że każdy, kto kupi rybę wędzoną w Ry-

bołówce, już więcej nie skusi się na rybę z marketu.
Sekretem ryb wędzonych w Rybołówce jest to, że wędzimy je według trzech kroków: nacieramy rybę solą,
później zanurzamy ją na całą noc w specjalnie przez
nas skomponowanych przyprawach i ziołach, a następnego dnia wędzimy ją aż do zmierzchu. Używamy do
wędzenia drzewo z olchy i gruszy.
Dodatkowo tym, co nas wyróżnia, jest to, że specjalnie na życzenie naszych Klientów patroszymy i ﬁletujemy ryby.
Nasze ryby, pomimo że są o wiele smaczniejsze,
świeższe i zdrowsze od marketowych, to są konkurencyjne również cenowo, ponieważ to my jesteśmy producentami i kupując rybę w Rybołówce, kupujesz
„z pierwszej ręki” bez dodatkowej marży.
Zapraszamy! Chętnie podzielimy się tym, co mamy
najsmaczniejsze i najzdrowsze.

Gospodarstwo Rybackie RYBOŁÓWKA
poleca karpia polskiego prosto z hodowli
oraz inne ryby na świąteczny stół
Fish Park „RYBOŁÓWKA”, Kąty 13, Mikołów - Paniowy | www.rybolowka.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA | 9.12.2020

13

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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.

REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

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

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Solidnie i skutecznie! Tel. 519-639121.

Serdeczne
podziękowania

Rodzinie, Duchowieństwu,
Władzom Miasta, Delegacjom,
Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom i wszystkim, którzy
wspierali nas słowami otuchy
i modlitwą
oraz uczestniczyli
w uroczystościach
pogrzebowych
Męża, Ojca i Dziadka
śp.
Eugeniusza Marszałka
składają
pogrążne w smutku
żona Irena i córki z rodzinami

Sprzedam mieszkanie w Goduli, 48 m ,
2 pokoje, c.o., I piętro, 145 tys. Tel. 662243-804.
2

Kupię dom bez pośredników. Tel. 601740-858.
Halemba: wynajmę mieszkanie 40 m2, kamienica, ogród, dobry stan, tel. 691-267-689.

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

Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).

,,Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.
Michael Buchberger

Pani
Bożenie Skibie
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

Praca
Zatrudnię: instalatorów wod.-kan.
i c.o., elektryków, pracowników ogólnobudowlanych. Wymagane doświadczenie.
Tel. 604-908-300.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych, tel. 603-975-040.

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

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali współczucie i życzliwość oraz wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych
MOJEJ MAMY

śp. Łucji Rzepka
serdeczne podziękowania
składa
Halina Losa z rodziną

„Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją”.

Pani Mirosławie GAMBA
Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
w trudnych chwilach z powodu śmierci

Matki

składają koleżanki i koledzy z Wydziału

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

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

Pani
Mirosławie Gamba
naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
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

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson

Pani
Gabrieli Bok-Poppe
pracownicy Wydziału Kadr
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

na ręce Pani Katarzyny Kranz
składają
grono pedagogiczne i pracownicy
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Pani Bożenie Skibie
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MAMY
przekazują

koleżanki i koledzy
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Pani Mirosławie Gamba
naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Ruda Śląska, wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składa
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
Zakup i wymianę w latach 2021-2023:
– 27304 szt. wodomierzy suchobieżnych wraz z wbudowanym
modułem radiowym i oprogramowaniem w zasobach
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa
12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000
0302 0039 3751 do dnia 25.01.2021 r.
• 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 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faksem lub
e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 15,99 zł brutto.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia:
27.01.2021 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w ODK „Matecznik” przy ul. C. K. Norwida 26 w Rudzie Śląskiej w dniu 27.01.2021 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
przetargowe.
Wadium przetargowe dla wodomomierzy z wbudowanym modułem radiowym ustala się w kwocie 20.000 zł.
Wadium można wpłacać na konto w PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751 do dnia 26.01.2021 r. – do oferty należy dołączyć kopię
wpłaty.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na
konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczny.
Kontakt z oferentami pod nr. tel. 601-484-502 w godzinach 9.00-13.00.
Firmy, które uczestniczyły w unieważnionym przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy otrzymują Specyfikację bezpłatnie.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia,
że pracownicy RSM
w Wigilię skorzystają z dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny
26 grudnia 2020 r., który przypada w sobotę.
Tym samym Wigilia tj. 24.12.2020 r.
będzie dniem wolnym od pracy.
W dniach 24 i 25 grudnia br. Dyrekcja, Administracje i ODK RSM
nadal będą nieczynne.
Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne
jak w inne wolne dni w tygodniu.
Przypominamy telefon: 32 387-51-40.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.
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REMONTY

Dojazd do Burlocha bez wybojów
Droga dojazdowa do Burloch Areny w końcu została wyremontowana! Przez wiele lat było to niemożliwe ze względu na
nieuregulowany stan własności, a równocześnie jest to jezdnia prowadząca do jednego z największych obiektów rekreacyjno-sportowych w Rudzie Śląskiej, który odwiedzają nie tylko mieszkańcy naszego miasta.
Droga od ul. Bytomskiej do rolkowiska,
kortów tenisowych oraz obecnie sezonowego lodowiska przez wiele lat należała do
różnych właścicieli. Chodzi m.in. o działki
dawnej Kompanii Węglowej, a obecnie
Polskiej Grupy Górniczej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. – Droga od ul. Bytomskiej do Burloch Areny przebiega przez
nieruchomości, które posiadały różny stan
prawny, dlatego ich nabycie na rzecz gminy
Ruda Śląska wykonywane było na podstawie różnych przepisów prawa. Poszczególne działki zostały nabyte w różnych terminach – informuje Adam Nowak, rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu.

Droga dotychczas wykonana była
z trylinki, czyli z betonowych płyt. Te
pod wpływem czasu i eksploatacji uległy
zniszczeniu. Dziury i ubytki dawały się
we znaki kierowcom już od wielu lat.
Przejęcie drogi na własność przez gminę
umożliwiło przeprowadzenie remontu,
który w sumie kosztował ok. 90 tys. zł.
– Wyremontowany został odcinek drogi
o powierzchni 775 m2. Zostały wykonane
prace zgodne z przyjętymi specyfikacjami technicznymi, które zostały zakończone w dniu 27.11.2020 r. – informuje
Adam Nowak.

Joanna Oreł

Foto: JO

www.wiadomoscirudzkie.pl

Remont drogi został przeprowadzony
w drugiej połowie listopada.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod:
– istniejące ogródki rekreacyjne w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Dzierżonia,
– istniejący ogródek rekreacyjny w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Porannej,
– istniejące ogródki rekreacyjne w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Weteranów.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia
-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy
ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2152/13 o powierzchni 1072 m2,
użytek „Lz-IV”, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 2155/13
o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V, N, R-VI”, obręb Kochłowice, k.m. 4, nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 39MNII.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę nr 2155/13
przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nieruchomości
należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 2152/13 wraz z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13
wynosi 198.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2021 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 5.01.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.900,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia
- Wirecka, działka nr 2152/13” 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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PŁYWANIE

AKROBATYKA

Pływacy UKP są w formie
W zakończonej zimowej edycji Mistrzostw
Śląska w pływaniu UKP Ruda Śląska odnotował
najlepsze w tym sezonie wyniki.
Ekipę 11-latków reprezentowali Maja Pajdzik,
Eliza Radoszewska, Julia Ziętek i Jakub Wziątek.
Julia dwukrotnie zajęła 4. miejsce w konkurencjach na 100 m oraz 200 m stylem dowolnym,
a wszyscy zawodnicy aż dziewięciokrotnie ustanawiali nowe rekordy życiowe. Natomiast
10-latków reprezentowali zawodnicy UKP
w składzie: Antonina Kuśnierz, Wiktor Fojt, Mateusz Jura oraz Cyryl Paciuch, którzy poprawili
swoje rekordy życiowe. Dzięki temu Antonina
zdobyła tytuł wicemistrzyni Śląska 10-latków
w konkurencji 100 m stylem dowolnym.
Zawodników dwunastoletnich reprezentowali
Tymon Brachman oraz Wiktor Staniszewski. Tymon w każdym swoim starcie poprawiał rekordy
życiowe, co też przyczyniło się do zajęcia
7. miejsca w konkurencji 200 m stylem zmiennym. Z kolei Wiktor po emocjonujących wyścigach zdobył trzy tytuły wicemistrza Śląska
w konkurencjach 400 m i 800 m stylem dowolnym oraz 200 m stylem zmiennym.
Zawodnicy i zawodniczki z grupy 14-16 lat
także dali wiele powodów do satysfakcji trenerowi Danielowi Weselakowi, ponieważ 19 razy poprawiali swoje rekordy życiowe. Wyniki te przełożyły się łącznie na 21 medali. Olga Bukowska
wywalczyła złoty medal na 200 m stylem motylkowym, srebrny medal 400 m stylem dowolnym,
400 m stylem zmiennym i brązowy medal na
200 m stylem dowolnym. Dominika Kubecka
wypływała brązowy medal na 200 m stylem

„Mikołajki” w Halembie

Młodzi zawodnicy wywalczyli medale.
zmiennym oraz 800 m stylem dowolnym. Klara
Sumiak z kolei zdobyła złoty medal na 100 m
i 200 m stylem klasycznym oraz na 100 m, 200 m
i 400 m stylem zmiennym i srebrny medal
na 50 m stylem klasycznym. Dla Olgi oraz Klary
osiągnięte rezultaty pozwoliły na zajęcie 5. miejsca w klasyﬁkacji najlepszych zawodniczek
w swoich rocznikach.
Wśród zawodników każdy pokazał się z dobrej
strony. Tymoteusz Kłoska zajął 4. miejsce w konkurencji 200 m stylem motylkowym, Adam Til
6. miejsce w konkurencji 50 m stylem grzbietowym, 9. miejsce w konkurencji 100 m stylem
motylkowym oraz 100 m stylem zmiennym. Bartosz Staniszewski wywalczył złote medale
w konkurencjach 100 m oraz 1500 m stylem dowolnym, 50 m stylem motylkowym, 200 m oraz
400 m stylem zmiennym i brązowy medal w konkurencji 50 m stylem dowolnym. Osiągnięte czasy pozwoliły na zdobycie tytułu najlepszego zawodnika wśród 15-latków.

Zawodnicy KPKS Halemba zdobyli złote, srebrne i brązowe medale.

Turniej Mikołajkowy w akrobatyce sportowej
zorganizowany przez KPKS Halemba za nami.
W niedzielę (6.12) w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Kłodnickiej młodzi
akrobaci pokazali, na co ich stać.
Zawody w grupach naborowych, w klasie młodzieżowej i trzeciej sportowej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W imprezie wzięło udział
11 klubów ze Śląska i Małopolski. Zawodnicy
KPKS Halemba zdobyli siedem złotych, sześć

OGŁOSZENIE

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej
przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza konkurs ofert ograniczony dla osób ﬁzycznych,
gdzie kryterium wyboru oferty jest najwyższa kwota wpłaty na fundusz remontowy:
1)

KARATE

Powrócili z medalami

srebrnych i cztery brązowe medale. – Zarząd klubu KPKS Halemba dziękuje za pomoc i wsparcie
w organizacji zawodów władzom miasta, sponsorom, wolontariuszom, trenerom oraz rodzicom,
dzięki którym impreza przebiegła sprawnie i z zachowaniem środków bezpieczeństwa – zaznacza
Danuta Wodarska, prezes KPKS Halemba.
Na turnieju nie zabrakło też św. Mikołaja, który wręczył wszystkim uczestnikom paczki ze słodyczami.

na najem lokalu mieszkalnego:

Lp.

Adres

Pow.
uż. m2

1

Leśna 22a/1

35,55

2)

Położenie
Cena
Wadium (zł) Termin złożenia ofert
lokalu wywoławcza (zł)
parter

5 000,00

2879,55

29.12.2020 r.

na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na przekształcenie w lokal mieszkalny z jednoczesnym zobowiązaniem osoby wygrywającej aukcję do załatwienia wszelkich formalności oraz do pokrycia kosztów adaptacji lokalu użytkowego na lokal mieszkalny:

Foto: Rudzki Klub Kyokushin Karate

2

Zawody w Libiążu okazały się szczęśliwe dla rudzkich karateków.
Karatecy z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate znowu udowodnili, że stać ich na wiele. W miniony weekend wystartowali w Świątecznym
Turnieju Karate Kyokushin „Nicolaus Cup”
w Dąbrowie Górniczej oraz w V Ogólnopolskim
Turnieju Karate Kyokushin „Gwarek Cup” o puchar burmistrza Libiąża. Start w zawodach wzbogacił młodych rudzian o kolejne medale.
Zawody w Dąbrowie Górniczej rozegrano
w konkurencji kata. Magdalena Daszkiewicz
i Alicja Warwas zajęły pierwsze miejsca, Sylwia
Pieter, Paweł Torzewski i Łukasz Waszka miejsca drugie, a Marek Antczak wywalczył trzecią

lokatę. Poza podium znaleźli się Emilia Szudeja
(4. miejsce), Paulina Kostka (4. miejsce), Wiktor
Kupny (7. miejsce) oraz Adrian Miździoł
(9. miejsce).
Z kolei grupa zawodników, która sprawdziła swoje siły w Libiążu, zdobyła pięć medali.
Było to duże osiągnięcie młodych zawodników, ponieważ wywalczone one zostały w bardzo licznie obsadzonych kategoriach. Warto
też dodać, że czterech zawodników spośród
dwunastoosobowej ekipy to debiutanci, którzy
mimo, że nie zdobyli medali, zaprezentowali
się bardzo dobrze.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Leśna 40E
35,74
parter
5 000,00
2852,05
29.12.2020 r.
Adaptację lokalu należy wykonać własnym kosztem i staraniem, zobowiązując się do opracowania projektu technicznego adaptacji, łącznie z wystąpieniem o zmianę sposobu użytkowania
pomieszczenia.
Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. Położone są w Rudzie Śląskiej.
Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni (nr konta 60 1750 0012 0000
0000 3410 7327) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin złożenia ofert, w opisie podając:
wpłata wadium na konkurs ofert – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa
się dzień uznania rachunku bankowego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs ofert (adres lokalu, którego konkurs dotyczy)” w siedzibie Spółdzielni, pok. 113. Oferta, poza proponowaną ceną, która
nie może być niższa od ceny wywoławczej, powinna zawierać także dowód wpłaty wadium oraz
oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem postępowania przetargowego w sprawie zasiedlania mieszkań oraz sposobu zwrotu wadium, dostępnymi na stronie internetowej
www.naszdom.info.pl lub w dziale członkowskim (pok. 105, tel. 32 243-30-78).
Każdy uczestnik aukcji winien się zapoznać także z dokumentacją zdjęciową, rzutem oraz wzorem umowy najmu lokalu dostępnymi również na ww. stronie internetowej Spółdzielni.
Cena wywoławcza obejmuje wyłącznie prawo nabycia pierwszeństwa uzyskania prawa najmu
lokalu mieszkalnego. Wygrywający aukcję zobowiązany jest do uiszczenia kwoty wylicytowanej
w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma z informacją o wyniku konkursu.
Wylicytowana kwota netto zasila fundusz remontowy Spółdzielni. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra aukcję, zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej. Uchylenie się osoby
wygrywającej aukcję od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium.
W każdej chwili, do momentu zakończenia postępowania, Zarząd Spółdzielni może odwołać
konkurs bez podania przyczyny.
Zarząd GSM „Nasz Dom”

www.wiadomoscirudzkie.pl

16

OGŁOSZENIA | 9.12.2020

