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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 14 lutego 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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INWESTYCJE

– Po raz pierwszy w naszym mieście
przy tego rodzaju przetargu wykorzystamy
aukcję elektroniczną. Wierzę, że zastosowanie takiej procedury będzie dla nas korzystne zarówno pod względem ceny, jak
i jakości późniejszego wykonania inwestycji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dziewięć ofert na trasę N-S
Do tej pory zrealizowane zostały trzy
etapy trasy N-S, ale do pełnego połączenia
autostrady A4 i DTŚ konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. To
duża i kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa zadania. Ogłoszony przetarg dotyczy pierwszego z nich.
– Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od
ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od
wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo
na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do
ul. Gabora – wylicza wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
W ten sposób wybudowany zostanie odcinek trasy N-S o długości prawie 1 km
wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.
– Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką
będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do
ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do
obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki
rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.
Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów,
przejść podziemnych oraz przepustów.

Przypomnijmy, że pierwotny przetarg
na budowę odcinka trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 zakładał wykonanie go
w ramach jednego zadania. Postępowanie
zostało jednak unieważnione w październiku 2019 roku, ponieważ najtańsza złożona oferta, przekroczyła o ponad 106 mln zł
koszt wynikający z projektu i kosztorysu
inwestorskiego. W tej sytuacji podjęta została decyzja o podziale zadania na dwa
odcinki, co wymagało zmian w projekcie
oraz uruchomienia dodatkowych procedur
formalno-prawnych. Etapy zostały wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja
była możliwa niezależnie, zarówno pod
względem ruchowym, jak i technicznym.
Na budowę całego brakującego odcinka
do autostrady miasto pozyskało 110 mln zł
ze środków Unii Europejskiej. – Wobec
zmienionego zakresu projektu wymagana
była weryfikacja wcześniej złożonego
wniosku o dofinansowanie. Mamy oficjalne potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, że przebiegła ona pozytywnie i mamy zgodę na podział odcinków – informuje
wiceprezydent Michał Pierończyk. – Koszty kwalifikowane pierwszego etapu objętego aktualnym przetargiem to około
100 mln zł, dofinansowanie miałoby wynieść 85 proc. tej kwoty – dodaje.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S.
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Dziewięć ofert zostało złożonych
w przetargu na budowę kolejnego
odcinka trasy N-S w Rudzie
Śląskiej, który ma przebiegać
od ul. Kokota w kierunku
autostrady A4. Najtańsza cena
opiewa na niemal 110 mln zł,
natomiast najdroższa na ponad
184,5 mln zł. Teraz urzędników
czeka szczegółowa analiza
i ocena złożonych ofert. Na tym
jednak nie koniec, bo dodatkowo
planowane jest przeprowadzenie
aukcji elektronicznej. Zaproszenie
do udziału w niej otrzymają
wykonawcy, których oferty nie
zostaną odrzucone na etapie
oceny. Według planów inwestycja
powinna być gotowa w czwartym
kwartale 2023 r. Przedsięwzięcie
objęte jest unijnym
dofinansowaniem w wysokości
ponad 85 mln zł.

Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy
został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od
ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem
dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.
Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi
on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą
inwestycją dodatkowo wykonane zostało
1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej
z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do
użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie.
– Pierwszy etap został dofinansowany
kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Miasta UM Ruda Śląska.
Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie
trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę
w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace
nad przygotowaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.
TK
REKLAMA

Senior Garden: najbardziej luksusowy dom seniora na Śląsku
Komfortowe warunki, profesjonalna i miła obsługa oraz
mnóstwo atrakcji czekają na osoby, które zamieszkają w bytomskim Senior Garden przy ulicy Musialika 7. Bez wątpienia to najbardziej luksusowy dom seniora w naszym regionie.
Wspaniale się prezentujący Senior Garden stanowi wydzieloną część działającego od niedawna i przyciągającego doskonałymi warunkami Hotelu Seven. Położona w spokojnej
i systematycznie odzyskującej dawny blask okolicy placówka
została stworzona z myślą o osobach starszych. Takich, które
szukają komfortu, a przy tym cenią sobie codzienną swobodę.
Przygotowano dla nich dwa przestrzenne piętra posiadające
praktyczne aneksy kuchenne oraz kilkanaście wygodnych
mieszkań usytuowanych w sąsiedniej, specjalnie gruntownie
zmodernizowanej kamienicy. W ramach remontu między in-

nymi zainstalowano w niej nowoczesne systemy ogrzewania
i klimatyzacji. Jest też winda.
Wszystkie pomieszczenia urządzono w taki sposób, by żyło
się w nich przyjemnie. Projektanci mieszkań zadbali o to, by
swym wystrojem nawiązywały one do klimatu Bytomia. To
ukłon w stronę tych mieszkańców Senior Garden, którzy są
z tym miastem związani i będą się mogli poczuć swojsko. Jedno
z mieszkań ma dostęp do oddzielnego ogrodu. To idealne miejsce dla tych, którzy zawsze posiadali ogródek działkowy i nie
chcą rezygnować z takiej atrakcji. Pozostali podopieczni mają
do dyspozycji pięknie urządzony ogród znajdujący się na tyłach
hotelu. Znajdą w nim spokój i nacieszą się oglądaniem nietypowej roślinności. Komu ogród nie wystarcza, ten wypocznie na
ulokowanym na dachu budynku tarasie. Można tam też podziwiać piękne widoki, opalać się i spożywać posiłki. Te ostatnie

w Senior Garden są odpowiednio zbilansowane i serwowane
pięć razy dziennie.
Podopieczni rozbarskiego domu seniora mogą cieszyć się życiem,
bo zapewniono im specjalistyczną i miłą, wyczuloną na indywidualne potrzebny opiekę. Personel swobodnie posługuje się językami
angielskim i niemieckim. W każdej chwili można też skorzystać ze
wsparcia medycznego, bo w bezpośrednim sąsiedztwie działa kilka
placówek służby zdrowia. Na miejscu zaś działa fryzjer.
Mieszkańcy Senior Garden mają możliwość swobodnego przyjmowania odwiedzających ich gości. Na te okazje zapewniono specjalne sale. Z kolei dla owych gości przygotowano miejsca noclegowe.
Co warte podkreślenia wszystkie te atrakcje dostępne są już od
3800 złotych miesięcznie. Takiej ceny w połączeniu z komfortem
nikt inny nie oferuje.

Senior Garden, Bytom ulica Musialika 7, tel. +48 601-475-526, email: recepcja@seniorgarden.pl
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COVID-19 a prawa konsumentów

Odwołanie lotów, wydarzeń kulturalnych, zamknięcie hoteli i pensjonatów – to sprawy, z którymi część osób musiała się
zmierzyć w związku z wprowadzanymi obostrzeniami na czas epidemii koronawirusa. Czy przedsiębiorcy, aby nie stracić
klientów w przyszłości, ,,szli” im na rękę i środki zwracane były w terminie? Jakie sprawy z tego tytułu były zgłaszane do
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej? Rozmawiamy o tym z Wiolettą Stec-Grześkowiak, miejskim rzecznikiem konsumentów.
– Epidemia koronawirusa przełożyła
się na większą liczbę zgłaszanych do Państwa biura spraw? Czego najczęściej dotyczyły zgłoszenia ze strony mieszkańców
w ubiegłym roku?
– Wybuch pandemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia w przemieszczaniu
się, zakaz korzystania z obiektów hotelarskich, nie wpłynęły na zwiększenie liczby
spraw wpływających do biura rzecznika.
Zmienił się tylko nieznacznie charakter
spraw. Ograniczenie dostępu do korzystania
z hoteli oraz usług przewoźników sprawiły,
że właściciele firm zwracali wpłacone przez
konsumentów zaliczki. Wszelkie kwestie
związane ze zwrotem zaliczki wynikać powinny z zawartego kontraktu. Zatem w tym
przypadku zastosowanie miał art. 494 Kodeksu cywilnego (zwany dalej kc) dotyczący umów wzajemnych oraz art. 495 § 1 kc
dotyczący bezpodstawnego wzbogacenia.
Ponadto wybuch pandemii spowodował
wprowadzenie do polskiego prawa zmianę
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych i niektórych innych
ustaw. W konsekwencji wydłużyło to termin
na zwrot wpłaconych przez konsumentów
pieniędzy na poczet wykonania umowy
o świadczenie usług turystycznych do 195
dni. Zdarzały się również przypadki, iż konsumenci z obawy o swoje życie i zdrowie
składali oświadczenia o rezygnacji z imprez
turystycznych na długo przed planowaną
imprezą (np. pięć miesięcy przed), wówczas
zapisy ustawy w sprawie zwrotu pełnej wysokości wpłaconych kwot nie miały zastosowania, tj. przedsiębiorca turystyczny zachowywał prawo dokonania potrąceń ryczałtowych przewidzianych w umowie.
– Jak wyglądało to w przypadku anulowania biletów lotniczych?
– Z uwagi na zagrożenie zakażeniem wirusem COVID-19 i odwołane rejsy lotni-

cze konsumentom przysługiwał zwrot
kosztów zakupu biletów. Zaledwie w kilku
sprawach przewoźnicy nie chcieli zwrócić
pieniędzy za bilety i konieczna była interwencja rzecznika. Nie ulega wątpliwości,
że sytuacja związana z odwoływaniem rejsów lotniczych wynika wprost z panującego zagrożenia epidemicznego, niemniej
nadal przewoźników obowiązuje 7-dniowy
termin na zwrot pełnej ceny zakupu biletów. Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego czytamy: „W przypadku
odwołania lotu pasażer ma prawo zrezygnować z podróży. Przewoźnik jest wówczas zobowiązany zwrócić pasażerowi
w terminie 7 dni pełen koszt biletu po cenie, za jaką został kupiony, za część lub
części nieodbytej podróży oraz za część
lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy
dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu
z pierwotnym planem podróży oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie,
lot powrotny do pierwszego miejsca wylotu w najwcześniejszym możliwym terminie”. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w żaden
sposób nie wydłużyła ww. terminu. Art. 14
tej ustawy odnosi się jedynie do tego, że
przewoźnicy nie ponoszą w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie
COVID-19 odpowiedzialności odszkodowawczej za anulowanie lotu.
– Niestety część biur podróży nie przetrwało okresu epidemii. Co zrobić, jeżeli
dotyczyło to naszych wakacji lub ferii?
– W przypadku ogłoszenia upadłości
przez biuro podróży konsument winien
swoje roszczenia niezwłocznie zgłosić do
podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego. Zawierając umowę o udział
w imprezie turystycznej, biuro podróży
w momencie płatności ma ustawowy obowiązek przekazania do Urzędu Marszał-

kowskiego pisemnego potwierdzenia posiadania zabezpieczeń finansowych oraz
odprowadzania składek na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków
z tych zabezpieczeń. We wspomnianym
dokumencie należy szukać informacji
o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności biura podróży. Roszczenie
o zwrot wpłat za imprezę turystyczną lub
powiązane usługi turystyczne należy kierować do podmiotu, który udzielił biuru podróży zabezpieczenia finansowego, zgodnie z procedurą wskazaną w ww. potwierdzeniu posiadania tego zabezpieczenia.
Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego ma 30 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 90 dni) na weryfikację zgłoszenia.
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia podróżnemu informacji o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym.
– Mamy sytuację, w której część branż
„otwiera się” mimo obostrzeń, pozwalając na korzystanie z usług np. z tytułu
przynależności do kadry narodowej. Co
może zrobić osoba, która ma wykupiony
karnet terminowy, lecz nie chce decydować się na takie rozwiązanie?
– Rozporządzenie Rady Ministrów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wprowadziło kolejne zakazy i obostrzenia
w branży sportu i rekreacji. Najważniejsze
zapisy dotyczą m.in. zamknięcia takich
obiektów sportowych jak siłownie, baseny,
kluby fitness z wyłączeniem obiektów
świadczących działalność leczniczą oraz
obiektów, z których korzystają członkowie
kadry narodowej polskich związków sportowych. Podkreślam, że konsumenci, którzy mają wykupione karnety terminowe,
nie muszą przystawać na propozycję przedsiębiorców, by korzystać z klubów na oko-
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Areszt za ugodzenie nożem

liczność przygotowywania się do zawodów
np. z tytułu przynależności do kadry narodowej. Zrozumiałe jest, że przedsiębiorcy
szukają różnego rodzaju sposobów, by
utrzymać się na rynku. Niemniej nakłanianie konsumenta, aby podpisywał jakikolwiek oświadczenia w zakresie rzekomego
profesjonalnego uprawiania sportu, są niewątpliwie naruszeniem zasad współżycia
społecznego. Stoi to w sprzeczności z rozporządzeniem dotyczącym obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a ponadto
stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.
– Część osób wykupiła karnety
w ośrodkach narciarskich na początku
sezonu. Teraz nie może korzystać z usług
z powodu obostrzeń. Czy w tej sytuacji
jest możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy?
– W przypadku wykupienia przez konsumentów na początku sezonu karnetów
narciarskich, brak możliwości korzystania
z wyciągów narciarskich skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy konsumentom.
Oczywiście na zasadach swobody umów
strony zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mogą w tej materii wypracować
konsensus, że z karnetu będzie można korzystać po otwarciu stoków. Niewątpliwie,
bacząc na trudną sytuację branży sportów
zimowych oraz załamanie rynku w branży
turystycznej, niezbędne jest wypracowanie
konsensusu.
Joanna Oreł

Rudzcy policjanci zatrzymali 48-letniego
mieszkańca Rudy Śląskiej, który w trakcie
rodzinnej awantury ugodził nożem
38-latka.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 48-letni rudzianin zadał bratu swojej konkubiny dwa ciosy nożem w klatkę
piersiową. Zaraz po zdarzeniu rannemu
38-latkowi udzielono pomocy medycznej,
a sprawcę zatrzymali policjanci z Komisariatu nr 1. Poszkodowany trafił do szpitala,
a agresor do policyjnego aresztu.
Po zebraniu materiału dowodowego prokurator przedstawił 48-latkowi zarzuty
uszkodzenia ciała. Rudzki sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu.

Próbował zgwałcić
34-letnią kobietę
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 36-letni mężczyzna, który dopuścił się
zgwałcenia 34-letniej kobiety.
W poniedziałek (25.01) mężczyzna jechał autobusem, który kończył swoją trasę
w Chebziu. Autobusem tym podróżowała
również nietrzeźwa 34-latka. 36-latek,
mieszkaniec Bytomia, najpierw pomógł jej
wysiąść, a ze względu na to, że kobieta
chciała dostać się na dworzec kolejowy, postanowił ją tam odprowadzić.
Policję zawiadomiła pasażerka pociągu,
która przez okno zauważyła mężczyznę siłą
zmuszającego kobietę do obcowania płciowego. Dyżurny policji natychmiast wysłał
na miejsce patrol z „jedynki”. Policjanci zatrzymali sprawcę na gorącym uczynku. 36latek nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak sądowi na podjęcie decyzji
o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.
Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12
lat więzienia.
JO
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POMOC SPOŁECZNA

MOPS

Rodzina najważniejsza

Spójny system wsparcia, interdyscyplinarne spotkania łączące specjalistów różnych dziedzin, a w efekcie skuteczna
i wszechstronna pomoc dla rodzin – to główne założenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
na lata 2021-2023, który zatwierdzili rudzcy radni podczas ostatniej sesji. – Zasiłek to ważne, ale tylko doraźne wsparcie dla
rodzin w sytuacjach kryzysowych – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – By pomoc była efektywna i prowadziła do
usamodzielnienia się rodziny, trzeba dać jej odpowiednie narzędzia oraz pokazać, jak „wyjść na prostą” – dodaje.
– Nikt nie ma wątpliwości, że to rodzina
jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Niestety, są rodziny
borykające się z poważnymi zaburzeniami,
związanymi m.in. z uzależnieniami, przemocą czy zaniedbaniem. W takich sytuacjach, przede wszystkim, by chronić najmłodszych, a tym samym najsłabszych
członków rodziny, wkracza pomoc społeczna – mówi Grażyna Dziedzic.
Według danych rudzkiego MOPS-u
w 2020 roku najczęstszym powodem
przyznania pomocy było ubóstwo. Takich
rodzin było prawie 1300, w sumie
ok. 3200 osób. Ponad 850 rodzin (1665
osób) potrzebowało wsparcia z powodu
niepełnosprawności, a 754 rodziny (prawie 3 tys. osób) wykazywały bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
MOPS wspierał również ponad 200 rodzin, w których występował alkoholizm.
– Nigdy nie pozostawiamy rodzin w kryzysie samym sobie, lecz tak naprawdę od
ich gotowości zależy, czy będą w stanie pokonać trudności i podjąć działania zmierzające do pozytywnej zmiany – podkreśla
Krystian Morys, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej. Problemem okazuje się jednak
mała aktywność klientów pomocy społecznej, wyuczona bezradność, uzależnienie finansowe rodzin od pomocy społecznej, zjawisko „dziedziczenia biedy”, a także niechęć m.in. do podnoszenia umiejętności rodzicielskich.
Program zakłada przede wszystkim
zbudowanie efektywnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych kryzysem lub
zagrożonych, zapewnienie dostępu do po-

radnictwa specjalistycznego oraz aktywizację społeczną. – Od wielu lat skupiamy
się przede wszystkim na prowadzeniu bezpośredniej pracy z rodzinami i dziećmi
oraz działaniach profilaktycznych – zauważa Krystian Morys. – Przyjęty program
wspiera proces tworzenia warunków,
w których rodziny będą funkcjonowały
prawidłowo i spełniały swoje funkcje opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci będą przebywały w bezpiecznym środowisku – dodaje.
Przypomnijmy, że do rodzin w kryzysie
w pierwszej kolejności kierowany jest pracownik socjalny. Dokonuje on analizy problemów rodzinnych, określa ich źródła
i możliwości działania. – Dobra diagnoza
jest podstawą skutecznej pracy socjalnej
– podkreśla Krystian Morys. – Pracownik
socjalny ma również kontakt z osobami,
które mogą ją właściwie wspomóc,
np. z terapeutą, wychowawcą szkolnym czy
dzielnicowym. W 2020 roku zorganizowaliśmy prawie 700 takich interdyscyplinarnych spotkań, podczas których z rodzinami
spotykali się przedstawiciele różnych placówek, by wspólnie znaleźć najbardziej
efektywne rozwiązania dla problemów
– przypomina dyrektor MOPS.
Warto podkreślić, że dbałość o prawidłowe funkcjonowanie rodziny, a przede
wszystkim wypełnianie roli rodzicielskiej,
to praca nie tylko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też wielu innych instytucji, m.in. placówek oświatowych,
placówek wsparcia dziennego, służby
zdrowia, policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej czy organizacji pozarządowych.
Trwająca epidemia ograniczyła działal-

ność m.in. Placówki Wsparcia Dziennego,
jednakże wychowawcy pozostają w stałym
kontakcie z dziećmi, a także pomagają im
m.in. w nauce. – Jak tylko sytuacja na to
pozwoli, ponownie będzie to miejsce, gdzie
dzieci mile spędzą czas, będą rozwijały pasje i zainteresowania, czy skorzystają z zajęć terapeutycznych – zapewnia Krystian
Morys.
Trzeba dodać, że pracownicy socjalni
profilaktycznie monitorują sytuację w rodzinach zagrożonych kryzysem, m.in.
w ramach projektu „Bezpieczna rodzina”.
Wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzają rodziny, szczególnie te,
w których może być zagrożone dobro
dzieci.
W sytuacji, kiedy pracownik socjalny
poweźmie informację o rodzinie wykazującej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, proponuje jej pomoc w formie asystenta rodziny. Ponadto
do współpracy z asystentem rodziny może
zobowiązać sąd. Na pomoc w takiej formie
rodzina musi jednak wyrazić zgodę. – Asystent rodziny ma za zadanie wspierać, pomagać i „towarzyszyć” rodzinie na drodze
do pozytywnej zmiany. W 2020 roku takiego korzystało 149 rodzin, w których wychowywało się 333 dzieci – tłumaczy Morys. Asystenci rodziny udzielają również
kompleksowego wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, jeśli tylko złożą one
odpowiedni wniosek.
Trzyletni program będzie finansowany
ze środków budżetu miasta, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych. Będzie to już czwarty taki dokument.

AS

TERMOMODERNIZACJE

Umowa podpisana!

Pieniądze te przeznaczone zostaną na
termomodernizacje budynków wielorodzinnych przy: ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku, ul. Janasa 15, Janasa 21,
ul. Zabrzańskiej 23 w Rudzie, ul. Jagiellońskiej 3 w Bykowinie i ul. Niedurnego
24-26 w Nowym Bytomiu. Ten ostatni budynek podłączony zostanie także do sieci
ciepłowniczej. Ponadto przyznane dofinansowanie pozwoli na podłączenie do
sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Kokota 121-123-125
i ul. Kokota 133-135-137 w Bielszowicach. Realizacja wszystkich inwestycji
objętych dofinansowaniem planowana jest
na 2022 r. Umowę w tej sprawie podpisali
w ubiegłym tygodniu prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic i prezes WFOŚiGW
w Katowicach Tomasz Bednarek.

Umowa na
dofinansowanie
podpisana
została
w ubiegłym
tygodniu.

– Po kompleksowych termomodernizacjach miejskich placówek oświatowych,
które przeprowadziliśmy przed kilkoma laty, teraz stawiamy na budynki mieszkalne
znajdujące się w naszym zasobie. Na ile to
możliwe, wspieramy się środkami zewnętrznymi, które dedykowane są właśnie

Foto: UM Ruda Śląska

Miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie dziewięciu inwestycji z zakresu termomodernizacji oraz uciepłownienia miejskich budynków wielorodzinnych. Na
ten cel przeznaczonych zostanie ponad 2 mln zł.

takim przedsięwzięciom. Kluczowe są tu
oczywiście pieniądze unijne, ale dzięki innym dotacjom zewnętrznym, np. z Metropolii, niektóre zadania udało nam się zrealizować niemal w całości z dofinansowań
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
JO

Rodzicielstwo zastępcze
szansą na lepsze jutro
Rudzcy radni uchwalili program rozwoju pieczy zastępczej na kolejne trzy lata.
W Rudzie Śląskiej jest około 230 rodzin zastępczych, ale to ciągle niewystarczająca liczba. W ubiegłym roku zapewniały one opiekę 380 dzieciom, z kolei
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta przebywało 126
podopiecznych. – Choć rodzina zastępcza ma charakter przejściowy, to odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu najmłodszych. To bezpieczna przystań dla
dzieci czekających na adopcję lub powrót do rodziny naturalnej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Opieką zastępczą objęte są dzieci, którym rodzina naturalna nie zapewnia odpowiedniego wychowania. Opieka ta może
mieć formę rodzinnej pieczy zastępczej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rodzinną pieczę zastępczą mogą pełnić rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe
oraz rodziny zawodowe, takie jak rodzinne
domy dziecka, rodziny pełniące funkcję
pogotowia rodzinnego i rodziny specjalistyczne. Obok rodzin zastępczych w mieście funkcjonuje osiem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz trzy placówki rodzinne w formie
rodzinnych domów dziecka.
Organizatorem pieczy zastępczej jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. – Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na utrzymaniu dziecka w rodzinie biologicznej, a gdy
to nie jest możliwe, staramy się stworzyć
odpowiednie, zbliżone do rodzinnych, warunki w pieczy zastępczej, bo takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla dzieci.
Stale też pozyskujemy nowe rodziny zastępcze – mówi Krystian Morys, dyrektor
MOPS. – Warto pamiętać, że rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad
dzieckiem do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej. Tym różni się od adopcji
– dodaje dyrektor.
Program rozwoju pieczy zastępczej na
lata 2021-2023 ma na celu ustalenie priorytetów i zakresu działań na rzecz rozwoju
pieczy zastępczej. Stworzenie takiego dokumentu to obowiązek ustawowy. – Program został przygotowany przede wszystkim w oparciu o diagnozę rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie miasta oraz o aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor
MOPS.
W najbliższym czasie pracownicy
ośrodka koncentrować się będą m.in. na
realizacji projektów „Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie idei” oraz
„Tworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”, wchodzących
w skład programu. To przede wszystkim
działania mające na celu pozyskanie nowych rodzin zastępczych, ale również jest
to kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. – Rodziców nie zastąpi żadna instytucja, dlatego tak ważne jest, żeby rodzin zastępczych było jak najwięcej. Osoby gotowe na to wyzwanie zapraszamy do
siedziby MOPS przy ul. Markowej 20, do
Działu Pieczy Zastępczej – zachęca Kari-

na Kaczyńska, zastępca dyrektora
MOPS.
Rudzki MOPS nie tylko stara się pozyskać nowe rodziny zastępcze, ale wspomaga te już funkcjonujące w rozwiązywaniu
trudności i problemów związanych z opieką nad dzieckiem zaniedbanym w sferze
emocjonalnej, rozwojowej, zdrowotnej
czy szkolnej. Organizowanych jest szereg
szkoleń i kursów przygotowawczych dla
kandydatów na rodziny zastępcze i dla
funkcjonujących już rodzin zastępczych.
– Opracowaliśmy własny program szkoleń, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Dzięki temu wszystkie szkolenia odbywają
się w naszym mieście – mówi dyrektor
Krystian Morys. Ponadto przy Ośrodku
działa grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, której spotkania odbywają się raz
w miesiącu.
Program rozwoju pieczy zastępczej
określa też wiele działań pomocowych dla
osób usamodzielnianych. Wsparcie otrzymują pełnoletni wychowankowie objęci
Indywidualnym Programem Usamodzielnienia, którzy korzystają z innych form
pomocy m.in. w kontynuacji nauki, zagospodarowania czy uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych. W ubiegłym roku pomoc otrzymało łącznie ponad
270 usamodzielnianych wychowanków.
W minionym roku w Rudzie Śląskiej
funkcjonowało 227 rodzin zastępczych,
w tym 154 spokrewnione, 57 niezawodowych i 16 zawodowych. Natomiast poza
miastem funkcjonowało 51 rodzin, w tym
19 spokrewnionych, 22 niezawodowych
oraz 10 zawodowych. Przebywało w nich
73 dzieci. W 2020 roku w rodzinach zastępczych na terenie miasta przebywało
380 dzieci, z kolei w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 126 dzieci.
Program rozwoju pieczy zastępczej
opracowywany jest na kolejne trzy lata.
Działania w ramach programu finansowane
są ze środków budżetu miasta, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych. IM
REKLAMA

5

www.wiadomoscirudzkie.pl

SZCZEPIENIA

WOKÓŁ NAS | 3.02.2021

SZPITAL MIEJSKI

Pan Henryk jest pierwszym mieszkańcem, który
skorzystał z bezpłatnego przejazdu na szczepienie.

Jednym
z nowych
sprzętów
w rudzkim
szpitalu jest
aparat USG
z głowicą
umożliwiającą
diagnostykę
klatki
piersiowej
i płuc.

wego oraz trzech myjni dezynfektora. Są to sprzęty,
których działanie prowadzi do zniszczenia wszystkich
form mikroorganizmów, w tym wirusów m.in.
COVID-19 oraz pozwala na skuteczną dezynfekcję
przedmiotów używanych w rudzkim szpitalu.
JO
OGŁOSZENIA

z infolinią NFZ, z wybranym punktem szczepień
lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni
– wyjaśnia Roman Dymek, naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego.
Joanna Oreł

KORONAWIRUS

Obostrzenia poluzowane, ale nieznacznie
Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej
minister zdrowia poinformował o zmianie niektórych
obostrzeń dotyczących epidemii koronawirusa. Wbrew
nadziejom m.in. restauratorów, właścicieli hoteli oraz
stoków narciarskich, te nie zostaną jednak otwarte. Do
dotychczasowej działalności mogły za to wrócić galerie handlowe i placówki kultury. Zniesione zostały
również tzw. godziny dla seniorów.
– Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie była
podstawą do naszego podejmowania decyzji co do
kształtu obostrzeń w najbliższym czasie. Mamy stopniowy spadek zakażeń w Polsce (...). Mamy jednak
bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego. Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie zie-

Respirator noworodkowy, sterylizator parowy, myjnie dezynfektora oraz wielofunkcyjny aparat USG to
kolejne sprzęty, które pojawiły się niedawno w rudzkim Szpitalu Miejskim dzięki zewnętrznemu wsparciu. Z jednej strony jest to związane z pandemią koronawirusa, ale urządzenia będą służyły docelowo
wszystkim pacjentom.
Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
do rudzkiego szpitala traﬁł niedawno respirator noworodkowy, który pozwala zabezpieczyć w jak najbardziej odpowiedni sposób noworodki z dodatnim
wynikiem testu na Sars-Cov-2 lub z podejrzeniem
koronawirusa.
Lepsza i szybsza diagnostyka dziecka i mamy będzie możliwa także za sprawą nowoczesnego USG. To
z kolei sprzęt zakupiony z doﬁnansowania ze środków
województwa śląskiego. Pozwala on na ochronę pacjentów i personelu Oddziału Neonatologicznego
w przypadku urodzenia noworodka z podejrzeniem
lub stwierdzonym zakażeniem koronawirusem u matek oraz na szybszą diagnostykę.
Doﬁnansowanie z funduszów województwa śląskiego umożliwiło również zakup sterylizatora paro-

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Pan Henryk to pierwszy zaszczepiony mieszkaniec Rudy Śląskiej, który skorzystał z organizowanego przez miasto bezpłatnego dowozu. To
ważne szczególnie w przypadku seniorów, którzy
nie mogą samodzielnie dotrzeć do miejsca, gdzie
zapisali się na szczepienie.
– Przypominam, że z takiego transportu może
skorzystać każdy senior, który jest niepełnosprawny lub ma problem z poruszaniem się. Żeby to
zrobić, trzeba jedynie zadzwonić do Centrum Zarządzania Kryzysowego naszego Urzędu Miasta
na bezpłatną infolinię 800-158-800 lub pod numer 32 248-63-58. Można też przesłać e-mail
(adres to wzk@ruda-sl.pl). Potrzebę dowiezienia
do punktu szczepień najlepiej zgłosić zaraz po
ustaleniu terminu, bo telefonów w tej sprawie jest
bardzo dużo – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Najpierw jednak seniorzy powinny się zarejestrować. Możliwe jest to m.in. dzięki całodobowej i bezpłatnej infolinii – nr 989. Można także
skontaktować się z wybranym punktem szczepień
w mieście (dane są dostępne na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien) lub zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie Internetowego Konta Pacjenta. – Ostatni sposób
rejestracji wymaga posiadania Proﬁlu Zaufanego. Jeżeli go nie mamy, możemy skontaktować się

Foto: UM Ruda Śląska

Bezpłatne dojazdy do punktu szczepień Kolejny sprzęt do walki z COVID-19

loną wyspą na tle zachorowań w innych krajach Europy, więc nieuwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne – przekazał podczas czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.
Dlatego też do 14 lutego przedłużone zostały dotychczasowe obostrzenia. Ponadto dzieci klas starszych nadal będą uczyły się w trybie zdalnym. Jedyne
zmiany dotyczą otwarcia galerii handlowych, muzeów
oraz galerii sztuki. Od 1 lutego mogą one funkcjonować w tzw. ścisłym reżimie sanitarnym. Ponadto nie
obowiązują już ,,godziny dla seniorów”, czyli ich wyłączność dla tej grupy w placówkach handlowo-usługowych w godzinach od 10-12 (od poniedziałku do
piątku).
Joanna Oreł

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Ogrodowa 10/4,
– ul. Joanny 24/21,
– ul. Stefana Żeromskiego 5/6,
– ul. Dunajewskiego 7/3,
– ul. Sejmu Śląskiego 6/22,
– ul. Grodzka 2A/28,
– ul. Wolności 94/3,
– ul. Ks. Józefa Czempiela 3/8,
– ul. Międzyblokowa 2/48,
– ul. Jana Gierałtowskiego 14A/1,
– ul. Stefana Żeromskiego 9/5
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA

Jawi-Med-Macura sp.j, ul. Pokoju 8a

ZAPISY TEL. 32 244-20-43

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:

Przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigów osobowych (windy)
w budynku wielorodzinnym
przy ul. Gwarecka 3 i 3B w Rudzie Śląskiej.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony „na wymianę dźwigów osobowych (windy) w budynku wielorodzinnym przy ul. Gwarecka 3 i 3B w Rudzie Śląskiej – nie otwierać” w terminie do 19.02.2021 r., godz.
14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane
odrębne koperty zawierające:
A Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty,
zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany
projekt umowy – zał. nr 1 do specyﬁkacji przetargowej)
B
Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieścić ofertę cenową.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju
nr 119 w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto). Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank
Polska S.A., nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem – Przetarg nieograniczony
„na wymianę dźwigów osobowych (windy) w budynku wielorodzinnym przy ul. Gwarecka 3 i 3B
w Rudzie Śląskiej”
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119
lub pod numerem telefonu (32) 243-25-65, wew. 46, 26 lub 34.
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FUNDACJA ARMIA PRZYJACIÓŁ

OGŁOSZENIA DROBNE

Armia ma swoje miejsce

Usługi

Rudzka fundacja Armia Przyjaciół rozpoczęła działalność w swojej nowej
siedzibie. Jej otwarcie odbyło się w minioną sobotę (30.01). W tym dniu
rozpoczął się kiermasz charytatywny, z którego fundusze zostaną przeznaczone na działalność fundacji oraz jej podopiecznych.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

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.
Prywatnie kupię mieszkanie do remontu
lub odświeżenia, szybka decyzja, płatność gotówką. Tel. 501-608-239.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Foto: arch. prywatne

– Jestem pewien, że na kiermaszu
każdy znajdzie coś dla siebie. Od ubrań,
zabawek, gier, książek, po obrazy i biżuterię oraz wiele innych produktów. Ale
najważniejsze jest to, że w ten sposób
będzie można pomóc tym, którzy tego
najbardziej potrzebują – mówi Arkadiusz Pilarz, prezes fundacji Armia
Przyjaciół w Rudzie Śląskiej.
Oprócz kiermaszu przedstawiciele
organizacji zamierzają w przyszłości organizować spotkania z lekarzami, specjalistami i doradcami w różnych dziedzinach. – Nie zabraknie imprez charytatywnych podobnych do „Rudzkiego
Grania” dla naszej podopiecznej Ady
Rozner, poszkodowanej w wypadku samochodowym czy „Summer Disco”,
które zorganizowaliśmy latem 2019 roku w Parku Strzelnica w Bielszowicach
– zaznacza Pilarz.
Lokal, w którym znajduje się obecnie
siedziba fundacji, został wyznaczony
przez miasto w ubiegłym roku. – Złożyliśmy odpowiednie wnioski o przydzielenie lokalu dla fundacji z zasobów miasta i oczekiwaliśmy na odpowiedź. Poprosiliśmy we wniosku o próbę przydzielenia budynku przy ul. Wilka 9
w Bykowinie, ponieważ znajduje się on
pośrodku dużego i dobrze skomunikowanego osiedla – mówi Arkadiusz Pilarz.
Głównym zadaniem fundacji Armia
Przyjaciół jest niesienie pomocy innym
w szerokim tego słowa znaczeniu.
– Członkowie tej organizacji pomagają
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W sobotę fundacja Armia Przyjaciół
rozpoczęła działalność w nowej siedzibie.

potrzebującym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Przeciwdziałają każdej formie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań oraz stoją na
straży godności każdego człowieka. Co
więcej, działają na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, m.in. poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji
prozwierzęcej, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt oraz pomoc skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom – wyjaśnia Arkadiusz Pilarz. – Chcemy przyjąć
kolejnych podopiecznych i działać na
ich rzecz. Będziemy także bardzo aktywnie współpracować z Urzędem Miasta
w Rudzie Śląskiej i działać na rzecz
mieszkańców, realizując zadania publiczne dotyczących m.in. zdrowia i profilaktyki, sportu, aktywizacji osób starszych, ekologii i ochrony zwierząt, czy
kultury i sztuki – wylicza prezes fundacji.
Joanna Oreł

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia
oraz szczere kondolencje
i najszczersze słowa otuchy w trudnych chwilach
po śmierci

Śp. Henryka Knapika
byłego Prezesa Zarządu MPGM TBS Sp. z o.o.
składają
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy Spółki

Pani Anecie Sebeście
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
po śmierci

Ojca

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.

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

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

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

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

PRANIE TAPICERKI, DYWANÓW. SOLIDNIE
I SKUTECZNIE. Tel. 519-639-121.

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

Antyalergiczne czyszczenie materacy gorącą parą plus bezpyłowe trzepanie GRATIS. Tel.
519-639-121.

Praca

Hydraulik, tel. 797-599-031.

Nieruchomości

Zatrudnie opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.
Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprzedam,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885 .

Pracownicy utrzymania czystości poszukiwani do pracy na obiekcie wielkopowierzchniowym w Rudzie Śląskiej od zaraz. Więcej informacji pod numerem telefonu 661-991-554.

Różne

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

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

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

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

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

Ilość miejsc
ograniczona

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zapisy tel. 32 340-46-76

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 27.01.2021 r. do
dnia 17.02.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej,
oznaczonej numerem geodezyjnym
1710/63 o powierzchni 190 m2, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie
mapy 1 oraz w księdze wieczystej
prowadzonych przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod numerem
KW GL1S/00014993/6, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu
79MNI). Cena wywoławcza (netto)
do przetargu wynosi 36.000,00 zł.

śp. Henryka Knapika

prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej w latach 2005-2016.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

Emily Dickinson

Panu Adamowi Knapikowi
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Ojca

składają koleżanki i koledzy z wydziału

Wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Elżbiety
Sorek
wieloletniej pracownicy
Administracji Nr 4
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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WOŚP

Orkiestra zagrała po raz 29!
odbył się tradycyjny Koncert Młodych
Talentów ani Światełko do Nieba. Jednak
uczniowie przygotowali wielkie, kilkumetrowe, serce, które ułożone zostało na
placu przed szkołą.
W tegoroczny ﬁnał WOŚP włączyła się
również „Ekipa na Kijach”, która pokona-

W Rudzie Śląskiej działały dwa sztaby
koordynowane przez IV Liceum Ogólnokształcące w Orzegowie oraz przez
III Liceum Ogólnokształcące w Kochłowicach. W sumie kwestowało ok. 220
wolontariuszy. Poza tym podczas nie-

Foto: JO

dzielnego ﬁnału przygotowanego przez
orzegowski sztab nie zabrakło koncertów
i licytacji online, szkolnych aukcji na Allegro.pl oraz symbolicznego Światełka do
Nieba. Z kolei drugi, kochłowicki sztab
WOŚP wystartował z aukcją fantów
w wersji online. Z powodu pandemii nie

Na ulice Rudy Śląskiej wyszło
ok. 220 wolontariuszy.

Foto: FB/Ekipa Na Kijach

W niedzielę na ulice całego
kraju wyszło kilkadziesiąt
tysięcy wolontariuszy,
by kwestować na cel
tegorocznej Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy, czyli laryngologię,
otolaryngologię
i diagnostykę głowy. Do
29. ﬁnału przyłączyli się
także mieszkańcy Rudy
Śląskiej. W sumie w naszym
mieście udało się uzbierać
ok. 173 tys. zł
(wstępna kwota).

W tegoroczny ﬁnał WOŚP włączyła się m.in. „Ekipa na Kijach”.

ła 29 km na 29. ﬁnał WOŚP. Uczestnicy
marszu wyruszyli sprzed rudzkiego Urzędu Miasta, a zakończyli go w sztabie
w hali nowobytomskiego MOSiR-u.
Według wstępnych informacji sztab
z III LO zebrał ok. 103 tys. zł, a z IV LO
– ok. 70 tys. zł.
JO
OGŁOSZENIA

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:

Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz
usługowych w 2021 roku i w pierwszym kwartale 2022 r. w podanych niżej rodzajach:
•
•

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne + roboty awaryjne,
roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej lub izolacją bitumiczną),
• roboty elektryczne i odgromowe,
• wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami okiennymi,
• roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,
• uszczelnianie przewodów kominowych (wentylacyjne, spalinowe, montaż nasad kominowych),
• usługi projektowe i inżynierskie (projekty architektoniczne, konstrukcyjne, wewnętrznej
instalacji gazowej oraz wentylacji mechanicznej),
• roboty drogowe i brukarskie (według potrzeb),
• wycinka i nasadzenie drzew (wycinka i prześwietlenie, nasadzenie drzew i krzewów).
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
Konkurs ofert z negocjacjami „Wykonanie robót remontowych, inwestycyjnych i usługowych
w budynkach i obiektach administrowanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz
Dom” Ruda Śląska w 2021 r. i w I kwartale 2022 r. –
– nie otwierać”
w terminie do 19.02.2021 r., godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty,
zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany
projekt umowy) – niezależnie od ilości wybranych robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieścić wypełnione tabele
nr 1 (1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119
w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119
lub pod numerem telefonu (32) 243-25-65, wew. 46 lub 26.

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:

•

Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych
oraz usługowych w 2021 roku w podanych rodzajach:

roboty instalacyjne gazowe (przebudowa pionów i poziomów wewnętrznej instalacji
gazowej),
• roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacje ścian),
• roboty ślusarskie (naprawy oraz wymiana balustrad balkonów),
• roboty dociepleniowe (wykonanie i renowacje elewacji budynków w technologii lekkiejmokrej ETICS, system Weber).
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych, inwestycyjnych i usługowych w budynkach i obiektach administrowanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową
„Nasz Dom” Ruda Śląska w 2021 roku – dotyczy robót –
– nie otwierać” w terminie do 19.02.2021 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty,
zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany
projekt umowy – zał. nr 1 do specyﬁkacji przetargowej niezależnie od ilości wybranych
rodzajów robót.
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa” w której należy umieść wypełnione tabele nr 1
(1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju
nr 119 w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto). Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem
„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych, inwestycyjnych i usługowych
w budynkach i obiektach administrowanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz
Dom” Ruda Śląska w 2021 roku – (rodzaj robót).”
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119
lub pod numerem telefonu (32) 243-25-65 wew. 46 lub 26.
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kiedy zawodnik pokonuje jakąś
swoją barierę” – mówi Tomasz
Garczyński, który niedawno
obchodził swoje 50. urodziny.
Zapaśnik i trener, który od wielu
lat wychowuje kolejne pokolenia
rudzkich zapaśników, opowiada
o swojej karierze, a także o miłości
do zapasów.
– Kiedy zaczął Pan swoją przygodę
z zapasami?
– Zapasy zacząłem uprawiać w wieku
15 lat, był to rok 1986. W tym czasie uczęszczałem do technikum rolniczego w Borkowicach (obecnie jest to województwo mazowieckie), przy którym funkcjonował klub
zapaśniczy. Moim pierwszym trenerem był
pan Józef Maciejczak, do dziś szkolący zapaśniczą młodzież.
– W jakich klubach trenował Pan od
początku swojej zapaśniczej kariery?
– Pierwszy był MULKS Platan Borkowice, w którym trenowałem w latach 19861991. Później był to już KS Slavia Ruda
Śląska. Tam w latach 1991-2000 kontynuowałem karierę zawodniczą, a w latach
2000-2006 pracowałem jako szkoleniowiec.
Dodam też, że w 2006 roku byłem jednym
z inicjatorów utworzenia nowego, jednosekcyjnego klubu ZKS Slavia Ruda Śląska,

Zapasy strzałem w dziesiątkę
w którym do dzisiaj jestem trenerem oraz
pełnię funkcję wiceprezesa.
– Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom, dlaczego najbardziej pokochał Pan
właśnie zapasy?
– W młodości uprawiałem również inne
dyscypliny sportu, nie tylko zapasy, ale właśnie one okazały się dla mnie przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Na
matę zapaśniczą wychodzi dwóch zawodników i toczy walkę. Za jej wynik i przebieg
odpowiadają tylko walczący. Po przegranym pojedynku można mieć pretensje tylko
do siebie, a nie do kolegów z drużyny czy
trenera, jak to często bywa w innych dyscyplinach.
– A czy bardziej satysfakcjonowała Pana kariera zapaśnika, czy praca trenera?
– Kiedy byłem zawodnikiem, to nie wyobrażałem sobie pracy jako trener. Był krótki moment, gdy te dwie funkcje pełniłam
jednocześnie. Nie było łatwo, ale w 2000
roku podjąłem decyzję o definitywnym zakończeniu kariery zawodniczej. Odpowiadając na pytanie – w obydwu rolach czułem
się dobrze oraz obie sprawiały i sprawiają
mi satysfakcję.
– Teraz jest Pan cenionym trenerem.
W jaki sposób przekazuje Pan młodym
ludziom miłość do zapasów?
– Przekazać komuś miłość do czegoś to
coś trudnego. Ja po prostu wykonuję pracę
charakterystyczną dla każdego trenera, czyli

szukam zdolnych, a czasami mniej zdolnych
dzieci i zachęcam je do coraz cięższego treningu. Na bieżąco staram się pomagać
w rozwiązywaniu ich problemów, nie tylko
dotyczących treningów. Obserwuję, jak dorastają przy zapasach, stają się zawodnikami
rywalizującymi z większym lub mniejszym
szczęściem. Jedni „zarażają się” i kochają
każdą chwilę spędzoną na treningu, zgrupowaniu, zawodach. Inni idą własną, ale inną
drogą.
– Jednak wielu podopiecznych może
pochwalić się licznymi sukcesami. Co Pan
czuje, kiedy zdobywają medale?
– Satysfakcję czuję zawsze wtedy, kiedy
zawodnik pokonuje jakąś swoją barierę.
Czasami jest to zdobyty punkt techniczny,
czasami wygrana walka, a czasami, i to nie
rzadko, medal mistrzostw Polski. Każdy taki sukces odbierany jest przeze mnie inaczej, indywidualnie. Każdy zawodnik ma
swoją historię. Im większym kosztem medal
jest zdobywany, tym bardziej cieszy.
– Trenowanie innych to trudne zadanie?
– Obecnie dzieci i młodzież nie garną się
tak chętnie do treningów. Są mniej sprawne,
wygodne, niechętnie wychodzą z tak zwanej strefy komfortu, a ciężki trening to bezustanne przebywanie poza tą strefą. Oczywiście zdarzają się talenty, ale wtedy „biją
się” o nie wszystkie kluby i sekcje. Praca ze
starszymi, ukształtowanymi już zawodnikami też ma swoje plusy i minusy. Wniosek

– efektywna praca trenera jest coraz trudniejsza, ale jakby było mi tak bardzo ciężko,
to pewnie bym jej nie wykonywał.
– Co uważa Pan za swój największy
sukces w pracy trenera?
– Myślę, że ten największy sukces trenerski jest jeszcze przede mną. Jednak chciałbym powiedzieć o innym sukcesie, również
związanym z moją pracą w klubie. O sukcesie w każdej formie działalności decyduje
zespół współpracowników. Jeżeli o mnie
chodzi, to mam szczęście współpracować
z moimi przyjaciółmi, wspaniałymi ludźmi,
którzy są w pełni poświęceni naszej wspólnej pasji. Są to Elżbieta i Marek Garmulewiczowie oraz Władysław Dziura. Dzięki temu
zespołowi ludzi ZKS Slavia odnosi tak spektakularne sukcesy.
– Od prawie roku nasze życie znacznie
się zmieniło. Towarzyszy mu wiele ograniczeń i obostrzeń. Czy z powodu pandemii
zainteresowanie zapasami zmalało?
– Przepisy dotyczące treningów zmieniały się wielokrotnie. Zapasy to sport kontaktowy, uprawiany w halach. Od marca do
maja 2020 roku nie można było trenować
w ogóle. Później tak, ale z ograniczeniami.
Od września wróciła możliwość udziału
w zawodach. Od stycznia tego roku znów
mamy ograniczenia dotyczące treningu najmłodszych dzieci. Jednak zainteresowanie
nie zmniejszyło się. Nauka zdalna powoduje, że młodzież przychodzi chętniej na tre-
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ningi. Młodsze dzieci są przyprowadzane
przez rodziców, którzy zdają sobie sprawę
z potrzeby udziału ich pociech w zajęciach
ruchowych.
– Jak obecnie wyglądają treningi zapaśnicze i zawody?
– Większą uwagę zwracamy na dezynfekcję rąk. Mata jest dezynfekowana systematycznie przez obsługę hali. W obiekcie
nie mogą przebywać osoby niebiorące
udziału w treningu – na przykład rodzice.
Z kolei zawody rozgrywane są w tak zwanym reżimie sanitarnym i bez udziału publiczności.
– Jakie ma Pan plany związane z zapasami, jak już wrócimy do dawnego życia?
– Mam zamiar nadal robić swoje, dopóki
zdrowie na to pozwoli. Przy okazji chciałbym podziękować mojej żonie Katarzynie,
która wtedy, kiedy nie było mnie w domu
– a nie było mnie prawie zawsze przez
25 lat, zadbała, aby nasz dom funkcjonował
normalnie. I wiem, że nadal będzie mnie
wspierać.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Lewko
REKLAMA
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