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OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

„Nie jesteś sam”

Blisko 90 tys. złotych pozyskał rudzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej na realizację projektu edukacyjno-proﬁlaktycznego „Nie jesteś sam”. Działania będą skierowane do wszystkich
mieszkańców, w szczególności tych, którzy doświadczają przemocy, ale także pracowników oświaty. – Dzieci są bezbronne, często nie mają świadomości wyrządzanej im krzywdy i późniejszych konsekwencji psychicznych, dlatego cieszę się, że dyrektorzy, pedagodzy
szkolni czy psycholodzy poszerzą wiedzę, by odpowiednio reagować na wszelkie sygnały
o przemocy wobec najmłodszych – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.
– Głównym celem projektu jest podniesienie
poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i związanych z nią
ograniczeń – tłumaczy Rafał Szpak, dyrektor
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej. – Zależy nam, żeby dotrzeć do osób uwikłanych w przemoc lub nią zagrożonych. Ważnymi adresatami są również pracownicy oświaty,
którzy mają bliski, codzienny kontakt z dziećmi
i młodzieżą – podkreśla.
Na lipiec i sierpień br. zaplanowano m.in. cykl
3-godzinnych spotkań z kobietami pochodzącymi ze środowisk zagrożonych czy doświadczającymi przemocy domowej. Przewidziano zajęcia
dla dwóch grup, a uczestniczki będą mogły omówić swoje sprawy m.in. z prawnikiem, który
przedstawi konkretne rozwiązania dla danego
problemu. – Pierwsza grupa, do której obecnie
trwa nabór, rozpocznie zajęcia już 15 lipca – informuje Rafał Szpak. Nabór i uruchomienie drugiej grupy zaplanowano na sierpień br.
Adresatami bezpośrednich działań będą również pracownicy oświaty, szczególnie dyrektorzy szkół podstawowych, zatrudnieni w nich
psycholodzy i pedagodzy szkolni. We wrześniu
zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których omawiane będą możliwości niesienia pomocy dziecku uwikłanemu w przemoc, w szczególności procedura niebeskich kart, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
czy wniosków o wgląd w sytuację rodziny.
W ramach projektu zostaną też przygotowane
materiały informacyjne zawierające najważniejsze i praktyczne wskazówki, jak się zachować
w konkretnej sytuacji, gdzie uzyskać pomoc i do
jakiej instytucji się zgłosić. Odbiorca znajdzie
w nich informacje również o zakresie działań
pracowników oświaty, policji, służby zdrowia,
pomocy społecznej, sądu (w szczególności kuratorów sądowych) czy też Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, składającego się z przedstawicieli wy-

mienionych instytucji. Materiały będą też zawierać wzory pism, np. pozwu o alimenty.
– Przekaz nastawiony jest na dotarcie do szerokich grup i przypomnienie, że państwo i samorządy lokalne reagują i posiadają mechanizmy
do udzielania skutecznej pomocy – mówi Rafał
Szpak.
W projekcie „Nie jesteś sam” biorą udział:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działający przy Ośrodku Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej działające
przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej oraz
Urząd Miasta. Projekt wdrażany jest w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
który realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej.
Przypomnijmy, że Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Rudzie Śląskiej działa od
2008 roku. Obecnie mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Z pracownikami można kontaktować się osobiście, telefonicznie (32 344-03-26 lub 503-060-016),
bądź mailowo (sekretariat@oikrsl.pl). Zainteresowani mogą liczyć na bezpłatną pomoc
psychologiczną, prawną i socjalną. – Zachęcam do kontaktu z OIK-iem wszystkich, którzy
doświadczają przemocy, agresji, załamania
czy kryzysu psychicznego lub wypadku – mówi
Rafał Szpak. – Apeluję również, by nie pozostawać obojętnym, gdy jesteśmy świadkami
takich zdarzeń – dodaje.
W ciągu 13 lat działalności do OIK-u zgłosiło się około blisko 6 tys. osób, udzielono
schronienia około 550 rodzinom, wdrożono
414 procedur niebieskich kart, a z usług prawnych związanych z przemocą skorzystało ponad 1700 osób.
AS
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Ekoprąd dla wodociągów

Największa instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na miejskich obiektach w Rudzie Śląskiej produkuje już
prąd. Blisko 900 modułów zainstalowanych zostało na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”
oraz na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów. Dzięki tej najnowszej inwestycji rudzka spółka
wodociągowa zaoszczędzi rocznie ok. 80 tys. zł na zakupie prądu. Inwestycję udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.
– To oczywiście dobra wiadomość
w obliczu ciągle rosnących kosztów
zakupu energii elektrycznej. Jednak
zaoszczędzona kwota jest i tak tylko
niewielką częścią tego, ile rudzkie wodociągi przeznaczają środków na zakup energii elektrycznej w ciągu roku.
Sama tylko oczyszczalnia „HalembaCentrum” generuje koszty związane
z zużyciem prądu na poziomie
800 tys. zł rocznie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Najnowsza inwestycja z zakresu
OZE zrealizowana w Rudzie Śląskiej
obejmowała wykonanie dwóch instalacji – na dachu budynku dyrekcji PWiK
oraz na zadaszeniu poletka osadowego
oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”. Instalacje składają się w sumie
z 888 paneli słonecznych o łącznej mocy prawie 240 kWp. 740 modułów zainstalowanych zostało na terenie
oczyszczalni, natomiast pozostałych
148 na budynku dyrekcji. Szacuje się,
że dzięki nim spółka będzie mogła
uzyskać spadek zapotrzebowania na
energię elektryczną z dotychczasowego źródła o blisko 200 MWh w skali
roku. – Instalacja już działa i produkuje już prąd. Cała wytworzona energia
elektryczna zostanie w całości zużyta
przez urządzenia przedsiębiorstwa,
przyczyniając się do większej niezależności energetycznej naszej ﬁrmy
– wskazuje Grzegorz Rybka, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.
Wartość
inwestycji
wyniosła
ok. 1,2 mln zł, z czego w przybliżeniu
połowę pokryje doﬁnansowanie unijne. – Przy tego typu inwestycjach wykorzystujemy fundusze zewnętrzne.
W ostatnich kilku latach w Rudzie Śląskiej zrealizowaliśmy kilkanaście takich inwestycji. Łącznie z instalacjami
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740 modułów fotowoltaicznych zainstalowanych zostało
przy oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”.
PWiK jest to już blisko 2000 modułów
fotowoltaicznych, które są w stanie
wyprodukować ponad 400 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwala to na
oszczędności w skali roku na poziomie
ponad 180 tys. zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna
funkcjonuje na terenie basenu letniego.
W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych – basenu krytego przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu krytego przy
ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali
sportowej w Orzegowie. Dodatkowo
instalacje OZE produkujące prąd
z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych, a konkretnie Miejskiego Przedszkola nr 43
oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej
przy ul. Siekiela. Od 2018 r. ponad
130 modułów fotowoltaicznych produkuje ekoprąd z energii słonecznej
w dwóch budynkach Urzędu Miasta

oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków
dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 (budynek dawnego
Gimnazjum nr 7). Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na
dachu budynku MOPS przy ul. Markowej.
Ponadto miasto już dwukrotnie pozyskało środki unijne na doﬁnansowanie do instalacji OZE w budownictwie
jednorodzinnym. Łącznie ponad
4,3 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia uczestnicy projektu pokrywali
koszty jedynie 15 proc. wartości netto
całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę
montażu instalacji na dachu budynku
mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym
lub na gruncie. W pierwszym etapie
projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach. W tym
roku zakończono realizację drugiego
etapu, obejmującego 172 budynki. TK
REKLAMA
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Festiwal PolskaÉire

Trzy dni polsko-irlandzkiej przyjaźni

Foto: JO

Festiwal rozpoczął się od spotkania ambasadorki Polski w Irlandii Anny Sochańskiej
z ambasadorką Irlandii w Polsce Emer O’Connell wraz z wiceprezydentem Rudy
Śląskiej Michałem Pierończykiem i organizatorem festiwalu Wojciechem Kostką.

Foto: JO

Koncert Orkiestry Dętej KWK „Pokój” pozwolił słuchaczom poczuć śląski klimat.

Miłośnicy literatury mogli w trakcie festiwalu zapoznać się
ze śląskimi nowościami wydawniczymi.
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Tradycją festiwalu są pamiątki i wydawnictwa
przygotowane przez rudzkich filatelistów.

Foto: UM Ruda Śląska

Drugi dzień festiwalu oficjalnie otworzyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Foto: Jacek D. Knapik

– Ruda Śląska to w ten weekend miejsce, kaj Ślōnsk trefio sie z Irlandjōm. Dziś
nie wyobrażamy sobie mapy kulturalnej
naszego miasta bez festiwalu polsko-irlandzkiego – powiedziała podczas inauguracji sobotnich koncertów w MCK-u Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy
Śląskiej. – Myślę, że wielu z nas z przyjemnością będzie w nim uczestniczyć,
gdyż wszyscy tęsknimy za koncertami, wystawami, wydarzeniami kulturalnymi czy
sportowymi – dodała.
Tegoroczny festiwal miał wyjątkowy
charakter – 30 lat temu powołana została  
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Dublinie. Dlatego też podczas piątkowego rozpoczęcia 5. edycji Festiwalu
PolskaÉire odbyło się wirtualne połączenie pomiędzy ambasadorami obydwu
krajów oraz dyskusja z młodymi ludźmi
na temat tego, jak polskie i irlandzkie
kultury przenikają się w ich codziennym
życiu. Atrakcją dnia był także koncert irlandzkiego muzyka Grega Clifforda.
Z kolei sobotę można było spędzić na
koncercie Orkiestry Dętej KWK „Pokój”
oraz występie Zespołu Tańca Irlandzkiego ERIU i zespołu Sheeban, rapera KIERON oraz zespołu rockowego 032 w
Miejskim Centrum Kultury.
W niedzielę festiwal przeniósł się do
Stacji Biblioteka, gdzie przygotowano wystawę śląskiego akwarelisty Grzegorza
Chudego oraz rudzkich filatelistów. Tam
też zagrał Grzegorz Seyda z synem Pawłem oraz Marta Mansfeld. Zwieńczeniem
wieczoru był występ zespołu poezji śpiewanej i piosenki turystycznej Cztery Piąte.
Imprezą
towarzyszącą
festiwalu
był wirtualny bieg PolskaÉireRun,
podczas którego miłośnicy sportu mogli
świętować 30. lecie Ambasady RP
w Dublinie.

Joanna Oreł

Foto: Facebook/Polska Eire Festival Ruda Śląska

Trzydniowe poznawanie kultury, historii, a także tradycji Polski, Śląska i Irlandii oraz świętowania polsko-irlandzkiej przyjaźni za nami! Od piątku do niedzieli (2.07-4.07) w Miejskim
Centrum Kultury, na Stacji Biblioteka oraz w przestrzeni wirtualnej odbywał się Festiwal
PolskaÉire. Był to czas wszystkiego, co najlepsze mają do zaoferowania Zielona Wyspa oraz
Śląsk, bo takie zresztą było festiwalowe hasło, czyli „Kaj Ślōnsk trefio sie z Irlandjōm”.

Zespół Tańca Irlandzkiego ERIU z Krakowa wystąpił w MCK-u przy akompaniamencie
muzyki celtyckiej w wykonaniu zespołu Sheeban.
REKLAMA

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 7.07.2021

RENOWACJA ZABYTKÓW

– W ramach projektu planowana
jest konserwacja rzeźby, postumentu
oraz oczyszczenie i zabezpieczenie
niecki zbiornika, w którym znajduje
się rzeźba – mówi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Podjęcie działań
naprawczych to sygnał, że powojenne dziedzictwo kulturowe stanowi
istotny czynnik budowania naszej lokalnej tożsamości i jako takie powin-

Olimpijczyk odzyska blask

no być otoczone opieką – dodaje.
Warto zauważyć, że mieszkańcy
miasta wielokrotnie występowali
z wnioskami o poddanie renowacji
rzeźby Olimpijczyka oraz jej otoczenia.
Prace mają rozpocząć się w lipcu
i potrwają do jesieni. – Miasto uzyskało doﬁnansowanie w wysokości
ponad 56 tys. zł w ramach Programu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej
dla Niepodległej – 2021”. Warto
podkreślić, że o dotację z programu
zgłoszono 68 wniosków z całego kraju, z czego jedynie 16 uzyskało
wsparcie ﬁnansowe – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
Olimpijczyk został ustawiony pomiędzy 1965 a 1972 rokiem w centrum niecki basenowej znajdującej
się na skwerze. Usytuowanie rzeźby
o tak dużej skali i tak awangardowej
formie miało nadać skwerowi nowoczesnego, śródmiejskiego charakteru. Przedstawia ona ludzką postać,
ukazaną w przyklęku, z prawym kolanem opartym na podłożu. Lewa
ręka wyciągnięta jest do góry, ponad
głową postaci, a w dłoni osadzony
jest cylindryczny znicz. – Postać nie
posiada żadnych cech anatomicznych, proporcje są nienaturalne,
a kończyny są silnie wydłużone. Zu-

W ramach prac
planowana jest
konserwacja
rzeźby,
postumentu oraz
oczyszczenie
i zabezpieczenie
niecki zbiornika.
pełne zatarcie indywidualnego rysu
przedstawionej postaci nadaje obiektowi wymiar uniwersalny – zauważa
dr Urbańczyk.
Autorstwo rzeźby przypisywane
jest rudzkiemu artyście Piotrowi Latosce (ur. 1911 r., zm. 2004 r.). Miasto nie posiada jednak dokumentów
potwierdzających tę tezę, dlatego też
osoby posiadające informacje o dacie budowy rzeźby lub jej autorze
proszone są o kontakt z Biurem
Miejskiego Konserwatora Zabytków
(budynek A Urzędu Miasta Ruda
Śląska, pokój 324, telefon: 32 24490-97).
Skwer im. Żwirki i Wigury
(ul. Wolności/Piastowska) posiada
istotne znaczenie dla historii dzielnicy Ruda. Obszar ten pełnił od końca
XIX wieku funkcję placu targowego

Wakacje z „Nereuszem”

Foto: UM Ruda Śląska

Rzeźba Olimpijczyka, która
znajduje się na skwerze
im. Żwirki i Wigury
w dzielnicy Ruda, zostanie
poddana konserwacji.
88 proc. kosztów inwestycji
zostanie sﬁnansowanych ze
źródeł zewnętrznych. Roboty
pochłoną ok. 64 tys. zł.
– Od wielu lat rzeźba
nie była poddawana
pracom konserwatorskim,
a przeprowadzone wcześniej
nieumiejętne naprawy
doprowadziły do jej dalszej
korozji. Inwestycja
pozwoli na przywrócenie
śródmiejskiego charakteru
miejsca, a cały obszar zyska
na estetyce – podkreśla
prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic.

PÓŁKOLONIE

i był miejscem codziennych spotkań
mieszkańców. Była to również ważna przestrzeń symboliczna, o czym
świadczyć może fakt, że w 1896 roku na skraju placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I. Został on
zburzony
najprawdopodobniej
w 1919 roku. Po przyłączeniu Śląska do Rzeczpospolitej Polskiej na
terenie skweru wzniesiono z kolei
pomnik Wolności, przedstawiający
Powstańca Śląskiego. Ten monument został zniszczony przez hitlerowców w 1939 roku. W okresie
powojennym teren zagospodarowano płytkim basenem, w którym posadowiono niewielkie wodotryski,
a w latach 60. lub 70. w centralnej
części niecki usytuowano rzeźbę
Olimpijczyka. Dokoła zlokalizowano ławki i zaaranżowano zieleń. AS

Do 16 lipca rudzkie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza organizuje zajęcia wakacyjne. – Zapraszamy całe rodziny do spotkania i wspólnej zabawy – mówi Katarzyna
Westerowska, koordynatorka projektu „Dobrodzielnia!”.
– Mamy w planach dni kreatywne, muzyczne, leśne czy
eksperymentalne, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmuje animator społeczności lokalnej Adam Krężel
(502-919-491, dobrodzielnia@nereusz.pl).
– Wakacje w mieście nie muszą być nudne, można je spędzić
aktywnie, na świeżym powietrzu, radośnie i wreszcie wśród ludzi
– mówi Adam Krężel. Od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 na
boisku Szkoły Podstawowej nr 15 odbywają się wspólne zajęcia
ruchowe, tańce, gry i dawne zabawy podwórkowe. Zaplanowano
również puszczanie baniek mydlanych, wielkoformatowe malowanie, czy bicie rekordów Halemby np. w podbijaniu piłki rakietką ping-pongową, skokach przez skakankę, czy rzutach do celu.
Z kolei w godz. 13-15 organizatorzy zapraszają dzieci na warsztaty rozwojowe, które będą się odbywać w siedzibie „Nereusza”
przy ul. Solidarności 21. – Będzie można wziąć udział w zajęciach
muzycznych, wspólnie wykonać wyjątkowe prace plastyczne, także
w nurcie ekologicznym, nieco poeksperymentować oraz zobaczyć
na dużym ekranie najlepsze ﬁlmy familijne – wymienia Katarzyna
Westerowska. Będzie też okazja do nabycia nowych doświadczeń
podczas rodzinnych warsztatów i leśnych eskapad, które zaplanowano na wtorki i czwartki w godz. 17-19.30. – Będziemy budować
szałasy, rzeźbić w drewnie, szukać tropów zwierząt czy biwakować, a to tylko niektóre zaplanowane atrakcje – zapowiada Adam
Krężel.
Spotkania wakacyjne organizowane są w ramach projektu „Dobrodzielnia!” współﬁnansowanego z funduszy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, w trakcie którego odbywać się będzie wiele inicjatyw wspierających rodziny z Rudy Śląskiej, realizowany będzie do 31 grudnia 2022
roku.
JO
OGŁOSZENIE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

w zmodernizowanym budynku
przy ul. Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 75
Pomieszczenia oferowane do najmu zlokalizowane są na:
• I piętrze – 4 lokale użytkowe z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni
260,00 m2,
• poddaszu – 4 lokale z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni 218,00 m2,
• piwnice użytkowe,
• do każdego lokalu użytkowego przyporządkowane jest jedno miejsce
postojowe w obrębie ogrodzonej nieruchomości,
• budynek wyposażony jest w windę oraz instalacje wod.-kan., c.o.,
elektryczną, domofonową i klimatyzację pomieszczeń.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 242-01-33 w. 741, 745 oraz na www.mpgm.com.pl
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Przemysław Basa okazał się najlepszym
zawodnikiem podczas XXIII Międzynarodowego Rudzkiego Biegu Dwunastogodzinnego. Rudzianin przebiegł 143 km
i 717 m. Z kolei wśród kobiet zwyciężyła
Bernadetta Sarat z Katowic, która pokonała dystans 100 km i 478 m. W zawodach
wystartowało ponad 60 zawodników i zawodniczek. 24 z nich pokonało dystans
przynajmniej 100 km. Biegowa rywalizacja tradycyjnie już połączona została
z XII Mistrzostwami Śląska w biegu na
dwanaście godzin.
Zawody odbyły się na ulicach Nowego
Bytomia. Ultramaratończycy wystartowali
z placu Jana Pawła II, a nastepnie pobiegli
ulicami: Smolenia, Objazdową, Markowej
i Damrota. Długość jednego okrążenia wynosiła 1305 m i 19 cm. Trasa biegu posiada
aktualny atest PLZA. – Rudzki bieg dwunastogodzinny zawsze cieszy się zainteresowaniem biegaczy. Co roku organizujemy
go w kwietniu, jednak w tym i ubiegłym roku, przez pandemię musieliśmy go przełożyć na lipiec. Mimo tego zapał w biegaczach nie zgasł – mówi August Jakubik.

Foto: UM Ruda Śląska

Najlepsi w biegu 12-godzinnym

Przemysław Basa i Bernadetta
Sarat zwyciężyli w biegu.

Historia biegu 12-godzinnego w Rudzie
Śląskiej sięga 1999 r. Okazją do jego organizacji była 40. rocznica powstania Rudy
Śląskiej. Trasa pierwotnie przebiegać miała przez wszystkie dzielnice miasta, jednak
ze względów logistycznych areną zmagań
został stadion Wawelu Wirek. Pierwsze zawody zgromadziły na starcie 15 uczestników, a ich zwycięzcą został Ukrainiec
Wiktor Łozownik. Od kilku lat zawody
odbywają się w centralnej części miasta,
czyli wokół rynku w Nowym Bytomiu.

AL

Masakrator na Slavii

Uczestnicy wydarzenia mieli
do pokonania różne przeszkody.

dzieleni na kategorię elita i open. W obu
kategoriach prowadzono też klasyfikację
drużynową. Pod koniec zmagań zawodnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz
medale. 
AL

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Medale dla zapaśniczek

Cztery medale zdobyły zapaśniczki Slavii podczas minionego weekendu. Swoim
talentem rudzianki popisały się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Mistrzowskie pasy założyły: Martyna Skalec (57 kg)
i aktualna wicemistrzyni Europy Patrycja
Cuber (73 kg). Na drugim stopniu podium

W ubiegłym roku urzędnicy tłumaczyli,
że miejskie fontanny nie zostały uruchomione z powodu epidemii koronawirusa
(jako miejsca gromadzenia się ludzi). Jednak w tym roku mimo spadku zachorowań
fontanny na rynku nadal nie działają. Sytuacja ta została poruszona podczas ostatniego spotkania online władz miasta z mieszkańcami, po którym padła deklaracja, że
planowana jest przebudowa głównej fontanny na Placu Jana Pawła II. Chodzi o liczne uszkodzenia konstrukcji, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców, a zwłaszcza
dzieci, bawiących się przy fontannie. – Dla
fontanny dużej na placu Jana Pawła II została przez MPGM TBS Spółkę z o.o. przygotowana koncepcja przebudowy i modyfikacji fontanny – zapowiada Krzysztof Mikołajczak z Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego. – Powyższa
została zaakceptowana przez miasto, a po
zabezpieczeniu środków finansowych
w budżecie miasta zostanie przygotowana
dokumentacja techniczna i realizacja modernizacji – dodaje.
Na razie nie działa także boczna fontanna (lewa strona rynku), choć w 2021

Remont fontanny na rynku konieczny jest m.in. z powodu uszkodzenia płyt.

roku naprawiono oświetlenie, dozownik
chemii i sterowanie programem. – Ponadto zostały wykonane prace polegające na czyszczeniu elementów granitowych, dopasowanie, docinanie, szlifowanie, fazowanie, a także ewentualne
uzupełnienie materiałem przez zakład
kamieniarski – wylicza Krzysztof Mikołajczak. – Jednakże po uruchomieniu
małej fontanny okazało się, iż zgodnie
ze wskazaniami wodomierza w ciągu

doby było uzupełniane 8 m sześc. wody
– dodaje.
Wynika to z nieszczelności niecki pod
fontanną (skruszony beton doprowadzający wodę w obiegu zamkniętym), a także
uszczelki pomiędzy misą a szybami. Naprawa tej usterki ma kosztować 40 tys. zł
(plus VAT). – W związku z powyższym zostaną przeprowadzone rozmowy o sposobie sfinansowania naprawy – wyjaśnia
Krzysztof Mikołajczak.
Joanna Oreł

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Zapasy

Młode
zapaśniczki
po raz
kolejny
pokazały,
na co
je stać.

Wiosna i lato to czas, kiedy w poszczególnych miastach uruchamiane są fontanny. Jednak w Rudzie Śląskiej podobnie jak
w ubiegłym roku nie działają fontanny na rynku w Nowym Bytomiu. Centralną fontannę czeka kompleksowa przebudowa,
natomiast tzw. fontanna boczna (mała) pomimo tego, że była niedawno remontowana, jest nieszczelna i konieczna będzie
dodatkowa naprawa.

OGŁOSZENIA

Foto: arch. organizatora

Callisto X Masakrator to ekstremalny
bieg z przeszkodami, który odbył się w minioną sobotę (3.07) w Rudzie Śląskiej. Impreza zorganizowana została z okazji dziesięciolecia sklepu Callisto i była nie lada
wyzwaniem dla prawdziwych twardzieli.
Bieg rozpoczął się na stadionie Slavii
w Rudzie. Uczestnicy zawodów mieli do
przebiegnięcia 6 km po torze z licznymi
przeszkodami. Na trasie nie zabrakło m.in.
zimnej wody, piachu, błota, stromych podbiegów oraz specjalnie przygotowanych
ścianek, czy zasieków z drutu kolczastego.
Nad przebiegiem Masakratora czuwali
sędziowie i wolontariusze, którzy informowali o sposobie pokonania przeszkód,
weryfikowali poprawność wykonania zadań, które w przypadku błędu trzeba było
powtórzyć. Uczestnicy imprezy zostali po-

Fontanna na rynku wciąż nie działa

Foto: JO

Biegi
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stanęła Julia Danisz (53 kg), a brąz przypadł
w udziale Zuzannie Wronie (46 kg). Pozostałe trzy zawodniczki, czyli Julia Niemczyk, Olivia Garmulewicz i Paulina Czechowicz zajęły punktowane miejsca, co
pozwoliło im uplasować się na drugiej pozycji w klasyfikacji klubowej.
AL

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych zlokalizowanych
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Ciasnej przewidzianych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny – przydomowy.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 07.07.2021 r. do
dnia 28.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz
zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Zajęczej,
obejmującej działkę nr 5111/422
o powierzchni 735 m2 (użytek
„ŁIV”), obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr GL1S/00020423/5, która zostanie zbyta w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
(symbol planu MN1). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
136 000,00 zł.

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
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Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, Solidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4,
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Sprzedam kawalerkę w Rudzie Śl. 1.
Tel. 573-935-558.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Sprzedam garaż w Nowym Bytomi,
(Otylii). Tel. 500-582-184.

Motoryzacja

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

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 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504030.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości
gruntowych które zostaną
oddane w dzierżawę
i najem, znajdujących się
w rejonie ulicy: Bytomskiej
– z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową,
1 Maja – z przeznaczeniem
pod ogródek letni
i parking, Rybnickiej
– z przeznaczeniem pod
uprawy rolne.

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego
przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa
do zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności wymienionych w wykazie mieszkań.
Adres

Powierzchnia

Kwota wywoławcza
mieszkania:

ul. Cypriana Norwida 6/17
2 p + k, I piętro

39,40 m2

111.510,- zł

ul. Ks. Jana Szymały 4C/3
2p + k, parter

38,00 m2

109.910,- zł

ul. Ks. Jana Szymały 6C/3
2 p + k, parter

37,90 m2

109.620,- zł

ul. Józefa Elsnera 2A/1
2 p + k, parter

41,00 m2

123.560,- zł

ul. Maksymiliana
Chroboka 12/1
2 p + k, parter

48,00 m2

111.890,- zł

Warunki uczestnictwa przetargu oraz szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, wew. 209, 290.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego, praca
w pełnym wymiarze lub jako dodatkowa.
NZOZ Paktor, zgłoszenia tel. 691-799-707
w godz. 7-15 lub praca@paktor.com.pl.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Kolistej,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Różne

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2403 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Nowym
Bytomiu przy ulicy Kolistej, oznaczona numerem geodezyjnym 3783/218 obręb Nowy Bytom, k.m.1, użytek „Bz”, zapisana w księdze wieczystej KW nr GL1S/00007267/6 (w dziale III KW figurują wpisy, dział IV tej księgi jest wolny od
wpisów).

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.

Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby,
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich.
Panom
Bronisławowi i Grzegorzowi Michalskim
oraz ich Rodzinom
wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci
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W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. działka figuruje jako 11MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Zbywana działka gruntowa – niezabudowana, o nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą, położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy garażowej,
punktów handlowo-usługowych oraz Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego. Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci: ciepłownicza, gazowa, energetyczna, wodociąg magistralny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ulicy Kolistej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 445.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2021 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie
do dnia 3.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 22.300,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Kolista”
(za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.0014.00 – oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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10 lipca 2021 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy
następnych
biegów:
14.08.2021 r.
25.09.2021 r.
9.10.2021 r.
6.11.2021 r.

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe
zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.
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