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Uczniowie wrócili 
do szkół!

Fo
to

: J
O

Jak oceniono 
zdalną edukację?

Więcej na str. 4

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 14.09 
MBP nr 18 – Halemba – 15.09 
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 16.09 
ODK Country – Bykowina – 17.09
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 21.09
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Ruszyło głosowanie 
w ramach BO!

Więcej str. 7-9
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OGŁOSZENIA
– Rudzkie orkiestry dęte mogą pochwa-

lić się nie tylko długą historią, ale również 
wieloma sukcesami. Grały dla publiczno-
ści wielu polskich miast, jak również za 
granicą. Zespoły są laureatami różnych 
konkursów, a ich repertuar został uwiecz-
niony na płytach. Obecnie orkiestry dzia-
łają na zasadzie stowarzyszeń, jednak tak 
jak przez dziesiątki lat nadal łączą pokole-

nia i ludzi o tej samej, muzycznej pasji 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Tegoroczne święto orkiestr rozpocznie 
się o godz. 14.00. Na początku uczestnicy 
festiwalu będą mogli podziwiać występ ar-
tystów z „Atelier Sztuki” oraz Amatorskie-
go Teatru „Pierro”, działającego przy 
II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Mor-
cinka, pod kierunkiem Anny Morajko-For-
nal i Grzegorza Dudziaka. Z kolei 
o godz. 15.00 nastąpi uroczyste otwarcie 
festiwalu, a wszystkie orkiestry wykonają 
wspólnie hejnał.

Jako pierwsza z orkiestr wystąpi 
(o godz. 15.10) Orkiestra Dęta „Halemba” 
pod dyrekcją Piotra Szczygioła. Zespół 
ten powstał w 1960 roku z inicjatywy Ry-
szarda Banika, Kazimierza Ćwieląga, Ge-
rarda Rzepki i Jerzego Kościelnego. Jego 
pierwszym dyrygentem był Herbert Hahn, 
ówczesny koncertmistrz Wielkiej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia i Tele-
wizji w Katowicach. Funkcję kapelmi-
strza pełnił on przez 23 lata. W 1983 roku 
batutę przejął Jan Niesterok, a w 1986 ro-
ku Teodor Zając. Od 1991 roku, przez 
20 lat orkiestrą dyrygował Norbert Ge-
mander, a od 2012 roku funkcję kapelmi-
strza pełni Piotr Szczygioł.

Kolejny orkiestrowy występ odbędzie 
się o godz. 16.10. Dla publiczności zagra 
Orkiestra Dęta „Pokój” pod batutą Jacka 
Kampy. Orkiestra ta powstała w 1922 ro-
ku, ale kiedy w 1968 roku połączono sąsia-
dujące ze sobą kopalnie „Wanda – Lech” 

FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

Orkiestry dęte po raz 20.Orkiestry dęte zagrają 
w parku im. Augustyna 
Kozioła w Rudzie. Już 
w niedzielę (12.09) odbędzie 
się Międzynarodowy 
Festi wal Orkiestr Dętych, 
który w Rudzie Śląskiej 
zorganizowany zostanie 
po raz dwudziesty. 
Wystąpią w nim rudzkie 
orkiestry dęte: „Pokój”, 
„Halemba” oraz 
„Bielszowice”. Wydarzenie 
uświetnią także: koncert 
zespołu „Trio Appassionata”, 
pokaz mażoretek oraz 
występ artystów „Atelier 
Sztuki” oraz Amatorskiego 
Teatru „Pierro”. Wstęp na 
imprezę jest bezpłatny.
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Festi wal Orkiestr Dętych po raz kolejny odbędzie się w parku im. A. Kozioła.

BM Recykling Sp. z o.o.
ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów
Biuro Obsługi Klienta, tel. 577-534-567

SPROSTOWANIE DO HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ZMIESZANYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ DLA DZIELNICY RUDA

Poniedziałek i czwartek: Słowiańska, Wieniawskiego, Raciborska, Mickiewicza, Wolności, Morcinka
Wtorek i piątek: Szyb Powietrzny, Przy Kolei, Głowackiego

SPROSTOWANIE DO HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ZMIESZANYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ DLA DZIELNICY RUDA

ULICE: Brańskiego, Maków, Wenus
1.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 

10.11.2021, 24.11.2021, 08.12.2021, 22.12.2021

i „Pokój”, połączono również orkiestry 
obu zakładów. Z kolei w 1996 roku po-
wstał jeden zespół złożony z orkiestr ko-
palni „Pokój” i „Walenty-Wawel”, a grało 
w nim ówcześnie blisko 120 muzyków. To 
właśnie orkiestrą kopalni „Walenty-Wa-
wel” dyrygował Augustyn Kozioł, którego 
imieniem został nazwany niedzielny festi-
wal. Po koncercie orkiestry „Pokój” będzie 
można podziwiać występ formacji mażo-
retek „Efekt”.

Trzecią z orkiestr, która zaprezentuje się 
podczas festiwalu (godz. 17.10), będzie 
Orkiestra Dęta „Bielszowice” pod dyrek-
cją Zygmunta Kliksa. Warto przypomnieć, 
że w 2019 roku orkiestra ta obchodziła wy-
jątkowy jubileusz, czyli stulecie swojego 
istnienia. Wspomniana orkiestra na po-
czątku swojej działalności liczyła 15 mu-
zyków, a jej kapelmistrzem był Pantaleon 
Bronny, zaś w 1936 roku batutę przejął je-
go syn – Fryderyk, następnie 27 lat później 
syn Fryderyka – Melchior. Kolejnymi ka-
pelmistrzami byli: Emil Czyż, Henryk 
Hahn i Herbert Hahn. W 1976 roku orkie-
stra kopalni „Bielszowice” została połą-

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 3.09.2021 r. 
do dnia 24.09.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 15441 m2, 

własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Gen. Hallera, oznaczonej 

numerem geodezyjnym 323, obręb Ruda, k.m.6, użytek: „Bp”, 
KW nr GL1S/00031823/9, która zostanie zbyta w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem 

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

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 2.128.000,00 zł. 

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. Joanny 15/29
– ul. Międzyblokowa 18/9

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

czona z orkiestrą kopalni „Zabrze”, a ka-
pelmistrzem połączonego zespołu został 
Alfred Skutela. Natomiast od przeszło 
20 lat orkiestrę prowadzi Zygmunt Kliks.

O godz. 18.10 uczestnicy festiwalu  bę-
dą mieli okazję wysłuchać hejnału w wy-
konaniu orkiestr po raz drugi, a później 
(o godz. 18.20) wystąpi „Trio Appassiona-
ta”. Zespół tworzą Mirosław Krause (który 
poprowadzi także tegoroczny festiwal), 
Grzegorz Krause oraz Marek Krause. „Trio 
Appassionata” to zespół kameralny z Rudy 
Śląskiej, który swoją działalność rozpo-
czął w marcu 2008 roku. Repertuar zespo-

łu jest niezwykle bogaty i zróżnicowany. 
Zawiera opracowania muzyki klasycznej, 
fragmenty oper, operetek, musicali, naj-
większe dzieła muzyki fi lmowej, standar-
dy jazzowe, artystyczne opracowania 
utworów rozrywkowych. Dodatkowo 
współpracuje on z wieloma znakomitymi 
artystami: wokalistami, instrumentalistami 
i tancerzami.

Tegoroczny XX Międzynarodowy Fe-
stiwal Orkiestr Dętych został sfi nansowa-
ny ze środków Fundacji PZU. Sponsorami 
imprezy są: Madej Wróbel Sp.z o.o. oraz 
Metropolis – Grunt to biznes. AL
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EDUKACJA

Nowy rok w szkolnych ławkachPrawie 14 670 uczniów 
i około 4450 przedszkolaków 
rozpoczęło w środę, 
1 września nowy rok szkolny. 
Jednak ze względu na 
panującą epidemię nie było 
tradycyjnego, uroczystego 
rozpoczęcia roku szkolnego. 
– Organizacja pracy, zarówno 
przedszkoli, jak i szkół, też 
będzie dostosowana do 
obowiązujących wytycznych 
przeciwepidemicznych 
– podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.
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Z uczniami klasy pierwszej SP nr 23 podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
spotkała się wiceprezydent Anna Krzysteczko.

– Jesteśmy przygotowani na ewentu-
alny  powrót  do  edukacji  zdalnej  czy 
wprowadzenie trybu hybrydowego. Każ-
dy  dyrektor  zaplanował  pracę  swojej 
placówki tak, by zapewnić maksymalną 
ochronę dla pracowników i dzieci, bio-
rąc pod uwagę warunki lokalowe i jed-
nocześnie spełniając wytyczne sanitarne 
– wyjaśnia Anna Krzysteczko, wicepre-
zydent miasta odpowiedzialna za oświa-
tę.  –  Dlatego  już  teraz  apeluję  do 
uczniów i rodziców o stosowanie się do 
zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, 
bo  tylko  dobra  współpraca  pomiędzy 
szkołą, uczniem i rodzicami pozwoli na 
zminimalizowanie zagrożenia – dodaje.
Główne  zasady,  które  obowiązują 

w nowym roku szkolnym to dezynfekcja, 
zachowanie  dystansu  społecznego  oraz 
zasad  higieny,  korzystanie  z  maseczek 
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1 września uczniów SP nr 20 w Kochłowicach 
odwiedził wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

REKLAMY

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

w miejscach wspólnych oraz częste wie-
trzenie  pomieszczeń  zamkniętych.  – Ze 
względu  na  konieczność  zaplanowania 
czasu na dezynfekcję i wietrzenie sal nie-
uniknione  jest  wydłużenie  czasu  pracy 
szkół.  Bierzemy  również  pod  uwagę 
zwiększenie  liczby  przerw  obiadowych 
oraz ich wydłużenie – tłumaczy Aleksan-
dra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. 
– Będziemy musieli też ostrożnie organi-
zować  zajęcia  w  większości  pracowni 
przedmiotowych,  z  których  korzysta  za-
zwyczaj  kilka  klas.  Ponadto  dzieci  nie 
powinny  wymieniać  się  przyborami 
szkolnymi. Do rozważenia pozostawiamy 
też dyrektorom naszych placówek zalece-
nie zakładania maseczek, bowiem MEiN 
nie  wprowadza  obowiązku  zasłaniania 
nosa i ust w miejscach wspólnych w każ-
dej szkole – dodaje. Ponadto przebywa-
nie  w  szkole  osób  z  zewnątrz  zostało 
ograniczone  do  niezbędnego  minimum 
i w wyznaczonych obszarach.
Z  kolei  dla  przedszkoli  nadal  obo-

wiązują  wytyczne  z  ubiegłego  roku 
szkolnego. Między innymi grupa dzieci 
wraz z opiekunem powinna przebywać 
w wyznaczonym i stałym pomieszcze-
niu. Zaleca  się  również,  aby do grupy 
dzieci przyporządkowani byli, w miarę 
możliwości  organizacyjnych,  ci  sami 
opiekunowie.  Z  sali,  w  której  przeby-

wają dzieci, należy usunąć przedmioty 
i  sprzęty,  których  nie można  prać  lub 
dezynfekować (np. pluszowe zabawki). 
Podobnie jak w szkołach, jeżeli do za-
jęć wykorzystywane są przybory spor-
towe  (piłki,  skakanki,  obręcze  itp.),  to 
należy  je  dokładnie  myć,  czyścić  lub 
dezynfekować. Trzeba też wietrzyć sale 
– co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy,  a  w  razie  potrzeby  także 
w czasie zajęć.
W  nowym  roku  szkolnym  naukę 

w  rudzkich  szkołach  rozpoczęło  pra-
wie  14  670  uczniów,  w  tym 
10  800  dzieci  w  szkołach  podstawo-
wych i około 3900 młodzieży w szko-
łach  ponadpodstawowych.  Po  raz 
pierwszy  progi  szkoły  przekroczyło 
1290  pierwszoklasistów.  Z  kolei wy-
chowaniem  przedszkolnym  objętych 
zostało około 4450 dzieci.
W  Rudzie  Śląskiej  funkcjonuje 

29  ośmioletnich  szkół  podstawowych 
(w  tym  trzy  specjalne),  pięć  liceów 
ogólnokształcących,  sześć  techników 
oraz siedem szkół branżowych I stop-
nia,  a  także  jedna  szkoła  branżowa 
II stopnia i jedna szkoła przysposabia-
jąca  do  pracy.  Najmłodsi  uczęszczają 
do  29  przedszkoli  i  oddziałów  przed-
szkolnych  w  ośmiu  szkołach  podsta-
wowych. IM
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– W związku z pandemią szkoły sta-
nęły przed ogromnym wyzwaniem, ja-
kim jest nauczanie na odległość – za-
uważa wiceprezydent Anna Krzy-
steczko. – Początki realizacji tej formy 
edukacji  były  trudne  m.in.  z  powodu 
braku  sprzętu,  a  także  niewielkiego 
doświadczenia  nauczycieli  związane-
go  z  metodyką  nauczania  zdalnego. 
Dlatego,  gdy  pojawiła  się możliwość 
nawiązania współpracy z Uniwersyte-
tem  Śląskim  i  ewaluacji  zastosowa-
nych  podczas  pandemii  rozwiązań 
w zakresie e-nauczania, chętnie przy-
stąpiliśmy do jej realizacji – mówi wi-
ceprezydent.

Głównym celem badań było dokona-
nie diagnozy jakości kształcenia zdal-
nego w rudzkich szkołach i przedszko-
lach w okresie pandemii COVID-19 
w czasie drugiej fali, a także określenie 
warunków zdalnej pracy i nauki oraz 
sytuacji psychospołecznej uczestników, 
w tym problemów, z którymi mierzyli 
się zarówno nauczyciele, jak i ucznio-
wie i ich rodzice.

W badaniach przeprowadzonych 
w grudniu i styczniu roku szkolnego 
2020/2021 uczestniczyło 3695 respon-
dentów z Rudy Śląskiej, w tym 
2163 uczniów, 427 nauczycieli, 
1105 rodziców. Uwzględniając ogólną 
liczbę dzieci i młodzieży uczęszczają-
cych do rudzkich szkół oraz pracują-
cych w nich nauczycieli, próby ba-

Wymyślić szkołę na nowo – cenna lekcja z pandemii
Metoda projektów 
i pracy grupowej, kształcenie 
hybrydowe i wyprzedzające, 
nauka przez doświadczenie 
i szerokie wykorzystanie 
narzędzi ICT, a także udzielanie 
wsparcia emocjonalnego oraz 
indywidualne podejście do 
uczniów – to rekomendacje 
dla rudzkich placówek 
oświatowych przedstawione 
w opracowaniu „Edukacja 
zdalna w okresie drugiej 
fali pandemii COVID-19. 
Przypadek gminy Ruda Śląska”. 
Badania przeprowadzili 
naukowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach pod 
kierownictwem  
prof. dr hab. Ewy Jarosz. 
Wdrożenie rekomendacji może 
usprawnić system nauczania 
i stworzyć lepsze środowisko 
do nauki i pracy.

dawcze obejmowały odpowiednio 
14,39% uczniów oraz 16,63% nauczy-
cieli. – Reprezentacyjne, a wręcz  im-
ponujące  grono  osób,  które  wzięły 
udział  w  badaniu  oraz  drobiazgowa 
analiza dały możliwość nie tylko poka-
zania  rzetelnej  diagnozy  sytuacji,  
ale  też  wskazania  konstruktywnych 
rozwiązań  dla  ujawnionych  proble-
mów  i  sposobów  zaspokojenia  
zidentyfikowanych potrzeb – podkreśla 
prof. dr hab. Ewa Jarosz z Uniwersyte-
tu Śląskiego.

Największym problemem dla na-
uczycieli zarówno szkół podstawo-
wych, jak i ponadpodstawowych (po-
nad 93%) był brak bezpośredniego 
kontaktu z uczniami. Miał on nega-
tywny wpływ również na pracę na-
uczycieli specjalistów. Blisko 68% 
z nich zgłosiło obniżenie jakości po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów jej potrzebujących. Także 
wśród dzieci i młodzieży wysoki od-
setek zgłaszał tęsknotę za koleżanka-
mi i kolegami szkolnymi. Było to od-
powiednio ponad 82% dla uczniów 
młodszych (klasy II-IV) i 67,5% dla 
starszych (w wieku 11-18 lat). –  Jak 
widać, relacje społeczne z rówieśnika-
mi  są  jedną  z  podstawowych  potrzeb 
i wartości,  jakie młodzi ludzie odczu-
wają  z  uczestniczenia  w  edukacji 
szkolnej – zauważa profesor Ewa Ja-
rosz.

Ocena edukacji zdalnej i jej efek-
tywności jest raczej negatywna. Pra-
wie 75% badanych nauczycieli przy-
znało, że edukacja zdalna przynosi 
gorsze efekty nauczania i jest mniej 
atrakcyjna dla uczniów niż edukacja 
bezpośrednia w klasie. Wymaga rów-
nież większego wysiłku i zaangażo-
wania w przygotowanie zajęć online. 
Taką opinię wyraziło ponad 80% an-
kietowanych nauczycieli. Z drugiej 
jednak strony konieczność ta zmusiła 
do sięgnięcia po narzędzia, które 
wcześniej nie były popularne. – Ozna-
cza to, że nauczyciele poszerzyli swoje 
umiejętności w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych  technologii,  co  przy-
czyniło  się  istotnie  do  wzrostu  ich 
kompetencji  – wskazuje dr Hewilia 
Hetmańczyk.

Również uczniowie wolą naukę 
stacjonarną. Podobnie jak nauczycie-
le, uznali nauczanie na odległość za 
bardziej obciążające i mniej atrakcyj-
ne. Tylko co czwarty wychowanek 
klas II-IV określił, że nauka zdalna 
jest lepsza niż „normalne zajęcia”, 
choć wśród starszych uczniów cieszy-
ła się ona większym powodzeniem. 
Ponad 30% z nich wskazało, że prefe-
ruje tę formę edukacji. Ujawniony od-
setek uczniów preferujących edukację 
zdalną bardziej niż stacjonarną powi-
nien być przyczynkiem do pogłębio-
nej refleksji pedagogów.

Jak wykazał raport, nauczyciele pod-
czas „drugiego zamknięcia szkół” nie 
mieli już problemu z dostępnością do 
narzędzi wymaganych do nauczania 
zdalnego czy z obsługą technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, np. plat-
form, aplikacji czy programów. Ujawni-
li jednak trudności z wykorzystaniem 
w e-edukacji pracy grupowej, zastoso-
waniem metod aktywizujących czy mo-
nitorowaniem postępów uczniów. Rów-
nież rudzcy uczniowie raczej nie wska-
zywali na problemy ze sprzętem i tech-
nologiami, za to sygnalizowali kłopoty 
z przystosowaniem się do uczenia się 
w warunkach domowych, zgłaszając 
nieumiejętność organizowania i plano-
wania nauki, brak motywacji, trudności 
w skupieniu uwagi oraz zbyt dużą licz-
bą zadań. Jak zauważyła w raporcie 
dr Dagmara Dobosz, niepokojący jest 
również fakt, że co trzeci uczeń zgłaszał 
brak własnego, odpowiedniego miejsca 
do nauki w domu.

– Rodzice oceniali jakość nauczania 
zdalnego głównie jako przeciętną, jed-
nak w ich ogólnej opinii szkoły w za-
dowalającym stopniu zaspokajały po-
trzeby  edukacyjne uczniów – podkre-
ślił w diagnozie dr Marcin Gierczyk. 
Oferowane im przez szkoły wsparcie 
było różnie oceniane. Szukając pomo-
cy, rodzice korzystali głównie z porta-
li edukacyjnych oraz wymieniali się 
informacjami z innymi rodzicami. 
Najczęściej wymienianymi przez ro-
dziców problemami były: konieczność 
przyjęcia roli nauczyciela (ponad 
73%), brak motywacji dziecka do na-
uki (ponad 60%) oraz brak czasu na 
kontrolowanie uczestnictwa dziecka 
w zajęciach (prawie 52%). Dla zdecy-
dowanej większości rodziców, bo po-
nad 80%, najbardziej widocznym pro-
blemem ich pociech był jednak mocno 
ograniczony kontakt z rówieśnikami.

W raporcie nie zabrakło analizy 
wpływu pandemii na edukację przed-

Podsumowanie badań dotyczących edukacji zdalnej w Rudzie Śląskiej 
odbyło się podczas konferencji w Stacji Biblioteka.
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szkolną. Okazało się, że jej realizacja 
w jeszcze większym stopniu niż 
w przypadku dzieci szkolnych spadła 
na rodziców. Nauczyciele przedszkol-
ni dostarczali głównie propozycje za-
baw i zadań w formie kart pracy. Co 
ważne, większość z nich nie zauważy-
ła znaczących zmian w relacjach z wy-
chowankami czy ich rodzicami, jed-
nak wyraźnie ich zdaniem pogorszyły 
się relacje pomiędzy samymi dziećmi.

Analiza pozyskanych danych po-
zwoliła na wystosowanie szeregu re-
komendacji. –  Dotyczą  one  przede 
wszystkim  podniesienia  kompetencji 
nauczycieli w organizowaniu i realizo-
waniu  edukacji  online,  możliwości 
adaptacji  i  efektywnego  wykorzysty-
wania  rozwiązań  technologicznych, 
a  także  monitoringu  postępu  w  pra-
cach  uczniów – mówi wiceprezydent 
Anna Krzysteczko.

Wnioski odnoszą się także ogólnie 
do współczesnego systemu edukacji. 
– Nauczanie potrzebuje reformy i uno-
wocześnienia – podkreśla profesor 
Ewa Jarosz. –  Pandemia  jaskrawo 
uwypukliła mankamenty systemu, któ-
re  od  dawna  są  odczuwane.  Należy 
odejść od przeładowanych programów 
i  przestarzałych  podawczych  sposo-
bów  nauczania,  a  także  od  zasady 
„więcej znaczy lepiej”. Szkoła powin-
na  odpowiadać  potrzebom  z  jednej 
strony jednostki, a z drugiej wymaga-
niom nowoczesnego świata i czekają-
cego na uczniów rynku pracy. Musimy 
być przygotowani na podobne sytuacje 
w  przyszłości  i  umieć wykorzystać  to 
doświadczenie jako impuls do zmiany 
myślenia o edukacji  i drogach  jej  re-
alizowania. Musimy dobrze zrozumieć 
i wdrażać ideę edukacji jako dialogu. 
Dialogu wszystkich jej stron – uczniów, 
nauczycieli i rodziców – podsumowu-
je prof. Ewa Jarosz.

Przypomnijmy, że w roku szkol-
nym 2020/2021 na mocy kolejnych 

rozporządzeń ministra edukacji i na-
uki lekcje były zawieszane, a szkoły 
zostały zobowiązane do realizowania 
zajęć z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość. Zawie-
szenie zajęć trwało łącznie: w przed-
szkolach – jeden miesiąc, w klasach 
I-III szkoły podstawowej – cztery 
miesiące, w klasach IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz w szkołach ponad-
podstawowych – siedem miesięcy. 
Z kolei dyrektorzy rudzkich przed-
szkoli i szkół zawieszali zajęcia na 
czas oznaczony, uzyskawszy wcze-
śniej zgodę organu prowadzącego 
i pozytywną opinię Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rudzie Śląskiej, w 24 przedszko-
lach oraz 28 szkołach. Ogółem za-
wieszono zajęcia w 259 oddziałach, 
w tym: 93 grupach przedszkolnych 
oraz 166 klasach. 23 razy wystąpiła 
konieczność zawieszenia zajęć całej 
placówki, z kolei zawieszania nauki 
przez dyrektora uniknęło 18 placó-
wek oświatowych.

Realizację kształcenia na odległość 
w Rudzie Śląskiej wspomógł zakup 
106 komputerów przenośnych przeka-
zanych do 37 szkół. Środki na realiza-
cję zadania w wysokości prawie  
250 tys. zł miasto pozyskało w ramach 
projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdal-
na szkoła +” unijnego Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Miasto zapewniło także 
ponad 1 mln zł na transport dzieci nie-
pełnosprawnych, ponad 3,4 mln zł na 
inwestycje i remonty oraz prawie  
1,3 mln zł na zakup podręczników, 
materiałów edukacyjnych oraz ćwi-
czeń dla uczniów. Ponad 500 tys. zł 
wydano na usuwanie awarii zaistnia-
łych w placówkach. Rok szkolny 
2020/2021 ukończyło w rudzkich pla-
cówkach ok. 19 tys. uczniów i przed-
szkolaków, z którymi pracowało bli-
sko 2,5 tys. nauczycieli. AS



Całe miasto działa dla eli!
W pomoc Elżbiecie Żurek włączyli się także m.in.: Fundacja Przyjaciół 
Świętego Mikołaja, Fundacja Aktywni My, Slavia Ruda Śląska, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy wsparciu rudzkiego magistratu, sklepu 
Callistoshop oraz organizacji Combat Alert (oddział Ruda Śląska). 
Dzięki nim kolejne wydarzenia organizowane dla Elżbiety Żurek  
odbędą się:

10-11.09 – koncert „Gramy dla Eli” Slavia Ruda Śląska (10.09 „Mocne • 
Granie” – wystąpią Artefakt, Chaos, 418, Warhlack, Oberschlesien przy 
wsparciu grup motocyklowych z całego regionu; 11.09 „Gramy 
Rodzinnie” – wystąpią Bożena Mielnik, Bogusława Piechura, Travers, 
Draka, Grzegorz Szromik, Marian Brzoza, Karolina i Adam Krawczyk, 
Michalina Starosta, Edek Sikora, STIFF Capella, Top Man oraz Chillout; 
na zakończenie dyskoteka). Dodatkowo 11.09 w godzinach od 15 do 19 
odbędzie się Holi Święto Kolorów.
18-19.09 – zbiórka odzieży używanej przy CH Plaza w godzinach od • 
8 do 20. Ponadto zapanowano pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej dla 
najmłodszych.
20.09 – koncert „Elu to dla Ciebie – co nam w sercu gra”, recital przy • 
wsparciu solistów z Teatru Rozrywki z Chorzowa oraz występ zespołu 
Silesian Hammond Group,  
25.09 – piknik rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych w Parku • 
Strzelnica w Bielszowicach od godz. 14.
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Podczas festynu można było m.in. dowiedzieć się, na czym polega boks.

POMAGAMY

Razem zagrają kolejny raz dla EliSobotni festyn ,,Challenge 
dla Eli” był pierwszą imprezą 
przygotowaną przez uczniów, 
absolwentów i nauczycieli 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. A. Mickiewicza, w którym 
pracuje Elżbieta Żurek. 
nauczycielka zmaga się 
z chłoniakiem, a na leczenie 
onkologiczne potrzebne 
jest aż ok. 1,5 mln zł. 
Kolejne wydarzenie 
charytatywne organizowane 
przez społeczność  
I LO odbędzie się 
we wtorek (14.09).  
Tym razem zaplanowano 
koncert „Gramy dla Eli”  
w Miejskim Centrum Kultury 
w nowym Bytomiu.

Festyn szkolny „Challenge dla Eli” 
odbył się na boisku przy I LO i była to 
okazja do wspólnej jogi, zumby, stepu 
oraz nauki boksu. Przygotowane zo-
stały także atrakcje dla najmłodszych. 

Z kolei w trakcie koncertu, który 
ma się odbyć we wtorek (14.09), wy-
stąpią Grzegorz Poloczek, Bożena  
i Mirosław Szołtysek, Top Man, Mi-

chał Gabor, Zespół 7 niebo oraz so-
listki, czyli uczennice I LO (Natalia 
Siodłak, Wiktoria Skudlik, Marta Ba-
dura, Magdalena Daszkiewicz i Julia 
Skowron). W przerwie koncertu od-
będą się licytacje oraz sprzedaż wy-
pieków przygotowanych przez 
uczniów oraz pączków od piekarni Ja-
kubiec. Bilety wstępu w formie cegie-
łek (od 25 zł) można nabyć w sekreta-
riacie I Liceum Ogólnokształcącego 

oraz poprzez fanpage na Facebooku 
„Mickiewicz dla Eli”. –  Jesteśmy 
przekonani, że wspólnymi siłami, wraz 
z  mieszkańcami  naszego  miasta,  po-
możemy pani Elżbiecie, która jest bar-
dzo  cenioną  i  lubianą  nauczycielką 
oraz  działaczką  społeczną  o  ogrom-
nym sercu – podkreśla Ewa Chromik, 
nauczycielka I Liceum Ogólnokształ-
cącego im A. Mickiewicza w Rudzie 
Śląskiej i koordynatorka akcji.  

–  Z  pewnością  nie  udałoby  nam  się  
to bez naszej młodzieży, która jest wy-
jątkowa,  bo  niezwykle  empatyczna 
i aktywna. Z tego też powodu z przy-
jemnością organizujemy w I LO różne 
inicjatywy. Tym razem cel jest dla nas 
szczególnie  ważny.  Myślę,  że  nasze 
działania  w  ramach  akcji  „Mickie-
wicz dla Eli” przyniosą wiele dobre-
go. Wszyscy  czekamy  na  powrót  na-
szej pani profesor do pełni sił – doda-
je.

Elżbieta Żurek to społeczniczka 
i wolontariuszka oraz wieloletnia na-

uczycielka informatyki w I Liceum 
Ogólnokształcącym. W ubiegłym roku 
pani Ela dowiedziała się, że ma chło-
niaka. Niestety pomimo początkowej 
nadziei, że rak zniknął, okazało się, iż 
nowotwór nie odpuścił. W marcu tego 
roku nastąpił nawrót choroby. Została 
ostatnia szansa, czyli specjalistyczna 
terapia Car T-Cell, która prowadzona 
jest w Narodowym Instytucie Onkolo-
gii w Gliwicach, ale nie jest refundo-
wana w Polsce. Jej koszt to wspomnia-
ne 1,5 mln zł.

 Joanna Oreł
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budżEt�ObywAtElSkI

Wybieramy zadania  
do budżetu obywatelskiego na 2022 rok

do� 12� września� potrwa� głosowanie� na� zadania,� które� będą� realizowane� w� Rudzie� Śląskiej� w� ramach� budżetu� obywatelskiego� na� 
2022�rok.�Głosować�można�przez�Internet�lub�w�11�punktach�na�terenie�miasta.�do�wyboru�jest�37�projektów.�wyniki�głosowania�
zostaną�ogłoszone�23�września.

– Najwygodniejszym sposobem od-
dania głosu jest skorzystanie ze spe-
cjalnej platformy elektronicznej, która 
funkcjonuje u nas od kilku lat. Pod-
czas ostatniego głosowania skorzy-
stało z niej ponad 95% głosujących. 
Osoby, które wolą tradycyjne rozwią-
zania, zapraszamy do bibliotek i Urzę-
du Miasta – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Głosowanie  jest  imienne, a upraw-
nieni do udziału w nim są mieszkańcy 
Rudy  Śląskiej.  – Aby zagłosować  
na platformie rudaslaska.budzet-
obywatelski.org, należy podać imię  
i nazwisko, adres, trzy ostatnie cyfry 
numeru PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego, na który głosujący 
otrzyma SMS-a z kodem umożliwiają-
cym oddanie głosu na platformie – in-

formuje  Grażyna  Janduła-Jonda,  se-
kretarz miasta, przewodnicząca zespo-
łu ds. budżetu obywatelskiego.
Rudzianie, którzy wolą zagłosować 

w  tradycyjny sposób, mogą  to zrobić 
w Urzędzie Miasta  oraz  10  lokaliza-
cjach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Wypełnioną kartę do głosowania nale-
ży  wrzucić  do  urny,  po  uprzednim 
okazaniu  dokumentu  potwierdzające-

go  tożsamość  i  dokonaniu  wpisu  na 
liście  głosujących,  również  z  poda-
niem  trzech  ostatnich  cyfr  numeru  
PESEL.
Wydzielenie  z  przyszłorocznego 

budżetu  miasta  specjalnej  puli  do 
dyspozycji mieszkańców to dziewiąta 
tego  typu  inicjatywa  realizowana  
w  Rudzie  Śląskiej.  W  2014  roku  
były  to  2  mln  zł,  w  2015  roku 

–  2,375  mln  zł,  w  2016  roku 
– 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku 
–  2,815  mln  zł,  w  2019  roku 
–  3,720  mln  zł,  w  2020  roku 
– 3,994 mln zł, w 2021 roku – prze-
szło  4,122  mln  zł,  a  na  2022  rok 
przeznaczono  4,222  mln  zł. 
W  pierwszym  głosowaniu  wzięło 
udział  3,5  tys.  osób,  w  ostatnim 
– ponad 8,6 tys.

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA 
BUDŻET OBYWATELSKI 2022

lp. Nazwa punktu Adres punktu
Godziny 

urzędowania

1.
urząd�Miasta� 
Ruda�Śląska

Nowy�bytom
pl.�Jana�Pawła�II�6

poniedziałek-środa:� 
od�8.00�do�16.00,

czwartek:� 
od�10.00�do�18.00,

piątek:� 
od�8.00�do�14.00

2.
Miejska�biblioteka�

Publiczna 
�–�Stacja�biblioteka

Chebzie
ul.�dworcowa�33

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

3.
Miejska�biblioteka�

Publiczna 
�–�biblioteka�Ficinus

wirek
ul.�Pawła�kubiny�24

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

4.

Miejska�biblioteka�
Publiczna 

–�Centrum�Inicjatyw�
Społecznych� 
Stary�Orzegów

Orzegów
ul.�kard.�A.�Hlonda�29

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

5.

Miejska�biblioteka�
Publiczna

–�Centrum�Inicjatyw�
Społecznych� 

Stara�bykowina

bykowina
ul.�11�listopada�15a

poniedziałek,� 
środa,� 
piątek:� 

od�11.00�do�18.00

6.
Miejska�biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�6

Bielszowice
ul.�kokota�170

poniedziałek,� 
środa,� 
piątek:� 

od�11.00�do�18.00,
wtorek,� 
czwartek:

od�11.00�do�15.00

7.
Miejska�biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�13

Godula
ul.�Joanny�20

środa,�
czwartek,� 
piątek:

od�11.00�do�18.00

8.
Miejska�biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�15

kochłowice
ul.�brzozowa�4

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

9.
Miejska�biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�16

Ruda
ul.�wolności�20

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

10.
Miejska�biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�18

Halemba
ul.�1�Maja�32

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

11.
Miejska�biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�21

bykowina
ul.�Grzegorzka�8

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00
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projekT Nr 1
LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA BLOKOWISKU 
– budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół nr 7
lokalizacja: Zespół�Szkół�nr�7,�ul.�Bujoczka�2,�
nr�działki:�1110/92.
opis: Budowa�boiska�wielofunkcyjnego�do�piłki�
ręcznej,�mini�piłki�nożnej,�siatkówki�i�koszykówki.�
Zagospodarowanie� terenu� (dojścia� –� chodniki,�
zieleń�w�postaci�trawnika�w�miejscach,�gdzie�nie�
będzie�chodnika,�dostosowanie�do�potrzeb�osób�
niepełnosprawnych).

projekT Nr 3
plac zabaw przy szkole podstawowej nr 13

lokalizacja: Teren�przy�Szkole�Podstawowej�nr�13,�
ul.�ks.�Józefa�Niedzieli�61�–�w�miejscu�starego�placu�
zabaw.
opis: Budowa� placu� zabaw� składającego� się�
z� dwóch� części:� większej� –� urządzenia� dla� naj-
młodszych�dzieci� i� nastolatków� (część�urządzeń�
dostosowanych�do�potrzeb�dzieci�na�wózkach�in-
walidzkich);�mniejszej�–�stoliki�z�namalowanymi�
grami�(chińczyk,�warcaby�i�szachy).�Całość�zosta-
nie�ogrodzona�płotem�i�będzie�monitorowana.

projekT Nr 4
strefa rekreacji 

przy szkole podstawowej nr 13
lokalizacja: Teren�przy�Szkole�Podstawowej�nr�13�
sąsiadujący�z�ul.�ks.�Józefa�Niedzieli�61�i�parkingiem�
szkoły.
opis: Utworzenie� strefy� rekreacji� z� dostępem�
dla� osób� na� wózkach� inwalidzkich� oraz� matek�
z�wózkami,�składającej�się�z�3�części:�

1� część:� 5� stołów� do� tenisa� stołowego�•�
z�możliwym�dojazdem�dla�osób�na�wózkach�
inwalidzkich�i�matek�z�wózkami,�stacjonarne�
rowerki� treningowe�do�ćwiczeń� i�huśtawki�
sprężynowe,

Wykaz projektóW dopuszczonych do głosoWania 
W ramach Budżetu oByWatelskiego miasta ruda Śląska na 2022 r.

Wykaz zadań dużych
2�część:�„tory�przeszkód”�złożone�z�poręczy�•�
gimnastycznych� (junior� i� senior),� drabinki�
poziomej� (junior� i� senior)� oraz� zestawów�
płotków�gimnastycznych�(junior�i�senior),
3� część:� miejsce� do� gry� w� siatkówkę� oraz�•�
dwa� kosze� do� trenowania� koszykówki.� Ca-
łość� będzie� monitorowana� przez� system�
kamer.

projekT Nr 9
BURLOCH ARENA dokładamy atrakcji

lokalizacja: Burloch�Arena,�ul.�Bytomska�15,�
nr�działki�3078/309.�
opis: Doposażenie� Burloch� Areny� w� boisko�
wielofunkcyjne�do�koszykówki� i� siatkówki�o�na-
wierzchni�poliuretanowej�oraz�w�urządzenia�za-
bawowe� dla� starszych� dzieci:� huśtawka� typu�
Mobilus,�huśtawka� typu�Viper,�piramida� linowa�
duża� (8� lub� 9� metrów� wysokości),� urządzenia�
wspinaczkowe� typu� Core,� równoważnie� typu�
Balance�Wiggler,�4�ławki�oraz�2�kosze�na�śmieci.�
Wykonanie� schodów� terenowych� umożliwiają-
cych�bezpieczne�dojście�do�nowo�powstałej� in-
frastruktury�od�strony�Parku�Młodzieży.

projekT Nr 11
Budowa boiska szkolnego 

oraz rozbudowa placu zabaw  
przy szkole podstawowej nr 11 specjalnej 

lokalizacja: Szkoła�Podstawowa�nr�11�Specjal-
na,�ul.�Bielszowicka�108,�nr�działki:�3538/315.
opis: Budowa� wielofunkcyjnego� boiska� spor-
towego� o�wymiarach� 20�m� x� 40�m.� Boisko� zo-
stanie� uzupełnione� o� piłkochwyty,� 2� bramki�
do� piłki� nożnej/ręcznej,� 2� kosze� do� koszykówki�
oraz� komplet� urządzeń� do� różnych� dyscyplin,�
2� ławeczki,� 2� stojaki� na� rowery� oraz� 2� kosze�
na� śmieci.� Zamontowany� zostanie� monitoring�
miejski.� Ponadto� planuje� się� rozbudowę� pla-
cu� zabaw� przy� boisku� szkolnym� o� wymiarach� 
15�m�x�20�m,�przeznaczonego�dla�dzieci�w�wieku� 

od� 3� do� 12� lat.� Plac� zostanie� doposażony� 
w� 2� huśtawki� ławeczkowe� oraz� tzw.� bocianie�
gniazdo.�Sprzęt�zostanie�zamontowany�z�wydzie-
loną�strefą�bezpieczeństwa.

projekT Nr 13
Boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej  

przy szkole podstawowej sportowej nr 15 
lokalizacja: Szkoła�Podstawowa�Sportowa�nr�15,�
ul.�Energetyków�15,�nr�działki:�1481/3.
opis: Przebudowa�boiska�do�piłki�ręcznej�na�bo-
isko�do�piłki�ręcznej�i�mini�piłki�nożnej:�wymiary�
pola�gry�40�m�x�20�m,�nawierzchnia�z�poliureta-
nu,�piłkochwyty�siatkowe�x�2,�bramki�z�siatkami� 
x� 2,� kabiny� dla� zawodników� rezerwowych� x� 2�
(siedziska� plastikowe� kubełkowe� –� 10�w� jednej�
kabinie,� pokrycie� wykonane� z� poliwęglanu� ko-
morowego�lub�innego�materiału),�kosze�na�śmie-
ci�stalowe�35�l�x�2,�tablice�regulaminowe�metalo-
we�x�2�(montowane�na�elewacji�lub�gruncie).

PROJEKT NR 17
Park Doświadczeń w Strefie Aktywności 

„Basen – stara Bykowina”
lokalizacja: Tzw.� Pordzika� Arena,� Strefa� Ak-
tywności�Basen-Stara�Bykowina,�róg�ul.�Pordzika�
i�Plebiscytowej,�nr�działki:�130.
opis: Utworzenie� edukacyjnego� Parku� Do-
świadczeń,�składającego�się�z�24�interaktywnych�
urządzeń�i�4�stref�tematycznych:�muzyki,�nauki,�
sensoryki�i�optyki�oraz�montaż�małej�architektu-
ry�(ławeczek).�Strefa�muzyki:�bębny,�grające�trój-
kąty,�gong�i�cymbały�w�jednym,�ksylofon,�litofon�
i�wieloelementowy�panel�muzyczny.�Strefa�nauki:�
kołyska� Newtona,� wielokrążek,� głuchy� telefon,�
armata� powietrzna,� film� animowany,� kompas,�
peryskop,� szumiące� rury,� telefon� paraboliczny�
i�zegar�słoneczny.�Strefa�optyki:�bliźniacze�lustra,�
koło�optyczne�z�napędem,�naukowy�Hex�i�pisanie�
lustrzane.�Strefa�sensoryczna:�eko-kuchnia,�eko-
memory,�panel�sensoryczny�i�rury�deszczowe.�

projekT Nr 24
Boisko wielofunkcyjne  

przy szkole podstawowej nr 8
lokalizacja: Szkoła� Podstawowa� nr� 8,�
ul.�Główna�1,�nr�działki:�1926/34.
opis: Utworzenie� oświetlonego� boiska� wielo-
funkcyjnego�o�nawierzchni�poliuretanowej� (tar-
tanowej)�oraz�wykonanie�„strefy�kibica”�poprzez�
zamontowanie� ławek� dla� całej� społeczności�
szkolnej.

PROJEKT NR 27
skatepark przy Miasteczku ruchu Drogowego

lokalizacja: Teren� przy� Miasteczku� Ruchu�
Drogowego�(ul.�Kolberga),�nr�działki:�4017/249.
opis: Budowa�dużego�betonowego� skateparku�
o�powierzchni�800-900�m2�i�około�10�przeszkód,�
w� tym� co� najmniej:� funboxy,� jumpboxy� i� spine�
–� przeszkody� do� skakania� oraz� banki,� quatery�
i�minirampa�–�do�rozpędzania�się�i�sztuczek.�Do-
datkowo�bowl�–�fragment�zagłębienia�do�wyko-
nywania�sztuczek.

projekT Nr 43
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw  

przy szkole podstawowej nr 3 
lokalizacja: Szkoła� Podstawowa� nr� 3,�
ul.�Norwida�10,�nr�działki:�1726/65.
opis: Modernizacja� i� rozbudowa� placu� zabaw.�
Elementy:�zestaw�zabawowy�dla�dzieci�starszych�
–�dla�klas�1-3;�zestaw�zabawowy�dla�dzieci�młod-
szych� –� dla� dzieci� z� oddziałów� przedszkolnych;�
huśtawka�bocianie�gniazdo,�huśtawka�wahadło-
wa�podwójna,�sprężynowiec�x�2,� ławki,�kosz�na�
śmieci,� roślinność�ozdobna,�modernizacja�ogro-
dzenia,�monitoring,�regulamin.

Wykaz zadań małych
projekT Nr 2

Budowa profesjonalnego – ogrodzonego 
wybiegu dla psów „PSIA HECA” z mini torem 
dla agility i oświetleniem w celu zapewnienia 
psom odpowiedniej porcji ruchu bez smyczy 

przez cały rok
lokalizacja: Teren�zielony�przy�ul.�I.�Paderew-
skiego�15,�nr�działki:�4178/220.
opis: Budowa�ogrodzonego�wybiegu�dla�psów�
o�powierzchni�ok.�1600�m².�Elementy:�mini�tor�
do� agility� składający� się� m.in.� z� drążków� do�
przeskoków,�tunelu,�równoważni�małej�i�dużej,�
słupków� do� slalomu,� obręczy� do� przeskoków,�
psiej� toalety.� Zamontowanie� ławek,� koszy� na�
śmieci� i� psie� odchody,� regulaminu� i� oświetle-
nia.�

projekT Nr 5
strefa odpoczynku  

przy szkole podstawowej nr 4
lokalizacja: Teren�przy�Szkole�Podstawowej�nr�4,�
ul.�Lwa�Tołstoja�1.
opis: Utworzenie�miejsca�aktywnego�spędzania�
czasu�dla�dzieci,�w�skład�którego�wejdą�urządze-
nia� z� pianki� EPDM�oraz� kreatywne�moduły.� Za-
montowanie� tablic� aktywności� do�nauki,� 4� sto-
łów�do�gier�w�szachy,�warcabów�oraz�chińczyka� 

i�urządzeń�ze�zjeżdżalnią.�Całość�będzie�monito-
rowana�przez�system�kamer.

PROJEKT NR 7
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim 

przedszkolu nr 44
lokalizacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 44,�
ul.�Bytomska�3.
opis: Zdemontowanie� wszystkich� dotychcza-
sowych� urządzeń� i� utworzenie� nowego� placu�
zabaw,� składającego� się� z� zestawu� zabawowo�
-sprawnościowego� ze� ściankami�wspinaczkowy-
mi,� twierdzy� zabawowo-sprawnościowej,� huś-
tawki�wagowej�–� tzw.�konika,�3�bujaków,�autka�
„turbo”,� linarium� stożek,� ścianek� funkcyjnych�
(wir,� labirynt,� liczydło,�mini�master,� tor� dla� ku-
lek,�trójkąty� i�kwadraty),�trampoliny�naziemnej,�
zestawu�tworzącego�ścieżkę�zdrowia,�składające-
go�się�ze�słupka�sprawnościowego,�równoważni,�
mostu�linowego,�drążków�podwójnych�oraz�gór-
ki�linowej.�Postawienie�nowych�ławek�oraz�koszy�
na�śmieci.

projekT Nr 8
BUrlocH areNa pUMpTrack  

– rowerowy plac zabaw

lokalizacja: Burloch� Arena� przy� ul.� Bytom-
skiej�15,�nr�działki:�3078/309�–�zachodnia�część�
działki.
opis: Budowa� toru� rowerowego� typu� pump-
track,� tzw.� rowerowego� placu� zabaw,� zagospo-
darowanie� terenów� zielonych� w� obrębie� toru�
oraz� wykonanie� placu� do� odpoczynku� z� ele-
mentami�małej� architektury� (stojaki� rowerowe,�
ławki).�Projektowany�pumptrack�o�długości�pasa�
ok.�130�mb.�i�powierzchni�jezdnej�ok.�230�m².

projekT Nr 10
Słonecznie i bajecznie, czyli krok w przyszłość 

w Słonecznej Dolinie – nowoczesny 
i bezpieczny plac zabaw

lokalizacja: Ogród� przedszkolny� Miejskie-
go�Przedszkola�nr�20,�ul.�1�Maja�286,�nr�działki:�
2649/122.
opis: Stworzenie� placu� zabaw� składającego�
się� z� 20� urządzeń� zabawowych� i� piaskownicy.�
W� skład� projektu� wejdą:� 2� zestawy� drewniane�
z� daszkami,� zjeżdżalniami� i� drabinkami,� 2� po-
dwójne�huśtawki,�2�huśtawki�równoważne,�urzą-
dzenie� linarne,� trap� ruchomy,� sześciokąt�wielo-
funkcyjny,�auto�z�przyczepą,�karuzela�metalowa,�
tablica�do�rysowania,�urządzenie�do�gry�w�kółko�
i� krzyżyk,� koszykówka,� bramki� do� piłki� nożnej�

oraz� piaskownica.� Doposażenie� placu� zabaw�
w�elementy�tzw.�małej�architektury�(regulamin,�
ławki,�płotki�–�ogrodzenie�drewniane�wokół�huś-
tawek�i�kosze)�oraz�w�plandeki�do�przykrywania�
piaskownicy.� Zakup� sześciu� skrzyń� i� podłoża� do�
uprawy�roślin�w�drugiej�części�ogrodu.�Demon-
taż� dotychczasowych,� częściowo� zniszczonych�
urządzeń�zabawowych�wraz�z�utylizacją�oraz�wy-
równaniem�terenu.

projekT Nr 12
Przyjazny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu 

nr 40 – rekreacja i zabawa bez granic
lokalizacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 40,�
ul.�Norwida�12,�nr�działki:�1137.
opis: Wykonanie�placu�zabaw,�w�skład�którego�
wejdą:�kolorowy,�rozbudowany�zestaw�zabawo-
wy�ze�ślizgami,�mostkami,�przeplotniami�służący�
do�ćwiczenia�koordynacji� ruchowej� i� sensorycz-
nej�dzieci,�duża�stanowiskowa�huśtawka�z�dwo-
ma� siedziskami� płaskimi� oraz� siedziskiem� ro-
dzinnym,�bocianie�gniazdo,�bujaki�na�sprężynie,�
3� multifunkcyjne� urządzenia� fitness.� Położenie�
bezpiecznej� nawierzchni� pod� urządzeniami.� Za-
montowanie� regulaminu�oraz�małej�architektu-
ry:�4�ławki,�4�kosze�na�śmieci.
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projekT Nr 20
Rewitalizacja poprzez remont i modernizację 
ciągu pieszego – chodników zlokalizowanych 
na obszarze pomiędzy ulicami Górnośląską, 

Grzegorzka i Zgrzebnioka w Bykowinie
lokaliZacja: ulica� Górnośląska,� nr� działek:�
1622/142,� 1642/142,� 1623/142,� 1626/142,�
1280/133,� 1627/142,� 1628/142,� 1629/142,�
1630/142,�1282/142,�1157/143.
opis: Rewitalizacja terenu poprzez wzmocnienie 
oraz�wyrównanie�miejsc�zapadniętych,�ułożenie�
nowej�nawierzchni�z�kostki�brukowej�i�krawężni-
ków:�596�mb.,�1192�m²�o�szerokości�2�m,�uzupeł-
nienie�nasadzenia�drzew�i�krzewów,�odnowienie�
trawników.�Wykonanie�i�ustawienie�tablicy�infor-
macyjnej,�określającej�rodzaj�zadania�w�ramach�
projektu�obywatelskiego.

projekT Nr 21
Ruch, zabawa – dobra sprawa. Budowa placu 

zabaw w kochłowicach
lokaliZacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 32,� 
ul.�ks.�L.�Tunkla�96,�nr�działki:�168.
opis: Wykonanie� ogrodzonego� placu� zabaw�
z�urządzeniami�do�ćwiczeń�dla�dzieci�na�świeżym�
powietrzu,� dostosowanych�do� ich�wzrostu�oraz�
możliwości� fizycznych:� ścianka� wspinaczkowa,�
piramida�Smerf,� zestaw�„Małpi�Gaj”�oraz� tram-
polina.� Wykonanie� ścieżki� brukowej� doprowa-
dzającej�do�placu�zabaw,�zamontowanie� tablicy�
dotyczącej�sposobu�korzystania�z�ww.�urządzeń.

projekT Nr 22
„Małpi Gaj” – ogólnodostępny plac zabaw dla 
dorosłych wraz ze strefą relaksu i aktywnego 
wypoczynku w parku im. adama Mickiewicza

lokaliZacja: Park�miejski� im.�Adama�Mickie-
wicza zlokalizowany przy ulicy Karola Goduli.
opis: Budowa�bezpiecznej�nawierzchni�i�oświe-
tlenia,� montaż� urządzeń� służących� do� relaksu�
i� wypoczynku� (huśtawki,� hamaki,� zjeżdżalnia,�
trampoliny,�zjazd�strażacki,�zjazd�liniowy),�insta-
lacja�sprzętu�do�uprawiania�crossfitu�i�street�wor-
koutu,�montaż�elementów�małej�architektury.

projekT Nr 23
Budowa parkingu ogólnodostępnego przy 

ul. joanny w Goduli
lokaliZacja: Teren� między� ul.� Joanny� 21�
a�ul.�Solskiego,�nr�działki:�668/84.
opis: Budowa� równolegle� lub� prostopadle� do�
jezdni� (w� zależności� od� prawa� budowlanego)�
stanowisk�postojowych�dla�samochodów�osobo-
wych�o�nawierzchni�utwardzonej�wraz�z�wymalo-
waniem�linii�rozgraniczających�poszczególne�sta-
nowiska�oraz�wymiana�nawierzchni�istniejącego�
chodnika.

projekT Nr 26
Bielszowice Trails – etap 3:  

Rozbudowa terenowych tras rowerowych 
w parku strzelnica

lokaliZacja: Park�Strzelnica,�nr�działki:�4162,�
dodatkowo�w�miarę�możliwości� i� potrzeb�4158�
oraz�północna�część�4163.
opis: Utworzenie�3�linii�terenowych�tras�rowe-
rowych,� po�minimum�2�przeszkody� każda:� linia�
średnich� stolików� o� wybiciu� ok.� 30-35� stopni�
i� wysokości� ok.� 150� cm,� linia� średnich� wy-
bić� dirtowych� bez� gapa� (przerwy)� –� wysokość� 
ok.�180�cm,�linia�dużych�wybić�dirtowych�z�gapem�
(przerwy)� –�wysokość� ok.� 210� cm.� Duża� hopka�
z�miękkim�(np.�piaszczystym)�lądowaniem,�infra-
struktura�towarzysząca:�ławki,�stojaki�na�rowery,�
śmietniki,�oznaczenia�tras,�regulamin.

projekT Nr 28
plac zabaw przy Miejskim przedszkolu nr 35  

– wszechstronna zabawa i rozwój  
na świeżym powietrzu

lokaliZacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 35,�
ul.�Zamenhofa�3,�nr�działek:�268/15,�1283/15.
opis: Położenie� bezpiecznej� nawierzchni� poli-
uretanowej� lub� mat� przerostowych.� Wyposa-
żenie� placu� zabaw:� urządzenie� wielofunkcyjne�
typu� Active� dla� dzieci� niepełnosprawnych�wraz�
ze� ściankami� funkcyjnymi� oraz� zjeżdżalnią� dla�
najmłodszych,� 3� bujaki� sprężynowe,� karuze-
la� z� kierownicą,� 2� trampoliny� naziemne� małe,�
urządzenie�wielofunkcyjne�typu�statek�(w�skład�
którego� wchodzą� elementy� wspinaczkowe),�
zjeżdżalnie,�mostki�ruchome�itp.,�3�huśtawki�dla�
dzieci� starszych,� młodszych� oraz� tzw.� bocianie�
gniazdo,� infrastruktura� towarzysząca:� ławeczki,�
kosze�na�śmieci,�tablica�regulaminowa.

projekT Nr 29
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego 

budynku przy ul. jankowskiego 6 w Wirku,  
poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych, 

wysianie trawy oraz wykonanie miejsc 
parkingowych z nawierzchnią z płyt ażurowych
lokaliZacja: ul.� Jankowskiego� 6,� nr� działki:�
3829/207.
opis: Wykonanie� 15� miejsc� parkingowych�
+� 1� miejsca� dla� osoby� niepełnosprawnej� z� na-
wierzchni� z� płyt� ażurowych,� drogi� dojazdowej�
z� kostki� brukowej,� nasadzeń� niskich� krzewów,�
krzewów� ozdobnych.� Uporządkowanie� terenu�
oraz wysianie trawy.

projekT Nr 30
pierwszy wybieg dla psów w Goduli

lokaliZacja: Park� im.� Adama� Mickiewicza,� 
nr�działki:�949/22.
opis: Ogrodzenie� terenu� o� pow.� ok.� 4000� m²�
płotem� o� łącznej� długości� ok.� 262�m� z� dwoma�
podwójnymi� furtkami,� ustawienie� przy� każdym�
wejściu:� 1� ławki,� 1� kosza�na� śmieci,� 1� kosza�na�
odchody,�1�stojaka�na�woreczki�na�odchody�oraz�
tablicy� informacyjnej� z� regulaminem� korzysta-
nia�z�obiektu.�Umieszczenie�na�terenie�wybiegu�
przeszkód� tzw.� sprzętu� agility:� drążków�do� sko-
ków,�tunelu�oraz�mostka�(tzw.�szałasu).

projekT Nr 31
Budowa ogrodzenia oraz bieżni 

lekkoatletycznej na terenie  
iV liceum ogólnokształcącego

lokaliZacja: IV� Liceum� Ogólnokształcące,�
ul.�Orzegowska�25,�nr�działki:�41-3202/2662.
opis: Wykonanie� 2-torowej� lekkoatletycznej�
bieżni� tartanowej� zakończonej� skocznią� do� sko-
ku� w� dal� (5� m� x� 6� m).� Podstawowe� wymiary�
całej� bieżni:� długość� 70� m,� szerokość� 2,90� m,�
całkowita� powierzchnia� bieżni� 203� m².� Bieg� na�
dystansie� 50� m:� oznaczony� dystans,� szerokość�
toru�1,25�m,�grubość� linii�5�cm.�Bieżnia�otoczona�
wolną� przestrzenią:� przed� linią� startu� –� 1,50� m,� 
za�linią�startu�–�8,50�m,�za�liniami�bocznymi�torów�
zewnętrznych�–�10�cm.�Skocznia�do�skoku�w�dal�z�wy-
pełnieniem� piaskowym� na� końcu� bieżni:� długość� 
7�m,�szerokość�4�m.�Wykonanie�ogrodzenia�z�paneli�
systemowych�(w�ciągu�od�linii�działki�z�DPS�Senior�
wzdłuż� tyłu� obiektu� szkoły),� zamontowanie� ka-
miennych�stolików�do�gry�w�szachy�i�warcaby.

projekT Nr 32
pumptrack paryż

lokaliZacja: Osiedle� „Paryż”.� Obręb�
istniejącego� placu� zabaw� w� rejonie�
ul.�Jesionowej.
opis: Budowa� rowerowego� pumptracka� wraz�
z�ławką�dla�widzów,�specjalnym�stojakiem�na�ro-
wery,�tablicą�informacyjną�–�regulaminem�użyt-
kowania�oraz�oświetleniem.

projekT Nr 33
parking dla samochodów osobowych,  

autokaru wycieczkowego oraz rowerów  
przy szkole podstawowej nr 3

lokaliZacja: Szkoła� Podstawowa� nr� 3,� 
ul.� Norwida� 10,� nr� działek:� 1853/74,� 1866/74,�
2008/74,�824/69,�1726/65,�2009/74.
opis: Wykonanie�2�parkingów�wzdłuż�ul.�Norwi-
da:�na�5�i�na�12�miejsc�postojowych.�Odtworzo-
ne�zostaną�zdemontowane�na�czas�budowy�ba-
rierki�oraz�zamontowane�zostaną�nowe,�wzdłuż�
chodnika� prowadzącego� do� przejścia� dla� pie-
szych.�Wykonany�zostanie�chodnik�łączący�część�
parkingu� znajdującego� się� naprzeciw� szkoły� 
(12�miejsc�postojowych�przy�garażach)�z�chodni-
kiem�prowadzącym�do�istniejącego�przejścia�dla�
pieszych.� Powstanie� nowy� chodnik� prowadzący�
od�bramy�wjazdowej�szkoły�do�wejścia�budynku.�
Obok� chodnika� zamontowane� zostaną� ławecz-
ki� z� koszami� na� śmieci� i�miejscem�postojowym�
dla�10� rowerów.�Trzeci�chodnik�będzie�przebie-
gał� wzdłuż� nowo� wybudowanego� parkingu� na�
5�miejsc�postojowych,�bezpośrednio�przy�ogro-
dzeniu�szkoły.�Na�terenie�zielonym�nasadzonych�
zostanie�5�drzew,�zamontowane�zostaną�4�ławki�
z� koszami�na� śmieci� oraz� klomby� z� roślinnością�
ozdobną�wielosezonową.

pRojekT NR 35
Zastąpienie rzeźby orła tablicą pamiątkową, 

rewitalizacja otoczenia
lokaliZacja: ul.�Kard.�A.�Hlonda�27,�nr�działki:�
3006/246.
opis: Wykonanie�obelisku�i�montaż�tablicy�upa-
miętniającej�czyn�powstańczy�wraz�z�odpowied-
nimi� inskrypcjami�nazwisk�poległych�w�powsta-
niach�orzegowian.�Uporządkowanie� terenu�wo-
kół�tablicy�oraz�montaż�masztu�na�flagę.�Kamień,�
z� którego� będzie� wykonany� pomnik,� powinien�
być�jasnego�koloru.

projekT Nr 38
Budowa wybiegu dla psów w kochłowicach

lokaliZacja: teren� przy� ul.� Dworcowej� 
i�Do�Dworca,�nr�działki:�3796/15.
opis: Budowa�ogrodzonego�wybiegu�dla�psów:�
prace� porządkowe� terenu,� montaż� ogrodzenia�
z� furtkami,� urządzeń� do� psich� sportów,� ławek,�
psich�stacji�i�toalet,�koszy�na�śmieci,�tablicy�z�re-
gulaminem.� Wykonanie� oświetlenia.� Wymiary�
szacunkowe:�350�m².

projekT Nr 39
eksperymentuj na świeżym powietrzu  

przy szkole podstawowej nr 1
lokaliZacja: Plac�szkolny�Szkoły�Podstawowej�
nr�1,�ul.�Gen.�Hallera�12,�nr�działki:�3505/83.
opis: Plac� zabaw� z� elementami� edukacyjnymi:�
litofon,�armata�powietrzna,�głuchy�telefon,�koły-
ska�Newtona,�wielokrążek,�pryzmat.

projekT Nr 40
Treningowy tor przeszkód

lokaliZacja: Burloch� Arena,� nr� działki:�
3078/309.
opis: Montaż� toru� przeszkód,� w� szczególności�
do�treningów�OCR�wraz�z�bezpieczną�nawierzch-
nią.

projekT Nr 41
Zakątek radości malucha

lokaliZacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 9,� 
ul.�H.�Modrzejewskiej�10.
opis: Wyposażenie� ogrodu� w� urządzenia:� ze-
staw� przedszkolak� sprawnościowy,� trampolina�
ziemna,� huśtawka� „bocianie� gniazdo”,� lokomo-
tywa� Frajda� Ekspres,� huśtawka� ważka� podwój-
na,� bujaki� sprężynowe� x� 2,� piaskownica� z� bali� 
300�x�300.

projekT Nr 44
sportowe lato w Rudzie Śląskiej  

– zawody sportowe dla mieszkańców
lokaliZacja: Hala� sportowa� MOSiR� przy�
ul.�Kłodnickiej,�hala�sportowa�MOSiR�przy�ul.�Hal-
lera,�boisko�piłkarskie�MOSiR�przy�ul.�Czarnole-
śnej,�boisko�Orlik�przy�ul.�Pordzika,�boisko�Orlik�
przy�ul.�Hallera,�korty�tenisowe�ośrodka�MOSiR�
Burloch�Arena,�pływalnia�MOSiR�przy�ul.�Oświę-
cimskiej,�pływalnia�MOSiR�przy�ul.�Chryzantem,�
hala�MOSiR�(zapaśnicza)�Burloch�Arena,�Stadion�
MOSiR�przy�ulicy�Czarnoleśnej.
opis: Zorganizowanie� zawodów� sportowych� 
w� 9� dyscyplinach� sportowych,� tj.:� gimnasty-
ka,� lekkoatletyka,� pływanie,� racketlon� (tenis�
ziemny,� tenis� stołowy,�badminton),�boule,�piłka�
nożna,� siatkówka,� koszykówka� i� piłka� ręczna.�
W� projekcie� weźmie� udział� ponad� 3000� czyn-
nych�uczestników.�Zawody�odbędą�się�w�termi-
nie� 1-19.09.2022� r.� Zwycięzcy� poszczególnych�
konkurencji�otrzymają�nagrody.

pRojekT NR 45
Zielona przestrzeń w centrum miasta

lokaliZacja: ul.�Furgoła,�nr�działek:�3198/178,�
3191/183,� 3197/178,� 3190/183,� 3199/178,�
3183/177.
opis: Rewitalizacja�skweru:�remont�nawierzchni�
alejek,�montaż�ławek�parkowych,�koszy�na�śmieci�
i�koszy�na�psie�odchody,�karmników,�ozdobnych�
nasadzeń,�pergoli,�urządzenia�terenu�zielonego.

projekT Nr 46
Mini park Ruda „szczęść Boże” – rekreacja 

i sport z oświetloną ścieżką spacerowo-
rowerową (łącznik Ruda-Biskupice-Zaborze) 

oraz nowoczesnym placem zabaw dla 
dzieci i urządzeniem sportowym dla 

dorosłych – poprawa komunikacji, komfortu 
i bezpieczeństwa mieszkańców

lokaliZacja: ul.� Szczęść� Boże,� nr� działek:�
1101/24� (główny� teren),� 1254/29� (początek�
ścieżki).
opis: Wykonanie�ścieżki�spacerowo-rowerowej�
lub�co�najmniej�spacerowej�wraz�z�uporządkowa-
niem� roślinności,� niewymagającym� dużego� na-
kładu�finansowego,�oświetlenia�ścieżki�lampami�
LED,�np.� komplet� słupów�z�oprawami� typu� LED�
o�wysokości�5�metrów�4-5�szt.,�montaż�zestawu�
zabawowego� dla� dzieci� na� podkładzie� z� maty�
przerostowej�oraz�urządzeń�sportowych�dla�do-
rosłych�(siłownia�napowietrzna).

projekT Nr 48
Nowy skwer w starej Bykowinie  

– drugie życie zieleńca w centrum dzielnicy
lokaliZacja: Róg� ulicy� Katowickiej� i� Siekiela,�
nr�działek:�3748/156,�345,�337,�344,�157,�346.
opis: Rewitalizacja�skweru�poprzez:�wykonanie�
m.in.�alejek,�ławek,�koszy�na�śmieci�i�psie�odcho-
dy,� karmników,� ozdobnych� nasadzeń,� pergoli,�
urządzenia� terenu� zielonego,� punktowego� do-
świetlenia� lub� innego�wyposażenia� zapropono-
wanego�w�projekcie.

pRojekT NR 51
skwer Żwirki i Wigury – salon dzielnicy Ruda

lokaliZacja: Skwer�Żwirki�i�Wigury�w�dzielnicy�
Ruda,�nr�działki:�2013/35.
opis: Rewitalizacja�skweru:�montaż�4-5�tablic�in-
formacyjnych,� prezentujących� historię� dzielnicy�
(górnictwo,� hutnictwo),� punktowe� podświetle-
nie�pomnika,�uzupełnienie�istniejącego�oświetle-
nia�parkowego,�wymiana�istniejącej�nawierzchni�
na�nową,�przepuszczalną,�dolomitową�o�drobnej�
frakcji,� zakup� i� montaż� dwóch� ławek� oraz� ko-
szy� na� śmieci,� zakup� i� montaż� mebli� miejskich� 
–� 3� szt.� ławek-huśtawek� –� jedna� z� nich� zastąpi�
piaskownicę,� dwie� pozostałe� znajdą� się�w� cen-
tralnej�części�skweru.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Wesoła 5/6

41,38 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,76 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Krasińskiego 4/1

39,50 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/1 (*)

24,17 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

4. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/2 (*)

39,15 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

5. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/6 (*)

24,41 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

6. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/8 (*)

49,32 m2

(2 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

7. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Orzegowska 60/7

35,34 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

8. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/3

36,45 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,76 zł/m2 700 zł

9. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Czapli 4/7

34,25 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

(*) – lokal w budynku Skarbu Państwa, w przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Skarbu 
Państwa umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Na-
jem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. 
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 22.09.2021 r. do 24.09.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:

poz. 1    – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
poz. 2, 3, 4, 5, 6   – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
poz. 7, 8, 9    – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesła-

nia, nie później niż do dnia 1 października 2021 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych 
dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 
EE – 3 i EE - 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/
Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu 

zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia 

zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
–  o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
–  czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
–  zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
  lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
–  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
–  PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-

żonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszka-
niowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się 
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu 
zajmowanego mieszkania,

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.

oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 4 października 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ). W opisie należy podać, że dotyczy prze-
targu lokali mieszkalnych w dniu 06.10.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – ul. Wesoła 5/6; godz. 9.00 
– ul. Krasińskiego 4/1; godz. 9.30 – ul. Gwiżdża 1/1; godz. 10.00 – ul. Gwiżdża 1/2; godz. 11.00 – ul. Gwiżdża 1/6; godz. 11.30 – ul. Gwiżdża 1/8; godz. 
12.30 – ul. Orzegowska 60/7; godz. 13.00 –  ul. Janty 15/3; godz. 14.00 – ul. Czapli 4/7.

Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego 
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl .

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

KULTURA

Jubileuszowe 
Narodowe 
Czytanie

Ruda Śląska po raz kolejny włączyła się 
do akcji „Narodowego Czytania”. Tym 
razem można było posłuchać „Moral-
ności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej w wykonaniu „Teatru na 5”, który 
działa przy Miejskim Centrum Kultury 
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. Tegorocz-
ne „Narodowe Czytanie” odbyło się 
w „Galerii Czapla” przy Centrum Inicja-
tyw Społecznych „Stary Orzegów”.

– Myślę, że rudzka interpretacja „Moralności 
Pani Dulskiej” przypadła do gustu uczestnikom 
tegorocznego „Narodowego Czytania”. „Teatr 
na 5” tworzą wspaniali i utalentowani aktorsko 
seniorzy, dzięki którym przenieśliśmy się w nie-
zwykły świat lektury – zaznacza Agnieszka Płasz-
czyk, kierownik Centrum Inicjatyw Społecznych 
„Stary Orzegów” w Rudzie Śląskiej.

Dodatkowo autorka śląskich fraszek Weronika 
Książek zaprezentowała kilka z nich, a na zakoń-
czenie aktorzy przestawili scenkę „Prokurator 
i morderca” autorstwa Janusza Osęki w reżyserii 
Anny Białoń.

Akcja „Narodowe Czytanie” przeprowadzana 
jest od 2012 roku z inicjatywy Prezydenta RP. 
W Rudzie Śląskiej wydarzenie to było organizo-
wane w różnych przestrzeniach miejskich. 
W ostatnich latach odbywało się w Centrum Ini-
cjatyw Społecznych „Stary Orzegów”. Wcze-
śniej rudzianie spotykali się na placu Jana Paw-
ła II w Nowym Bytomiu oraz Miejskim Centrum 
Kultury im. H. Bisty, a także na orzegowskim 
rynku. W ubiegłym roku akcja ze względu na za-
grożenie epidemiologiczne zorganizowana zo-
stała „wirtualnie”.  AL
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W tym roku w akcję „Narodowego Czytania” 
włączyli się aktorzy „Teatru na 5”.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości, które zostaną oddane 

w dzierżawę na okres 9 lat w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego 

z przeznaczeniem pod targowisko 
miejskie w rej. ul. Kupieckiej 2a. 
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Pani Wioletcie Kruków
pracownicy Administracji nr 4 Rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca
składają

Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 zdecydowanie kupię działkę budowla-
ną lub inną z możliwością przekształcenia o 
powierzchni od 500 m2 do 3ha możliwy 
szybki zakup „od ręki” za gotówkę. Teren 
Ruda Śląska lub miasta ościenne. Poradzę 
sobie z problemami. Proszę o kontakt tele-
foniczny lub e-mailowy, tel. 786-983-777, 
soinvest@onet.pl.

 
 zdecydowanie kupię dom/kamienicę 

do remontu, rozbudowy lub rozbiórki na 
terenie Rudy Śląskiej i okolic. Możliwa 
szybka transakcja za gotówkę. Kontakt te-
lefoniczny 786-983-777 lub e-mailowy so-
invest@onet.pl.

 
 sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 

46,50 m2, nowy Bytom (wieżowiec). Tel. 
601-494-568.

MOtOryzacja

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

 skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 AUTo-sKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu skarbowego).

Praca

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

 zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

Różne

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PiKo, Ho, TT. Tel. 607-912-559.

 Kupię stare medale, odznaki, odzna-
czenia, orzełki, dokumenty. Tel. 518-507-
460.

ogłoszeniA DRoBne

USłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 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.

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 Remonty od A do z. szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF s.C. firmy MATPoL Fi-
nAnse sp. z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej. solidnie. 
Tel. 737-593-999.

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

nieRUchomości

 KUPiĘ MieszKAnie W RUDzie ŚLĄ-
sKA, goTÓWKA TeL. 501-239-405.

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

 
 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-

skiej gotówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

 
  Biuro nieruchomości gABRieL, tel. 

691-523-055 zaprasza klientów do zgłasza-
nia ofert sprzedaży nieruchomości.

 
 Poszukuję do wynajmu mieszkania lub 

pokoju. Tel. 731-639-094.

PRezYDenT MiAsTA RUDA ŚLĄsKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu użytkowego 

usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:

– ul. Warszawska 7/01

stanowiącego własność gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PRezYDenT MiAsTA RUDA ŚLĄsKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana 

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

– wykazu nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę  
na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod istniejące  

ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Rostka-okopowej.
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Wyciąg z ogłoszeniA o przetArgu

prezyDent MiAstA 
ruDA ŚLąsKA 

ogłAszA przetArg ustny nieogrAniczony nA oDDAnie 
W DzierŻAWĘ nA oKres 25 LAt czĘŚci nierucHoMoŚci 

gruntoWycH połoŻonycH W ruDzie ŚLąsKieJ W reJonie  
uLicy DługieJ z przeznAczenieM poD  

ogrÓDKi reKreAcyJne nr 1, 2, 3, 4.

przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierża-
wę gruntu na okres 25 lat z przeznaczeniem pod lokalizację 4 ogródków rekre-
acyjnych zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym tj.: 

– ogródek rekreacyjny nr 1 o powierzchni 453 m2,
– ogródek rekreacyjny nr 2 o powierzchni 453 m2,
– ogródek rekreacyjny nr 3 o powierzchni 453 m2,
– ogródek rekreacyjny nr 4 o powierzchni 453 m2,

obejmującego część nieruchomości gruntowej własności gminy Miasta ruda 
Śląska, położonej w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Długiej oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 9.5-690/277, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 5, 
KW nr gL1s/00010749/. 

przeznaczony do wydzierżawienia fragment przedmiotowej nieruchomości 
położony jest w obszarze 18ZD tj. tereny ogrodów działkowych z przeznacze-
niem podstawowym: rodzinne ogrody działkowe, obejmujący altany działko-
we i pozostałą infrastrukturą ogrodową.

grunt będący przedmiotem dzierżawy nie jest zabudowany, częściowo po-
rośnięty krzewami i drzewami, wymagający zagospodarowania. osoby przy-
stępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się ze stanem tech-
niczno-użytkowym terenu przeznaczonego pod ogródki rekreacyjne zgodnie 
z ich lokalizacją.

Przedmiotem licytacji będzie pojedynczy ogródek rekreacyjny.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego pod 
każdy ogródek rekreacyjny w stosunku rocznym wynosi (netto): 0,70 zł.

Wysokość stawki czynszu (netto) dzierżawy ustalona w przetargu za 1 m2 

gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy a następnie zosta-
nie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie 
uiszczał roczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT), 
w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 o godz. 11.00. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej miasta ww. rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nie-
ruchomości),

– w terminie do dnia 21 września 2021 r. wpłaty wadium w pieniądzu 
w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), za każdy licytowany ogró-
dek rekreacyjny, przelewem na konto: ing Bank Śląski Katowice o/ruda Ślą-
ska Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628, z dopiskiem „wadium dzierżawa 
– ul. Długa ogródek nr ……………”, podać należy nr ogródka rekreacyjnego na 
który wpłacone jest wadium, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. 
urzędu pok. nr 13, 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwar-
tek 10.00-18.00 piątek 8.00-14.00. Wpłata wadium na pojedynczy ogródek  
rekreacyjny uprawnia do licytacji tylko tego ogródka. osoby, które chcą brać 
udział w licytacji więcej niż jednego ogródka rekreacyjnego winny dokonać 
wpłaty wadium na każdy ogródek z osobna. Jeżeli jako jeden uczestnik prze-
targu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty 
wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystę-
pujących do przetargu,

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświad-
czenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami (pokój 238), tel. nr 32 244-90-00 wew. 2381.

KGN. 6871.1.110.2021  

prezyDent MiAstA 
ruDA ŚLąsKA 

ogłAszA przetArg ustny nieogrAniczony nA oDDAnie W nAJeM nA czAs 
oznAczony W DniAcH oD 25.10.2021 r. Do 03.11.2021 r. nierucHoMoŚci 

stAnoWiącycH WłAsnoŚĆ gMiny MiAstA ruDA ŚLąsKA połoŻonycH W reJonie uL.: 
1 MAJA (HALeMBA), r. MAgDziorzA, 11 ListopADA, 1 MAJA (czArny LAs), porĘBsKieJ, 
K. goDuLi, W ceLu proWADzeniA HAnDLu W oKresie ŚWiĘtA WszystKicH ŚWiĘtycH.
przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach 

od 25.10.2021 r. do 03.11.2021 r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta ruda 
Śląska, położonych w rudzie Śląskiej w rejonie ulic:

1.1 1 Maja (Halemba) – cz. działki o nr 185/6, obręb Halemba, k.m.2, KW gL1s/00003935/2 o pow. cał-
kowitej 3691 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta ruda Śląska część przed-
miotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest symbolem zL1- teren lasu. na 
wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 8 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde 
stoisko, oznaczone numerem 1-8.

1.2 R. Magdziorza – cz. działki o nr 3117/305, obręb nowa Wieś, k.m.1, KW gL1s/00019225/7 o pow. całko-
witej 1589 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta ruda Śląska część przedmio-
towej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest symbolem 117u- tereny zabudowy 
usługowej. na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 4 stanowiska handlowe/gastronomiczne o pow.  
5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-4.

1.3 11 Listopada – cz. działki o nr 1811/36, obręb Bykowina, k.m.1, KW gL1s/00018181/9 o pow. całkowi-
tej 1415 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta ruda Śląska część przedmio-
towej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest symbolem 4zc- teren cmentarzy. 
na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 6 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 

każde stoisko, oznaczone numerem 1-6.

1.4 1 Maja (Czarny Las) – cz. działki o nr 2889, obręb nowy Bytom, k.m.1, KW gL1s/00013531/3 o pow. 
całkowitej 932 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta ruda Śląska część przed-
miotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem 1zc- teren cmentarzy. na wniosko-
wanej nieruchomości lokalizuje się 6 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, 
oznaczone numerem 1-6.

1.5 Porębska – cz. działki o nr 1145/138, obręb ruda k.m.8, KW gL1s/00022467/9 o pow. całkowitej  
22 442 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta ruda Śląska część przedmioto-
wej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem zc1- teren cmentarzy. na wnioskowanej 
nieruchomości lokalizuje się 7 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, ozna-
czone numerem 1-7.

1.6 K. Goduli – cz. działki o nr 458/51, obręb orzegów k.m.3, KW gL1s/00008229/5 o pow. całkowitej 
230 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta ruda Śląska część przedmiotowej 
nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem MW1- tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej oraz KD1/2 – tereny ciągów komunikacyjnych. na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się  
5 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-5.

Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza wysokość czynszu netto najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 200,00 zł za cały 
okres trwania umowy najmu tj. od 25.10.2021 r. do 03.11.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godzinie 11.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
– dokonanie w terminie do dnia 21.09.2021. r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł  

(dwieście złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ing Bank Śląski Katowice o/ruda Śląska, z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko han-
dlowe/gastronomiczne nr  (podać nr stanowiska na które wpłacane jest wadium) w rej. ulicy (podać nazwę 
ulicy)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda 
Śląska) lub w kasie tut. urzędu w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 
8.00-14.00 . 

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko w danej lokalizacji uprawnia do licytacji tylko tego konkretne-
go stanowiska. osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska w konkretnej lokali-
zacji winny dokonać wpłaty wadium na każde z osobna.

zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wa-
dium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 238),  
tel. nr 32 244-90-00 wew. 2381.

Wydawca: Śląskie Media sp. z o.o. Anna piątek (prezes). redakcja: Anna piątek (re-
daktor 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). redaktor techniczny: Aleksan-
dra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: polskapresse sp. z o.o. redakcja czynna ponie-
działek-piątek w godz. 8-14
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w pu-
blikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. nie publikujemy ogłoszeń 

mogących godzić w dobre obyczaje
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Orzegowianin  
w reprezentacji

Piłka nożna

Akrobaci na medal
akrobatyka
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Akrobaci KPKS Halemba Ruda 
Śląska rozpoczęli sezon. Podczas star-
tu na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Łańcucie rudzcy zawodnicy zdobyli 
złote, srebrne i brązowe medale.

W dwójkach mieszanych w klasie 
drugiej złoty medal wywalczyli Szy-
mon Jaworek i Julia Jessel. Z kolei 
w trójkach kobiet w tej samej kategorii 
brązowy medal zdobyły Martyna Szy-
mik, Nadia Wróżek i Agata Kołodziej. 
W kategorii 11-16 lat również brązo-
wy medal otrzymały Natalia Rudzka, 
Martyna Kahl i Amelia Ksiniewicz. Ze 
względu na regulamin dwa zespoły 
(Nadia Witek, Milena Gabrysiak 
i Dagmara Piktas oraz Emilia Wodyk, 
Emilia Biernat i Emilia Urbańska)  
startowały poza konkurencją. Oba ze-
społy pokazały piękne programy, dla-
tego start w Łańcucie należy uznać za 
bardzo udany. AL

Jakub Kamiński z Orzegowa został 
powołany do piłkarskiej reprezentacji 
Polski. Swoją szansę na debiut w re-
prezentacji kraju dostał już w ubie-
głym roku, kiedy selekcjonerem kadry 
był Jerzy Brzęczek. Wówczas jednak 
kontuzja uniemożliwiła mu występ 
w grze przeciwko Ukrainie. Tym  
razem młody zawodnik powołanie  
otrzymał od trenera Paulo Sousy.

Warto przypomnieć, że polscy re-
prezentanci wrześniową serię spotkań 
rozpoczęli 2 września od meczu z Al-
banią. Trzy dni później zmierzyli się 
z San Marino. Oba mecze nasi zawod-
nicy wygrali. Z kolei 8 września na 
polską reprezentację czeka najtrud-
niejsze zadanie – mecz z wicemistrza-
mi Europy, czyli Anglią.

Przypomnijmy, że aż 16 piłkarzy 
grających na najwyższym poziomie 
w reprezentacji Polski pochodziło 
właśnie z Rudy Śląskiej, w tym m.in.: 
Edmund Giemsa, Ernest Pohl, Lucjan 

Brychczy, Damian Gorawski, Erwin 
Wilczek, Artur Sobiech, Marcin Basz-
czyński, Michael Bemben, Adam 
Danch, czy piłkarka Karolina Koch.

Jakub Kamiński urodził się w czerw-
cu 2002 roku w Orzegowie. Związany 
był z Lechem Poznań,  wcześniej tre-
nował w Szombierkach Bytom. Od 
wiosny 2017 roku występował w ju-
niorach młodszych ,,Kolejorza”, z któ-
rymi zdobył mistrzostwo Polski. Kilka 
miesięcy później został zaproszony na 
treningi do juniorów starszych, w któ-
rych kadrze był od wiosny 2018 roku. 
W  rozgrywkach Centralnej Ligi Ju-
niorów Kamiński rozegrał 12 meczów, 
w których zdobył sześć bramek i doło-
żył dwie asysty. W 2018 roku najpierw 
podpisał trzyletni kontrakt z Lechem 
Poznań, a następnie został włączony 
przez trenera Adama Nawałkę do ka-
dry pierwszego zespołu i zgłoszony do 
rozgrywek Lotto Ekstraklasy.

 AL

Start w Łańcucie przyniósł rudzkim akrobatom nowe medale.

Wędkarze triumfowali
WędkarStWo

Rudzcy wędkarze nadal 
trzymają się mocno. Ostat-
nie dni sierpnia okazały się 
dla nich zwycięskie. Trium-
fowały zarówno zawod-
niczki, jak i zawodnicy.

W dniach 20-21 sierpnia 
w Almere w Holandii od-
były się Mistrzostwa Świa-
ta w wędkarstwie spławi-
kowym, gdzie Marta Got-
twald-Białdyga została 
drużynową mistrzynią 
świata. Zawodniczka tre-
nuje pod okiem trenera 
Macieja Białdygi.  

Z kolei kilka dni wcze-
śniej (19-20.08) w Ostro-
wie Świętokrzyskim odby-
ła się Ogólnopolska Olim-
piada Wędkarska, podczas 
której rudzka młodzież 
zdobyła w kategorii do lat 
16 2. miejsce (Grzegorz 
Frank) i 5. miejsce (Bar-
tosz Mirek). Ponadto w kategorii do 
lat 14 1. miejsce zajął Marcin Frank. 
Warto dodać, że w sobotę (21.08) 
w Lublinie odbyły się też Mistrzostwa 
Polski w wędkarstwie rzutowym  
(casting). W trakcie tych zawodów 
jak zwykle nie zawiedli rudzcy za-
wodnicy. Pierwszym wicemistrzem 
Polski w kategorii kadetów został 
Bartosz Mirek, a 3. miejsce zajął Mar-
cin Frank. Natomiast w kategorii ju-
niorów drugim wicemistrzem Polski 
został Grzegorz Frank.

Na tym jednak nie koniec sukce-
sów. W dniach 27-29 sierpnia w Miej-

skiej Górce odbyły się ostatnie z cyklu 
czterech spławikowych zawodów 
Grand Prix Polski U-15/U-20, pod-
czas których znów nie zawiedli rudz-
cy wędkarze. W  kategorii U-15 
1. miejsce zajął Bartosz Mirek, a w ka-
tegorii U-20 3. miejsce wywalczył 
Robert Mirek. W generalnej klasyfi-
kacji pucharu Polski w kategorii U-15 
Bartosz Mirek zajął 2. miejsce, a w ka-
tegorii U-20 3. miejsce zdobył Robert 
Mirek. Bartosz Mirek wywalczył tak-
że 5. miejsce w Spławikowych Mi-
strzostwach Polski, które odbyły się 
w Częstochowie. AL

Rudzcy wędkarze mogą pochwalić się kolejnymi 
wędkarskimi sukcesami.
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Slavia jest w świetnej formie
ZaPaSy
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Mistrzostwa Polski Seniorów i Se-
niorek w zapasach w stylu wolnym i za-
pasach kobiet w Rzeszowie przeszły 
do historii. Zawodniczki i zawodnicy 
rudzkiej Slavii wrócili do Rudy Ślą-
skiej z kolejnymi medalami.

Dziewięcioosobowa ekipa rudzkiej 
Slavii wywalczyła osiem medali: trzy 
złote, jeden srebrny i cztery brązowe. 
Mistrzami Polski zostali: Andrzej So-
kalski (79 kg), Kamila Kulwicka 
(65 kg) i Natalia Strzałka (68 kg). Ze 
srebrnym medalem wróciła Paulina 
Danisz (65 kg), a brązowe medale 
przypadły w udziale Grzegorzowi Ła-
busowi (61 kg), Jakubowi Czerczako-
wi (125 kg), Natalii Kubaty (62 kg) 
i Patrycji Słomskiej (72 kg).  

Natomiast w klubowej klasyfikacji 
drużynowej kobiet Slavia uplasowała 
się na drugim miejscu. Złote medale 
w swoich kategoriach zdobyli również 

Zapaśnicy pokazali, że stać ich na wiele.

trenujący na co dzień w Rudzie Ślą-
skiej zawodnicy WKS Śląsk Milicz 

Bartosz Sołtys (65 kg) i Krzysztof Sa-
dowik (86 kg). AL

Wysokie miejsca łuczników
łucZnictWo
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Rudzcy łucznicy sprawdzili swoje 
siły w III Memoriale Zdzisława Ko-
złowskiego w Supraślu. Podczas zawo-
dów, które odbyły się pod koniec sierp-
nia, w kategorii kadetów zawodnicy 
z Rudy Śląskiej zdobyli aż trzy miejsca 
na podium. 1. miejsce wystrzelał Jakub 
Sroka, 2. miejsce Adrian Szłapak oraz 
4. miejsce Łukasz Patlewicz. Z kolei 
wśród zawodniczek 2. miejsce zdobyła 
Dominika Ratyńska, a 6. miejsce Nata-
lia Lepa. Łucznicy spróbowali także 
swoich sił w starszej kategorii wieko-
wej, ale i tutaj udało się wywalczyć 
jedno miejsce medalowe. Na 3. miej-
scu uplasował się Jakub Sroka, a na 4. 
Adrian Szłapak. AL Zawodnicy z Rudy Śląskiej popisali się dobrą formą.
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