Rozpoczęła się
rewitalizacja Parku
Dworskiego

ZAPRASZAMY!

PRZYCHODNIA REJONOWA SPZOZ
ul. Jana Gierałtowskiego 29

UWAGA! DARMOWA REHABILITACJA!
Od 15.11.2021 r. rozpoczęliśmy specjalną akcję obejmującą
konsultację lekarską wraz z przeprowadzeniem
zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów.

Foto: JO

Kontakt: tel. 32 248-14-85, e-mail: spzozgieraltowskiego@timtech.pl
Więcej na str. 2

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ISSN 1232-0560
24 listopada 2021 r. (środa) numer 46/1498
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

informuje, że:
24 i 31 GRUDNIA 2021 r. URZĄD MIASTA BĘDZIE NIECZYNNY
23 GRUDNIA 2021 r. URZĄD MIASTA BĘDZIE
OTWARTY DLA KLIENTOW
OD GODZINY 10.00 DO GODZINY 16.00.

Foto: UM Ruda Śląska

WYDAWCA

Zakończył się
cykl spotkań
z mieszkańcami

Więcej na str. 3

Światowy Dzień
Wcześniaka
w Rudzie Śląskiej

Więcej na str. 10

POŻYCZKI
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
Foto: JO

Więcej na str. 6

Foto: JO

Rudzkie
harcerstwo
ma już 100 lat!

tel. 32 280 40 70
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,,TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA”

Trakt Rudzki z większym doﬁnansowaniem!

Rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania w ramach projektu ,,Trakt Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”, który realizowany jest na
zlecenie Miasta Ruda Śląska przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Chodzi o uporządkowanie oraz zagospodarowanie na nowo terenu tzw. Parku Dworskiego przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu. Jeszcze w tym roku wykonawca ma
przystąpić do kolejnego zadania, czyli odnowienia łącznika pomiędzy ulicami Hallera i Czarnoleśną. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o zwiększeniu kwoty doﬁnansowania na realizację projektu Trakt Rudzki. Chodzi
o kwotę 2 mln zł. Dzięki temu ogólna pula doﬁnansowania zadania wzrośnie o 1/4.
NFOŚiGW to instytucja zarządzająca
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Pierwotnie udzielone
doﬁnansowanie było na poziomie
6 mln 69 tys. zł, teraz zwiększy się do
kwoty 8 mln 69 tys. zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 18,3 mln zł.
Dodatkowa pula pieniędzy pozwoli na
pełniejszą realizację zadania ,,Trakt
Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni
Miasta Ruda Śląska”. Obecnie od połowy października prowadzone są prace
w Parku Dworskim (zadanie nr 6). Na
miejscu trwają intensywne prace ziemne i powstają nowe alejki. Prowadzona
jest także wycinka drzew – jednak wyłącznie tych, które są w złym stanie sanitarnym. W zamian zostanie posadzo-

Na odcinku Tuwima/Katowicka utworzono m.in. siłownię na powietrzu,
stoły piknikowe oraz trampolinę i tyrolkę.

Na zrewitalizowanych terenach nie brakuje miejsc do wypoczynku
– tu skwer na tzw. trasie św. Wawrzyńca.

W Parku Dworskim wytyczane są już pierwsze alejki spacerowe.

nych ok. 130 nowych sadzonek, a do
tego liczne krzewy i rośliny cebulowe.
Ponadto powstaną nowe ławki, kosze na
śmieci, a oświetlenie wymienione zostanie na energooszczędne. Oprócz uporządkowania zieleni i elementów małej
architektury, powstanie rozarium, czyli
kolekcja róż, która zostanie umieszczona w tylnej części parku. Czas na realizację zadania to 180 dni od momentu
oddania terenu wykonawcy. Jeżeli więc
pozwolą na to warunki atmosferyczne,
zrewitalizowanym miejscem będziemy
mogli cieszyć się już wiosną przyszłego
roku.
Równolegle mają rozpocząć się prace
w parku przy ul. Hallera (zadanie nr 5)
– pierwsze działania zostaną podjęte
jeszcze w tym roku. Na terenie parku
zaplanowano dwa place wypoczynkowe. Jeden to ogród sensoryczny, gdzie
znajdą się m.in. zniekształcające lustra
i głuche telefony oraz wykonane zostaną nasadzenia, które będą stymulować
zmysły węchu i dotyku. Odnowiony
zostanie także plac z fontanną (ta zostanie wyremontowana, ale bez uruchomienia). Dodatkowo park zostanie
wyposażony w miejsca do wypoczynku, elementy siłowni terenowej oraz
plac zabaw. Powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa o długości 700 metrów,
która będzie łączyła ulicę Hallera
z Czarnoleśną. Łącznik pomiędzy tymi
ulicami jest w tej chwili mocno zdegradowany, więc celem będzie przywrócenie mu funkcji komunikacyjnej.
Nasadzone zostaną nowe drzewa,
krzewy, byliny, rośliny cebulowe oraz
trawnik.

Będzie to piąte i szóste zadanie realizowane w ramach projektu ,,Trakt
Rudzki – Rozwój zielonych przestrzeni
Miasta Ruda Śląska”, który poprzez sieć
ścieżek i alejek łączy tereny rekreacyjne
w dzielnicach Nowy Bytom i Wirek. Na
tym jednak nie koniec. Miasto wraz
z MPGM TBS Sp. z o.o. planuje uporządkować tereny zielone także w innej
dzielnicy – w Orzegowie wokół Burloch Areny (teren pomiędzy Parkiem
Młodzieży a ul. Hlonda). W Parku Młodzieży głównym zadaniem będzie uporządkowanie drzewostanu (część drzew
jest wiekowych i z tego powodu zamierają). Tutaj także zaplanowano nasadzenie młodych drzew, krzewów i bylin
oraz roślin cebulowych. Głównym
punktem parku będzie rabata z wielokolorowych bylin w centralnej części.
Z kolei na plantach przy ul. Hlonda
(wschodnia część parku) zaprojektowa-

ne zostały rabaty z roślin ozdobnych,
które stworzą elegancki skwer. W pozostałej części terenu przewidziano nasadzenia z różaneczników, kalin oraz rabat z bylin i krzewów okrywowych.
Ponadto zostaną wymienione elementy
małej architektury (ławki, kosze na
śmieci) oraz częściowo wymieniane będzie oświetlenie.
Przypomnijmy, że dotychczas w ramach realizacji odcinków I-IV zrekultywowano hałdę przy ul. 1 Maja
(tzw. Góra Antonia) w Wirku. Następnie zrealizowana została odbudowa
dawnego amﬁteatru w pobliżu ul. Czarnoleśnej oraz stworzono w tym miejscu
strefę wypoczynku. Z kolei w ubiegłym
roku do użytku oddano odnowiony
skwer przy ul. Tuwima. Ponadto na
nowo zagospodarowano odcinek od
ul. Nowary do ul. Katowickiej
(tzw. trasa św. Wawrzyńca).

W parku przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu trwają intensywne prace ziemne.

Projekt ,,Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”
jest doﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

OGŁOSZENIA

Osiem spotkań o sprawach miasta

Ponad 200 tematów i zagadnień zostało poruszonych podczas jesiennego cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Aktywnie uczestniczyło w nich ponad 300 osób. Do najczęściej poruszanych tematów
należały te związane z drogami, chodnikami, parkowaniem czy gospodarką odpadami. Dziewiętnasty cykl
dzielnicowych zebrań został zakończony w Nowym Bytomiu. – To, że na spotkaniach pada tak wiele pytań oraz
fakt, że pojawiają się na nich wciąż nowi mieszkańcy miasta, potwierdza zasadność ich organizacji. Taka forma
dialogu jest po prostu potrzebna – podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Z całego serca dziękuję Państwu za niesienie pomocy,
często wykraczającej poza obowiązki zawodowe,
czujność i niezgodę na ludzką krzywdę,
niezmierzone pokłady cierpliwości i energii,
dzięki którym wiele osób zyskuje lepsze życie.
Niech Waszej pracy zawsze towarzyszy należny szacunek,
satysfakcja i wiele sukcesów.
Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności,
realizacji najbardziej ambitnych planów i marzeń.
Wszystkiego dobrego!

Foto: JO

Podczas poniedziałkowego spotkania
(22.11) mieszkańcy Chebzia i Nowego
Bytomia zgłaszali swoje zaniepokojenie
oznaczeniami, które pojawiły się na niektórych drzewach i sprzeciwiali się ich
wycinaniu. – Związane jest to z tym, że rozpoczęły się prace, mające na celu znaczną
metamorfozę dwóch dużych parków w Nowym Bytomiu. Zapewniam, że będziemy
dbać o tereny zielone, które posiadamy
– wyjaśnił wiceprezydent Krzysztof Mejer. Obie rewitalizacje są kolejnym etapem
rozbudowywanego w mieście Traktu
Rudzkiego (więcej na str. 2).
Jeden z mieszkańców był z kolei ciekawy, jakie będą dalsze losy Wielkiego Pieca. – Opracowujemy właśnie dokumentację wykonawczą, następnym etapem będzie
uzyskanie pozwolenia na budowę oraz, co
najważniejsze, pozyskanie zewnętrznych
źródeł ﬁnansowania – powiedział Krzysztof Mejer. – Jest szansa, że rewitalizacja
Wielkiego Pieca rozpocznie się już w przyszłym roku i z pewnością będziemy do tego
dążyć – dodał wiceprezydent.
Podczas spotkania zostało również poruszone zagadnienie czasowego braku
możliwości wykupu mieszkań komunalnych. – Na tym etapie podjęliśmy decyzję
o wstrzymaniu wykupów, mając na względzie dbałość o stan majątkowy miasta.
Owszem, będziemy budować mieszkania,
wkrótce rozpocznie się taka inwestycja
przy ul. Bankowej, ale na razie nie zamierzamy ich sprzedawać – wyjaśnił wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Podczas poniedziałkowego spotkania
lokatorzy kamienic zlokalizowanych
w Chebziu dopytywali o możliwość podłączenia ich mieszkań do sieci ciepłowniczej. W tej sprawie wiceprezydent zaproponował dedykowane spotkanie, na którym zostaną omówione możliwości techniczne wykonania takiej instalacji.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim osobom, które w naszym mieście
wykonują tę trudną i odpowiedzialną pracę.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ostatnie dzielnicowe spotkanie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury.
Z kolei przedostatnie spotkanie z mieszkańcami odbyło się w miniony czwartek
(18.11) dla osób zamieszkujących Wirek
i Czarny Las. Dotyczyło ono głównie kwestii drogowych oraz problemów z parkowaniem. W odpowiedzi na zgłaszane sprawy rudzianie usłyszeli m.in. zapowiedź
modernizacji odcinka ul. Wyzwolenia od
numeru 138 do numeru 195. – W tym miesiącu ogłoszony został przetarg na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
a także odtworzenie nawierzchni tej drogi.
To powinno rozwiązać wieloletnie problemy ze stanem tej ulicy, za której stan odpowiada wieloletnia eksploatacja górnicza
– zapowiedział wiceprezydent Krzysztof
Mejer.
Przypomnijmy, że w tym roku miasto
zakończyło I etap modernizacji ul. Wyzwolenia na odcinku od numeru 142 do 86.
Za ponad 2,8 mln zł wykonano kanalizację
deszczową w rejonie tej ulicy oraz ul. Wireckiej. Blisko 2 mln zł na ten cel udało się
pozyskać z unijnego doﬁnansowania.
Inne poruszane drogowe kwestie dotyczyły m.in. ul. Lecha. W tym przypadku

chodziło o ujednolicenie statusu drogi.
Jedna jej część jest drogą publiczną, a druga nie. Wynika to z uregulowania kwestii
własnościowych, miasto od niedawna jest
bowiem dopiero właścicielem tego odcinka. Niestety, aby mógł on być drogą publiczną, musi spełniać szereg kryteriów
dotyczących parametrów jezdni. By spełnić te wymagania, droga ta musiałaby zostać przebudowana, co wiąże się z ogromnymi kosztami.
Mieszkańcy zwracali także uwagą na
problemy z parkowaniem w rejonie
ul. Osiedlowej. Wiceprezydent Michał
Pierończyk zaproponował możliwość
zwrócenia się wspólnot mieszkaniowych
o dzierżawę terenu od miasta i wykonania
parkingu środkami własnymi wspólnoty.
Przypomnijmy, że dzielnicowe spotkania z władzami miasta, odbywające się
zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa
prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej
pory w zebraniach wzięło udział ponad
7 tys. osób.
TK, BP

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku
mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Joanny 24/17,
ul. Sejmu Śląskiego 6/4,
ul. Ks. Józefa Czempiela 11A/4,
ul. Zabrzańska 66/2
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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REWITALIZACJA

GPR po trzech latach
140 mln zł przeznaczonych na realizację ponad 60 projektów rewitalizacyjnych – to bilans trzech ostatnich lat funkcjonowania w Rudzie Śląskiej Gminnego
Programu Rewitalizacji. W tym czasie w mieście wyraźnie zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, poprawiło się bezpieczeństwo,
a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Spadła natomiast liczba mieszkańców, a znaczącym problemem miasta jest zła jakość powietrza.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (GPR)
obowiązuje od 2018 r. i był jednym
z pierwszych takich dokumentów opracowanych przez miasta w regionie.
Zgodnie z ustawą po trzech latach musi
on przejść obowiązkową ewaluację.
– Przede wszystkim to przegląd tego,
ile i co udało się nam zrobić w zakresie
rewitalizacji. Do tego dochodzi analiza
wskaźników służących do monitorowania programu i podejmowanych działań. To w końcu bezpośrednie wywiady
z mieszkańcami na temat ich oceny
przedsięwzięć rewitalizacyjnych – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. – Przeprowadzona ewaluacja
GPR miała także wskazać, czy i w jaki
sposób realizowane są cele określone
w dokumencie – dodaje.
Czego można się dowiedzieć z podsumowania trzech lata realizacji GPR
w Rudzie Śląskiej? Przede wszystkim
w tym czasie zrealizowano 24 projekty
rewitalizacyjne (16 podstawowych
i 8 uzupełniających), a kolejnych
44 rozpoczęto (20 podstawowych
i 24 uzupełniające). W ten sposób na
103 zawarte w dokumencie projekty,

aż w 68 przypadkach zainicjonowano
działania. Na dotychczasową realizację
projektów zwartych w GPR miasto
przeznaczyło 116 mln zł. – Do tego
trzeba doliczyć ponad 24 mln zł, które
przeznaczone zostały na przedsięwzięcia niewynikające wprost z programu,
jednak realizujące cele i założenia GPR
– informuje wiceprezydent.
Przeprowadzona ewaluacja GPR
obejmowała także analizę zmian zachodzących w poszczególnych obszarach rewitalizacji. Tu pod lupę wzięto
takie tematy, jak demografia, wykluczenie społeczne, bezrobocie, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, czy jakość środowiska.
Okazuje się, że w badanym okresie
trzech lat w Rudzie Śląskiej wyraźnie
zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 4419
w 2018 r. do 1315 w 2020 r. Poprawiło
się bezpieczeństwo – policja w 2020 r.
odnotowała mniej przestępstw niż
w 2018 r. Było to 2224 wobec 2328
w 2018 r. Cały czas w Rudzie Śląskiej
na niskim poziomie utrzymuje się stopa bezrobocia, wprawdzie pomiędzy
2018 a 2020 r. wzrosła ona z 2,9% do

3,4%, ale nadal jest to znacznie mniej,
niż w regionie, czy w całym kraju.
Tym, co może martwić władze miasta, jest spadek liczby mieszkańców.
– Na szczęście nie jest on tak drastyczny, jak w innych miastach aglomeracji,
co więcej, są w naszym mieście miejsca, gdzie mieszkańców przybywa. Jest
to m.in. efekt rozwoju budownictwa
jednorodzinnego. Pomiędzy 2018
a 2020 r. do użytku oddano blisko 550
nowych budynków – wskazuje Michał
Pierończyk.
Innym problemem o wymiarze ogólnokrajowym, który dotyka również
Rudę Śląską, jest zła jakość powietrza.
Pomimo wielu działań podejmowanych w ciągu ostatnich trzech lat, takich jak dofinansowanie przez miasto
wymiany starych pieców, czy podłączania kolejnych budynków do sieci
ciepłowniczej, nadal jest to na razie
nierozwiązywalna kwestia.
Bardzo ważną częścią procesu ewaluacji GPR były badania jakościowe
wśród mieszkańców, czyli wywiady
indywidualne, warsztaty konsultacyjne
oraz spacery studyjne. Z wszystkich
tych rozmów wynika, że mieszkańcy

zauważają pozytywne zmiany wynikające z podjętych działań rewitalizacyjnych. Szczególnie doceniają powstające nowe miejsca spędzenia wolnego
czasu, takie jak Stacja Biblioteka, park
na terenie po koksowni Orzegów, Góra
Antonia, czy odnowione podwórka.
Z rzeczy, które należałoby poprawić,
mieszkańcy zwracali uwagę na integrację komunikacji pomiędzy dzielnicami, czy na większą współpracę w zakresie rewitalizacji z partnerami prywatnymi.
Analiza dotychczasowej realizacji
GPR obejmowała także wskazanie
wniosków i rekomendacji. Jedną z propozycji działań jest rozwój zintegrowanego systemu komunikacji wewnętrznej oraz sieci funkcjonalnych połączeń
w obrębie miasta wraz ze ścieżkami łączącymi Rudę Śląską z terenami
ościennymi. Inna z rekomendacji dotyczy dalszego poszerzania oferty dobrze
zorganizowanych miejsc spotkań
mieszkańców, zapewniających jednocześnie wysoką jakość przestrzeni publicznych. Miasto powinno także podejmować działania na rzecz zatrzymania młodych ludzi w Rudzie Śląskiej

oraz eksponować jej walory przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju oferty
mieszkaniowej i rekreacyjnej.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku obejmuje
12 podobszarów miasta. Stanowią one
ponad 11 proc. powierzchni miasta i są
zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób.
Dwa największe obszary obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną część Wirku wraz z Czarnym
Lasem. Z innych wytyczonych przestrzeni wymienić należy: historyczną
część Orzegowa, centralną część Goduli, Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkową część Nowego Bytomia, Starą Bykowinę wraz
z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska-Wirek, a także kolonię robotniczą
Carl Emmanuel. Pozostałe miejsca to:
Szyb Mikołaj wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie
ul. 1 Maja, tereny poprzemysłowe
w rejonie kopalni Pokój oraz okolice
Muzeum PRL-u.
Następna ocena realizacji programu
przewidziana została za kolejne 3 lata.
TK

ZIELEŃ MIEJSKA

Ograniczają wygrabianie trawników z myślą
o lokalnej różnorodności biologicznej

temu powstaje naturalna ochrona gleby i żyjących w niej organizmów.
Opadłe liście dobrze też izolują i niwelują wahania temperatur, chroniąc
organizmy glebowe i rośliny przed
przemarzaniem.
W ostatnim czasie wprowadzono
szereg działań mających na celu

Foto: MPGM TBS

Na niektórych obszarach wygrabianie trawników odbędzie się jedynie
przy ciągach pieszych. Powstaną również pryzmy liści, które dadzą schronienie wielu stworzeniom. Liście, gałęzie i inne odpady biodegradowalne
magazynują wodę deszczową oraz
ograniczają parowanie z gleby. Dzięki

Pracownicy MPGM TBS na nowo zagospodarowali rondo
przy ul. Zabrzańskiej. Tak wyglądają efekty prac.

zwiększanie bioróżnorodności miejskiej zieleni. W sezonie letnim oraz
w okresach suszy ograniczono koszenie trawników, a część terenów wyłączono z koszenia. Do zabezpieczenia
nasadzeń stosowana jest kora, a do
podlewania roślin miejskich wykorzystywana jest woda ze zbiorników na
deszczówkę. Ponadto w ramach możliwości finansowych wykonywane są
nasadzenia roślin wieloletnich. Na
przykład w ostatnich tygodniach
w centralnej części Parku Strzelnica
w dzielnicy Bielszowice nasadzono
takie rośliny jak: modrzew europejski
Pendula szczepiony na pniu, świerk
kłujący Globosa szczepiony na pniu,
hortensja krzewiasta Pink Anabelle,
rozplenica japońska Herbstzauber,
rozplenica japońska Moudry, hortensja ogrodowa Polestar, kostrzewa sina,
tawuła japońska Golden Princesse,
Berberys Thunberga Florence oraz
Berberys Thunberga Orange Torch.

Foto: MPGM TBS

W trosce o środowisko i lokalną zieleń w okresie jesienno-zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. znacząco
ogranicza wygrabianie trawników w parkach, zieleńcach i miejskich terenach zieleni. Aby
uświadomić mieszkańców o podjętych działaniach, w wyznaczonych miejscach zamontowane
zostaną tabliczki informujące o niewygrabianiu lub tworzeniu pryzm z liści. Małe, lecz systematyczne kroki poprawiające stan zieleni miejskiej, po dłuższym czasie dają spore efekty.
W bielszowickim parku posadzono m.in. kapusty ozdobne.
Dodatkowo w pobliskich donicach
kwiaty sezonowe zamieniono na kapusty ozdobne – bardziej efektowne
w okresie jesienno-zimowym.
Oprócz Parku Strzelnica jesienią tego roku wysada roślin wieloletnich została wykonana na Plantach Kochłowickich, zieleńcu przy ul. PCK, zieleńcu przy ul. Kokota/Cynkowej, zieleńcu przy ul. Magdziorza, zieleńcu
przy ul. Szyb Powietrzny/Raciborskiej,
w Parku Młodzieży oraz na Plantach
Żwirki Wigury przy ul. Piastowskiej.
Zaaranżowana została także przestrzeń
w pasie drogowym przy ul. Odrodzenia/Sienkiewicza – wysadzono tam
130 sztuk roślin wieloletnich.
W tym roku w całym mieście były
również widoczne efekty prac wykonanych w 2020 roku. Pasy zieleni wy-

pełniły się kwitnącymi roślinami cebulowymi oraz łąkami kwietnymi,
a rondo przy ul. Zabrzańskiej rozkwitło w nowej aranżacji.
Bioróżnorodność, którą promuje
i realizuje w swoich działaniach
MPGM TBS Sp. z o.o., daje większe
szanse na czystsze powietrze i wodę,
poprawia jakość gleby oraz zwiększa
zapylanie upraw. Może nie zawsze daje to efekty wizualne, jak choćby rośliny cebulowe i łąki kwietne po przekwitnięciu, czy wysoka trawa na obszarach mniej uczęszczanych, jednak
pomaga z pewnością w walce ze zmianą klimatu, a w przyszłości, gdy nauczymy się funkcjonować w zgodzie
z przyrodą, ułatwi codzienne życie
w silnie zurbanizowanej konurbacji
górnośląskiej.
JO
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INWESTYCJE

Nowa siedziba dla SP 17
– Mieszkańcy musieli poczekać na rozpoczęcie tej ważnej inwestycji ze względu
na procedurę odwoławczą w postępowaniu przetargowym. Nareszcie mogliśmy
jednak podpisać umowę z wykonawcą
i przekazać mu plac budowy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Obecny budynek SP 17 tak mocno odczuł już skutki
eksploatacji górniczej, że w grę wchodził
albo jego kapitalny remont, albo budowa
nowego. Zdecydowaliśmy się na to drugie
rozwiązanie, bo nie mieliśmy gwarancji,
że po remoncie sytuacja znów się nie powtórzy – przypomina.
Nowa szkoła powstanie na terenie
znajdującym się przy obecnych zabudowaniach, z których uczniowie korzystać
będą do czasu zrealizowania inwestycji.
Po przeprowadzce dzieci do nowej lokalizacji stary budynek zostanie wyburzony, a w jego miejscu w przyszłości powstać mają boiska szkolne. Dodatkowo
dzięki budowie od podstaw będzie można utworzyć w obiekcie oddziały przed-

szkolne i zwiększyć liczbę miejsc przedszkolnych w tej części miasta.
– Na etapie projektowania rozwiązania architektoniczne konsultowane były
zarówno z rodzicami, jak i pracownikami
szkoły. Uwagi te swoje odzwierciedlenie
znalazły w ostatecznym kształcie opracowania – podkreśla wiceprezydent Anna
Krzysteczko, odpowiedzialna za oświatę
w mieście.
Projekt zakłada utworzenie części centralnej budynku, od której niczym gałęzie
drzewa odchodzić będą pozostałe strefy
organizacyjne – istniejąca sala gimnastyczna, klasy 4-8, klasy 1-3 i przedszkole. – Każda ze stref organizacyjnych
dzięki oddzielnym wejściom będzie
mogła działać niezależnie. W ten sposób
np. dzieci z przedszkola nie będą miały
kontaktu z uczniami z klas 4-8 – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM.
Powierzchnia użytkowa nowego budynku szkoły wyniesie 2900 m kw.

Gmach będzie składał się z głównego
dwukondygnacyjnego budynku od strony
ul. Szkolnej. Tu będzie znajdować się m.
in. aula, biblioteka, stołówka, świetlica
oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i techniczne. Pozostałą część
stanowić będą modułowe bryły sal lekcyjnych w formie prostopadłościanów.
Te będą już jednokondygnacyjne. – Zgodnie z założeniem projektowana szkoła ma
być obiektem w skali dziecka, w którym
uczniowie poruszają się wyłącznie po
jednej kondygnacji – tłumaczy Piotr Janik.
Ogółem w części przedszkolnej utworzone zostaną cztery sale dla przedszkolaków, natomiast w części szkolnej 20 sal
lekcyjnych dla uczniów klas 1-8. Każda
klasa będzie miała swój indywidualny
dziedziniec. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli również na zrównoważone oświetlenie sal lekcyjnych naturalnym światłem przez cały dzień. Umożliwi to także na prowadzenie części zajęć

Foto: mat. pras.

Za rok Szkoła Podstawowa nr 17 w Rudzie Śląskiej będzie mieć nową siedzibę, która zastąpi obecny budynek, znajdujący się w bardzo złym stanie przez szkody górnicze. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Inwestycja będzie kosztować 29 mln zł, z czego 4 mln zł pochodzić będą z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Następnie będzie realizowana umowa o dostarczenie niezbędnego wyposażenia nowego budynku placówki.

Tak w przyszłości ma wyglądać budynek SP nr 17 w Bielszowicach.
na zewnątrz. Dodatkowo uczniowie będą
mogli kreować przestrzeń wewnętrznych
ogródków.
Inwestycja
będzie
kosztować
28 780 770 zł. Na jej realizację miasto
pozyskało środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. – Wniosek o dofinasowanie budowy nowej siedziby Szkoły

Podstawowej nr 17 złożyliśmy w drugiej
edycji RFIL, w której przyznano nam
5 mln zł, z czego 4 mln zł na tę inwestycję
– informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Podana kwota nie obejmuje
kosztów wyposażenia, które zrealizowane zostanie po wybudowaniu obiektu.

WG

FINANSE

Projekt budżetu miasta na 2022 rok

Miliard złotych mają wynieść przyszłoroczne wydatki Rudy Śląskiej. Blisko 1/4 tej kwoty, czyli ponad 225 mln zł przeznaczonych ma zostać na inwestycje.
Najwięcej, bo ponad 130 mln zł pochłonąć mają zadania drogowe z kontynuacją budowy trasy N-S, przebudową ul. Wolności oraz modernizacją ul. Bałtyckiej na czele. W przyszłym roku ruszyć ma także budowa nowych mieszkań komunalnych w Rudzie i realizowana będzie budowa nowego budynku szkoły
w Bielszowicach. Te oraz kilkadziesiąt innych zadań inwestycyjnych znalazło się w projekcie budżetu miasta na 2022 r. Dokument trafił do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, która będzie go opiniować.
Zgodnie z przygotowanym projektem
budżetu przyszłoroczne dochody mają wynieść 894,1 mln zł, natomiast wydatki
przekroczą po raz pierwszy w historii
miasta 1 mld zł i wyniosą dokładnie
1 007 mln zł. Deficyt w kwocie 113,8 mln zł
ma zostać pokryty m.in. z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także
z dotacji w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych oraz uzupełnienia
subwencji ogólnej.
Z zaplanowanych 225 mln zł na inwestycje, najwięcej, bo ponad 130 mln zł,
przypaść ma na drogi. Kontynuowana będzie budowa trasy N-S w kierunku autostrady, rozpocząć się ma przebudowa
ul. Wolności w Rudzie oraz modernizacja
ul. Bałtyckiej w Kochłowicach. Ponadto
kontynuowana będzie modernizacja ul. Janasa.
Ponad 37 mln zł mają wynieść wydatki
na inwestycje oświatowe. Tu sztandarową
pozycją jest budowa nowego budynku
Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. Ponad 30 mln zł zaplanowano na
gospodarkę mieszkaniową. Środki mają
być przeznaczone na budowę nowych
mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej
w Rudzie, partycypację w budowie nowego budynku mieszkalnego w ramach RTBS
przy ul. Tomanka w Orzegowie, czy termomodernizację kilkunastu budynków

wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym. Na zadania
rewitalizacyjne w przyszłym roku przeznaczonych ma zostać 16,4 mln zł. Między
innymi kontynuowana ma być rewitalizacja dwóch parków w Nowym Bytomiu w ramach budowy Traktu Rudzkiego. Nową
inwestycją ma być natomiast rewitalizacja
Placu Niepodległości w Goduli oraz budowa alei pomiędzy ul. Kopalnianą a ul. Korfantego w Bykowinie. Ponad 5 mln zł ma
wynieść pula środków na realizację przedsięwzięć z zakresu ekologii. Realizowany
ma być kolejny etap dofinansowania do
budowy instalacji OZE w budownictwie
jednorodzinnym. Zaplanowano także wydatki na dopłatę do wymiany systemów
ogrzewania na nowe ekologiczne.
– Tak duże pieniądze zabezpieczone na
przyszłoroczne przedsięwzięcia inwestycyjne nie oznaczają, że nagle Ruda Śląska
stała się bogatym miastem. Paradoks tej
sytuacji polega na tym, że dzięki dotacjom
unijnym, a także wielu programom rządowym udaje nam się pozyskać spore środki
zewnętrzne na inwestycje, ale brakuje nam
ich na podstawową działalność, którą finansujemy z wydatków bieżących – tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
Wydatki bieżące natomiast to zdecydowana większość wszystkich wydatków
miasta. To właśnie z tych pieniędzy finan-

sowane są m.in. wynagrodzenia, letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników, konserwacja miejskiej zieleni, oświetlenie,
eksploatacja i remonty budynków miejskiej infrastruktury, w tym szkół i przedszkoli. Niestety wydatki te drastycznie rosną. Spowodowane jest to m.in. wzrostem
cen paliw, energii elektrycznej i gazu.
– Tylko w przyszłym roku będziemy musieli
zapłacić za prąd o ponad 60 procent więcej niż do tej pory. To kwoty idące w miliony. A to jeszcze nie koniec, bo cały czas
czekamy na nowe taryfy gazowe – wskazuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Kolejnym czynnikiem, który wpływa
w istotny sposób na zwiększone wydatki
bieżące, jest ustawowy wzrost pensji minimalnej. Od nowego roku będzie ona wynosiła 3010 zł brutto. To przekłada się nie
tylko na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, ale również powoduje wzrost
cen usług, za które płaci samorząd firmom
zewnętrznym. To m.in. sprzątanie, odśnieżanie czy remonty infrastruktury miejskiej.
Ruda Śląska podobnie jak inne samorządy w przyszłym roku będzie miała
mniejsze
dochody
z
udziału
w podatku PIT. W porównaniu do szacowanego tegorocznego wykonania ubytek
ten wynieść może blisko 28 mln zł. To
efekt zmian w prawie podatkowym wyni-

kających z uchwalenia tzw. Polskiego Ładu. Rząd, aby zrekompensować tę stratę
samorządom, przekaże im jeszcze w tym
roku dodatkowe środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. Dla Rudy Śląskiej będzie to kwota 33,3 mln zł. – Pieniądze te wpisane zostały w projekt budżetu na przyszły rok i faktycznie zniwelują
przyszłoroczny ubytek, ale nie rozwiążą
całkowicie problemu – komentuje Ewa
Guziel, skarbnik miasta.
Osobną kwestią w przypadku budżetu
Rudy Śląskiej jest ciągłe niedoszacowanie
stawki opłaty śmieciowej do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez miasto
w tym zakresie. W ciągu 5 lat miasto dopłaciło do systemu gospodarki odpadami
ponad 31 mln zł. – Chcieliśmy w końcu ten
problem rozwiązać. Po prostu nie stać nas
jako samorządu na takie dopłacanie. Zaproponowaliśmy podniesienie opłaty z 30
do 34 zł. Takie rozwiązanie spowodowało-

by, że system praktycznie by się zbilansował. Niestety radni nie zgodzili się na takie
rozwiązanie – informuje Krzysztof Mejer.
W ten sposób miasto będzie w przyszłym
roku dopłacać do systemu gospodarki odpadami ponad 5,5 mln zł. Żeby pokryć tę
kwotę w projekcie budżetu do zera „obcięto” dotacje na sport oraz zmniejszono plan
remontów dróg o ponad 3,8 mln zł.
Przesłany 15 listopada do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2022 r. musi
teraz zostać zaopiniowany przez służby tej
instytucji w ciągu 30 dni. O ostatecznym
kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą jednak rudzcy radni. Sesja
budżetowa została zaplanowana w drugiej
połowie grudnia.
Projekt budżetu miasta dostępny jest na
stronie internetowej: https://rudaslaska.
bip.info.pl/dokument.php?iddok=71609&idmp=3859&r=r
TK
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie
Placu Jana Pawła II, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod
działalność handlowo-gastronomiczną.
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HUFIEC ZHP

100-lecie rudzkiego harcerstwa
ny męskie z Nowego Bytomia, Chebzia i Czarnego Lasu. W 1938 r. w obu
męskich hufcach było 1219 członków
w 25 drużynach harcerskich oraz
291 zuchów w 13 gromadach zuchowych. Z kolei w Hufcu Ruda działało
12 drużyn z 423 harcerkami. Po powstańczych i wojennych zawieruchach
od 1956 do 1969 roku w Rudzie Śląskiej działały hufce Ruda i Nowy Bytom. W roku 1969 powstał Hufiec Ruda
Śląska, który zrzeszył wszystkich rudzkich zuchów, harcerzy i instruktorów.
Pierwszą komendantką Hufca ZHP
w Rudzie Śląskiej została druhna Cecylia Gładysz.
Zgodnie ze spisami od 1945 roku do
końca 2020 roku w rudzkim Hufcu
działało ponad 400 tys. zuchów, harcerzy oraz instruktorów. Obecnie na-

leży do niego ponad 700 harcerzy.
– Zainteresowanie harcerstwem jest
ogromne. Mamy najwięcej drużyn harcerskich od czasów transformacji (od
1990 roku) oraz samych harcerzy – to
ponad 700 osób – podkreśla komendant rudzkiego hufca ZHP, Marcin
Różycki. – Myślę, że to dzięki programowi, który proponujemy młodym ludziom i który jest zupełnie inny od tego, jakie możliwości oferuje im
np. Internet. Wracamy do tego, że ludzie potrzebują kontaktu z przyrodą,
a harcerstwo jest jej bardzo bliskie. To
życie w harmonii z przyrodą i działanie na rzecz innych. Ponadto dużą wagę przywiązujemy do dyscypliny oraz
do tego, by wspierać młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju. Jeżeli
pokaże się młodym ludziom, że można

Foto: JO

Początki harcerstwa w Rudzie Śląskiej sięgają 1920 roku. Wówczas powstały pierwsze drużyny harcerskie
– męskie w Kochłowicach, Bielszowicach i Orzegowie oraz żeńskie w Bielszowicach i Orzegowie. Podlegały one
Inspektoratowi Harcerskiemu przy
Polskim Komisariacie Plebiscytowym
w Bytomiu. Także w 1920 roku odbył
się pierwszy rudzki obóz harcerski
zorganizowany przez drużynę męską
z Kochłowic.
Z kolei w 1924 roku powstały Hufiec
Nowa Wieś, do którego należały drużyny żeńskie z Nowej Wsi, Bykowiny,
Kochłowic, Bielszowic, Kłodnicy, Halemby, Pawłowa, Makoszów i Starej
Kuźnicy oraz Hufiec Ruda dla harcerzy
z Rudy, Orzegowa i Goduli, a także
Hufiec Nowy Bytom skupiający druży-

Podczas uroczystości harcerze zaprezentowali spektakl ,,Sekret”.

Foto: JO

Harcerstwo w Rudzie Śląskiej działa już od 100 lat! Z tej okazji w Domu Kultury w Bielszowicach
odbyła się uroczysta gala, w trakcie której wręczone zostały medale za zasługi dla Hufca ZHP dla
instruktorów i drużynowych oraz przyjaciół, wspierających działania rudzkich harcerzy.

W gronie nagrodzonych srebrnym medalem znalazł się
m.in. wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
żyć inaczej, to oni bardzo do tego lgną
– dodaje.
Członkowie Hufca zrzeszeni są
w ośmiu gromadach zuchowych
(6-9 lat), siedemnastu drużynach harcerskich i starszoharcerskich (10-12
lat), dwóch drużynach starszoharcerskich (13-16 lat), trzech wędrowniczych (od 16. roku życia) oraz w czterech kręgach instruktorskich (m.in.
Krąg Seniora, w którym działają najstarsi członkowie organizacji). Rudzki
Hufiec prowadzi też drużynę reprezentacyjną (44 harcerzy wyszkolonych z musztry). – Harcerstwo uczy
zaradności życiowej i pokory, ale też
pewności siebie np. w wypowiedziach.
Przynależność do harcerstwa sprawia,
że taka osoba potrafi sobie bardzo dobrze poradzić w dorosłym życiu i czę-

sto jest liderem w swoim środowisku
– uważa Marcin Różycki.
Stulecie powstania harcerstwa
w Rudzie Śląskiej podsumowane zostało podczas czwartkowej (18.11) gali w bielszowickim Domu Kultury.
W jej trakcie harcerze zaprezentowali
spektakl edukacyjno-profilaktyczny
,,Sekret” (scenariusz Izabela Rękawek) oraz wręczono brązowe, srebrne
i złote medale dla instruktorów oraz
drużynowych Hufca ZHP Ruda Ślaska, a także jego przyjaciół, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się
do rozwoju harcerstwa w naszym mieście. Odznaczenie trafiło m.in. do wiceprezydenta Krzysztofa Mejera. Dodajmy, że rocznicowe obchody zostały
przesunięte na ten roku z powodu pandemii.
Joanna Oreł

„Młode Wilki” istnieją od 20 lat

jest bardzo szeroki. Mamy zajęcia w terenie, uczymy się też praktycznych
umiejętności (np. szycia), a czasami
zbiórki dotyczą historii harcerstwa lub

Foto: Tomasz Nowak

Do ,,Młodych Wilków” należy
ok. 20 harcerzy w wieku od 13 do 16
lat. Co tydzień spotykają się oni na
zbiórce w SPS nr 15. – Wachlarz zajęć

Do halembskiej drużyny ,,Młodych Wilków” należą dzieci w wieku 13-16 lat.

historii naszego kraju – mówi phm.
Marianna Strzeja, drużynowa I Rudzkiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Młode Wilki” oraz instruktor
Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej.
Spotkania ,,Młodych Wilków” są
dla młodzieży także okazją do tego, by
zrezygnować z elektroniki na rzecz
kontaktu z przyrodą. – Prowadzimy
klasyczne harcerstwo, przy czym wprowadzamy do niego nowe technologie.
Jednak dbamy o umiar – na przykład
podczas organizowanych przez nas
obozów ograniczamy możliwość korzystania z telefonów komórkowych,
żeby odciągnąć młodzież od elektroniki. Staramy się uczyć, jak bez szkody
dla siebie można korzystać z nowoczesnych rozwiązań, bo przecież nie możemy udawać, że one nie istnieją – tłumaczy Marianna Strzeja.

Foto: Tomasz Nowak

20 lat temu przy Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej w Halembie powstała I Rudzka Środowiskowa drużyna Harcerska „Młode Wilki” im. Obrońców Wieży Spadochronowej. Z tej okazji
w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła się gala połączona z przedstawieniem pełnym wspomnień i aktywności dla gości.

Podczas gali przypomniano historię powstania drużyny.
Ona sama do harcerstwa należy od
11 lat, a instruktorem jest od pięciu.
– Do ZHP przyciągnęli mnie ludzie
i pełna pomysłów kadra. Poza tym
harcerstwo uczy poprzez działanie
– czasami nasi podopieczni nawet nie
zdają sobie sprawy z tego, że nabywają nowe umiejętności. Z kolei obecnie
przy harcerstwie trzyma mnie możliwość działania z dziećmi jako kadra
– wylicza phm. Strzeja.

Z okazji 20-lecia I Rudzkiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Młode Wilki” im. Obrońców Wieży Spadochronowej 13 listopada w Domu
Kultury w Bielszowicach odbyła się
gala, podczas której przypomniano historię powstania tej drużyny. Dla gości
przygotowano też poczęstunek oraz
liczne aktywności (quizy, zajęcia
z wiązania węzłów, fotobudka).
Joanna Oreł

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Minęła 15. rocznica tragedii w kopalni Halemba
15 lat temu – dokładnie 21 listopada 2006 roku w rudzkiej kopalni Halemba doszło do wybuchu metanu, a także eksplozji pyłu węglowego. W wyniku katastrofy zginęło 23 górników. Mimo upływu lat rudzianie pamiętają o tej tragedii. Nie tylko za sprawą corocznych obchodów rocznicy nieszczęśliwych wydarzeń, bowiem w tym roku sprawa oskarżonych kolejny raz wróciła na wokandę – tym razem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Foto: UM Ruda Śląska

Podczas spotkania
na cmentarzu
komunalnym
w Halembie
powróciła pamięć
o tragedii
sprzed 15 lat.
Pamięć górników uczczono w niedzielę (21.11) podczas uroczystej mszy

świętej w parafii pw. Matki Boskiej
Różańcowej w Halembie. Następnie

ich rodziny, przyjaciele, a także przedstawiciele górnictwa oraz władze mia-

sta złożyli kwiaty i zapalili znicze
przed pomnikiem na cmentarzu komunalnym.
Przypomnijmy – 21 listopada w pokładzie 506, na głębokości 1030 metrów kopalni Halemba doszło do wybuchu metanu, a także eksplozji pyłu węglowego. Górnicy likwidowali w tym
rejonie ścianę wydobywczą. W wypadku zginęli górnicy KWK Halemba oraz
pracownicy zewnętrznej firmy Mard.
Górnicy, którzy pracowali wówczas
w rudzkiej kopalni, podobnie jak i całe
środowisko górnicze, do dzisiaj pamiętają tamten dzień. Sprawa zresztą jeszcze w tym roku toczyła się w sądzie.
Od orzeczenia gliwickiego Sądu Okrę-

gowego w sprawie kar dla winnych tej
tragedii odwołała się zarówno obrona,
jak i prokuratura. Ostatecznie w kwietniu tego roku katowicki Sąd Apelacyjny, który rozpoznawał odwołania, częściowo zaostrzył wyroki. Ówczesny
szef działu wentylacji Marek Z. oraz
były dyrektor zakładu Kazimierz D.
usłyszeli karę dwóch lat bezwzględnego więzienia. Trzeciemu oskarżonemu,
czyli byłemu naczelnemu inżynierowi
kopalni Janowi J., który sprawował też
funkcję zastępcy kierownika, sąd utrzymał karę roku pozbawienia wolności
w zawieszeniu na cztery lata. Wyrok
ten jest prawomocny.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Młodzieżowa Rada Miasta

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Kolejna sesja, kolejne decyzje
Młodzieżowa Rada Miasta w drodze
głosowania wybrała dwóch kandydatów na swojego opiekuna – radnego
Krzysztofa Rodzocha i radnego Łukasza Wodarskiego. Ostateczna decyzja
w tej sprawie zostanie podjęta przez
radnych Rady Miasta, którzy będą wybierać spośród dwóch kandydatów.
Podczas sesji młodzi radni wyłonili
także skład i przewodniczących komisji stałych oraz przygotowano plan
pracy Młodzieżowej Rady Miasta.
Ponadto mogli oni wysłuchać wystąpień zaproszonych gości. Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury oraz Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta Urzędu
Miasta zapowiedzieli chęć współpracy
z MRM oraz zaoferowali swoją pomoc.
W Młodzieżowej Radzie Miasta zasiada 41 radnych. Jej kadencja potrwa

Foto: UM Ruda Śląska

Młodzieżowa Rada Miasta obradowała po raz drugi w ramach X kadencji. W trakcie czwartkowej sesji (18.11) radni wybierali kandydatów na opiekunów MRM, wysłuchali wystąpień
zaproszonych gości oraz przyjęli plan kolejnych działań.

Młodzi radni mogli wysłuchać
m.in. wystąpienia Katarzyny Furmaniuk, dyrektor MCK.
dwa lata. Przewodniczącą MRM jest
Sylwia Pieter z IV LO a wiceprzewodniczącym Paweł Małyska z Zespołu
Szkół nr 6. – Praca w Młodzieżowej
Radzie Miasta jest dla mnie dużym
wyzwaniem. Zresztą już sama sesja inauguracyjna była stresująca, kiedy

przyszło do głosowania i przemówień.
Cieszę się, że zostałem wiceprzewodniczącym. Mamy dobry kontakt pomiędzy radnymi i myślę, że przełoży
się to na dobrą współpracę – mówi
Paweł Małyska, wiceprzewodniczący
MRM.
JO

WSPOMNIENIE

Odszedł Andrzej Urny
Gitarzysta m.in. Dżemu i Perfectu, wieloletni mieszkaniec Rudy Śląskiej, Andrzej Urny zmarł
18 listopada. Gitarzysta rockowy, kompozytor i producent muzyczny miał 63 lata.
Andrzej Urny urodził się w 1957 roku w Kochłowicach. Karierę rozpoczynał pod koniec lat 70. w katowickim klubie Kwadraty. Później grał
z Janem Janowskim w bluesowej grupie Irjan. Na początku lat 80. został
gitarzystą zespołu Dżem. Zagrał z nim
i był współkompozytorem przebojów
„Paw” i „Whisky”. Później współpracował z zespołem Krzak. W latach

80. i 90. występował i nagrywał z zespołem Perfect. Następnie były takie
formacje jak: Svora, Woo Boo Doo,
Young Power, Chuligani, Czarne Komety z Południa, Kyks-Urny-KawaSkolik i Okitoki. Andrzej Urny współpracował m.in. z Urszulą Sipińską,
Martyną Jakubowicz, Włodzimierzem
Kiniorskim czy Józefem Skrzekiem.
– Ten wybitny muzyk, wirtuoz gitary,

kompozytor, aranżer, producent muzyczny, a przede wszystkim dobry i miły człowiek całe życie mieszkał w Rudzie Śląskiej. Urodził się w 1957 roku
w Kochłowicach. Był dumny ze swojego miasta i z faktu, że jest Ślązakiem,
a co więcej, wziął udział w kampanii
promocyjnej miasta „Ludzie bogactwem Rudy Śląskiej” – wspomina prezydent miasta Grażyna Dziedzic. JO

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,
NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie remontu
balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynków przy
ul. Ratowników 7, 7A, 9, 9A, Kolistej 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B, 7C,
7D oraz wykonanie docieplenia i izolacji ściany fundamentowej
budynku przy ul. Kolistej 5 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 24.11.2021 r. do dnia 1.12.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu
odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faksem lub
e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 96,43 PLN /z VAT/.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 8.12.2021 r.
do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu
8.12.2021 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium
przetargowe w kwocie: 10.000,00 PLN/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13
1090 2037 0000 0005 3600 5415 do dnia 8.12.2021 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu
środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Pawłowska, pracownik Działu Technicznego, pokój 310, tel. 32 248-24-11 /15/,
wew. 306, w godzinach od 10.00 do 12.00.
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Dwie operacje, dwa sukcesy
Fabian wraz z tatą wyruszyli w wielką wyprawę po zdrowie i życie w kwietniu tego roku. Podczas pobytu w klinice
w Stanford chłopiec przez kolejne miesiące był przygotowywany do operacji
serca. Lekarz sprawdzali też, czy ojciec
Fabiana może zostać dawcą wątroby. Po
drodze pojawiły się jednak problemy
– waga chłopca była zbyt niska, a pierwotny termin operacji serca (15.09) został przesunięty z powodu braku personelu. Długo wyczekiwany zabieg
w końcu odbył się 17 września. Operacja fabiankowego serduszka trwała
12 godzin (chłopiec borykał się ze zło-

żoną wadą wrodzoną – Tetralogią Fallota). – Lekarzom udało się zrealizować
plan operacji w 100 procentach
– przeprowadzono rekonstrukcję tętnic w obu płucach i obniżono ciśnienie w prawej komorze. Dr Hanley jest
bardzo zadowolony z przebiegu całej
operacji i że Fabiś sobie tak świetnie
radził – przekazała wówczas Fundacja Aktywni My, której dwulatek jest
podopiecznym.
Kolejne dwa miesiące upłynęły na
stabilizacji stanu maluszka. Kolejny
ważny etap rozpoczął się 9 listopada,
kiedy to lekarze podjęli się przeszcze-

pu wątroby. – Po 11 godzinach operacji i kolejnych kilku godzinach pooperacyjnych z radością w serduchu przekazujemy, że przeszczepienie wątroby
zakończyło się tak, jak wszyscy w to
wierzyliśmy – udało się! Fabiś dostał
„piękną wątrobę od taty” – to słowa
lekarzy. Obie operacje trwały tyle samo – ponad 11 godzin. Nasi kochani
wojownicy teraz odpoczywają i zbierają siły, ale przed nimi jeszcze trudne
dni – niepewność i strach pozostają,
ale wiara w to, że Fabiś dzięki tacie,
mamie, lekarzom i Wam wszystkim,
dostał nowe życie, jest silniejsza i tego

właśnie się trzymamy – przekazała
fundacja po operacji. Niestety, w ostatnich dniach wystąpiły problemy zdrowotne u maluszka – w jego płucach
znalazła się woda, którą lekarze musieli ściągnąć.
Przypomnijmy, że w zbiórkę na leczenie Fabiana zaangażowała się cała
Polska! W sumie udało się uzbierać
13 mln złotych, ale w czerwcu Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o tym, że pokryje koszty operacji
serca (1,2 mln dolarów). Pieniądze,
które zostały zebrane w ramach zbiórki na portalu siepomaga.pl, mają zo-

Foto: Facebook/Fundacja Aktywni My

Po trwającym ponad siedem miesięcy pobycie w USA przeprowadzony został przeszczep wątroby u Fabiana Pogorzelca, małego rudzianina, który od urodzenia boryka się ze skomplikowanymi wadami. Dwulatek przechodzi obecnie rekonwalescencję
i wiele wskazuje na to, że zarówno operacja serca, jak i przeszczep pozwolą chłopcu i jego rodzinie na normalne życie.

Fabian dochodzi do siebie
po dwóch, najważniejszych
dla jego życia operacjach.
stać przeznaczone na koszty przeszczepu oraz rekonwalescencji. Ojciec
chłopca opuścił już szpital.

Joanna Oreł

Zosia potrzebuje naszego wsparcia
Zofia Mańka jest pełną życia i energii młodą rudzianką, która walczy z chorobą nowotworową kości. Dziewczynka jest w trakcie kolejnego cyklu chemioterapii, później czekają ją zabieg wstawienia endoprotezy oraz przeszczep szpiku kostnego. Następnie przyjdzie czas na długą rehabilitację, która będzie kosztowna dla rodziny. Wesprzeć ją można poprzez konto Fundacji Iskierka, oddanie jednego procenta lub podczas zbliżającego się kiermaszu, który organizuje
Szkoła Podstawowa nr 30.
i przeszczep szpiku kostnego (autoprzeszczep). Następnie córkę czeka
długa rehabilitacja – mówi Łukasz
Mańka, tata Zosi.
I to właśnie z rehabilitacją wiązać
się będą największe koszty (obecne
leczenie oraz wstawienie endoprotezy
są refundowane), choć dokładna kwota nie jest jeszcze znana. O Zuzi nie
zapomnieli najbliżsi – jej koledzy oraz
kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 30. 5 grudnia (niedziela)
przed kościołem Piusa X w Rudzie
Śląskiej odbędzie się organizowany
przez nich kiermasz ciast. Pieniądze
zebrane ze sprzedaży wypieków zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Zosi.
Joanna Oreł

Rudziankę można wesprzeć
poprzez wpłaty
na konto i przekazanie 1%
Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047,
Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
10 1050 0099 6781
1000 1000 1087
PL10 1050 0099 6781
1000 1000 1087
BIC (SWIFT): INGBPLPW

Foto: fundacjaiskierka.pl

W październiku 2020 roku Zosię
zaczęła boleć noga, a do tego doszły
powtarzające się stany podgorączkowe. Po wielu badaniach i hospitalizacjach wykonano biopsję, która dała
odpowiedź na pytanie o to, co dolega
młodej rudziance. Mięsak Ewinga to
jeden z najczęstszych pierwotnych guzów kości u dzieci i młodzieży. Zosia
została skierowana do Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie. Przed nią długie i trudne leczenie. – W tej chwili
córka rozpoczęła czwarty cykl chemii,
tych na razie będzie dziewięć. Następnie przeprowadzony zostanie zabieg
wszczepienia endoprotezy i po tym
prawdopodobnie kontynuowana będzie chemioterapia, radioterapia

1%  KRS 0000248546
cel szczegółowy:
„Zofia MAŃKA”

AKCJA PROFILAKTYCZNA

„ŚILni Mężczyźni” badają się!

– W polskiej tradycji utarło się takie
przekonanie, że silny mężczyzna nie
choruje. On chodzi do pracy, uprawia
swoje aktywności, ale nie myśli o swoich schorzeniach ani o zagrożeniach.
Chcemy mówić, że silny mężczyzna to
mężczyzna rozsądny, czyli taki, który
szanuje swoje życie i zdrowie – zaznaczył dr n. med. Tadeusz Urban, prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
Jak przyznają sami lekarze, którzy
pozowali do kalendarza, panowie nadal niechętnie się badają. Wzbraniają
się przed wizytą u specjalisty. Gabine-

ty lekarskie odwiedzają dopiero, gdy
odczuwany przez nich ból jest nie do
zniesienia. Kalendarz ma przypominać panom każdego dnia o potrzebie
profilaktyki. Pokazać, że w przypadku
męskich chorób nowotworowych nie
ma miejsca na wstyd. Rak jądra najbardziej zagraża mężczyznom pomiędzy 20. a 39. rokiem życia. Objawia
się w postaci guzka niebolesnego, wyczuwanego w jądrze, który dość szybko się powiększa. Ponieważ nie boli,
to zgłoszenie do lekarza następuje
w późniejszym czasie, a to właśnie
czas ma olbrzymie znaczenie.

Rak prostaty natomiast dotyczy
głównie mężczyzn po 50. roku życia.
W samym województwie śląskim mamy rocznie około 2 tysięcy nowych
rozpoznań, w skali kraju jest ich ponad 18 tys. To nowotwory w różnym
stopniu zaawansowania, niestety nie
wszystkie da się wyleczyć.
– Nie wstydźmy się, to jest po prostu fizjologia, niestety taki rejon ciała
jest objęty chorobą i trzeba się z tym
pogodzić. Nie ma wstydliwych chorób, są tylko te, których nie można
wyleczyć. Wcześnie wykryty nowotwór jądra jest gwarancją sukcesu.

Foto: Śląska Izba Lekarska

12 lekarzy postanowiło wesprzeć swoim wizerunkiem akcję charytatywną Śląskiej Izby Lekarskiej, której celem jest rozpropagowanie działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem męskich chorób onkologicznych. Efekty sesji zdjęciowej w postaci kalendarza na
2022 rok można było zobaczyć podczas konferencji prasowej w Katowicach.

12 lekarzy wsparło swoim wizerunkiem akcję charytatywną
Śląskiej Izby Lekarskiej „ŚILni Mężczyźni” badają się!
Lekarze pamiętajcie o sobie, badajcie
się, bo tylko zdrowi możecie pomagać
innym – zaapelował do zebranych
Przemysław Gliklich, prezes Szpitala
Miejskiego nr 4 w Gliwicach, który
w wieku 31 lat zachorował na raka
jądra.

Kalendarz w kwocie 30 zł można
nabyć w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, sekretariatach UCK im. prof.
K. Gibińskiego w Katowicach, w centrum diagnostyki i terapii onkologicznej NU_MED oraz na stronie fundacji
www.fundacjanumed/sklep. 	
AP
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SZPITAL MIEJSKI

Dzień Wcześniaka po rudzku

w skromnym gronie spotkamy się, bo
jesteśmy pełni podziwu dla tych dzieci
– dla ich walki o życie, o każdy oddech
oraz dla rodziców, bo bez ich pomocy
(kangurowanie, oddawanie mleka mamy) nie ma możliwości stymulacji prawidłowego rozwoju wcześniaka – mówi dr Marta Twardoch-Drozd, lekarz
neonatolog ze Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej.
Jak często podkreślają rodzice
wcześniaków, rola personelu jest kluczowa nie tylko, jeżeli chodzi o opiekę
medyczną, ale także wsparcie udzielane rodzicom. – Oliwia na świat przyszła równe dwa miesiące przed terminem. Wszystko wydarzyło się nagle
– dowiedziałam się, że mam cholestazę ciążową, było ze mną bardzo źle.
Pani doktor przekazała mi, że zagraża
to życiu mojemu i dziecka, więc na
drugi dzień zostało wykonane cesarskie cięcie. Był to dla mnie szok
i ogromny strach, ale na szczęście

oprócz wcześniactwa wszystko jest
w porządku. Na początku bardzo się
bałam o mojego ,,okruszka”, ale wiedziałam, że córka jest pod opieką odpowiednich osób – podkreśla Katarzyna Hetmańczyk z Bytomia.
Od 2011 roku rudzki Oddział Neonatologiczny posiada prestiżowy
III stopień referencyjności. Znajduje
się także w bazie Vermont Oxford Network, która skupia placówki z misją
prowadzenia jak najlepszej opieki nad
noworodkami. To oznacza, że lekarze
i pielęgniarki z Rudy Śląskiej ratują
życie i zdrowie najciężej chorych
dzieci z całego Śląska. Najmniejsze
urodzone tutaj dziecko w chwili urodzenia ważyło 360 g (nadal przebywa
na oddziale szpitala). Najbardziej niedojrzałe dziecko, które udało się uratować rudzkim lekarzom, przyszło na
świat w 2019 roku po 22. tygodniach
i jednym dniu ciąży. Paulinka ważyła
ok. 600 g.
Joanna Oreł

W tym roku Światowy Dzień Wcześniaka
z powodu pandemii zorganizowano w wąskim gronie w plenerze.

Foto: JO

Agata Żur z Brennej jest jedną
z mam, której syn jako wcześniak urodził się w rudzkim szpitalu. – Początki
były bardzo trudne, ale najważniejsze,
że syn wyszedł z największych problemów, dziś ma 5 miesięcy i czuje się
dobrze – mówi mama małego Nikodema, który przyszedł na świat w 32. tygodniu ciąży (plus trzy dni).
Dla pani Agaty tegoroczne obchody
Światowego Dnia Wcześniaka były
pierwszymi, ale o to właśnie chodzi
– coroczna tradycja spotkań organizowanych przez rudzki Szpital Miejski
to dla rodziców możliwość wymiany
doświadczeń oraz udzielenia sobie
wsparcia i nadziei. Poza tym personel
Oddziału Neonatologicznego może
obserwować, jak wraz z upływem lat
od pobytu w rudzkim szpitalu wygląda rozwój uratowanych tutaj dzieci.
– To najważniejszy dzień w roku na
naszym oddziale i mimo trudnej sytuacji pandemicznej uznaliśmy, że

Symbolem Światowego Dnia Wcześniaka jest kolor fioletowy.
Właśnie takim światłem 17 listopada w godzinach
popołudniowych został oświetlony budynek Szpitala Miejskiego.

ANIOŁY WOLONTARIATU

Anioły są wśród nas

Foto: UM Ruda Śląska

39 osób, instytucji i firm zostało nagrodzonych statuetką ,,Anioła Wolontariatu” lub „Anioła
Wolontariatu na trudne czasy” podczas piątkowej gali (19.11) w Osiedlowym Domu Kultury
„Matecznik”. Ponadto przyznano 26 wyróżnień. Wydarzenie po raz 10. zostało zorganizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

Gala „Anioły Wolontariatu” to okazja do wyróżnienia
najbardziej aktywnych wolontariuszy.
,,Anioły Wolontariatu” przyznawane są co roku w okolicy Światowego
Dnia Wolontariatu, który przypada
5 grudnia. – Ideą projektu jest podziękowanie ludziom, firmom, organizacjom i stowarzyszeniom, które na co
dzień nie szukają poklasku za pełną
pasji i zaangażowania działalność na
rzecz lokalnej społeczności oraz za

pomoc ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy do nich dotrzeć i podziękować im za ogrom pracy, którą wkładają, pomagając innym
– mówi Anna Szymańska, koordynator projektu, współzałożycielka oraz
wiceprezes zarządu Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.

W tym roku oprócz „tradycyjnych”
statuetek dla wolontariuszy oraz organizacji prowadzących wolontariat
w Rudzie Śląskiej, komisja konkursowa przyznała nagrody w kategorii
„Anioł Wolontariatu na trudne czasy”.
Nagrodzone zostały osoby, które wyróżniły się swoją działalnością wolontarystyczną na rzecz mieszkańców
miasta podczas pandemii COVID-19.
Ogółem Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
wręczyło ,,Anioły Wolontariatu”
16 osobom i dwom organizacjom.
Nagroda ,,Anioł Wolontariatu na
trudne czasy” trafiła do 14 osób
i ośmiu organizacji oraz firm. Ponadto przyznano wyróżnienia ,,Anioła na
trudne czasy” dla 16 osób, firm i organizacji, a także dziesięć dodatkowych wyróżnień w imieniu Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska.
Podczas piątkowej gali odbyła się
także konferencja dotycząca wolontariatu w Rudzie Śląskiej oraz występ
Krzysztofa Kasprzyka z zespołu
„Cztery piąte”. W tym roku wydarzenie odbyło się przy współpracy
z ODK RSM ,,Matecznik”.

Joanna Oreł

Foto: JO

Rocznie w rudzkim Szpitalu Miejskim ratowanych jest ok. 70 wcześniaków o wadze poniżej
1000 g i około 100 poniżej 1500 g. To właśnie z myślą o nich po raz kolejny zorganizowano
Światowy Dzień Wcześniaka. Była to okazja do spotkania się personelu Oddziału Neonatologicznego z rodzinami byłych pacjentów i nimi samymi. Ze względu na pandemię obchody
odbyły się w plenerze i w wąskim gronie.

„Anioły Wolontariatu 2021” – lista osób nagrodzonych
Jacek Knapik – Fundacja „Akademia Edukacji”, Zofia Skuczeń – Hufiec ZHP
Ruda Śląska im. hm. Łucji Zawada, Damian Belok, Jakub Kubacki – Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI, Wojciech Jarosz – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Fauna, Michał Miśko – Ochotnicza Straż
Pożarna w Rudzie Śląskiej, Grażyna Proch – Rudzki Uniwersytet III Wieku,
Jadwiga Deda – Polski Związek Niewidomych Koło w Rudzie Śląskiej, Andrzej Krzyjszczyk – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Klub HDK
im. H. Dunanta przy RSM, Andrzej Pięta – Stowarzyszenie Chór Mieszany
„Słowiczek” w Rudzie Śląskiej, Mieczysław Słomka – Klub HDK przy KWK
„Pokój” w Rudzie Śląskiej, Rafał Sancewicz – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Torcida Girls, Adrian Tomas – Ochotnicza Straż
Pożarna w Rudzie Śląskiej, Fundacja „Armia Przyjaciół”, Magdalena i Kamil
Lipiec, Agata Trojan – Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Rudzie Śląskiej.
„Anioł Wolontariatu na trudne czasy 2021”
– lista osób nagrodzonych
Szpakmed Ruda Śląska, Łukasz Wodarski, Salon Kanclerz Ruda Śląska,
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej, Swojskie Jadło u Łysego, Kornelia Binas, Marianna Strzeja, Iwona Borowska, Jacek Pająk, Bartosz Skotnicki, Anna Sorek, Sebastian Sorek, Kamil Biały, Kornelia Pogoda, „Esencja
Smaku”, Grupa Serca Razem, Aleksandra Wójcik, Katarzyna Jurczyk, Anna
Napierkowska, Bunkrowa Brać, Combat Alert, Rafał Wypior.
Wyróżnienia „Anioła na trudne czasy”
Hufiec ZHP Ruda Śląska im. hm. Łucji Zawada, Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Fundacja Aktywni My, Fundacja „Akademia
Edukacji”, Arkadiusz Liana, Przemysław Zając, Jakub Witul, Bogdan Gwardiak, Marek Kamiński, Marzena Pocheć, Bożena Młodzik, Danuta Kinder,
Danuta Pająk, Zofia Kulka, Marzena Dereć, Małgorzata Polak.  
Dodatkowe wyróżnienia przyznane w imieniu
Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska
Teresa Adamczuk, Anna Kilka (sklep Fajniste Blumy i Gyszynki), sklep Radiska, Ship Center, Grzegorz Poloczek, Piekarnia Gerlach, Piekarnia Poloczek,
Piekarnia Cukiernia Jakubiec, restauracja Ramza, restauracja Roma.
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beatyfikacja ks. jana machy

Błogosławiony „Hanik”
m.in. absolwentów rudzkiego gimnazjum, studentów oraz harcerzy i wraz
z księdzem Joachimem Gürtlerem
stworzył „Konwalię”. Grupa zajmowała się m.in. zbiórkami żywności,
środków materialnych i pieniędzy. Pomoc docierała do kilku tysięcy osób.
– Nie pozostał obojętnym na żadne
cierpienie: gdziekolwiek ktoś był
aresztowany, deportowany, rozstrzelany, przynosił pocieszenie i wsparcie
materialne. Nie zwracał przy tym uwagi na różnice narodowościowe, wyznaniowe czy społeczne – przypomniał
podczas beatyfikacji kard. Marcello
Semeraro.
Szeroka działalność księdza Jana
Machy wzbudziła podejrzenia okupanta. Wiosną 1941 r. był dwukrotnie
przesłuchiwany przez Gestapo, ale
wypuszczony na wolność. Jednak już
5 września tego roku został aresztowany na dworcu w Katowicach. Miał
przy sobie listy osób, którym pomagał
oraz inne dokumenty świadczące o organizacji zbiórek. Tego samego dnia
aresztowano także Joachima, Józefa
oraz Stefana Gürtlerów, Joachima
Achtelika, Jerzego Huloka, Leona Rydrycha, Józefa Stargala, Wilhelma Gajowskiego, Rudolfa Koja, Teodora
Tkocza, Alfreda Musiała i Sebastiana
Jaskułę.
Ksiądz Macha został osadzony
w Policyjnym Więzieniu Zastępczym
w Mysłowicach. Antoni Gasz, również
duchowny i kolega Hanika, wspomina
jego modlitwę napisaną po torturach.
Przyszły błogosławiony prosi w niej,
by mógł stanąć u bram nieba razem ze
swoim oprawcą. Wymownie reaguje
na nią SS-man: „To jest święty albo
idiota”. Po 15 miesiącach przedstawiono akt oskarżenia, w którym prowadzoną przez ks. Machę działalność

charytatywną zakwalifikowano jako
zdradę stanu i działanie przeciwko
państwu niemieckiemu. 17 lipca
1942 roku kapłan został skazany na
śmierć przez zgilotynowanie. Wyrok
wykonano 3 grudnia 1942 roku. Jego
ciało najprawdopodobniej trafiło do
krematorium KL Auschwitz.
Symboliczny grób ks. Jana Machy
powstał w 1951 roku na cmentarzu jego rodzinnej parafii pw. św. Marii
Magdaleny w Chorzowie Starym.
– Kult nowego błogosławionego wyraża się na tej śląskiej ziemi nie tylko
poprzez pomniki i kamienne tablice,
ale poprzez konkretne dzieła miłosiernej miłości, zwłaszcza w zdegradowanych osiedlach poprzemysłowych,
przez wyjście naprzeciw tym, których
godność ludzka jest dzisiaj raniona.
Przyjmijcie zaproszenie tego kapłana,

wyniesionego dzisiaj do chwały ołtarzy, do otwarcia nowych przestrzeni
spotkania z młodymi i zaangażowania
ich w służbę Ewangelii w różnych stanach życia chrześcijańskiego – powiedział w homilii kard. Semeraro.
„Jego życie i dzieło pozostaną niezatartym historycznym świadectwem
prawdy, przejmującą opowieścią
o zbrodniczym obliczu niemieckiej
okupacji w Polsce, ale też w jeszcze
większym stopniu – o głęboko ludzkiej,
chrześcijańskiej i patriotycznej postawie Jego oraz podobnych Mu polskich
duchownych, konspiratorów, harcerzy
i społeczników tamtego czasu” – napisał w przekazanym metropolicie katowickiemu liście do uczestników uroczystości beatyfikacyjnej ks. Jana Machy prezydent RP Andrzej Duda.

AS

Foto: arch.

kładach azotowych. Jego drużyna
przez szereg lat zdobywała tytuł mistrzów Śląska, a w latach 1932 i 1933
sięgnęła po wicemistrzostwo Polski.
O kapłaństwie Jan Macha marzył od
najmłodszych lat, dlatego też czynnie
uczestniczył w życiu parafii, prowadził pogadanki religijne i należał do
Żywego Różańca. Jednak jego pierwsze podanie o przyjęcie do seminarium
duchownego w Krakowie spotkało się
z odmową z powodu nadmiernej liczby zgłoszeń. Rozpoczął więc studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po roku przeniósł się na
Wydział Teologiczny. Do seminarium
został przyjęty w 1934 roku. W czasach studenckich wygłaszał referaty
o tematyce społecznej oraz uczestniczył m.in. w funkcjonowaniu tzw.
Bratniej Pomocy Teologów UJ, która
opiniowała wnioski o stypendia i dofinansowania do zakupu książek. Naukę
ukończył pracą magisterską pod tytułem „Monografia parafii św. Marii
Magdaleny w Chorzowie”, która miała być wstępem do studiów doktoranckich.
25 czerwca 1939 roku w swojej rodzinnej parafii Jan Macha przyjął
święcenia kapłańskie, a we wrześniu
został wikarym w parafii pw. św. Józefa w Rudzie, gdzie proboszczem był
ks. Jan Skrzypczak. Poza posługą
duszpasterską młody ksiądz aktywnie
zaangażował się w pomoc lokalnej
społeczności, której sytuacja społeczno-ekonomiczna była bardzo trudna.
Wiele rodzin utraciło jedynych żywicieli, którzy zginęli lub zostali aresztowani najpierw w konsekwencji Powstań Śląskich, a później na skutek
działań wojennych. Mimo, że duszpasterstwo było ograniczane przez
Niemców, kapłan skupił wokół siebie

Foto: arch.

Ks. Damian Bednarski, postulator
procesu beatyfikacyjnego, powiedział:
„Ks. Jan Macha był postacią z pewnością wyjątkową. Zaledwie na początku
swej posługi kapłańskiej oddał życie
za to, że odważył się pomagać najbardziej potrzebującym w mrocznym czasie okupacji nazistowskiej. Był przekonany, że stanięcie po stronie dobra
i wybór miłości bliźniego jest sprawą
priorytetową. Z listów ks. Jana Machy
pisanych do bliskich z celi więziennej,
gdzie oczekiwał wyroku, przebija zaufanie do Boga, poddanie się woli bożej i brak wewnętrznego buntu. Nie
znajdziemy tam śladów rozczarowania
w rodzaju: »dałem swe serce, zrobiłem
tyle dobrego, a tymczasem chcą mnie
zamordować«… Wielu ludzi w takiej
sytuacji przeżywa załamanie i bunt,
nieraz traci wiarę. Tymczasem postawa ks. Jana w więzieniu, w trakcie
prześladowań, tak jak wcześniej jego
zaangażowanie charytatywne, budzi
jednoznaczny podziw. Jest to postawa
dojrzała i warta naśladowania, prosta
i naturalna, ale heroiczna. I to były
główne motywy wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Jestem przekonany, że
w czasach współczesnych potrzeba
wyraźnych świadków miłości heroicznej i dlatego tym większa jest wartość
jego przykładu życia i niezachwianej
wiary, czemu dał świadectwo”.
Jan Macha, którego najbliżsi nazywali Hanik, urodził się 18 stycznia
1914 roku w Chorzowie Starym jako
syn Pawła i Anny, z domu Cofałka.
Małżeństwo miało w sumie sześcioro
dzieci, jednak dwoje zmarło. Jan dorastał wraz z Piotrem, Różą i najmłodszą
z rodzeństwa, Marią. W rodzinnym
mieście uczył się w 4-letniej szkole
ludowej, a od 1925 roku w Państwowym Gimnazjum Klasycznym. Tam
też przystąpił do Pierwszej Komunii
Świętej, a z rąk administratora papieskiego na Górnym Śląsku, ks. Augusta
Hlonda, otrzymał bierzmowanie.
W wieku 19 lat zdał egzamin dojrzałości, choć nie bez przeszkód, bo musiał
powtarzać czwartą klasę. Ciekawostką
jest fakt, że w gimnazjum łaciny uczył
go Alfons Zgrzebniok – jeden z dowódców Powstań Śląskich. Przyszły
ksiądz miał wiele zainteresowań. Jako
gimnazjalista był członkiem kół: literackiego, historycznego i sportowego.
Od 1928 roku należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Chorzowie,
amatorsko grał w teatrze i udzielał się
w harcerstwie. W latach 1929-1933
trenował również piłkę ręczną w klubie sportowym przy chorzowskich za-

Foto: arch.

Kościół katolicki ma nowego błogosławionego. Ksiądz Jan Macha, który w latach 1939-1942 pełnił posługę kapłańską w rudzkiej parafii pw. św. Józefa, został
wyniesiony na ołtarze w ubiegłą sobotę (20.11). Mszy beatyfikacyjnej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro. Arcybiskup katowicki Wiktor Skworc zapowiedział, że nowy błogosławiony będzie patronem seminarium duchownego i nowych powołań, a także działań charytatywnych. Podczas nabożeństwa rodzina ks. Machy przekazała pamiątki po błogosławionym,
które trafią do izby pamięci znajdującej się w siedzibie śląskiego seminarium.
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 /-15/,
fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl
ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy na najem nw. lokali
użytkowych:

Adres lokalu

Ruda Śl. 10-Wirek
ul. L. Różyckiego 30

Ruda Śl. 10-Wirek
ul. L. Różyckiego 30

Ruda Śl. 5-Bykowina
ul. P. Poloczka 12b

Stawka
ekspl.
wywoł.
zł/m2/mc
netto

12,89

12,89

18,88

Pow.
m2

49,30

50,32

27,23

Wysokość
wadium
+ koszty
przetargu

Uwagi

I piętro w budynku
wolnostojącym
z c.o. (pow.
1.969 zł
lokalu 38,72 m2
+ 123,00 zł
+ 10,58 m2 udział
w powierzchni
wspólnej)
I piętro w budynku
wolnostojącym
z c.o. (pow.
2.009 zł
lokalu 39,34 m2
+ 123,00 zł
+ 10,75 m2 udział
w powierzchni
wspólnej)
parter w budynku
1.337 zł
mieszkalnym bez
+ 123,00 zł
c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu,
które wyznacza się na dzień 6.12.2021 r. po ustaleniu godziny oględzin
w administracji oraz zapoznać się ze wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO
BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię
wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej
opłaty czynszowej.
3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT
i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu
odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną
ofertę na druku dostępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym lub na
stronie internetowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu
użytkowego …….….............…….. przy ul. ….....……….. o pow. m2” w terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 9.00.
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl. w dniu 10.12.2021 r. o godz. 10.00 przy udziale
oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta,
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników
przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na
poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia
kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez
Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118,
telefon 32 248-24-11 wew. 311.

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:
do wynajęcia lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe
Adres lokalu
Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14
Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14b
Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14
Ruda Śl.-N. Bytom
ul. Pokoju 14

Stawka
eksploat.
zł/m2/mc
netto

Pow.

15,00

294,13

15,00

92,90

20,46

81,55

parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

8,18

92,17

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o

Usytuowanie i instalacje
w lokalu
parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o. (stawka na okres
6 miesięcy, po tym terminie stawka z cennika)
parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o. (stawka na okres
6 miesięcy, po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-N. Bytom
ul. Pokoju 14

6,86

358,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o. (stawka obniżona
na 6 miesięcy, po tym okresie stawka 9,00 zł/m2 – zmiana coroczna
o % inflacji) * możliwość nabycia lokalu (wg operatu
szacunkowego cena wynosi 319.370,00 zł )

Ruda Śl.-N. Bytom
ul. J. S. Dworaka 9b

16,88

264,00

parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Ruda
ul. Cypriana Norwida 8
Ruda Śl. Ruda
ul. Cypriana Norwida 26
Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26
Ruda Śl.-Kochłowice
ul. Oświęcimska 87
Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30
Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. pow. lokalu 36,13 m2
+ udział w korytarzu (stawka obniżona na okres 6 miesięcy, po tym
terminie stawka z cennika)
parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe (stawka na okres
6 miesięcy, po tym terminie stawka z cennika)
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., (możliwość podziału
lokalu) stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

9,44

48,10

10,50

271,28

10,50

269,76

16,37

144,25

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

8,00

140,76

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., (stawka obniżona na
1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

12,89

328,65

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

12,89

55,24

12,89

31,98

8,50

1.401,19

12,89

1.401,19

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)
poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o. (możliwość wynajęcia
części lokalu) na magazyn
poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o. (możliwość wynajęcia
części lokalu) na działalność handlowo-usługową

Ruda Śl.-Wirek
16,37
21,00
parter w budynku mieszkalnym z c.o.
ul. I Paderewskiego 3
Ruda Śl.-Wirek
16,37
20,70
parter w budynku mieszkalnym z c.o.
ul. I Paderewskiego 7
Ruda Śl.-Wirek
16,37
92,00
parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.
ul. Grzegorza Fitelberga 11
Ruda Śl.-Orzegów
16,37
34,63
parter w budynku mieszkalnym z c.o.
ul. Walentego Fojkisa 7
– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. Goduli:
Boks handlowy nr 2 o pow. 7,48 m2
Boks handlowy nr 3 o pow. 11,47 m2
Boks handlowy nr 5 o pow. 6,20 m2
Boks handlowy nr 10 o pow. 12,60 m2

stawka eksploatacyjna 42,24 zł/m2/mc + VAT i media

stawka eksploatacyjna 21,12 zł/m2/mc + VAT (na okres 6 miesięcy, po tym
terminie stawka z cennika, tj. 42,24 zł/m2/mc + VAT ) i media
– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:

Boks handlowy nr 8

o pow. 11,50 m2

Boks handlowy nr 5
o pow. 11,13 m2
Boks handlowy nr 10
o pow. 6,25 m2
Boks handlowy nr 11
o pow. 6,10 m2
Boks handlowy nr 17
o pow. 12,50 m2
Boks handlowy nr 20
o pow. 5,50 m2
2
Stawka eksploatacyjna 25,32 zł/m /mc + VAT (na okres 6 miesięcy, po tym terminie stawka z cennika, tj. 50,64 zł/
m2/mc + VAT) i media
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności
czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym, pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.
Uwaga! Dopuszcza się możliwość negocjowania warunków najmu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem
Członkowsko-Lokalowym i wskazaniu przedmiotu negocjacji.
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TWÓRCZY CZWARTEK NA FICINUSIE

Spotkanie z żydowską kulturą i tradycją
25 listopada o godz. 17.00 w zabytkowym budynku Biblioteki Ficinus przy ul. P. Kubiny 24 w Rudzie Śląskiej-Wirku rozpocznie się wieczór z kulturą i tradycją
Żydów. Prelekcję na ten temat przedstawi Sebastian Kolon, nauczyciel historii w rudzkich szkołach średnich, założyciel Rudzkiej Ligii Historycznej. Spotkanie
odbędzie się w ramach cyklu „Twórczy czwartek na Ficinusie”.
– Tematem mojego wykładu będzie
historia i tradycja Żydów oraz pamiątki
i ślady ich życia na terenie Rudy Śląskiej – mówi gość spotkania. – Zaznaczę, że właśnie na Ficinusie społeczność
ta miała swoje miejsce obok katolików
i ewangelików. Wszyscy żyli we wzajemnym szacunku i tolerancji. Warto o tym
pamiętać – dodaje Sebastian Kolon.
Przypomnijmy, że w dzielnicy Wirek
znajdowała się synagoga. Powstała
w 1891 roku przy ul. Kupieckiej (wówczas była to Marktstrasse, czyli ulica
Targowa). Jej charakterystycznym elementem były trzy wielkie kuliste kopuły, z których środkowa, największa,
była zwieńczona iglicą z gwiazdą Da-

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40
26 listopada (piątek), godz. 18.00
„Dziewczynka z zapałkami” – musical
Dziewczynka z Zapałkami” to już czwarta
produkcja Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób uzdolnionych artystycznie
„MusicALL”. Mała dziewczynka z zapałkami w centrum wielkiego miasta – jak odnajdzie się we współczesnym świecie? Czy
będzie on bardziej otwarty i pomocny?
Znana historia przeniesiona do naszych
czasów, barwny musical, który z pewnością będzie dobrą zabawą dla całej rodziny. Reżyseria: Daria Resztak, Bartosz Banasik. Scenariusz, muzyka, teksty piosenek,
produkcja: Bartosz Banasik. Choreograﬁa:
Daria Resztak.
Bilety w cenie: 25 zł
27 listopada (sobota), godz. 16.00
„Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”
– spektakl muzyczny dla dzieci
Bajka muzyczna dla dzieci w wieku 4-12 lat
opowiadająca historię trzech świnek, które zaczynają samodzielne życie. Uwielbiają tańce i zabawy oraz niekoniecznie mają
ochotę zastosować się do poleceń mamy,
aby wybudować sobie solidne domki,
w których będą mogły czuć się bezpiecznie. Tymczasem zbliża się zima, a na dodatek w okolicy zaczyna grasować głodny
wilk. Jak potoczą się losy trzech świnek?
Co robią w naszej bajce Królewna Śnieżka,
Kot w butach, Pinokio i Baba Jaga? Czy
warto być pracowitym i słuchać rodziców?
Jeżeli chcecie przekonać się – zapraszamy
na bajkę „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”
w wykonaniu zawodowych aktorów scen
śląskich.
Bilety w cenie: 15 zł

wida. Została zburzona przez hitlerowców w 1939 roku podczas II wojny
światowej. W październiku 2014 roku
wspólnym staraniem mieszkańców
i władz miasta postawiano w tym miejscu obelisk upamiętniający bożnicę.
Sebastian Kolon uczy historii w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski oraz
Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej. Jest założycielem Rudzkiej Ligi Historycznej. To
stały turniej pomiędzy dwoma wspomnianymi szkołami, którego celem jest
propagowanie wiedzy historycznej.
Cykl „Twórczy czwartek na Ficinusie” to inicjatywa miasta oraz biblioteki miejskiej. Ma ona na celu promo-

28 listopada (niedziela), godz. 12.00
W salonie pierwszej damy poezji polskiej
– Wisława Szymborska
Spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu
Poezji w Rudzie Śląskiej. Poezja Wisławy
Szymborskiej to wyjątkowy sposób wyrażania świata. Ulotne doznania i przeżycia
bliskie każdemu człowiekowi. Pojawią się
wiersze o charakterze reﬂeksyjnym, ﬁlozoﬁcznym, żartobliwym. Wybór limeryków,
w których poetka porusza życiowe prawdy
w sposób zabawny i często frywolny oraz
zabawy poetyckie takie jak: moskaliki,
lepieje, altruitki. Wiersze, w których człowiek zadaje pytania i nieustannie się dziwi.
W programie: recytacja – Jolanta NiestrójMalisz, oprawa muzyczna – Daria Kasprzak
(wiolonczela), prowadzenie – Nina Siwy.
Bilety w cenie: 8 zł
28 listopada (niedziela), godz. 16.00
„Maluchy w krainie dźwięku”
– „Smykowe wygibasy”
Koncert umuzykalniający dla niemowląt
i dzieci do lat 6 z rodzinami
Bilety w cenie: 15 zł dzieci, 25 zł dorośli
29 listopada (poniedziałek), godz. 18.00
8 grudnia (środa), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City”
– śląska komedia... z Dzikiego Zachodu
– w reżyserii Zbigniewa Stryja
Bilety w cenie: 30 zł, bilety grupowe
(min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os.,
Rudzka Karta Seniora: rabat 20%, Rudzka
Karta Rodziny 3+: rabat 50%
2 grudnia, (czwartek),
godz. 13.00 i 16.00
„1257 schodów do nieba i jedno
Hanikowe drzewo” – spektakl
Scenariusz i reżyseria: Anna Morajko-Fornal.
Wstęp bezpłatny
– wejściówki do odbioru w kasie MCK

cję kolonii robotniczej Ficinus
– obiektu na Szlaku Zabytków Techniki oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. – Ficinus to historyczna perełka
Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin
powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań w tym miejscu – podkreśla Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Spotkania odbywają się siedzibie
Biblioteki Ficinus, która została oddana do użytkowania w lutym
2020 r. po zakończonej rewitalizacji
obiektu. W budynku tym mieści się
salka
animacyjna
wyposażona
w sprzęt audiowizualny, przezna-

czona na spotkania, prelekcje czy
wystawy. Co ważne, funkcjonuje
tam punkt informacji o Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz stała wystawa muzealna
pt. „W dawnej śląskiej kuchni”. Wystrój wnętrza nawiązuje do historii
miejsca.
Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedyny zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, który obecnie należy do miasta. Pozostałe znajdują się w rękach
prywatnych. Łączny koszt jego renowacji wyniósł niecałe 2,8 mln zł,
z czego prawie 1,5 mln zł pochodzi
z unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego na lata 20142020.
Dodajmy, że jeszcze w tym roku na
skwerze znajdującym się naprzeciw
budynku biblioteki powstanie strefa
relaksu. Projekt o tej nazwie zyskał
uznanie mieszkańców i zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skarpy ogrodem skalnym, montaż schodów i ławek, urządzenie łąki kwietnej, utwardzenie terenu pod funkcję sceny artystycznej
oraz montaż urządzeń zabawowych.
Całość dopełni ekspozycja wagoników kopalnianych jako symbol historii tego miejsca.
IM

6 grudnia (poniedziałek),
godz. 16.00 i 18.00
Koncert Świętych Mikołajów
Dla trzech Mikołajów każde spotkanie
zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi, jest
pretekstem do znakomitej zabawy poprzez improwizowane gry oraz tańce.
Bilet w cenie: 18 zł

8.00-16.00, czwartek: 8.00-18.00, niedziela: 13.00-18.00.
Bilety w cenie: normalny – 10 zł,
ulgowy – 5 zł, rodzinny – 20 zł,
dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

3 grudnia (piątek), godz. 18.00
Barbórkowy Stand-Up
Mariana Makuli
z udziałem kapeli
„Superior Silesian Band”
Bilety w cenie: 40 zł, bilety grupowe
(min. 10 osób) w cenie: 30 zł/os.,
Rudzka Karta Seniora: rabat 20%
5 grudnia (niedziela), godz. 18.00
„Ni pies, ni wydra... coś na kształt
miłości” – spektakl satyryczno-muzyczny
AVE Teatr
Bilety w cenie: 40 i 30 zł
6 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00
„Zimowa przygoda”
Spektakl dla dzieci w wieku od 3 lat
w wykonaniu artystów Teatru Lalek Rabcio
z Rabki-Zdroju.
Bilety w cenie: 25 zł,
Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50%
11 grudnia (sobota), godz. 18.00
Universe – koncert kolędowo-świąteczny
w ramach Programu Proﬁlaktycznego
„Kulturalna Ruda – bez używek”
Wstęp bezpłatny
– wejściówki do odbioru w kasie MCK

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.pl
25 listopada (czwartek), godz. 17.00
Błażej Krajewski – Stand-up
Błażej Krajewski po lockdownie powraca ze swoim najnowszym programem
„Rzut za dwa”! Bydgoski komik znany
z opowiadania historii z rodzinnego miasta, wielu wpadek, które Błażej przyciąga do siebie jak magnes oraz wcieleń
w barwne postacie zaczerpnięte ze świata
popkultury.
Bilety tylko online na:
www.kupbilecik.pl

11 grudnia (sobota), godz. 20.00
„Jedziemy dalej!”. Jeszcze śmieszniej
i wciąż „o czymś” – Kabaret K2
Kabaret K2 powstał w 2012 roku w Zielonej Górze. Obecnie tworzą go Bartosz
Klauziński, Tomasz Łupak i Dominika Najdek, czyli Barciś, Łupi i Domi.
Bilety w cenie: 50 zł

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57
www.muzeum.rsl.pl
„Czas to pieniądz. Historia cywilizacji
i ekonomii na przykładzie
Rudy Śląskiej” – wystawa stała
Nową ofertą muzeum jest unikatowa
ekspozycja stała „Czas to pieniądz”, która
przedstawia historię cywilizacji i ekonomii
na przykładzie Rudy Śląskiej. Przewodnikami po wystawie są Joanna Gryzik i Karol
Godula. To jednak nie wszystkie atrakcje rudzkiego muzeum. Zapraszamy do
obejrzenia efektów inwestycji! Godziny
otwarcia muzeum: wtorek, środa, piątek:

26 listopada, godz. 17.00
Jesienny Koncert Pieśni Patriotycznych
Wystąpią: Joanna Dziwisz – sopran
i Marcin Grzesiczek – tenor. W programie
najważniejsze polskie pieśni patriotyczne.
Wstęp 5 zł

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka Ficinus, ul. P. Kubiny 24
25 listopada (czwartek), godz. 17.00
„Kultura i tradycje żydowskie”
Prelekcja Sebastiana Kolona, nauczyciela
historii, założyciela Rudzkiej Ligii Historycznej. Spotkanie odbędzie się w ramach
cyklu „Twórczy czwartek na Ficinusie”.
Wstęp wolny

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28
tel. 32 243-22-20 lub 32 248-13-46
24 listopada (środa), godz. 18.00
„Z baśni i ﬁlmu” – koncert
Koncert w wykonaniu wychowanków studia wokalnego MDK w Rudzie Śląskiej pod
kierunkiem Wojciecha Sanockiego oraz
zaproszonych gości (wykonawców).
Wstęp wolny
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 25.05.2021 r.
i 9.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 17.08.2021 r.
i 4.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 714 m2, obręb Bielszowice, k.m.3,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5073/319 o powierzchni 134 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. ksiąg
wolne są od wpisów),
– 5065/4083 o powierzchni 580 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5 (działy III i IV ww.
ksiąg wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej
i mieszkaniowo -usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 5073/319 i 5065/4083 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321,
5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi
107.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia 21.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr …………………”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 708 m2, obręb Bielszowice, k.m.3,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5070/319 o powierzchni 191 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. ksiąg
wolne są od wpisów),
– 5063/4083 o powierzchni 517 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5 (działy III i IV ww.
ksiąg wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej
i mieszkaniowo -usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 5070/319 i 5063/4083 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321,
5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi
106.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia ( zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia 22.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr …………….”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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OGŁOSZENIA | 24.11.2021

15

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
Grudzień 2021 r.
Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

1.

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 270/1
lokal na piętrze
w budynku użytkowym

40,87

Wyposaż.
w instalację

Stawka
wywoł.
(netto/
zł/m2)

elektryczna,
wod.-kan.

11,00

29,30
elektryczna,
Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/06
+ pow.
wod.-kan.,
2.
lokal na parterze
przynal.
c.o.
w budynku mieszkalnym
6,93
Ruda Śląska-Halemba,
elektryczna,
ul. Energetyków 23/1
3.
105,53 wod.-kan.,
lokal na parterze
c.o.
w budynku użytkowym WMN
Ruda Śląska-Wirek,
4. ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/41 18,00 elektryczna
garaż blaszany

8,00

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

Termin
Wadium
oględzin
(zł)
lokalu (*)

Lp.

1.000,00

1.

1.000,00

2.

3.

11,00

2.500,00
4.

5,00

500,00

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych oraz garażu umieszczone są na naszej stronie internetowej
www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 1.12.2021 r. do
dnia 10.12.2021 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1, 2 i 4 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48, poz. 3 – ul. Solidarności 22,
Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72.
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny
zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do: przesłania, nie później niż do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą
e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaże w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• DANE UCZESTNIKA, a w nich m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer
REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: GLU/P-1b.
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
• oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda
Śląska przypisanego do ww. pojazdu (EE-17).
• oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/
przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 do dnia 10 grudnia 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie
wpłaty wadium należy podać, że wpłata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garażu w dniu 15.12.2021 r.
oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy
ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.45 – poz. 2, godz. 9.00 – poz. 3, godz. 9.15 – poz. 4.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie,
w której odbędzie się licytacja danego lokalu użytkowego/garażu i z zachowaniem środków ostrożności
ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew. 745 lub 744.
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym
licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33, w. 745, 744.

Adres lokalu
Ruda ŚląskaWirek ul.
Kałusa 23/11
Ruda ŚląskaWirek ul.
Kałusa 23/14
Ruda ŚląskaWirek ul.
Nowary 33/16
Ruda ŚląskaNowy Bytom
ul. Niedurnego
22/8

Pow.
użyt.
39,00 m2
(1p+k)
53,70 m2
(2p+k)
34,00 m2
(1p+k)
41,24 m2
(1p+k)

Wyposażenie w instalacje
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

Stawka
wywoł.

Termin
oględzin
Wadium
lokalu
(*)

5,07 zł/m2

700 zł

5,07 zł/m2

700 zł

4,76 zł/m2

700 zł

5,07 zł/m2

700 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej
www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem 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 01.12.2021 r. do 03.12.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1, 2, 3 – ul. Osiedlowa
6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10, poz. 4 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowym
Bytomiu, nr tel. 32 244-26-50 lub 24-42-660.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie
internetowej i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 10 grudnia 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”.
Weryﬁkacja 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 współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub
posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego 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 13 grudnia 2021 r. (data wpływu
wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych
w dniu 16.12.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku
przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Kałusa 23/11, godz. 9.30 – ul. Kałusa 23/14, godz. 10.00
– ul. Nowary 33/16, godz. 10.30 – ul. Niedurnego 22/8.
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

www.wiadomoscirudzkie.pl
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach
18.08.2021 r. i 15.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący 1/27 część w prawie
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”,
KW nr GL1S/00006656/3,
• 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
• 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
• 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
• 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
• 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
• 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
• 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
• 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
• 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
• 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
• 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
• 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od
wpisów.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 20.05.2021 r. i 16.11.2021 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 587 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5091/318 o powierzchni 36 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów),
– 5081/319 o powierzchni 551 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4 (działy III i IV ww. ksiąg wolne są
od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej
(symbol planu 3MNU).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
porośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami; posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ul. Górnej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1275 z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo
pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się
z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu udziału wynoszącego 1/27 w działkach
nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi
21.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.)
Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część
w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 5091/318 i 5081/319 wraz z udziałem wynoszącym
1/27 w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31,
5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi 92.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie
do dnia 23.12.2021 r. wpłaty wadium w wysokości 1.100,00 zł, z dopiskiem „wadium
– ul. Nabzdyka, udział 1/27 w drodze” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia 23.12.2021 r. wpłaty wadium w wysokości 4.600,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Nabzdyka, działki nr …………………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2021 r. o godz. 10.10
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Sprzedam trzypokojowe, IV p, 56 m2,
w Nowym Bytomiu, tel. 533-291-377.

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

Sprzedam M-4, Kochłowice, tel. 503782-674.

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

MOTORYZACJA

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.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. Tel.
737-593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKA, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.

PRACA

Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel. 730-770-900.
Atrakcyjne oferty www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. ANDRZEJA URNEGO
wybitnego muzyka i twórcy, wirtuoza gitary,
aranżera i producenta muzycznego.

Traktorzysta z uprawnieniami, Ruda Śl.
Tel. 604-630-556.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci

Pracownik porządkowy teren zew.,
Ruda Śl., Hallera, tel. 604-630-556.

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

Ochrona z gr. niepełnosprawności Ruda
Śl., komputer, tel. 604-630-556.

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

Pralnia FOKA Ruda Śląska-Godula zatrudni emerytkę lub rencistkę w charakterze
prasowaczki, tel. 32 608-85-34.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani Krystynie MAZUREK
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

RÓŻNE

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).

„Tu ciebie nie ma, lecz jesteś przecież…
I pozostaniesz w jasnym świecie,
Jest coś, co mrokom się opiera,
Jest pamięć. A ona nie umiera…”.
Maria Czerkawska

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel.
603-280-675.

OJCA

przekazują
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej

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

PODZIĘKOWANIA

Ogromnie boli myśl o chwili, w której nie będzie już następnych dni.
Jostein Gaarder

Z ogromnym smutkiem żegnamy
– muzyka, artystę, przyjaciela…
Rodzinie i bliskim Andrzeja Urnego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Koleżanki i koledzy z Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej

Dla dyrektora i współpracowników
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
za okazane wsparcie po stracie męża.
Przekazuje
Halina Wierzgoń

Wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze kondolencje
dla lek. med. Rafała Zubowicza
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

•
•
•
•
•
•

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

DOJEŻDŻAMY
DO KAŻDEGO
TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy
w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.
Rozwiążemy Twoje problemy z:
• zrogowaceniem skóry
• pękającą skórą pięt
• wrastającym paznokciem
• bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami
• pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami

ZADBAJ O STOPY
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu garaży usytuowanych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
– garaż nr 5,
ul. Ludwika Solskiego,
– garaż nr 32, ul. Solidarności,
– garaż nr 21, ul. Solidarności
stanowiących własność Gminy
Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 12.07.2021 r. i 10.11.2021 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 738 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5056/321 o powierzchni 589 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
nr GL1S/00027865/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), 5064/4083 o powierzchni 84 m2, użytek „Ps-IV”, KW
nr GL1S/00006384/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) i 5050/323 o powierzchni 65 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
KW nr GL1S/00031378/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2) 734 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5055/321 o powierzchni 576 m2, użytek
„Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00027865/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), 5062/4083 o powierzchni 129 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) i 5049/323 o powierzchni 29 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo -usługowej (symbol planu
3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319,
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działek nr 5056/321, 5064/4083 i 5050/323 – 110.000,00 zł,
– dla działek nr 5055/321, 5062/4083 i 5049/323 – 110.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działek nr 5056/321, 5064/4083 i 5050/323 – 5.500,00 zł,
– dla działek nr 5055/321, 5062/4083 i 5049/323 – 5.500,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

ogłoszenia | 24.11.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Malinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przetargi ustne nieograniczone – pierwszy przeprowadzony w dniu
16.09.2021 r. i drugi przeprowadzony w dniu 4.11.2021 r. – zakończyły się
wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej położona jest w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Malinowej obejmująca
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2226/30 o powierzchni 447 m2
(użytek RIVa), obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej
nr GL1S/00011357/5.
Dział III i IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działka stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
usługową, poprzez którą należy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii,
rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania,
bankowości, hotelarskich, administracji, pocztowych, telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą pojazdów,
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe (symbol planu:
127U).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 54.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów
i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2021 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 16.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.700,00 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. Malinowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób
przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów
dotyczących oddania w: najem gruntu pod garażami przy ul. ks. Szymały,
najem gruntu przy ul. Chorzowska 2B, najem lokalu użytkowego przy
ul. Gierałtowskiego 20B/04, Kokota 3, które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów najmu gruntu, lokalu, zawartych na
czas oznaczony do 3 lat oraz na czas nieoznaczony.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji),
tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Młodzi zapaśnicy triumfowali

Zapaśnicy ZKS Slavia z trenerem Tomaszem Garczyńskim.
sce na podium zajął Kuba Halama
(38 kg). Srebrny medal w grupie dzieci powędrował do Igora Gryca
(46 kg), a w grupie młodzików do Zuzanny Ptak (36 kg) i Filipa Skalca
(48 kg). Z kolei brązowe medale wywalczyli w grupie dzieci Kamil Lalik
(30 kg), Tomasz Bińkowski (42 kg)
oraz Marcel Żurke (46 kg), a w grupie
młodzików Kacper Kuś (41 kg) i Kuba Bińkowski (57 kg).
AL

Piłka ręczna

Młodzi zapaśnicy po raz kolejny
sprawdzili swoje siły na zapaśniczych
matach. W hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Nowym Bytomiu
odbył się Międzynarodowy Turniej
Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka.
W ten sposób sportowcy upamiętnili
wielokrotnego reprezentanta i mistrza
Polski w zapasach oraz trenera. Warto
dodać, że tegoroczna edycja turnieju
była szczególna, ponieważ sekcja zapaśnicza KS Pogoń Ruda Śląska świętuje stulecie swojego istnienia.
– Zapasy to sport bardzo kontaktowy, indywidualny i szalenie wymagający – mówi Piotr Topolski z KS Pogoń Ruda Śląska, organizator turnieju.
– Trzeba być zdyscyplinowanym
i wszechstronnym. Od zawodnika wymagana jest siła, technika, wytrzymałość, szybkość i zwinność – wymienia.
Turniej zapaśniczy ku pamięci słynnego zapaśnika organizowany jest co
roku po to, żeby promować ten sport,
a także przypomnieć postać Ryszarda
Dworoka. Podczas sobotnich (20.11)
zawodów zapaśnicy walczyli w stylu
klasycznym, czyli najstarszym ze stylów zapaśniczych, który charakteryzuje się głównie tym, że chwyty dozwo-

Podczas zawodów nie zabrakło wielu gości oraz słynnych zapaśników.
lone są wyłącznie powyżej pasa.
– Chciałbym, aby młodzi ludzie brali
przykład z Ryszarda Dworoka i żeby
w ślad za nim trenowali zapasy. Dlatego staramy się ich mobilizować, zachęcać i tłumaczyć, że to nie wyniki są najważniejsze, ale sama walka, bo zapasy
to piękny sport – zaznacza Włodzimierz Koriakowski, sędzia turnieju.
Zapaśnicy KS Pogoń zdobyli dwa
medale. Drugie miejsce w grupie dzieci zdobył Dawid Bończuk. Został on
także uznany za najmłodszego i naj-

lepszego zawodnika sobotniego turnieju. Na trzecim miejscu w grupie
kadetów uplasował się Rafał Szkucik.
Pozostałym zawodnikom z Pogoni nie
udało się stanąć na podium. W turnieju
oprócz zawodników z Polski startowali sportowcy z Czech i Niemiec. Organizatorem imprezy był Klub Sportowy
Pogoń Ruda Śląska. Za datę jego powstania przyjmowany jest 1920 rok.
Obecnie w klubie działają dwie sekcje
– zapasów i koszykówki.
AL

Łucznictwo

Turniej pełen emocji

w składzie: Amelia Brylewska – Sara
Konieczny, Magdalena Anders, Julia
Kisiel, Zuzanna Kisiel, Małgorzata
Rawicz-Grotowska, Marta Skołud,
Agata Tworek, Blanka Skuczeń, Milena Kubiś, Weronika Kubiś, Maja
Hrycko, Hanna Namysło oraz Maria
Jarek.
AL
Wyniki grupowe:
SPR Grunwald Ruda Śląska
– UKS Czarni Żagań 33:9
SPR Grunwald Ruda Śląska
– APR Radom 19:13
SPR Grunwald Ruda Śląska
– UKS Dębno 16:7
Półfinał:
SPR Grunwald Ruda Śląska
– AS Fit Camp Warszawa 16:8
Finał:
SPR Grunwald Ruda Śląska
– SPR Arka Gdynia 9:15

Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Nowej Rudzie okazały się
owocne dla rudzkich łuczników.
Z ostatniej w tym sezonie imprezy zawodnicy wrócili do Rudy Śląskiej
z dwoma medalami.
Małgorzata Gebauer została halową
wicemistrzynią Polski młodziczek
2021. Z kolei drużyna dziewcząt
w składzie: Małgorzata Gebauer, Kinga Ratyńska, Agnieszka Ficek i Karolina Grudzień wywalczyła halowe wicemistrzostwo Polski młodziczek
2021. Dobrze spisała się także drużyna chłopców (Sambor Murawski, Tymoteusz Kolasiński, Wiktor Drożdż
i Bartosz Podżorski), która zajęła
5. miejsce. Warto dodać, że mikst
w składzie: Małgorzata Gebauer/Sam-

Foto: UKS Grot Ruda Śląska

Foto: SPR Grunwald Ruda Śląska

Dwa medale dla łuczników

Młode szczypiornistki popisały się dobrą formą.
Szczypiornistki SPR-u Grunwald
Ruda Śląska zagrały podczas Turniej
Młodziczek w Piłce Ręcznej „Łączy
nas Niepodległa” organizowanym
przez Akademicki Związek Sportowy.
W meczach grupowych rudzianki
szybko uporały się z rywalkami, by
w półfinale pokonać zespół As Fit
Camp Warszawa.
W finale to Ślązaczki zaczęły od
prowadzenia i tylko niewykorzystane
sytuacje sam na sam spowodowały, że
całe spotkanie wygrały rywalki z Gdyni. Zawodniczki z Rudy Śląskiej wróciły do rodzinnego miasta zadowolone
z 2. miejsca w tym ogólnopolskim turnieju, ale z lekkim niedosytem. Ważne
jednak jest to, że podopieczne Adama
Wodarskiego i Sebastiana Kisiela zdobyły kolejne cenne doświadczenie.
SPR Grunwald Ruda Śląska zagrał

Walczyli dla Dworoka

Drużyna dziewcząt UKS Grot Ruda Śląska wywalczyła wicemistrzostwo.
bor Murawski zajął 6. miejsce. Dobrą
formę zaprezentowała również mło-

dziczka młodsza Maria Świętek, która
,,wystrzelała” 5. miejsce.
AL

Karate

Karatecy na medal
Zawodnicy Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate popisali się dobrą formą. Podczas niedawnych Mistrzostw
Europy w Katowicach rudzianie zdobyli złote, srebrne i brązowe medale.
Złotem może pochwalić się Oliwia
Sereda w kategorii kumite dziewcząt
10-11 lat, a Paweł Torzewski brązowym w kumite juniorów młodszych.
Natomiast Igor Jarosz i Zuzanna Lenga po zaciętych pojedynkach ulegli
zawodnikom z Rosji.
AL

Foto: Rudzki Klub Kyokushin Karate

Zawodnicy ZKS Slavia zaprezentowali się na medal podczas IX Memoriału Henryka Wołoszyna. Rudzianie
zajęli 3. miejsce w klasyfikacji zespołowej oraz wywalczyli wysokie miejsca indywidualnie.
Złoty medal zdobył m.in. Tymon
Bolik (26 kg w grupie żaków). Zaś
w grupie dzieci złoto wywalczyli Karol Halama (22 kg), Dominik Kulka
(46 kg) i Kacper Śliwka (55 kg).
W grupie młodzików najwyższe miej-
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Foto: UM Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Młodzi karatecy reprezentowali swój klub oraz Rudę Śląską.
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