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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Wodociągowo-kanalizacyjna trzylatka

– Zarówno przy realizacji inwestycji wodociągowych, jak i kanalizacyjnych w pierwszej kolejności modernizowane są urządzenia o strategicznym
znaczeniu dla miasta. Budowa nowych
sieci realizowana jest z kolei tam,
gdzie rozwija się nowe budownictwo
jednorodzinne, a także na obszarach,
gdzie planowane są takie inwestycje
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Takie też zasady obowiązywać będą również przez najbliższe trzy lata i określono je w przyjętym
planie – dodaje.
Zgodnie z przyjętymi założeniami
najwięcej środków, bo prawie 70 mln zł,
przeznaczonych ma zostać na zadania
kanalizacyjne, z czego blisko 48 mln zł
na przedsięwzięcia związane z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków. Tu zaplanowano m.in. modernizację systemu automatyki oczyszczalni
ścieków „Halemba – Centrum”. Kluczową inwestycją ma być jednak przebudowa oczyszczalni „Barbara”. – Modernizację chcielibyśmy rozpocząć już
w 2022 r. Jest ona niezbędna, żeby
utrzymać w dalszym ciągu parametry
pracy instalacji, a także zwiększyć jej

przepustowość. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest jednak od
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Prowadzimy w tym celu
intensywne rozmowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tłumaczy Grzegorz
Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej.
Rudzkie wodociągi plany modernizacyjne mają także wobec trzeciej
oczyszczalni w mieście – „Orzegów”.
W tym przypadku w ciągu najbliższych
trzech lat powstać ma dokumentacja
projektowa oraz uzyskane ma być pozwolenie na budowę. Do kluczowych
inwestycji z zakresu kanalizacji zaplanowanych na lata 2022-2024 należy
również budowa przepompowni ścieków „Morska” oraz modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska”,
które będą współfinansowane ze środków unijnych przydzielonych przez
NFOŚiGW.
W ramach uzbrajania terenów w sieci wodno-kanalizacyjne PWiK planuje
budowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej głównie
w południowych rejonach miasta. Po-
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Ponad 73 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat zamierzają przeznaczyć rudzkie wodociągi na inwestycje z zakresu infrastruktury. Za te pieniądze powstać ma
7,5 km nowej sieci wodociągowej oraz ponad 15 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej zamierza
rozpocząć przebudowę oczyszczalni ścieków „Barbara”. To najważniejsze założenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024”. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta.

W przyszłym roku ma się rozpocząć przebudowa oczyszczalni „Barbara”.
zostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na wykup urządzeń
wod.-kan. wykonanych przez prywatnych inwestorów oraz na modernizację istniejących sieci.
Aktualnie w mieście obowiązuje jeszcze plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021. W ciągu tych trzech lat przybyło w mieście  
5 km nowej sieci wodociągowej oraz
10,5 km sieci kanalizacyjnej. – W po-

równaniu z dotychczasowym planem
znacząco chcemy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na inwestycje.
W latach 2022-2024 ma to być ponad
73,2 mln zł. Źródłem finansowania
mają być środki własne przedsiębiorstwa oraz pozyskane środki zewnętrzne z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – wylicza Grzegorz Rybka.
Przypomnijmy, że obowiązujący
plan obejmował realizację zadań na
poziomie blisko 30 mln zł.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez
sieć wodociągową o długości
449,4 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna
o długości 335,3 km. PWiK eksploatuje obecnie sześć pompowni wody,
51 przepompowni ścieków oraz trzy
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”,
„Barbara” i „Orzegów”.
TK

SESJA RADY MIASTA

„Hanik” i „Biała Błyskawica” upamiętnieni
Śląski męczennik, błogosławiony ks. Jana Macha oraz srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Marian Foik, zostali upamiętnieni w Rudzie Śląskiej.
Obaj byli związani z tym miastem. Odtąd rondo w Rudzie będzie nosiło imię wspomnianego kapłana, a plantom w Wirku będzie patronował jeden z najlepszych polskich sprinterów. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwały w tej sprawie.
Rondo na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego
w dzielnicy Ruda, które zostało oddane do użytku w 2019 roku, będzie nosić imię bł. ks. Jana Machy. – Pamięć
o tej wyjątkowej postaci jest ciągle żywa, szczególnie w dzielnicy Ruda
– podkreśla wiceprezydent Michał
Pierończyk. – Parafia pw. św. Józefa
była jedyną w przerwanej tragicznie,
kilkuletniej posłudze kapłańskiej
ks. Machy, który został uznany za błogosławionego. Jego pomoc trafiła do
kilku tysięcy rudzian – przypomina.
Z kolei imieniem Mariana Foika zostały nazwane planty mieszczące się
przy ulicy Piotra Czajkowskiego w Wirku. – Ten wybitny biegacz jest wzorem
dla wszystkich sportowców i ma stałe
miejsce w historii Rudy Śląskiej, dlatego cieszę się, że również pamięć o nim
znalazła wyraz na mapie jego rodzinnego miasta – mówi wiceprezydent Pierończyk.
Przypomnijmy, że Jan Macha, którego najbliżsi nazywali „Hanik”, urodził się 18 stycznia 1914 roku w Cho-

rzowie. W rodzinnym mieście uczył
się w szkole ludowej, a od 1925 roku
w Państwowym Gimnazjum Klasycznym. 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 zakładach azotowych.
W wieku 19 lat zdał egzamin dojrzałości.
Od najmłodszych lat marzył o kapłaństwie. Do seminarium duchownego w Krakowie został przyjęty
w 1934 roku. W swojej rodzinnej parafii pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie 25 czerwca 1939 roku przyjął
święcenia kapłańskie, a we wrześniu
został wikarym w parafii pw. św. Józefa w Rudzie. Poza posługą duszpasterską aktywnie zaangażował się w pomoc lokalnej społeczności, której sytuacja społeczno-ekonomiczna była bardzo trudna. Mimo, że duszpasterstwo
było ograniczane przez Niemców, młody kapłan skupił wokół siebie m.in.

absolwentów rudzkiego gimnazjum,
studentów i harcerzy i wraz z księdzem
Joachimem Gürtlerem stworzył „Konwalię”. Grupa zajmowała się m.in.
zbiórkami żywności, środków materialnych, pieniędzy, a pomoc docierała
do kilku tysięcy osób.
Szeroka działalność księdza Jana
Machy wzbudziła podejrzenia okupanta. Wiosną 1941 r. był dwukrotnie
przesłuchiwany
przez
Gestapo,
a 5 września został aresztowany i osadzony w Policyjnym Więzieniu Zastępczym w Mysłowicach. Po 15 miesiącach przedstawiono mu akt oskarżenia, w którym prowadzoną przez niego
działalność charytatywną zakwalifikowano jako zdradę stanu i działanie
przeciwko państwu niemieckiemu.
17 lipca 1942 roku został skazany na
śmierć przez zgilotynowanie. Wyrok
wykonano 3 grudnia 1942 roku. Jego
ciało najprawdopodobniej trafiło do
krematorium KL Auschwitz. Symboliczny grób męczennika powstał
w 1951 roku na cmentarzu parafii
pw. św. Marii Magdaleny w Chorzo-

wie Starym. 20 listopada ks. Jan Macha został uznany za błogosławionego
kościoła katolickiego.
Marian Foik urodził się 6 października 1933 r. w Bielszowicach w rodzinie górniczej. Od najmłodszych lat
pasjonował się sportem i techniką.
Ukończył Techniczną Szkołę Wojsk
Lotniczych w Zamościu, Liceum
Ogólnokształcące w Oleśnicy oraz
Wyższą Inżynieryjną Radiotechniczną
Szkołę w Kijowie.
Równolegle z nauką trenował piłkę
nożną oraz lekkoatletykę, ostateczne
skupiając się na drugiej dyscyplinie.
Był zawodnikiem Spójni Katowice,
Techniki Zamość, Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego w Warszawie, Śląska Wrocław oraz Legii
Warszawa. W latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych był jednym z czołowych sprinterów świata i dominował
na polskich bieżniach. Zdobył 18 tytułów Mistrza Polski w biegach na 100
i 200 m oraz w sztafecie 4x100 m.
W tych konkurencjach 30 razy ustanawiał nowe rekordy kraju. Wystąpił na

Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956, w Rzymie w 1960 r. oraz
w Tokio w 1964 r. W tych ostatnich
zdobył srebrny medal w sztafecie
4x100 m. Poza tym w 1962 r. zdobył
srebrne medale Mistrzostw Europy
w Belgradzie w biegu na 200 m i sztafecie. Za wybitne osiągnięcia został
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po olimpiadzie w Tokio zakończył karierę sportową i pełnił funkcję naczelnika wydziału Centralnego Narodowego Banku Polskiego.
Styl biegania Mariana Foika nie
wzbudzał podziwu, dlatego nosił przydomek „Garbus”. Jednak wyniki, które osiągał, były imponujące. W 1961 r.
pokonał Amerykanina Franka Budda,
jednego z najlepszych biegaczy świata, a rok później 22-letniego Boba
Draytona, nazywanego „Czarną Błyskawicą”. Od tego momentu zyskał
przydomek „Biała Błyskawica”. Marian Foik zmarł 20 maja 2005 roku
w Warszawie. Spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim.
AS
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SZPITAL MIEJSKI

Rudzki szpital dostanie nowy, specjalistyczny sprzęt
Około 625 tys. zł otrzyma Ruda Śląska z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu, które służą do wysokospecjalistycznej diagnostyki śródpiersia i wnęk płucnych. Sprzęt trafi do Szpitala Miejskiego. Do zakupu urządzeń miasto dołoży z gminnej kasy około
156 tys. zł.
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Dzięki temu diagnostyka oddziału zostanie rozszerzona o choroby onkologiczne. – Część zmian, które mogą towarzyszyć chorobie po wstępnej diagnostyce w tomografie komputerowym,
może być monitorowana badaniem
USG – bardzo bezpiecznym, tanim
i wykonywanym przy łóżku chorego.
Badanie to można powtarzać wielokrotnie, bez konieczności przenoszenia
chorego – podkreśla dr Strańska-Bartosik.

23 listopada br. minister zdrowia
wydał certyfikat akredytacyjny, potwierdzający spełnienie przez rudzki
Szpital Miejski uznanych standardów
jakości dla leczenia szpitalnego.
– Przygotowania do certyfikacji trwały dwa lata i wymagały od personelu
diametralnej zmiany podejścia do jakości leczenia. To nasz wspólny sukces
i bardzo się z tej akredytacji cieszymy
– mówi dr Katarzyna Adamek. Certyfikat akredytacyjny będzie ważny
przez trzy lata.
WG
REKLAMY
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– Zakup wyspecjalizowanego sprzętu medycznego to ogromny wydatek,
którego nie bylibyśmy w stanie ponieść
bez wsparcia zewnętrznego i zaangażowania wielu osób. Dlatego też dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz senator Dorocie Tobiszowskiej, którzy pomogli w doprowadzeniu tej sprawy do szczęśliwego finału – mówi wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Nasz szpital świadczy usługi
zgodnie z uznanymi standardami jakości, co zostało potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, który został niedawno wydany. Jest to możliwe dzięki
temu, że wraz z kierownictwem placówki cały czas szukamy możliwości
jej rozwoju – dodaje.
– Urządzenia, na które Ruda Śląska
uzyskała dofinansowanie, są bardzo
potrzebne, bo dzięki nim pacjenci mają większe szanse na wyjście z choroby, a rudzki szpital podniesie standard
leczenia chorych. Staram się wspierać
władze miasta w tych działaniach, bo
rozwój tej placówki leży w interesie
nie tylko każdego rudzianina, ale także
mieszkańców całej Metropolii – podkreśla senator Dorota Tobiszowska.
– Pomimo tego, że zostałam wybrana
na senatora, to w dalszym ciągu sercem jestem związana z samorządem,
z którego wyrosłam. Stąd też w swojej
aktywności politycznej staram się
działać przede wszystkim na rzecz lokalnych społeczności i Małych Ojczyzn
– dodaje.
Łączny koszt zakupu wymienionego sprzętu to ponad 780 tys. zł. – Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymamy ok. 625 tys. zł, a z naszych środków dołożymy ok. 156 tys. zł. Zakupione urządzenia przekażemy szpitalowi
w nieodpłatne użytkowanie – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Miasto posiada 100% udziałów

Oficjalną decyzję o dofinansowaniu przekazała władzom miasta
oraz dyrekcji szpitala senator Dorota Tobiszowska.
w Szpitalu Miejskim. Zadanie zostało
pozytywnie zaopiniowane przez marszałka województwa śląskiego. – Marszałek Jakub Chełstowski zaznaczył,
że zakup jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2030” – mówi Krzysztof Mejer. Postępowanie przetargowe na zakup videoechobronchoskopu oraz ultrasonografu zostało już rozstrzygnięte.
– Sprzęt, jaki otrzyma oddział pulmonologii, pozwoli na bardziej dokładne i precyzyjne diagnozowanie
pacjentów z nowotworem płuc. Przekazane urządzenia pozwolą nam też
na dalsze poszerzanie świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia raka płuc – tłumaczy dr Kararzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
Biopsja przezoskrzelowa wykonywana pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej w czasie rzeczywistym (EBUS-TBNA) służy diagnosty-

ce węzłów chłonnych śródpiersia
i wnęk płucnych. – Badanie EBUS pozwala na bardzo dokładną lokalizację
zmian okołooskrzelowych, a przede
wszystkim węzłów chłonnych. Pozwala to na ocenę stopnia zaawansowania
nowotworów płuc, przerzutów do węzłów chłonnych i różnicowanie chorób
nowotworowych – mówi ordynator
rudzkiego oddziału chorób płuc z pododdziałem chemioterapii, dr Ewa
Strańska-Bartosik. – Badanie pozwala
również na rozpoznanie innych chorób, m.in. częstych na Śląsku pylic
płuc – dodaje.
Doposażenie szpitala w sprzęt związany z chorobami układu oddechowego ma szczególne znaczenie w czasie
pandemii SARS-CoV-2. Zestaw złożony z videoechobronchoskopu oraz
ultrasonografu będzie uzupełnieniem
wieży endoskopowej z bronchoskopem zakupionej w maju 2020 r. w ramach dofinansowania z budżetu Gór-

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
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GÓRNICTWO

Dramatyczna akcja w kopalni Bielszowice

Od niepokojących informacji z bielszowickiej kopalni rozpoczęła się tegoroczna Barbórka. W sobotę, 4 grudnia ok. godz. 9 doszło do silnego wstrząsu i zawału na poziomie 780 KWK Ruda-Ruch Bielszowice. Górnicy prowadzili tam prace konserwatorskie. Niestety pod ziemią uwięzionych zostało dwóch ślusarzy. Do pierwszego z nich udało się dotrzeć w pierwszej dobie akcji – mężczyzna trafił do sosnowieckiego szpitala, a jego stan oceniany jest jako dobry.
Niestety ratownikom nie udało się nawiązać kontaktu z drugim górnikiem. Ratownik dotarł do niego 6 grudnia. Niestety, mężczyzna nie dawał oznak życia.
W momencie oddania do druku wydania tej gazety trwały prace przygotowawcze do transportu poszkodowanego górnika na powierzchnię.
W wyniku wstrząsu chodnik zawalił
się na odcinku ok. 50 metrów. Pięciu górnikom udało się ewakuować na powierzchnię, ale dwóch ślusarzy w wieku
30 i 42 lat utknęło pod ziemią. Akcja ratownicza w kopalni Bielszowice rozpoczęła się ok. godz. 9.30. Jeszcze 4 grudnia ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z uwięzionych
górników. Udało się także przekazać mu
wodę oraz koc. Ratownicy odbierali także sygnał z lampki górniczej drugiego

z górników. Znajdował się on ok. 10 metrów od pierwszego z uwięzionych. Po
północy ratownicy dotarli do pierwszego
z dwóch uwięzionych górników (tego,
z którym był kontakt). 30-latek został
przetransportowany do szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Mężczyzna był przytomny i był z nim kontakt, skarżył się na
bóle nóg i pleców. – W tej chwili jego
ogólny stan jest dobry. Mężczyzna nie ma
złamanych nóg, bo takie było podejrzenie
– przekazał w sobotę Tomasz Głogowski,

rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
Od tamtego czasu ratownicy próbowali dotrzeć metr po metrze do drugiego
uwięzionego górnika. Ich praca była
mocno utrudniona – tym bardziej że
w miejscu odgruzowywania chodnika
słyszalna była praca górotworu. Nie było
więc mowy o użyciu cięższego sprzętu.
– Ratownicy muszą używać pił do przecinania metalowych elementów, pracują
ręcznie centymetr po centymetrze, często

na kolanach lub w pozycji leżącej – informował Tomasz Głogowski.
W poniedziałek około południa Polska Grupa Górnicza przekazała, że jeden
z ratowników dotarł do uwięzionego
górnika – mężczyzna nie dawał oznak
życia. Od tego momentu rozpoczęła się
wielogodzinna akcja wydobycia i przetransportowania poszkodowanego górnika na powierzchnię. – Ratownicy dalej
wykonują przekop pod przenośnikiem
taśmowym, żeby dostać się do poszkodo-

wanego górnika, bo tylko tą drogą będą
mogli wytransportować go na powierzchnię i umożliwić dojście lekarza.
Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa.
Rano ratownicy mieli do pokonania
jeszcze cztery metry – przekazał we wtorek Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
Do czasu oddania do druku wydania
tej gazety (7.12, godz. 11) akcja w kopalni Bielszowice nadal trwała.

JO

HUTA POKÓJ

Elementy zapory granicznej będą produkowane w Rudzie Śląskiej
Huta Pokój z Rudy Śląskiej oraz Huta Łabędy z Gliwic będą produkowały stalowe panele do budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Do stworzenia
ponad 150-kilometrowego muru potrzebnych będzie ok. 51 tys. ton stali.
Dostawy będą w całości realizowane
przez dwie huty, wchodzące w skład grupy Węglokoks. O współpracy w zakresie
realizacji projektu poinformowała senator
Dorota Tobiszowska podczas piątkowej
konferencji prasowej w Rudzie Śląskiej
(wcześniej takie informacje przekazał
także premier Mateusz Morawiecki).
– Celem tej wizyty oczywiście jest zapora
na granicy polsko-białoruskiej, którą realizować pod kątem wykorzystania stali

będą spółki Huta Pokój i Huta Łabędy.
Całe 51 tys. ton stali będzie wykorzystane
z grupy Węglokoks – poinformowała senator Tobiszowska. – Jesteśmy jednym
z największych w Polsce producentów
profili zimnogiętych i gorącowalcowanych, które będą stanowiły podstawę wykonania konstrukcji płotu na granicy
z Białorusią. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale to produkt standardowy, który wytwarzamy od wielu lat i nie sądzę, żeby

był problem z odpowiednią ilością oraz
jakością – mówił Zbigniew Przebindowski, prezes spółki Huta Pokój Profile
w Rudzie Śląskiej.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw
zagranicznych podkreślił, że sprawa ta
dotyczy przede wszystkim polskiego bezpieczeństwa i jest priorytetem dla polskiego rządu. – W tę walkę o bezpieczeństwo powinien włączyć się każdy według
swoich możliwości. Dzisiaj możemy ogło-

sić, że dwie śląskie spółki – Huta Łabędy
i Huta Pokój z grupy Węglokoks będą mogły to zrobić poprzez dostarczenie elementów, które będą zabezpieczały naszą
granicę – mówił wiceszef MSZ.
Z kolei senator Dorota Tobiszowska
zaznaczyła, że śląskie spółki są gwarantem realizacji zamówienia, a do tego dochodzi kwestia utrzymania miejsc pracy,
nowych inwestycji oraz rozwoju regionu.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej
ma mieć ponad 180 km i 5,5 metra wysokości, z czego 5 metrów to będą stalowe
słupy, które mają być zakończone półmetrowym zwojem z drutu kolczastego. Huta
Łabędy w Gliwicach i Huta Pokój Profile
w Rudzie Śląskiej będą produkowały
kształtowniki i profile zimnogięte, a spółki
Huta Pokój Konstrukcje i ZEM Łabędy na
bazie tych profili będą produkowały, spawały i ocynowały przęsła zapory.
JO

PROFILAKTYKA

Stop alkoholowi i narkotykom
Ponad 3 mln zł przeznaczy Ruda Śląska na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
w 2022 roku. Rudzcy radni przyjęli program, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Jest on kontynuacją programów, które realizowane były w roku 2021 oraz w latach poprzednich.
– Używanie alkoholu oraz narkotyków
powoduje duże szkody, które mają wpływ
nie tylko na zdrowie człowieka, ale również wywierają negatywne skutki społeczne – zaznacza Mirosława Gamba, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Dlatego tak niezwykle ważne jest podejmowanie
licznych systematycznych i konsekwentnych działań profilaktycznych i terapeutycznych, przy wspólnym działaniu samorządu, instytucji oraz organizacji, które
funkcjonują na terenie miasta i które będą
zmierzały do ograniczenia stosowania
używek – dodaje.
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ruda Śląska na 2022 rok
podejmowane będą m.in: działania profilaktyczne, socjalizacyjne i opiekuńczowychowawcze, pomocowe (pomoc pedagogiczna, socjalna, psychologiczna, terapeutyczna), a także z zakresu monitoringu
i ewaluacji.

Warto dodać, że główne cele programu
to przede wszystkim: rozwijanie istniejącego już systemu pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi i narkotykowymi
oraz zmagającymi się z problemem przemocy, zmniejszenie szkód ekonomicznych, społecznych i psychologicznych
spowodowanych używaniem alkoholu
i narkotyków, a także ograniczanie picia
alkoholu i spożywania środków psychoaktywnych wśród osób pełnoletnich oraz
niepełnoletnich. Na tym jednak nie koniec.
Program zakłada też inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, które mają ukształtować odpowiednie wzorce konsumpcyjne,
podejmowanie działań ograniczających
zjawisko agresji wśród młodzieży oraz
przemocy w rodzinie, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie dzieci
i młodzieży wychowujących się w trudnych warunkach spowodowanych np. problemem alkoholowym czy przemocą w rodzinie. – Działania podejmowane w ramach programu skierujemy przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych  z grup

ryzyka, a także do osób nadużywających
alkoholu i narkotyków oraz członków ich
rodzin – zaznacza Mirosława Gamba.
–Ale także do specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników służby
zdrowia, środowisk abstynenckich i jednostek, które zajmują się pracą z rodzinami
dysfunkcyjnymi zmagającymi się z uzależnieniami – dodaje.
Realizacja programu będzie możliwa
dzięki współpracy samorządu, placówek
oświatowych, ośrodka pomocy społecznej,
policji, sądu i organizacji pozarządowych
działających na rzecz profilaktyki oraz minimalizacji szkód wywołanych alkoholizmem i narkomanią. – Zaangażowane
w program jednostki prowadzą i będą prowadzić różnego rodzaju akcje edukacyjne
i zapobiegawcze, integrować osoby uzależnione i ich rodziny oraz prowadzić leczenie i rehabilitację – zaznacza Katarzyna Maćkowska, pełnomocnik prezydent
miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.

W przedsięwzięciu wezmą udział także
takie instytucje jak: Urząd Miasta Ruda
Śląska (w szczególności Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych), Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, placówki wsparcia dziennego, Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Straż Miejska, Komenda
Miejska Policji, Sąd Rejonowy, Izba Wytrzeźwień, Ośrodek Terapii Uzależnień
i Pomocy Psychologicznej, organizacje
pozarządowe.
Specjalistyczną pomoc świadczą również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, Samopomocowe Grupy Wsparcia i pedagodzy szkolni.
Miasto współpracuje też z Powiatowym
Urzędem Pracy, placówkami kulturalnymi,
rudzkimi kościołami, domami pomocy
społecznej oraz klubami sportowymi.
Zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są ze środków finansowych budżetu miasta, pochodzących z opłat z wydanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków
własnych instytucji, organizacji pozarządowych i innych. Łączna wysokość środków, które mają zostać wykorzystane na
profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, to w sumie ponad 3,2 mln zł,
w tym dysponentem przeszło 2, 6 mln zł
jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, a ponad 560 tys. zł Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Wspomniany program jest częścią Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Natomiast zadania, które zostały w nim zawarte, są zadaniami własnymi gminy, wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
	
AL
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Barbórka 2021

Niech żyje nam górniczy stan!

Spotkanie w cechowni Ruchu „Bielszowice” było okazją do wręczenia
medali za długoletnią służbę oraz odznak „Zasłużony dla Górnictwa RP”.
Do rąk górników trafiły także honorowe szpady górnicze.
Przypomnijmy, że obchodzona
4 grudnia Barbórka to wspomnienie
świętej Barbary z Nikodemii, która
zginęła męczeńską śmiercią prawdopodobnie ok. 305 roku, kiedy nasiliły
się prześladowania chrześcijan.
W VI wieku cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola, skąd w XIII wieku tra-

fiły do Wenecji, a następnie do pobliskiego Torcello, gdzie znajdują się
w kościele św. Jana Ewangelisty.
Kult św. Barbary szybko rozpowszechnił się w Polsce. Na Śląsku
kult św. Barbary (jako patronki murarzy i kowali) znany był już
w XIV w. W 1723 r. tarnogórscy
gwarkowie założyli bractwo religij-

Foto: UM Ruda Śląska

Ze względu na pandemię zrezygnowano z organizowania uroczystych
akademii, przemarszów czy karczm
piwnych. Mimo ograniczeń górnicy
spotkali się na wspólnej modlitwie
oraz oddali hołd swojej patronce. Barbórka była też okazją do wręczenia
medali, odznak oraz honorowych
szpad górniczych.
W Rudzie Śląskiej węgiel eksploatuje obecnie jedna kopalnia – „Ruda”, która należy do Polskiej Grupy
Górniczej. Powstała w lipcu 2016 roku z połączenia kopalni „Bielszowice”, „Halemba” oraz „Pokój”. Zatrudnionych jest w niej ponad 6 tysięcy
osób. Poza tym na terenie miasta
w strukturach Spółki Restrukturyzacji
Kopalń S.A. funkcjonują jeszcze trzy
zakłady postawione w stan likwidacji:
KWK „Pokój I”, KWK „Śląsk” oraz
KWK „Makoszowy”. W strukturach
SRK działa również Oddział Kopalnie
Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Zajmuje się on usuwaniem
szkód górniczych oraz rekultywacją
terenów pogórniczych po całkowicie
zlikwidowanych zakładach.

Foto: UM Ruda Śląska

4 grudnia obchodziliśmy wspomnienie św. Barbary, czyli tradycyjną Barbórkę. Z tej okazji w Rudzie Śląskiej odbyły się spotkania w kopalnianych cechowniach oraz msze św. w intencji górników i pracowników kopalń. – To święto łączy szacunek do historii, podziw dla ludzi wykonujących ten niebezpieczny zawód, a także wspomnienie tych, którzy odeszli na „wieczną szychtę”. Całej Braci Górniczej życzę wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji oraz powodzenia w życiu prywatnym – przekazała prezydent Grażyna Dziedzic.

Przedstawiciele miasta oraz górnictwa złożyli kwiaty
m.in. przed figurą świętej Barbary w cechowni Ruchu „Halemba”.
ne pod wezwaniem św. Barbary. Odtąd była ona uważana za patronkę
górników, których miała ochraniać
od nagłej i niespodziewanej śmierci.
W XIX w. kult upowszechnił się
wśród górników węgla kamiennego.
Wizerunkami świętej trzymającej
kielich z Hostią zdobiono przykopalniane kapliczki i ołtarzyki. Wierzo-

no, że w razie wypadku pod ziemią,
gdy górnik znajdzie się w beznadziejnym położeniu, święta Barbara
poda mu ostatnią w życiu komunię
świętą. Od 6 czerwca 1998 roku
św. Barbara jest patronką Rudy Śląskiej. Jej wizerunek umieszczono
również w miejskim herbie.
JO, AS
reklama

ogłoszenie
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Podarowali uśmiech małym pacjentom

Magia świąt
przy ul. Kościelnej

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powraca jarmark organizowany przez grupę społeczników przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie. Odbędzie się on 11 grudnia i wówczas przy ul. Kościelnej będzie
można m.in. odwiedzić stoiska z rękodziełem, posłuchać występów zaproszonych artystów, czy wziąć udział w spotkaniu
z Mikołajem.
– Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, robimy wszystko, by tak jak
w minionych latach przynieść radość
mieszkańcom naszego miasta – podkreśla Marek Szymański, jeden z organizatorów III Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rudzie oraz miejski
radny.
W programie zaplanowano m.in.
występy muzyczne, warsztaty, wizytę
Mikołaja (około godz. 13), a także będzie można posilić się przy stoiskach
gastronomicznych. Jarmark potrwa
od godz. 11 do godz. 21 przy
ul. Kościelnej 12 w Rudzie (teren parafii pw. Matki Bożej Różańcowej).
– Największą atrakcją jarmarku są sami wystawcy – rękodzielnicy, drobni

wytwórcy, producenci zdrowej żywności, którzy swoją ofertą chcą pomóc
rudzianom w organizacji świąt. Gwarantujemy, że takich ozdób świątecznych i dekoracji nie zdobędziecie nigdzie indziej – zachęca Marek Szymański. – Czekamy na zgłoszenia innych, którzy chcą wziąć udział w jarmarku – zarówno pokazać swoje talenty na scenie, jak również tych, którzy
chcą rozstawić swoje kramy – dodaje.
W organizację jarmarku oprócz społeczników zaangażują się uczniowie
rudzkich szkół – I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,
IV
Liceum
Ogólnokształcącego
im. H.C. Hoovera oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
JO

Foto: arch.

siebie i za pośrednictwem których
chcieli przekazać kilka dobrych słów
rówieśnikom. Zebrane w ramach akcji
kalendarze przekazane zostały małym
pacjentom Oddziału Pediatrycznego
rudzkiego Szpitala Miejskiego oraz
Oddziału Kardiologii Dziecięcej
i Oddziału Pediatrii i Neurologii
Wieku Rozwojowego Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka. – Oprócz
tego przekazaliśmy m.in. gry, zabawki
i materiały plastyczne zebrane u nas
w szkole – mówi Sandra Loska.
– Chcielibyśmy podziękować przy
okazji Aleksandrze Poloczek z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz radnemu Rafałowi Wypiorowi za pomoc w przekazaniu darów
– dodaje.
Spotkanie laureatów konkursu oraz
wręczenie upominków ma się odbyć
po poprawie sytuacji pandemicznej.

Joanna Oreł

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

Miasto w świątecznej odsłonie
Można już podziwiać
10-metrową choinkę, która
ustawiona została na rynku
w Nowym Bytomiu, a także
pozostałe podświetlane
ozdoby. W całym mieście
zainstalowanych zostało ponad
100 świątecznych światełek.
Światełka i dekoracje przestrzenne
3D zostały zamontowane m.in. na słupach oświetlenia ulicznego. Część
z nich to dekoracje płaskie, a część ma
formę przestrzenną. W kilku miejscach można będzie podziwiać wolnostojące ozdoby przestrzenne. Na Placu
Jana Pawła II będą to sanie z reniferami, a na rondzie w Halembie przed
kopalnianymi wagonikami stanie ciągnący je renifer, a także prezenty. Specjalnie oświetlony został również zabytkowy wagon tramwajowy na rondzie w Chebziu.
JO

Foto: JO

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

składający się ze skarpetek zrobionych
na drutach, makiety miasteczka zimowego, czy kalendarze w kształcie stojących choinek – wylicza Sandra Loska.
Uczniowie często dołączali do kalendarzy listy, w których opisywali

Foto: AP

Uczniowie własnoręcznie wykonali
kalendarze adwentowe z 24 okienkami zawierającymi niespodzianki (upominki typ zabawki lub słodycze).
W sumie zgłoszono 133 prace z ośmiu
szkół podstawowych. – Uczniowie zaskoczyli nas pomysłowością i zaangażowaniem. Dziękujemy zarówno im,
jak i ich rodzicom oraz nauczycielom.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez
tej współpracy prace nie powstałyby
na tak wysokim poziomie – mówi Sandra Loska, nauczycielka plastyki i muzyki w SP nr 18, która wraz z nauczycielką języka angielskiego, Agnieszką
Błońską koordynowała akcję. – Wśród
najciekawszych prac warto wymienić
na przykład kalendarz adwentowy

Foto: AP

Foto: AP

Foto: arch.

Foto: AP

Ponad 130 kalendarzy adwentowych przygotowali uczniowie rudzkich szkół w ramach konkursu charytatywnego „Podaruj dzieciom w szpitalu uśmiech”,
organizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18. Podarunki trafiły do małych pacjentów Oddziału Pediatrycznego rudzkiego Szpitala Miejskiego
oraz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Na wierzchołku miejskiej choinki można podziwiać m.in. świecąca gwiazdę 3D.
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HOROSKOP
Waga – Skup się na bieżących obowiązkach i ciesz się
tym, co masz, zamiast wciąż
wybiegać myślami w przyszłość.
Skorpion – Chwilowe zwątpienie odejdzie w niepamięć
Odzyskasz nadzieję i pewność siebie, a to zaowocuje
sukcesem.
Strzelec – Zaufaj ukochanej
osobie, ona wie lepiej, czego
Ci potrzeba. Dzięki partnerowi w sercu zagości radość.
Koziorożec – Wszystko, za
co się zabierzesz, wyniesie
Cię na pozycję lidera. Postaw
na coś wielkiego, a wysoko
awansujesz.
Wodnik – Nie obawiaj się
przeszkód. Poradzisz sobie
z nimi lepiej, niż przewidujesz, zapewniając sobie dobrą
pozycję.
Ryby – Poznasz ludzi, z którymi ubijesz dobry interes.
Wszystko, co wymyślisz, łatwo będzie zamienić w zysk.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Najprawdopodobniej
już wkrótce otrzymasz propozycję dodatkowej pracy. Nie
wahaj się ani przez chwilę,
tylko ją przyjmij.
Byk – W nadchodzącym tygodni przekonasz się, że możesz liczyć na swoich przyjaciół. To Cię uskrzydli i doda
pewności siebie.
Bliźnięta – Nie przejmuj się
tym, co mówią o Tobie inni.
Po prostu rób wszystko to, co
do Ciebie należy, najlepiej jak
potraﬁsz.
Rak – Będziesz w końcu musiał podjąć trudną decyzję.
Nie odwlekaj tego momentu
w nieskończoność. Nie obawiaj się.
Lew – Wypowiadasz wojnę
schematom i stereotypom.
Dasz się ponieść fantazji.
Znajomi nie będą mogli nadążyć za Tobą.
Panna – Przestań zadręczać się
myślami, czy coś Ci wypada
zrobić, czy nie. Jeśli masz ochotę się zabawić, zrób to teraz.

KRZYŻÓWKA

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

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

POZIOMO: 1 – klasztor prawosławny,
5 – papla, 8 – podzwrotnikowe pnącze,
9 – prowizoryczny budynek, 11 – dolna
szczęka, 12 – tytoń w proszku, 15 – koczownik w Azji i Afryce, 17 – dorszyk polarny, 20 – automat, 21 – obciążenie,
24 – ozdobny wóz procesyjny w Indiach,
25 – część uzbrojenia, 28 – konnica,
29 – stolica Kazachstanu, 32 – odmiana korundu, 33 – jednostka masy używana w jubilerstwie, 36 – stroma spiczasta skała,
39 – gat. gęsi, 42 – imię żeńskie, 43 – środek cyrku, 45 – błazen cyrkowy, 46 – drąg
linoskoczka, 47 – wysuszona trawa.
PIONOWO: 1 – roślina uprawiana na
paszę i nawóz, 2 – ukrop, 3 – wójt w Hiszpanii, 4 – znak zodiaku, 5 – pobory, pensja,
6 – domek letni, 7 – drapieżna muchówka,
1o – ozdoba tałesu, 13 – topór, 14 – spółdzielnia rolnicza w Izraelu, 16 – żądłówka,
17 – szkło z domieszką ołowiu, 18 – tania
budka z mięsem, 19 – gorzknik, surowiec
zielarski, 21 – część kafara, 22 – błękit,
23 – rozrusznik, 26 – wrzawa, 27 – stopniowe zmniejszanie się tkanki narządu,
30 – dawna moneta, 31 – część doby,
34 – konopie manilskie, 35 – płaszcz beduinów, 37 – połysk, 38 – pisarz brazylijski,
40 – żeglarskie okucie lin, 41 – imadło,
44 – jadowity wąż.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs”
(Ruda
Śląska-Orzegów,
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres redak-
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cji (Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) lub
e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl)
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty
zamieszczenia konkursu. Po odbiór kupo-

17

nu z krzyżówki „WR 42” zapraszamy do
redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (pod nr 889-771-365) – panią
Danutę Krzysteczko. Prawidłowe hasło
brzmi: „Trzeba mówić do rzeczy”.
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów dotyczących
oddania w:
• najem gruntu przy ul. Magazynowej 14,
• najem garażu przy ul. Solidarności,
• najem gruntu pod garażami murowanymi
i blaszanymi położonymi przy ul. Katowickiej,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu gruntu
oraz najmu garażu, na czas oznaczony do 3 lat.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu nieruchomości, własności
Gminy Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. J. Markowej 20a, która w udziale zostanie użyczona
Fundacji „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci” na cele
statutowe.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8.12.2021 r. do dnia 29.12.2021 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju
221) wykazu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 31,72 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 1,84 m2 usytuowanego w budynku położonym w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy
ul. Zoﬁi Nałkowskiej 2A, na nieruchomości stanowiącej współwłasność Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i osób ﬁzycznych obejmującej działki o numerach geodezyjnych:
1289/55, 1293/54, 1297/48 o łącznej powierzchni 2355 m2, zapisane na karcie mapy 7
w obrębie Ruda oraz w księdze wieczystej KW GL1S/00030161/3 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 81.000,00 zł.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

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

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKA,
GOTÓWKA TEL. 501-239-405.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, 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.
Pranie dywanów, tapicerki meblowej. Tel.
519-639-121. Szybko i solidnie.

Miejskie Centrum Kultury,
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40
8 grudnia (środa), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia...
z Dzikiego Zachodu
Zapraszamy na premierową śląską komedię… z Dzikiego Zachodu – dobra zabawa,
swojski klimat i wzruszenia gwarantowane! Występują: Anna Białoń, Joanna Romaniak, Nina Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew
Stryj, Krzysztof Wierzchowski i Jan Woldan.
Spektakl 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: 50%
10 grudnia (piątek), godz. 18.00
13 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00
14 grudnia (wtorek), godz. 18.00
„Dziewczynka z zapałkami”
Musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL” – dla dzieci w wieku od 8 lat.
Bilety w cenie: 25 zł
11 grudnia (sobota), godz. 18.00
Universe – koncert kolędowo-świąteczny
w ramach Programu Proﬁlaktycznego
„Kulturalna Ruda – bez używek”

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

300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

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

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

Ochrona z gr. niepełnosprawności, 3010 zł.
Ruda Śląska z komputerem, Tel. 604-630-556.

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

Traktorzysta/operator maszyn z upr. do odśnieżania, Ruda Śl., 20 zł netto/godz, tel. 604-630-556.

MOTORYZACJA

Pracownik porządkowy na teren zewnętrzny, Ruda Śl., Hallera, 20 zł netto/godz, tel. 604630-556.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097-

Szukamy do pracy spawaczy i ślusarzy ﬁrma na terenie Rudy Śląskiej. Tel. do kontaktu
697-750-002.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Andrzeja Gomołucha
radnego III kadencji Rady Miasta Ruda Śląska
w latach 1998-2002.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Panu Janowi Kołodziejskiemu
Kierownikowi Administracji Nr 2 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Teresie Wieczorek
pracownicy Administracji Nr 6 a także Przewodniczącej Rady Osiedla
ADM-6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pani Barbarze Więcek
pracownicy Administracji Nr 7 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

MĘŻA

Wstęp bezpłatny, brak wejściówek
12 grudnia (niedziela), godz. 12.00
Krakowski Salon Poezji
w Rudzie Śląskiej
W programie poezja ks. Jana Twardowskiego. Poezja Jana Twardowskiego mówi
o sprawach najprostszych, bliskich każdemu człowiekowi. Porusza takie tematy
jak: miłość, tęsknota, wiara, cierpienie, ale
i doskonałość świata. To poezja, która często jest traktowana jak poradnik dobrego
życia. Recytacja: Zbigniew Wróbel, aktor
Teatru Śląskiego w Katowicach. Oprawa
muzyczna: Marian Brzoza (ﬂetnia). Prowadzenie: Nina Siwy.
Bilety w cenie: 8 zł
14 grudnia (wtorek), godz. 17.00
Z cyklu „Akademia Kultur
i Religii Świata” – wykład
Temat wykładu: „El condòr pasa” oraz spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Kłosem
i pokaz ﬁlmu „Moje małe kolumbijskie
szczęście”. Prowadzenie: Maria Jolanta
Wolna, antropolog kultury i religii.
Bilety w cenie: 5 zł
15 grudnia (środa), godz. 18.00
„Gita story” – śląska komedia muzyczna

MATKI

Pełna humoru opowieść o Śląsku, jego
mieszkańcach i wartościach 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: 50%
Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.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
16 grudnia (czwartek), godz. 19.00
,,Tribute to Chris Cornell”
– projekt Klamka
Projekt Klamka tworzą pozytywnie zakręceni muzyczni pasjonaci, dobrzy znajomi,
którzy bardzo komfortowo i swobodnie
czują się w swoim muzycznym towarzystwie. W ich interpretacjach usłyszeć można soul, folk, pop/rock, elektronikę oraz
smooth jazz.
Bilety w cenie: 20 zł
31 grudnia (piątek), godz. 19.00.
KONCERT SYLWESTROWY
– Sylwestrowa Gala Operetkowa
Najpiękniejsze i najznakomitsze melodie
Johanna Straussa, jak również Emmericha

Kalmana, Franza Lehara i Paula Abrahama.
Zabrzmią duety wszech czasów – „Usta
milczą, dusza śpiewa” „Co się dzieje, oszaleję”, „W rytm walczyka”, „Myszko, to była
piękna noc” oraz wspaniałe arie – „Aria ze
śmiechem”, popisowe utwory instrumentalne i piosenki z repertuaru Jana Kiepury:
„Brunetki, blondynki” oraz duety musicalowe.
Bilety w cenie: 75 zł lub 60 zł
(dla seniorów 60+)
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:
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
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 18, ul. 1 Maja 32
14 grudnia (wtorek), godz. 17.00
X Dzieciontko u Donnersmarcków
Przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne przygotowane przez Asocjację
M&B&P-18.
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Akrobatyka

Kolejny dobry start akrobatów

Foto: KPKS Halemba Ruda Śląska

Foto: UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska

Manta na medal

Młodzi zawodnicy popisali się dobrą formą i wywalczyli cenne medale.
Na drugim miejscu w klasyfikacji
klubowej pływacy z UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska zakończyli
XIII Pływackie Andrzejki odbywające
się w gminie Kozy. Do zdobycia pucharu przyczynili się zdolni, młodzi
zawodnicy.
Najlepiej spisały się: Gabrysia Karkocha, która została najlepszą zawodniczką wśród dziewczyn 12-letnich (za
dwa najlepsze starty według punktacji
FINA); Hania Jędraszak (10 lat) i Martyna Adamiok (9 lat), które zajęły
2. miejsca, a także Natalia Łuczka
(13 lat), Paulina Kozubowska (11 lat)
i Filip Paprotny (11 lat), którzy zajęli
3. miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Równie dobrze zaprezentowali się także medaliści, którzy wywalczyli 25 „krążków”. Paulina Kozubowska na 100 m stylem zmiennym zajęła
2. miejsce i 1. miejsce na dystansie
50 m stylem motylkowym. Dobrze spisała się też Martyna Adamiok, która
zdobyła 2. miejsce stylem dowolnym
na dystansie 50 metrów i na tym samym dystansie stylem grzbietowym
2. miejsce. Z kolei Artur Joszko na
50 m stylem dowolnym zajął 3. miejsce
i 1. miejsce na 100 m stylem zmien-

nym, Dominik Krząkała – 2. miejsce
na 50 m stylem motylkowym, Filip Paprotny 2. miejsce, 50 m stylem dowolnym i 3. miejsce, 100 m stylem zmiennym. Po trzy medale zdobyli: Gabriela
Karkocha (100 m stylem dowolnym
– 1. miejsce, 100 m stylem zmiennym
– 1. miejsce i 50 m stylem motylkowym – 2 miejsce), Natalia Łuczka
(100 m stylem dowolnym – 3. miejsce,
200 m stylem dowolnym – 1. miejsce,
50 m stylem motylkowym – 2. miejsce), Hanna Jędraszak (100 m stylem
zmiennym – 1. miejsce, 50 m stylem
grzbietowym – 1. miejsce, 50 m stylem
motylkowym – 2. miejsce), Wojciech
Karasz (100 m stylem zmiennym
– 3. miejsce, 50 m stylem grzbietowym
– 1. miejsce, 50 m stylem motylkowym
– 3. miejsce ). Poza tym Odyseas Łankiewicz zajął 3. miejsce na 100 m stylem dowolnym i 1. miejsce na 100 m
stylem klasycznym, a Maja Niewiadomska wywalczyła 2. miejsce
(100 m, styl grzbietowy). Warto dodać,
że sztafeta 4x50 mix zm zajęła
2. miejsce w składzie: Paulina Kozubowska, Gabriela Karkocha, Odyseas
Łankiewicz i Filip Paprotny.
AL

Akrobaci dobrze zaprezentowali się w Halembie.
Turniej Mikołajkowy zorganizowany przez sekcję akrobatyki sportowej
KPKS Halemba Ruda Śląska odbył się
w minioną sobotę (4.12) w halembskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W zawodach uczestniczyły reprezentacje 12 klubów i 200 startujących zawodników. W gronie tym
rudzki klub miał swoją silną i liczną
reprezentację.
Wśród wyróżniających się zawodników najlepiej spisali się: w trójkach
dziewcząt,
klasa
młodzieżowa
– 1. miejsce Liliana Bubik, Zofia Wormuth i Ewa Szykowska, 5. miejsce
Małgorzata Hajduga, Lena Kass i Paulina Filipiak. W dwójkach dziewcząt,
klasa młodzieżowa – 2. miejsce Liliana Bubik i Ewa Szykowska, 6. miejsce Julia Bieloch i Hanna Wolniewicz.

W dwójkach mieszanych, klasa młodzieżowa – 1. miejsce Szymon Drozd
i Nina Warda. W trójkach dziewcząt,
klasa III – 1. miejsce Zofia Krawieczek, Zuzanna Krawieczek i Alicja
Szal, 4. miejsce Laura Wilczek, Katarzyna Korpula oraz Lena Bury (AcroGym Mikołów), 5. miejsce Antonina
Dyrka, Lilianna Szudy i Lena Hudzik,
8. miejsce Nadia Zajger, Lena Patyńska i Hanna Błaszczyk. W dwójkach
dziewcząt, klasa III – 1. miejsce Zofia
Krawieczek i Alicja Szal, 3. miejsce
Lena Hudzik oraz Lena Bury
(Acro-Gym Mikołów), 4. miejsce Dominika Białek i Zuzanna Litwińska,
5. miejsce Antonina Dyrka i Lilianna
Szudy, 8. miejsce Laura Wilczek i Zuzanna Krawieczek. Ćwiczenia indywidualne, kategoria ,,skrzat” dziewczęta

– 1. miejsce Aleksandra Ciszewska,
1. miejsce Pola Strejczyk, 3. miejsce
Nela Dyrka oraz 8. miejsce Anna Celebańska. Ćwiczenia indywidualne,
kategoria „skrzat” chłopcy – 1. miejsce Jan Sychowicz. Ćwiczenia indywidualne, kategoria „skrzat+” dziewczęta – 1. miejsce Kamila Kot,
3. miejsce Natalia Wysota. Ćwiczenia
indywidualne, kategoria „pierwszy
krok” dziewczęta – 3. miejsce Aleksandra Jeruzal, 6. miejsce Matylda
Blarowska.
Zawody zorganizowane zostały
dzięki współfinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Uczestnicy turnieju otrzymali kalendarze adwentowe, medale i dyplomy, a także
upominki od Mikołaja.
AL

Piłka ręczna

Dobry występ rudzkich szczypiornistek

Zapasy

Zawodniczki
SPR Grunwald
zwyciężyły
w turnieju
upamiętniającym
ks. Jana Machę.
Foto: arch.

Młody zapaśnik Kuba Halama został wicemistrzem Polski młodzików
w zapasach w stylu wolnym. Zawodnik ZKS Slavia Ruda Śląska udowodnił, że jest w dobrej formie i stać go na
wiele. Sukces w karierze odnotował
także Kacper Kuś, który wywalczył
piąte miejsce.
Zawodnicy z Rudy Śląskiej sprawdzili swoje siły podczas mistrzostw
Polski, które odbyły się w dniach
3-5 grudnia we Włodawie. Na starcie
stanęło 174 zawodników z 51 klubów
z całej Polski, w tym czterech zawodników reprezentujących rudzką Slavię.
Najlepiej z czwórki zawodników
Slavii zaprezentował się właśnie
wspomniany już Kuba Halama, który

Foto: SPR Grunwald Ruda Śląska

Srebrny Kuba

Kuba Halama walczył
w kategorii do 35 kg.
w kategorii do 35 kg wywalczył srebrny medal, a tuż za podium uplasował
się rywalizujący w kategorii do 41 kg
Kacper Kuś.
AL

Turniej piłki ręcznej upamiętniający
błogosławionego księdza Jana Machę
odbył się w pierwszy weekend grudnia
w Zabrzu i Katowicach. Wzięły w nim
udział rudzkie drużyny KS Zgoda Bielszowice i SPR Grunwald Ruda Śląska,
które zdominowały kategorię dziewcząt.
Obie drużyny dotarły do finału,
w którym lepszą okazała się drużyna

SPR Grunwaldu Ruda Śląska (zwyciężyła wynikiem 16:13). Trzecie miejsce
zajęła drużyna MUKS Skałka Świętochłowice, a czwarte Husaria Lubliniec.
W drużynie Grunwaldu wyróżniono
Martę Skołud, która z powodu kontuzji
nie mogła zagrać w finale. Co więcej,
najlepszą zawodniczką turnieju została
Sara Konieczny z SPR-u.

Z kolei w drużynie Zgody wśród
dziewcząt z rocznika 2007/2008
i młodszych zostały wyróżnione: Marta Różycka, która zdobyła najwięcej
bramek w turnieju, Michalina Macha
– najlepsza bramkarka turnieju oraz
Judyta Opiłka, czyli najlepsza zawodniczka w drużynie.

AL
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LODOWISKO

Ju-jitsu

Piruety na Burloch Arenie

Foto: KTJ MMA Team Ruda Śląska

tomiast w soboty i niedziele ślizgawka otwarta jest od godz. 13 do
20. Na terenie obiektu działa wypożyczalnia łyżew (wypożyczenie łyżew kosztuje 8 zł, „misia” do nauki
jazdy 10 zł, zaś szafka jest dostępna
za 3 zł). Lodowisko jest oświetlone
i wyposażone w system nagłośnieniowy, dzięki czemu można jeździć
po tafli w rytm muzyki.
Obecny cennik za godzinę
korzystania z lodowiska:
• Bilet dla dorosłych – 10 zł,
• Bilet dla dzieci – 7 zł,
• Bilet dla seniorów 60+ i rencistów – 8 zł,
• Bilet dla studenta – 8 zł,
• Bilet dla osoby niepełnosprawnej – 5 zł,
• Bilet 3+ – 20 zł,
• Bilet 3+ dorośli – 8 zł,
• Bilet 3+ dzieci – 5 zł,
• Wypożyczenie łyżew – 8 zł,
• Wypożyczenie łyżew (szkoła)
– 5 zł,
• Wypożyczenie „misia” 10 zł,
• Wynajem lodowiska na jedną
godzinę – 300 zł,
• Wypożyczenie szafki – 3 zł,
• Bilet instruktorski – 30 zł.

Na zdjęciu zawodnicy najmłodszych grup U8
i U10 wraz z kadrą szkoleniową.
Foto: JO

Pod koniec listopada uruchomione zostało lodowisko na Burloch
Arenie. Zapaleni łyżwiarze mogą
korzystać z zadaszonej ślizgawki
siedem dni w tygodniu. Na miejscu
działa wypożyczalnia łyżew, a także jest możliwość podszkolenia
swoich umiejętności.
– Ślizgawka mierząca 30/60 metrów pomieści jednorazowo nawet
150 osób. Oczywiście działamy
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, więc jeżeli te zostaną zaostrzone, będziemy zmieniać limit odwiedzających lodowisko. Korzystający z obiektu proszeni są o przestrzeganie aktualnych
obostrzeń. Z naszej strony po każdej kolejnej godzinie użytkowania
lodowiska wykonywane są czynności dezynfekujące – informuje Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej.
Orzegowskie lodowisko działa od
poniedziałku do niedzieli. W poniedziałki, wtorki i czwartki na lodowisko można wybrać się w godzinach
od godz. 8 do 18, w środy i w piątki
czynne jest od godz. 8 do 19.30. Na-

Zdobyli 18 medali

Lodowisko przy Burloch Arenie szczególnie w weekendy tętni życiem.
Podczas ferii cennik ten częściowo zostanie obniżony. Dla osób,
które próbują dopiero swoich sił
w jeździe na lodzie lub chcą rozwinąć swoje umiejętności, organizowane są lekcje jazdy na łyżwach.
Zajęcia odbywają się w kilku grupach zaawansowania z podziałem
na wiek. Miesięczny karnet kosztuje 350 zł, wejście na osiem zajęć
300 zł, a bilet jednorazowy 45 zł.

Więcej informacji pod numerem
telefonu 797-378-602.
Warto dodać, że rudzki MOSiR
postanowił wyjść naprzeciw gościom ze spektrum autyzmu.
W każdy poniedziałek od godz. 17
do 18 na lodowisku w Orzegowie
jest wyłączana muzyka, aby w ciszy i spokoju móc korzystać z tafli.

Joanna Oreł

Mistrzostwa Śląska w ju-jitsu okazały się owocne dla rudzkich sportowców. W miniony weekend
jedenastu podopiecznych trenera Damiana Seweryna reprezentujących KTJ MMA Team Ruda
Śląska po trudnych bojach wywalczyło aż 18 medali, z czego sześć złotych, 11 srebrnych i jeden
brązowy.
Medale zdobyli: Nina Baucz (trzy złota), Zuzanna Duda (dwa srebra), Jakub Karaś (trzy srebra), Maciej Mamczura (dwa złota), Michał Mamczura (jedno srebro), Paweł Palka (dwa srebra),
Daniel Pytlok (jeden brąz), Oskar WlosowiczIwan (dwa srebra), Emilia Zeidler (jedno złoto
i jedno srebro). Dla Fabiana i Leny Balcer były to
drugie zawody, podczas których zawodnicy zdobyli cenne doświadczenie.
AL

BIEG MIKOŁAJÓW

Foto: JO
Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

uczyciele rudzkich szkół. W sumie
pojawiło się ok. 300 osób.
Impreza pod hasłem „Bieg Mikołajów” to już rudzka tradycja. Przypomnijmy, że zaczęło się od próby spełnienia marzenia Zuzi w roku 2012.
Dziewczynka chciała jechać wraz
z rodziną do Disneylandu. Marzenie
zostało spełnione. Bohaterem roku
2013 był cierpiący na wrodzoną wadę
serca ośmioletni Kacper. W roku 2014
Mikołaje spełniły marzenie Dominika,
zaś bieg w roku 2015 przyniósł ze sobą realizację marzeń Oliwii i Alana.
Następnie w 2016 roku uczestnicy
biegu postanowili spełnić marzenie
sześcioletniej Kornelii, a w 2017
i 2018 roku chorych na glejaka Oli
i Kacperka. Natomiast w 2019 roku
bohaterką była czternastoletnia Wiktoria, która zmaga się z histiocytozą.
– To cudowny czas, przepełniony myślami o uszczęśliwieniu małych ludzi,
którzy doświadczają na co dzień wielkiego nieraz cierpienia. To oni w dużej
mierze spędzają czas w szpitalnych
oddziałach zamiast na zabawie lub
nauce w szkole. Jednak mimo tego
cierpienia, jakiego los im nie oszczędza, cieszą się z każdego radosnego
momentu, każdego uśmiechu i gestu
dobroci. Najważniejsze jednak jest to,
że nie porzucają marzeń i dzięki temu
mogą lżej znosić trudne chwile w drodze do wyzdrowienia – podkreśla
Aleksandra Poloczek. Joanna Oreł

Foto: JO

Mikołaje o wielkich sercach pobiegli w poniedziałek (6.12) dla dwunastoletniej Zosi, która choruje na nowotwór kości. Charytatywny bieg odbył
się po raz dziewiąty, a jego celem było
wyrażenie solidarności w walce z chorobą młodej rudzianki oraz częściowe
zebranie pieniędzy na spełnienie jej
marzenia. Gdy tylko stan zdrowia Zosi
polepszy się, dziewczynka razem z rodziną chciałaby pojechać w góry.
Zosia Mańka boryka się z mięśniakiem Ewinga – jednym z najczęstszych
pierwotnych guzów kości u dzieci
i młodzieży. Dziewczynka aktualnie
przyjmuje chemioterapię, przed nią
jeszcze autoprzeszczep oraz wstawienie endoprotezy. – Nasza mała bohaterka – Zosia – marzy o kilkudniowym
wyjeździe z rodziną w góry. Ta podróż
na pewno pomogłaby jej na chwilę
oderwać się od codzienności i nieszczęścia, które ją dotknęło. Wierzę, że
uda się podarować jej taki wspaniały
mikołajkowy prezent – mówi Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pieniądze na ten cel zbierane były
podczas poniedziałkowego ,,Biegu
Mikołajów” do puszek Fundacji „Mam
Marzenie”, której podopieczną jest
Zosia Mańka. Ostateczna kwota, jaką
udało się zebrać to 3134,80 zł oraz
20 euro. W charytatywnym ,,Biegu
Mikołajów” na rudzkim rynku wzięli
udział głównie uczniowie oraz na-

Foto: JO

Mikołaje pomagają spełniać marzenia
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy
ulicy Chryzantem z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Chryzantem, stanowiące działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 2126/213 o powierzchni 1149 m2, użytek „Bp”,
– 2127/213 o powierzchni 1027 m2, użytek „Bp”,
obręb Ruda, zapisanych na karcie mapy 8 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00003961/3.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 2136/213 o powierzchni 3655 m2, użytek „Bp”, obręb Ruda, k.m. 8,
nr KW GL1S/00003961/3.
W dziale I-SP ww. księgi wieczystej wpisano prawo związane z własnością nieruchomości: „Każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działek nr 1614/213 i 1612/213 służy
nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 1615/213 objętą KW nr 33392 w myśl
§13 umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
i służebności gruntowej”. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywane nieruchomości stanowią:
– działki nr 2126/213 i 2127/213 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
i jednorodzinną (symbol planu MM1),
– działka nr 2136/213 – teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną
(symbol planu MM1) oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 2R-MN).
Na działce nr 2126/213 została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, porośnięte są
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Chryzantem
poprzez działkę nr 2136/213 przewidzianą 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 1/10
część w działce nr 2136/213 wynoszą:
– dla działki 2126/213 – 291.000,00 zł.
– dla działki 2127/213 – 268.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2022 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 09.02.2022 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działki 2126/213 – 14.600,00 zł,
– dla działki 2127/213 – 13.400,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Chryzantem, działka 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 8.0016.00, 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.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na okres 21 dni,
tj. od dnia 8.12.2021 r. do dnia 29.12.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 1021/507 o powierzchni 52968 m2, obręb Ruda, zapisanej na
karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00014838/2, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: 2P oraz 41KDW). Cena wywoławcza (netto) do
przetargu wynosi 6.281.000,00 zł.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Ruda Śląska informuje, że wzorem lat ubiegłych
w nadchodzącym 2022 roku będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym również osobie fizycznej
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 32 248-68-00, osobiście
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska p. 313, wysyłając e-mail
na adres: npp@ruda-sl.pl (podając imię, nazwisko oraz numer kontaktowy) lub poprzez stronę
internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: np.ms.gov.pl/zapisy

Wykaz planowanych dyżurów obowiązujący
od 1 stycznia 2022 roku
udzielający
pomocy prawnej
ADWOKACI
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

radcowie prawni
Nieodpłatna
pomoc prawna
Organizacje
pozarządowe
Nieodpłatna
pomoc prawna

adres
Urząd Miasta Ruda Śląska
– budynek B Nowy Bytom
– punkt nr 1
ul. Piotra Niedurnego 46
Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej Filia Nr 18
– Halemba – punkt nr 2
ul. 1 Maja 32
Powiatowy Urząd Pracy – Ruda
– punkt nr 3
ul. Ballestremów 16
Centrum Inicjatyw Społecznych –
Orzegów – punkt nr 4

Organizacje
pozarządowe
nieodpłatne
Poradnictwo
Obywatelskie

ul. Kardynała Augusta Hlonda 29
Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej Filia 15
– Kochłowice
– punkt nr 5 ze specjalizacją
nieodpłatnej mediacji
ul. Brzozowa 4

godziny pracy
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8.00-12.00
8.00-12.00
10.00-14.00
14.00-18.00
8.00-12.00

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

14.00-18.00
14.00-18.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00

poniedziałek:
wtorek:
środa
czwartek:
piątek:

10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
12.00-16.00
9.00-13.00

poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek
piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00

poniedziałek:
wtorek
w tym mediacje:
środa:
czwartek:
piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
16.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
11.00-15.00

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.
Lista wybranych działających na terenie miasta jednostek nieodpłatnego poradnictwa:
1. Fundacja Praw Dzieci, Plac Jana Pawła II 1/3a, 41-709 Ruda Śląska, tel. 605-090-799 – poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy domowej.
2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, tel. 503-060-016
– poradnictwo psychologiczne, pomoc społeczna, przemoc domowa, interwencja kryzysowa.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32 34403-23 – poradnictwo związane z pomocą społeczna, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Rudzie Ślaskiej, ul. Niedurnego 44, 41-709
Ruda Śląska – prawo ubezpieczeń społecznych.
5. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 77159-76 – poradnictwo dla osób bezrobotnych, zakładanie działalności gospodarczej.
6. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32 24490-11 – prawo konsumenckie.
7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709
Ruda Śląska, tel. 32 771-70-27 – w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych
uzależnień.
Szczegółowa lista jednostek znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (III piętro, naprzeciw
pokoju 311), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda
Śląska.

