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WYWIAD

Rudzkie muzeum „po nowemu”

– Muzeum po modernizacji czynne
jest od października zeszłego roku.
Czas, który minął od tego wydarzenia,
a więc ponad trzy miesiące, daje już
chyba odpowiednią perspektywę do
pierwszych podsumowań i ocen. Jak
Pani uważa, czy ta inwestycja była trafiona i czy w ogóle zwiedzającym podoba się muzeum w nowej odsłonie?
– Zarówno o budynku, jak i o wystawie
słyszę same komplementy. Na pewno
większa przestrzeń, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bogactwo eksponatów, atrakcyjna
wystawa, dodatki multimedialne, ale
przede wszystkim ludzie, którzy tworzą tę
instytucję, znakomici przewodnicy, są
źródłem tego pozytywnego odbioru. Cieszę się, że zarówno zaangażowanie pracowników muzeum, jak i miasta, przynosi
oczekiwane efekty.
– Może zatem w telegraficznym skrócie przypomnijmy, co zostało wykonane podczas remontu?
– Roboty budowlane były bardzo rozległe i objęły praktycznie cały budynek
– od dachu po piwnice. Przede wszystkim

zaadaptowano i przebudowano pomieszczenia po byłym komisariacie policji, wykonano dodatkową klatkę schodową wraz
z windą, przystosowano pomieszczenia
pod aranżację nowej wystawy stałej. Poza
tym wymieniono poszycie dachowe, wykonano nowe instalacje, monitoring wizyjny oraz system przeciwpożarowy. Wyremontowano również przestrzenie wystawiennicze i pomieszczenia biurowe,
a całość została dostosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Z kolei na
zewnątrz wymieniono schody od strony
frontowej, odrestaurowano elewację, która dodatkowo została podświetlona, odnowiono podwórko i ogrodzenie.
– Jaki był koszt remontu?
– Całkowity koszt inwestycji wyniósł
prawie 9,2 mln zł, z czego blisko 4 mln zł
pochodziło ze środków unijnych. Do remontu dołożyła się również GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, która przekazała na ten cel 333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.
– Jaki jest efekt tej inwestycji?
– Placówka zyskała ok. 900 m² i teraz
muzealnicy mają do dyspozycji ok. 1430 m²

powierzchni. Aż osiem sal zajmuje nowa
ekspozycja stała „Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie
Rudy Śląskiej”. Można zobaczyć, jak rodził się handel i przemysł, czy posłuchać
tajemnic Karola Goduli. Niejednej osobie
zakręci się łezka w oku, gdy odwiedzi
część dotyczącą życia codziennego na
Śląsku. Wielu z nas podobne „szranki”
czy „byfyje” pamięta z domu swoich
dziadków. Warto więc przyjść, dowiedzieć się czegoś nowego, ale też powspominać.
– Ile osób odwiedziło muzeum od
momentu otwarcia placówki po remoncie?
– Od początku października ubiegłego
roku było to prawie 2 tys. osób. W ciągu
dwóch pierwszych tygodni 2022 r. placówka gościła już ponad 150 zwiedzających. Najczęściej są to dzieci w wieku
przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych, dla których poza ekspozycją
przygotowywane są ciekawe warsztaty.
Dużą grupę stanowią również seniorzy,
dla których interaktywność ekspozycji
jest prawdziwym zaskoczeniem.

– Jakie są kolejne plany?
– W planach jest m.in. nowa strona internetowa, będą organizowane warsztaty
karnowałowe dla najmłodszych, a w lutym obchody związane z 80. rocznicą egzekucji publicznej czterech rudzian – Joachima Achtelika, Edmunda Kokota, Antoniego Tiałowskiego oraz Ignacego Nowaka. Rudzkiego muzeum nie zabraknie
również na mapie instytucji biorących
udział w kwietniowej Nocy Muzeów.
W bieżącym roku przypada 180. rocznica
urodzin Joanny Schaffgotsch, która też
będzie okazją do świętowania. Poza tym
pojawią się nowe wydawnictwa, bo o tym
aspekcie działalności muzeum nie można
zapominać. Dyrektor placówki, Krzysztof
Gołąb oraz pozostali pracownicy instytucji będą Państwa na bieżąco informować
o aktualnej ofercie instytucji.
– Kiedy więc można odwiedzić placówkę?
– Od połowy stycznia muzeum jest
otwarte dłużej. Od wtorku do piątku od
godz. 8.00 do 18.00, w soboty od 15.00
do 19.00, natomiast w niedziele od 13.00
do 18.00. Poniedziałek to dzień technicz-

Foto: UM Ruda Śląska

Zmodernizowane Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka działa w nowych godzinach. Wydłużony czas pracy placówki ma
przyciągnąć do niej jeszcze szersze rzesze zwiedzających. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie muzeum przeszło gruntowny remont, dzięki któremu zyskało nową przestrzeń, nowoczesne zaplecze, a przede wszystkim interaktywną, unikatową wystawę. Jej
częścią jest stała ekspozycja „Czas to pieniądz”, po której oprowadzają Joanna Gryzik i Karol Godula. O obecnej sytuacji instytucji
i opiniach zwiedzających rozmawiamy z wiceprezydent Anną Krzysteczko, odpowiedzialną za sektor kultury i sprawy społeczne.

ny, dlatego muzeum jest zamknięte dla
zwiedzających, ale wszelkie sprawy w sekretariacie, bibliotece i działach merytorycznych można załatwiać w godzinach
8.00-16.00.
– Skąd te zmiany?
Chcemy zwiększyć dostępność muzeum dla osób pracujących i liczbę indywidualnych zwiedzających. Nowe godziny otwarcia wprowadzone są testowo, po
kilku miesiącach i obserwacji statystyk
podejmiemy decyzję, czy tak już zostanie. Mam nadzieję, że te udogodnienia
dodatkowo zachęcą do odwiedzenia tego
wyjątkowego miejsca, do czego gorąco
wszystkich namawiam.
– Dziękuję za rozmowę.
JO
REKLAMA

Pranie, czyszczenie,
prasowanie odzieży,
MAGIEL ELEKTRYCZNY

Ruda Śląska-Halemba
ul. 1 Maja 119/E2

TEL. 530-124-204

Pranie i czyszczenie
pościeli,
kołder, poduszek,
obrusów, zasłon i firan
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MIESZKALNICTWO

Powstaną kolejne mieszkania komunalne

Foto: mat. pras.

52 mieszkania komunalne zostaną wybudowane przy ul. Bankowej w Rudzie Śląskiej. Plac budowy dla tej inwestycji został już przekazany. W ramach
przedsięwzięcia powstaną dwa budynki z podziemnymi garażami i przestrzenią rekreacyjną pośrodku. Koszt wspomnianego zakresu robót to prawie
18,5 mln zł. W większości zostanie on sfinansowany z dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowe mieszkania komunalne powstaną pomiędzy ul. Wolności a Bankową.
– W budżecie miasta na 2022 rok na
inwestycje mieszkaniowe zaplanowaliśmy ponad 30 mln zł, w tym niemal
8 mln zł na tegoroczne wydatki związane z budową przy ul. Bankowej. Jak
zwykle staraliśmy się o pozyskanie finansowania z zewnętrznych źródeł
– mówi prezydent miasta Grażyna
Dziedzic. – Projekt zakłada nawiązania do sąsiadującej zabudowy oraz
wkomponowanie zieleni – podkreśla.
Teren przy ul. Bankowej w Rudzie
ma powierzchnię ponad 3,3 tys. m².

Staną na nim dwa bliźniacze budynki,
z których każdy pomieści 26 mieszkań. – Budynki będą mieć trzy mieszkalne kondygnacje nadziemne i jedną
podziemną, w której znajdą się garaże,
rowerownia, pomieszczenie techniczne
i pomieszczenie na odpady – informuje
wiceprezydent Michał Pierończyk.
Zewnętrzny układ elewacji został
zainspirowany budynkiem znajdującym się przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Bankowej. Mieszkania będą
miały powierzchnię od 45 do 52 m²,

a do każdego lokalu przynależeć będzie komórka lokatorska znajdująca
się na danym piętrze. Główne wejścia
do budynków zostaną zlokalizowane
od strony wewnętrznego dziedzińca
między nimi.
Budynki będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
– główne wejścia zaprojektowano na
poziomie gruntu, kondygnacje podziemne z parterowymi będą łączyć windy, a w każdym budynku jedno mieszkanie będzie mieć powiększone otwory
drzwiowe oraz układ pomieszczeń pozwalający na swobodne korzystanie
przez osobę na wózku inwalidzkim.
Między budynkami powstanie przestrzeń rekreacyjna z porośniętym darnią dachem podziemnych garaży, placem zabaw, latarniami, ławkami
i miejscem na rowery. Co ciekawe,
zieleń zostanie wkomponowana również w same budynki. – Na widocznych ścianach garaży oraz zewnętrznej klatce schodowej przewidziano
zieleń pnącą – informuje Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji UM.
Koszt inwestycji to prawie
18,5 mln zł. – Ponad 11,2 mln zł pokrytych zostanie bezzwrotną dotacją
z Banku Gospodarstwa Krajowego
z tzw. Funduszu Dopłat. Dodatkowo
1,05 mln zł dofinansowania pochodzić
będzie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zaznacza Michał
Pierończyk. Plac budowy został już
przekazany wykonawcy, czas na realizację zadania to 20 miesięcy.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda
Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym nr 1479/3 o pow. 0.1914 ha,
k.m.1, obręb Stara Kuźnia, KW Nr GL1S/00052746/8, która położona jest przy ul. Energetyków w Rudzie Śląskiej, i zainwestowana jest kortami do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa mieszkań przy ul. Bankowej to jedno z założeń „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach
2021-2026”. Oprócz wspomnianej inwestycji jego istotną częścią jest warty 120 mln zł plan modernizacji zasobu mieszkaniowego, obejmujący m.
in. dalsze termomodernizacje budynków wielorodzinnych oraz ich przyłączanie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Przypomnijmy, że w 2019 r. do
użytku oddanych zostało 50 mieszkań
w nowym, 5-kondygnacyjnym budynku przy ul. Bytomskiej w dzielnicy
Orzegów. Inwestycja kosztowała
8 mln zł i w całości sfinansowana została z budżetu miasta. Aktualnie liczba mieszkań komunalnych w Rudzie
Śląskiej wynosi ponad 7,1 tys., a lista
oczekujących na przydział mieszkania
komunalnego liczy 792 pozycje.

WG
OGŁOSZENIA
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Badania wstępne
Badania okresowe
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
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
Termometria skórna
Audiometria
Spirometria
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SZPITAL MIEJSKI

Nadwaga u dziecka to wyzwanie dla całej rodziny

Foto: arch.

Od pół roku na Oddziale Pediatrycznym rudzkiego Szpitala Miejskiego realizowany jest program leczenia nadwagi i otyłości u dzieci. Mali pacjenci razem
z rodzinami po konsultacji lekarskiej i pod okiem dietetyka uczą się nowych nawyków żywieniowych, by zgubić zbędne kilogramy i uniknąć późniejszych
problemów zdrowotnych. O pierwszych rezultatach programu oraz wyzwaniach, jeżeli chodzi o walkę z nadwagą w wieku dziecięcym, rozmawiamy
z dr. Robertem Szylo, ordynatorem Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Bielszowicach.
opadł, a wraz z nim chęć do zmiany
nawyków na stałe.
– Proszę jeszcze powiedzieć o tym,
kiedy rodzice powinni zacząć martwić się o wagę swojego dziecka?
Czy odchudzanie można rozpocząć
bez względu na wiek dziecka?
– Jak najbardziej – jeżeli odbywa
się to pod kontrolą lekarza i dietetyka.
Programowanie nawyków żywieniowych rozpoczyna się w okresie niemowlęcym. Już wtedy powinniśmy
zwrócić uwagę na to, co dajemy dziecku i w jakich ilościach. Jeżeli dziecko
przez pierwsze lata życia będzie spożywać nadmierne ilości pokarmu nie-

współmierne do wydatku energetycznego, jest to prosta droga do nadwagi.
Powinniśmy myśleć o tym nawet
w przypadku 2-letnich, czy 3-letnich
dzieci. Jeżeli lekarz podczas badań bilansowych zauważy, że dziecko wykracza poza 95 czy 97 centyli (normy
dla dziecka), to należałoby się zastanowić nad zmianą nawyków żywieniowych. Następnie warto skonsultować dziecko z dietetykiem i ewentualnie poszerzyć diagnostykę o inne badania. Może się bowiem okazać, że
nadmierna masa ciała wynika np. z zaburzeń endokrynologicznych. Uczulam rodziców, aby pamiętać, dlaczego

tak ważne jest utrzymanie prawidłowej wagi u dziecka. Zbyt wysoka masa ciała może prowadzić m.in. do wad
postawy (koślawości kolan, płaskostopia), otyłości, która jest chorobą oraz
nadmiernego wzrostu cholesterolu
i trójglicerydów, a także do cukrzycy
typu drugiego, chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych, czy kamicy żółciowej. Jeżeli więc mamy
wątpliwości co do wagi ciała swojego
dziecka, sugeruję konsultację u lekarza POZ oraz kontakt z naszym oddziałem.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

– Ile dotychczas dzieci zostało zakwalifikowanych do programu oraz
jaki jest jego przebieg?
– Od czerwca ubiegłego roku przyjęliśmy około stu małych pacjentów
z nadwagą i otyłością oraz takich, których waga waha się na granicy normy.
Dzieci kierowane są do nas najczęściej
przez lekarzy poradni POZ, do których wcześniej została przekazana informacja, że taki program będzie realizowany na Oddziale Pediatrycznym
rudzkiego szpitala. Oczywiście, jeżeli
mamy na oddziale pacjenta, u którego
widzimy problem z prawidłową masą
ciała, również zachęcamy rodziców
do współpracy. Najpierw diagnozujemy problem i ustalamy wspólnie termin przyjęcia pacjenta na oddział.
Później dziecko przechodzi przez szereg badań m.in. krwi oraz jest konsultowane kardiologicznie i psychologicznie. Kluczowym momentem jest
rozmowa z dietetykiem. Nasza pani
dietetyk przeprowadza analizę składu
ciała dziecka oraz ustala razem z rodziną, jakie zasady żywieniowe obowiązują w domu. Okazuje się bowiem,
że często problem tkwi w nawykach
żywieniowych całej rodziny. To rodzice decydują o tym, co trafia na talerz
dziecka przy okazji podstawowych
posiłków, a dopiero później dochodzą
do tego ponadprogramowe przekąski.
Dietetyk edukuje również rodziców
oraz dzieci, w jaki sposób należy
sprawdzać etykiety produktów. Jeden
z naszych pacjentów pił bardzo dużo
soku pomarańczowego z oznaczeniem
na butelce ,,bez cukru”. Tymczasem
po przeanalizowaniu składu tego produktu okazało się, że dziennie ,,wypijał” on 20 łyżeczek cukru. Po wyeliminowaniu napoju z diety oraz wprowadzeniu innych zmian żywieniowych, nastąpiła redukcja masy ciała
w ciągu trzech miesięcy. Po pierwszej
wizycie pacjenta umawiamy się na
spotkanie za miesiąc. Przez ten czas

dietetyk daje pacjentom i rodzinie zadanie do wykonania – mają spisywać
wszystko, co jedzą każdego dnia. Na
tej podstawie wskazujemy pacjentom,
na co powinni zwrócić uwagę oraz co
powinni wykluczyć z diety. Są to ogólne zalecenia, jeżeli chodzi o przygotowywanie posiłków, ale nie ujmujemy
ich w formie indywidualnego menu,
bo taki sztywny plan często zniechęca.
– No właśnie. Jakie są rezultaty?
– W przypadku ok. 25-30 procent
przyjętych do programu pacjentów
nastąpiła oczekiwana redukcja masy
ciała. W pozostałych przypadkach
z różnych powodów efekty niestety
były niewielkie. Jak wspomniałem
– problem z reguły dotyczy nawyków
żywieniowych całej rodziny, a często
przerzucany jest na dziecko, które samo ma sobie ustalić, co może jeść,
a czego nie może. Nie jest pilnowane,
choć powinno być. Następnym problemem jest to, że młodzież ma zbyt
mało ruchu. Samo wprowadzenie diety bez obciążenia fizycznego nie przyniesie oczekiwanych efektów. Widzimy to po dzieciach, które unikają
zajęć
wychowania
fizycznego
np. w okresie dojrzewania i nie mają
żadnego innego ruchu. Kończy się na
tym, że rodzice z dzieckiem przychodzą po kilku miesiącach do lekarza
POZ z prośbą o zwolnienie z WF-u,
ponieważ dziecko męczy się w trakcie
zajęć. Męczy się dlatego, że nie ma
wydolności fizycznej, więc błędne
koło się zamyka. Poza tym część małych pacjentów, która do nas trafia,
wraz z rodzicami próbowała na własną rękę wprowadzać diety, polegające na eliminacji słodyczy czy tłustych
potraw. Z tym że liczono na błyskawiczne efekty, a na te trzeba zapracować przez kilka miesięcy. Problemem
jest więc brak szybkich rezultatów
– u części pacjentów, którzy po miesiącu nie zauważyli zmian, entuzjazm

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1445/24 o powierzchni 1462 m2 (użytki „LzIII”, „RIIIa”, „RIIIb”),
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2 (użytki „RIIIa”, „RIIIb”),
obręb Orzegów, zapisane na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00007869/6. W dziale III ww. księgi wieczystej znajdują się następujące wpisy:
– Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym wpisu polegającej na nieujawnieniu prawa
własności odnośnie działki nr 1089/14 powstałej w wyniku podziału działki nr 578/14 – na rzecz Województwa Śląskiego.
– Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością – ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej
numerem działki: 1088/14, 1090/14 na potrzeby konserwacji i usuwania awarii sieci uzbrojenia terenu na rzecz każdoczesnego właściciela sieci.
Powyższe wpisy nie dotyczą działek będących przedmiotem sprzedaży i nie mają wpływu na proces ich zbycia. Dział
IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Przetargi, które odbyły się w dniach 21.04.2021 r., 28.06.2021 r. i 27.09.2021 r., zakończyły się wynikami negatywnymi.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:
MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Nieznaczna część działki nr 1445/24 oznaczona jest symbolem:
ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, związanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 305.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Rokowania odbędą się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 14.02.2022 r.:
•
dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 15.300,00 zł z dopiskiem „zaliczka – ul. Akacjowa” 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 (powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00,
•
złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217)
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta ul. Akacjowa”,
•
przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania w dniu 21.02.2022 r. wymagane dokumenty i oświadczenia.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223) tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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BUDŻET OBYWATELSKI

Inwestycje obywatelskie gotowe

Przy Szkole Podstawowej nr 27 utworzono wielofunkcyjny plac zabaw.

W strefie relaksu na Ficinusie znalazły się atrakcje m.in. dla najmłodszych.

mował zagospodarowanie skarpy, montaż schodów i ławek, wyrównanie
i utwardzenie terenu oraz montaż urządzenia zabawowego. Wartość inwestycji
to ponad 269 tys. zł.
Nowy wielofunkcyjny plac zabaw powstał też przy Szkole Podstawowej nr 27.
Plac ten otacza bezpieczne dla dzieci
ogrodzenie panelowe, które zostało połączone z już istniejącym ogrodzeniem
otaczającym teren szkoły, a pod urządzeniami do zabawy zainstalowana została specjalna bezpieczna nawierzchnia.
Na placu zabaw zainstalowane zostały
dwie huśtawki sprężynowe jednoosobowe, huśtawka ważka na sprężynach,
huśtawka potrójna, urządzenia do zabawy takie jak: straż pożarna i labirynt,
karuzela tarczowa z siedziskami oraz
urządzenie wielofunkcyjne z dwoma
zjeżdżalniami. Na placu zabaw zamontowano także ławki i kosze na śmieci.
W ubiegłym roku zakończył się drugi
etap rozbudowy kolejnych odcinków terenowych tras rowerowych w Parku
Strzelnica w dzielnicy Bielszowice. W ramach inwestycji utworzone zostały trzy

Foto: UM Ruda Śląska

Przy SP nr 24 zrealizowano tzw. zadanie duże,
czyli budowę boisk do piłki nożnej i koszykówki.
trasy. Odcinek Super Flow ma długość
ok. 1000 m i składa się z około
10 zakrętów. Trudniejszy odcinek ma
około 250 m długości i wykorzystuje
walory terenowe wzgórza oraz przeszkody wykonane w części z drewna.
W miarę możliwości wykonano również
objazdy w postaci krętych north shore
– cienkich drewnianych kładek. Z kolei
trasa Free Ride ma około 115 m długości
i wykonana została z nawierzchni gruntowej. Wykonano także cztery przeszkody ziemne obok już istniejących. Trasy
zostały oznakowane. Na terenie inwestycji ustawione zostały dwie ławki, dwa
stojaki na rowery i kosze na śmieci, które nawiązują do występujących elementów małej architektury na terenie wykonanych wcześniej tras. Koszt wykonania
inwestycji to ponad 270 tys. zł.
W ramach budżetu obywatelskiego
2021 powstał również sensoryczny plac
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47
do nauki, zabawy i rozwijania zmysłów
w interaktywny sposób. Koszt tego
przedsięwzięcia to 265 tys. zł. Na placu
zabaw wymienione zostały piaskowni-

Foto: UM Ruda Śląska

huśtawką, dla bezpieczeństwa dzieci,
została zamontowana specjalna gumowa mata. Na tym jednak nie koniec.
Dzieci będą poznawały również świat
i zwyczaje pszczół dzięki sześciu dwustronnym znakom edukacyjnym. Z kolei latem przedszkolny plac zabaw
upiększy wysiana łąka kwietna, która
rozkwitnie kilkudziesięcioma gatunkami kwiatów. Warto dodać, że w ramach
tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wymieniony został fragment
przedszkolnego ogrodzenia oraz ustawiono sześć koszy na śmieci i dwa
ozdobne kosze „ule”. Wartość inwestycji to prawie 205 tys. zł.
Zakończyła się także budowa strefy
relaksu na zabytkowym osiedlu Ficinus,
naprzeciw budynku biblioteki przy
ul. Kubiny w Wirku. Zakres prac obej-

Foto: UM Ruda Śląska

W ostatnim czasie ukończone zostały
boiska do piłki nożnej i koszykówki, które powstały w Halembskiej Strefie Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 24.
Było to zadanie duże w ubiegłorocznej
edycji budżetu obywatelskiego. Na boisku do piłki nożnej wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej, zainstalowane
zostały także piłkochwyty oraz elementy
infrastruktury sportowej, czyli bramki,
kabiny dla zawodników oraz kosze na
śmieci. Z kolei boisko do koszykówki ma
nawierzchnię syntetyczną poliuretanową,
a także kosze do gry w koszykówkę, ławki oraz kosze na śmieci. Boiska posiadają
także oświetlenie i monitoring. Wartość
inwestycji to przeszło 870 tys. zł.
– To już trzeci etap rozbudowy Halembskiej Strefy Aktywności przy Szkole
Podstawowej nr 24 w Halembie w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki
wcześniejszym edycjom powstały tam:
boisko do siatkówki, skocznia do skoku
w dal oraz urządzenia do aktywności fizycznej – podkreśla Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu
korzystający z placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 im. Pracowitych
Pszczółek w Wirku mogą cieszyć się
z nowych atrakcji. Obiekt ten wzbogacił
się m.in. o dwa domki (w tym jeden
ze zjeżdżalnią) i dwie huśtawki (jedna
typu „bocianie gniazdo”, a druga sprężynowa), zainstalowano również takie
urządzenia do zabawy, jak: statek, samochód, koparka, osa, warsztat mechaniczny i pracownia florystyczna. Pod

Foto: UM Ruda Śląska

Budżet obywatelski Rudy Śląskiej na 2021 został zrealizowany w komplecie. Gotowe są już ostatnie inwestycje – boiska do piłki nożnej i koszykówki
w Halembskiej Strefie Aktywności, strefa relaksu na zabytkowym osiedlu Ficinus i trasy rowerowe w Parku Strzelnica. Najmłodsi skorzystają także
z placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 i 47, a także przy Szkole Podstawowej nr 27. – W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy wybrali do realizacji
jedno zadanie duże oraz dwanaście małych, z których wszystkie udało się już zakończyć. Dlatego zachęcam rudzian do korzystania z nowych inwestycji,
które powstały dzięki ich pomysłowości i zaangażowaniu – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu na placu zabaw
przy MP nr 37 pojawiły się nowe urządzenia.

ce, a także część ogrodzenia oraz furtka. Doposażono go także w kilkanaście
urządzeń do zabawy (jedno z nich zostanie dostawione w lutym przy korzystnych warunkach atmosferycznych), ustawiono też kosze na śmieci
oraz ławki.
Zakończone wcześniej zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2021 to:
budowa strefy street workout w Parku
Strzelnica, ustawienie na terenie miasta
koszy do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne, utworzenie ścieżki edukacyjnej
w dolinie Kochłówki, modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6, plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 21, nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego i wielofunkcyjne boisko
przy Szkole Podstawowej nr 21.
Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2021 r. wyniosła 4 122 640 zł,
z czego 1 042 640 zł na projekty duże
(koszt realizacji zadania wynosi więcej
niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do
280 tys. zł).
Natomiast w budżecie obywatelskim
na 2022 rok mieszkańcy wybrali do realizacji: doposażenie kompleksu Burloch
Arena w nowe atrakcje, wybieg dla psów
przy ul. Paderewskiego, plac zabaw przy
Miejskim Przedszkolu nr 35, rozbudowę
terenowych tras rowerowych w Parku
Strzelnica, pumptrack na Burloch Arenie, strefę odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 4, parking przy Szkole Podstawowej nr 3, plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 9, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 20, rewitalizację
skweru w rejonie ul. Katowickiej i Siekiela, modernizację ciągu pieszego pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorzka
i Zgrzebnioka oraz zagospodarowanie
terenu przy ul. Jankowskiego 6.
AL
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INWESTYCJE

Jest 100 mln zł na budowę „eneski”, ale brakuje 220 mln zł
– Formalnie moglibyśmy już przystąpić do rozpoczęcia procedury
związanej z ogłoszeniem postępowania na wybór wykonawcy tej inwestycji. Niestety musimy z tym jeszcze trochę poczekać, bo cały czas intensywnie pracujemy nad sfinansowaniem
całego przedsięwzięcia – wyjaśnia
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Budowa trasy N-S w kierunku północnym, czyli do granicy z Bytomiem
objęta
została
dofinansowaniem
z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w kwocie 100 mln zł. Informację
tę przekazał w grudniu premier Mateusz Morawiecki. Jednak dotacja ta
w pewnym stopniu wiąże miastu ręce,
jeżeli chodzi o pozyskanie pieniędzy
na budowę „eneski” w kierunku północnym z innych źródeł. – Umowa,
jaką otrzymaliśmy do podpisania
z kancelarii premiera, stanowi, że
przyjmując te pieniądze, nie możemy
pozyskiwać pieniędzy z budżetu Unii
Europejskiej na realizację tego samego zadania. To oznacza, że 100 mln zł,
które otrzymaliśmy, to teoretycznie jedyne zewnętrzne pieniądze, jakie mo-

gliśmy czy możemy otrzymać na realizację tej inwestycji. Analizujemy sytuację, wysłaliśmy zapytania do Ministerstwa Infrastruktury. Ciekawi jesteśmy, jakie będzie stanowisko w tym
zakresie. (...) Niczego nie przesądzamy, robimy wszystko, by te pieniądze
wykorzystać – zapowiedział podczas
ubiegłotygodniowej „Rozmowy Dnia
Radia Piekary” wiceprezydent Mejer.
Brakuje ok. 220 mln zł, a szacowana kwota 324 mln zł na budowę północnego odcinka trasy wyliczona została w połowie ubiegłego roku, więc
może się jeszcze zmienić. – W tej
chwili analizujemy też różne warianty
etapowania budowy trasy, wszystko po
to, aby jak najszybciej móc ruszyć
z pracami – przekazał Krzysztof Mejer.
Koncepcja trasy N-S w kierunku
północnym zakłada budowę dwóch
dwupasmowych jezdni rozdzielonych
pasem zieleni, czterech rond, drogi rowerowej oraz ciągów pieszych. Do
tego dochodzą obiekty inżynierskie
(np. wiadukty). Dokumentacja projektowa na budowę trasy N-S od DTŚ do
ulicy Karola Goduli w rejonie granicy

z Bytomiem została podzielona na
cztery odcinki. Trasa N-S w kierunku
północnym będzie miała blisko 5 km.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
rozpoczęła się budowa kolejnego etapu trasy N-S, obejmująca odcinek od
ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz
z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od węzła do ul. 1 Maja, rondo na
skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz
odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora. Następnie powstanie trasa do łącznika z autostradą
w ciągu ul. 1 Maja.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały trzy odcinki trasy
N-S. Mają one długość ok. 3,4 km.
Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi
nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym
z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała
ponad 48 mln zł.
Kolejny odcinek do użytkowania
przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do
ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km

Foto: mat. pras.

Miasto uzyskało zezwolenie na budowę trasy N-S od DTŚ do ulicy Karola Goduli! Problem jednak polega na tym, że choć Ruda Śląska otrzyma 100 mln zł
na budowę „eneski” w kierunku północnym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to nadal brakuje ok. 220 mln zł na realizację tego „nadprogramowego”
odcinka trasy.

Taki będzie przebieg trasy N-S w kierunku północnym (do Bytomia).
drogowego połączenia ul. Bukowej
z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap
trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości
1,4 km przebiega od ul. Bukowej do

ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała
blisko 54 mln zł.
Na budowę wszystkich zrealizowanych już odcinków miasto pozyskało
unijne dofinansowanie.
Joanna Oreł

BEZPIECZEŃSTWO

Mandaty i punkty karne w górę
Od 1 stycznia zmienił się taryfikator mandatów – kierowcy muszą liczyć się z dużo wyższymi grzywnami oraz większą liczbą punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym. Według nowych przepisów wysokość mandatów, jakie nałożyć może policja, wzrosła z 500 zł do 5 tys. zł, a maksymalna wysokość
grzywny, którą może orzec sąd – z 5 do 30 tys. zł.
mit ten wzrósł do 15. Tymczasem limit
wynosi 24 punktów (w przypadku doświadczonych kierowców, dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej
niż rok, jest to 20 pkt). Trzeba się pilnować, bo określono 12 wykroczeń, za
które jednorazowo można dostać
15 punktów karnych (m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu lub na nie wchodzącym, wyprzedzanie na przejściach
dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
przekroczenie dopuszczalnej prędkości
powyżej 50 km/h).
Foto: Pixabay.com

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu
drogowym wprowadzona została po ty,
by poprawić stan bezpieczeństwa na
drogach. Kierowców ma do tego ,,przekonać” po pierwsze podwyższenie wysokości grzywien za wykroczenia drogowe, a po drugie niektóre z nich mogą
zostać popełnione tylko raz. Powtórka
może zakończyć się utratą prawa jazdy
z powodu przekroczenia liczby punktów karnych. Przykładowo – dotychczas podczas jednej kontroli drogowej
kierowca mógł dostać maksymalnie 10
punktów karnych. Od nowego roku li-

OGŁOSZENIE

Dla Janiny i Stanisława Gagat!
Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
Niech otworzy się szufladka
I wyskoczą z niej życzenia:
zdrowia, szczęścia, powodzenia!
Nadto kwiaty, tort i kawę
Uroczyście śle wnuk Paweł!

Podwyższenie kar ma w założeniu doprowadzić
do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Ponadto kierowcom po kieszeniach
dadzą wyższe mandaty. Nieustąpienie
pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy jazda po chodniku, to w tej chwili minimum 1,5 tysiąca złotych grzywny.
Dodatkowo, jeśli sprawca spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa

pieszego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Minimum 1 tysiąc złotych grzywny
zapłaci kierowca, który nie zastosuje
się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym. Nowe przepisy wprowadzają też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów

i grzywnę minimum 1,5 tysiąca złotych
za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień.
Wprowadzono także wyższe grzywny,
m.in. nawet 5 tysięcy złotych za przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h,
kierowanie pojazdem mechanicznym
w stanie po użyciu alkoholu – minimum 2,5 tysiąca złotych, nieprawidłowe przechodzenie lub przejeżdżanie
przez przejazd kolejowy – minimum
2 tysiące złotych, a niewskazanie tego,
komu powierzyliśmy do kierowania
nasz pojazd – do 8 tysięcy złotych.
O tym, że mandaty za wybrane wykroczenia „poszybowały” od nowego
roku przekonał się niedawno 23-letni
mieszkaniec Rudy Śląskiej, który przekroczył prędkość aż o 43 km/h. Amatora szybkiej jazdy zatrzymali na ulicy
Wojska Polskiego policjanci ze świętochłowickiej drogówki. Urządzenie do
mierzenia prędkości wskazało policjantom 83 km/h na drodze z ograniczeniem
do 40 km/h. Policjanci ukarali rudzianina mandatem w kwocie 1000 złotych.
Mężczyzna otrzymał również osiem
punktów karnych.

JO
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AKCJA CHARYTATYWNA

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

,,Dzieci dzieciom”,
czyli od czytania do pomagania

– Inicjatywa polegała na podzieleniu się z dziećmi potrzebującymi
w Rudzie Śląskiej ubrankami oraz
dbaniu o ekologię poprzez „recykling”
ubrań. Przedszkolacy wraz z rodzicami świetnie się spisali i przygotowali
ubranka tematycznie dla dzieci od
pierwszych miesięcy do 18. roku życia.
Ubranka musiały być czyste i posegregowane porami roku oraz rozmiarami
– przekazuje Izabela Zug-Tompalska,
nauczycielka w MP nr 12 oraz pomysłodawczyni akcji.
Została ona zorganizowana po raz
trzeci, z tym że wcześniej obejmowała
swoim zasięgiem placówki w Chorzowie, Bytomiu i Zabrzu. Pomysł zrodził
się z innej inicjatywy, czyli projektu
,,Czytanie na ekranie” organizowanym
przez Izabelę Zug-Tompalską wspólnie z Agnieszką Płaszczyk z Centrum
Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” MBP. – W treściach czytanych
bajek często pojawiają się wątki o niesieniu pomocy innym, dlatego też po-

Foto: arch. prywatne

Przedszkolaki, ich rodzice oraz kadra Miejskiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Goduli postanowili podzielić się dobrem, a konkretnie podarunkami z podopiecznymi rodzinnego domu dziecka w Wirku, placówki wsparcia dziennego z Rudzie i pogotowia
opiekuńczego w Goduli. W ramach akcji ,,Dzieci dzieciom” w miejsca te traﬁły paczki z ubraniami.

Świątecznie opakowane podarunki traﬁły do domów potrzebujących dzieci.
stanowiliśmy treści te wcielić w życie
razem z naszymi przedszkolakami
– mówi Izabela Zug-Tompalska.
W akcję zaangażowało się ponad
120 przedszkolaków (wszyscy pod-

opieczni MP nr 12) oraz ich rodzice,
a także pedagogowie i dyrekcja. Dzięki temu obdarowanych zostało ok. 100
innych dzieci.
Joanna Oreł

ogłasza sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
samochodu służbowego marki Mercedes Benz Viano o numerze
rejestracyjnym SL 47000, wycofanego z użytkowania
przez Urząd Miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest
samochód marki Mercedes Benz Viano, o numerze rejestracyjnym SL 47000,
który został wycofany z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
Licytacja odbędzie się 07 lutego 2022 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 213
(II piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Kwota wywoławcza wynosi 35 000,00 zł brutto.
Dane samochodu:
Marka pojazdu
Mercedes Benz
Model
Viano 3.0 CDI V 6
Nr rejestracyjny
SL 47000
Rodzaj pojazdu
samochód osobowy
Rodzaj silnika
diesel
Pojemność silnika
2987 (cm3)
Moc silnika
150 kW
Rok produkcji
2008
Data pierwszej rejestracji
17.12.2008 r.
Stan licznika
267 987 km
Barwa nadwozia
Czerwień bursztynowa
W licytacji mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu się
z treścią ogłoszenia (zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl), w terminie do 07 lutego
2022 r., do godz. 10.30 dokonają wpłaty wadium w wysokości 3 500,00 zł oraz przed
otwarciem licytacji przedłożą Komisji Licytacyjnej wymagane dokumenty, tj. dowód
wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 lub w kasie Urzędu Miasta (pokój nr 13 na parterze budynku Urzędu przy
Placu Jana Pawła II 6). Uczestnikom którzy nie wygrali licytacji, zwraca się wadium niezwłocznie po licytacji. Wygrywający licytację ponosi wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy.
Samochód można oglądać na parkingu obok Urzędu Miasta, w terminie do 4 lutego
2022 r., w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Administracyjnym: 32 244-90-91.
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Kartki dla seniorów

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto. Nie każdy może je jednak świętować w gronie najbliższych. Dlatego też nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Lompy
w Rudzie Śląskiej wraz z oddziałem przedszkolnym zorganizowali akcję „Kartka dla seniora”
dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej ,,Senior” w Orzegowie.

OGŁASZA:
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

Foto: SP nr 4

1. 306 z obrębu 0001 Ruda, o powierzchni 0,1414 ha oraz
2. 393/314 z obrębu 0001 Ruda, o powierzchni 0,1883 ha
Cena wywoławcza netto: 396.000,00 zł
Termin przetargu: 27.01.2022 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie PGNiG S.A. w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, bud. C6, sala konferencyjna nr 206.

Kartki traﬁły już do pensjonariuszy DPS „Senior”.
– SP nr 4 w Rudzie Śląskiej jest postrzegana jako
mała szkoła z wielkim sercem. Możliwość sprawiania radości poprzez niesienie pomocy przez uczniów,
nauczycieli, pracowników i rodziców jest zaszczytem. Zbliżające się święto, Dzień Babci i Dziadka,
jest szczególną okazją do składania życzeń – zdrowia i szczęścia dla wszystkich babć i dziadków. Piękne życzenia kierujemy również do pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej. Każda kartka wykonana przez dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów jest wyrazem wdzięcz-

ności i szacunku za trud wychowania, za miłość
i uśmiech. Za to, że zawsze możemy liczyć na Waszą
pomoc i wsparcie – mówi Grażyna Kukiełka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 na Czarnym Lesie.
Na kartkach przygotowanych własnoręcznie
przez dzieci i nauczycieli z SP nr 4 dla pensjonariuszy ,,Seniora” znalazły się oprócz ozdób życzenia
w formie wiersza przygotowanego przez Monikę
Czoik-Nowicką – nauczycielkę, która była inicjatorką akcji. Upominki zostały już przekazane rudzkim
seniorom.
JO

https://przetargi.pgnig.pl/immobility/details/
ImmobilityListDetails.xhtml?iDemand=760
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Tel. 607-468-787
Baran – Dostaniesz kolejną
szansę, by uratować relację, na
której Ci zależy. To, co zrobisz, wpłynie na całą Twoją
przyszłość.
Byk – Łamanie kości może Ci
doskwierać na zmianę pogody, ale poza tym będziesz się
cieszyć doskonałym zdrowiem.
Bliźnięta – Masz skłonności
do kierowania i rządzenia, ale
nie narzucaj innym swojej
woli za wszelką cenę.
Rak – Odrobina szaleństwa
nie zaszkodzi Ci. Właśnie teraz zrób coś, czego dawno nie
robiłeś. Nie tłumacz się nikomu.
Lew – Rozważasz problem,
z którym wcześniej nie można
było się uporać. To otworzy
przed Tobą drogę do sukcesu.
Panna – Nie wywołuj sporów,
możesz przez nie sporo stracić. Zyskasz, jeśli się wyciszysz i otworzysz na kompromis.
Waga – Randka, na którą się
wybierasz, korzystnie odmieni Twoje życie. Silna namiętność przyniesie wielkie szczęście.
Skorpion – Nie odkładaj nic
na później. Masz okazję dokonać czegoś, co będzie powodem do Twojej wielkiej dumy.
Strzelec – Większe dochody
osiągniesz dzięki własnym
pomysłom. Wszystko, co zaplanujesz, przyniesie oczekiwany zysk.
Koziorożec – Unikaj pośpiechu, bo tylko dołożysz sobie
problemów. Osiągniesz wyznaczony cel. Stawiaj krok za
krokiem.
Wodnik – Romantyczne przeżycie przywróci Ci radość życia. Poczujesz, że jest przy
Tobie ktoś, w kim masz wielkie oparcie.
Ryby – Krok po kroku zbliżać
się będziesz do zwycięstwa,
choć mogą kusić Cię sprawy,
które to nieco skomplikują.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

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

PIONOWO: 1 – podwodna część budowli, 2 – bóg kananejski, 3 – dawny
student, uczony, 4 – pijak, 5 – pies Nel,
6 – używana powłoka antykorozyjna,
7 – warstwa wapnia i łupków, 10 – ojczyzna Odyseusza, 13 – zwierzę juczne,
14 – człowiek surowych zasad, 16 – gatunek sardynki, 17 – dla Żyły, Małysza,
18 – Ochra, 19 – przesunięcie pracownika, 21 – kamizelka ratunkowa, 22 – pirat
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KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
POZIOMO: 1 – świecznik wiszący,
5 – samica dzika, 8 – trąd, 9 – mit. słow.
Hades, 11 – wygnany z ojczyzny,
12 – konny zaprzęg, 15 – odpoczynek,
laba, 17 – oświata, uczenie się, 20 – wermut jugosłowiański, 21 – papuga zielona z Nowej Zelandii, 24 – stan zniszczenia, 25 – kamień ałunowy, 28 – impuls
siły, 29 – rzeka w Turcji i Iraku, 32 – powiadomienie pocztowe, 33 – morski jamochłon, 36 – amerykański krewniak
jelenia, 39 – imię żeńskie z „Pana Tadeusza”, 42 – opera Leoncavalla, 43 – larum, 45 – winna palma, 46 – ozdobna
tkanina, 47 – gatunek papugi.
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morski, 23 – jaszczurka bez nóg,
26 – grekokatolicy, 27 – mit. gr. nimfy,
opiekunki małego Zeusa, 30 – perski
utwór poetycki, 31 – ignam, 34 – miasto
portowe w Japonii, 35 – ozdoba tałesu,
37 – miasto w Rosji nad Morzem Czarnym, 38 – siły zbrojne państwa. 40 – mit.
gr. matka Kastora i Polluksa, 41 – rodzaj
nabrzeża, 44 – mniszka buddyjska.
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Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda ŚląskaOrzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma
jedna osoba spośród tych, które nadeślą
na adres redakcji (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 kuponu z krzyżówki „WR 43” zapraszamy do redakcji
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (pod nr 889-771-365) – panią
Elżbietę Szulik. Prawidłowe hasło brzmi:
„Wiatr życiem kołysze”.
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| POLECAMY
Adrian Markowski

Na tabliczkę sposób
łatwy, bez wkuwania
szóstka z matmy

Niczego nie trzeba uczyć się na pamięć!
Kłopoty z tabliczką mnożenia? Bez paniki!
Po przeczytaniu tej książki miną jak zły sen.
Dziecko nauczy się nie tylko, jak radzić sobie
z tabliczką mnożenia, ale jak nie bać się matematyki, lubić ją i czerpać z niej radość.
Jest jeszcze jedna, dobra wiadomość:
niczego nie będzie się uczyć na pamięć! Dla
niektórych dzieci uczenie się tabliczki mnożenia na pamięć to prawdziwa męczarnia.
Ta książka udowadnia, że zamiast wkuwać,
można po prostu bawić się liczbami. Dzięki
niej, jeśli tylko dziecko nie będzie mieć pewności, co do wyniku mnożenia, policzy go
w pamięci – szybko i bez niczyjej pomocy.
Co więcej, sztuczki, które pozna przy okazji,
pomogą mu w przyszłości w nauce matematyki.
Potraktujcie tę książkę jak przygodę.
Niech to będzie wyprawa po skarb. By go
odnaleźć, wystarczy odrobina ciekawości,
cierpliwości i wyobraźni.

Jessica Pan

Zuzanna Gajewska

Humorystyczna opowieść o wewnętrznym
przewrocie.
Co by się stało, gdyby nieśmiała introwertyczka żyła przez rok niczym najprawdziwsza
towarzyska ekstrawertyczka? Co by było, gdyby
świadomie i dobrowolnie stawiała się w niebezpiecznych sytuacjach społecznych, których
normalnie unikałaby za wszelką cenę? Jessica
Pan postanawia to sprawdzić.
Kiedy Jess znalazła się bez pracy i przyjaciół,
nie mogła powstrzymać się od rozważań, jak
mogłoby wyglądać jej życie, gdyby była choć
trochę bardziej… otwarta. Gdyby podążała za
potrzebą nowych doświadczeń. Gdyby poznawała wciąż nowych ludzi. Gdyby bardziej od
chęci powrotu do domu przywiązana była do
stołka przy barze. Złożyła więc sobie przysięgę: przez rok postara się żyć tak, jak nigdy nie
chciała. Improwizacje, samotne wakacje, rozmowy z nieznajomymi w metrze – to tylko kilka
z punktów realizowanych podczas jej podróży
w głąb siebie… której natychmiast pożałowała.

Ewelina Zawadzka, właścicielka zakładu
pogrzebowego w Młynarach, samotna matka
czteroletniej Karoliny, wiedzie spokojne i stabilne życie – aż do dnia, gdy podczas gwałtownej burzy koło dawnego młyna wodnego
zostaje znaleziona martwa kobieta, Marzena
Tolak, blogerka, która niedawno wraz z rodziną zamieszkała w dawnym browarze. Policja
podejrzewa zabójstwo, jednak sprawę przysłania śmierć kilkunastu osób w tragicznym
wypadku autobusu, zgniecionego przez
przewracające się w czasie nawałnicy drzewa. Ciało Marzeny z powodu braku miejsc
w elbląskim prosektorium traﬁa do zakładu
Eweliny.
Jest to początek zaskakującej serii wydarzeń, które bez reszty pochłaniają główną
bohaterkę. Martwa kobieta nie była jej obca
– znały się, spotykały, a feralnego popołudnia Ewelina opiekowała się córeczką denatki. Była też świadkiem dziwnych sytuacji,
które ją niepokoiły.

Ekstra rok z życia
introwertyczki

Burza

Anna Karpińska

Bądź blisko

Życie przybiera różne kolory. Nigdy nie jest
czarno-białe, a czasami nawet potraﬁ zaskoczyć paletą barw.
Kontynuacja książki „Kiedy nadejdziesz”,
która bardzo poruszyła czytelniczki, wywołała
emocje i nie pozwoliła o sobie zapomnieć.
Ciąża Marii, która nosi dzieci Aleksandry,
przebiega nie bez problemów.
Komplikują się również stosunki obu bohaterek z ich mężami. Kiedy wychodzi na jaw
tajemnica, nikt nie przypuszcza, że ujawnią się
dużo bliższe stosunki pomiędzy paniami aniżeli te wynikające jedynie z umowy.
Dla dobra dzieci zarówno Aleksandra, jak
i Maria muszą stawić czoło trudnościom. Czeka je długa droga do osiągnięcia emocjonalnej
i ﬁnansowej stabilizacji. Obie próbują również
zawalczyć o miłość.
Czy jednak wystarczy im sił i determinacji?
Czy realizując cel, nie zatracą samych siebie?
Czy dane im będzie zakosztować szczęścia?
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W kręgu poezji lagrowej
więźniarek KL Ravensbrück
Już po raz VIII młodzież z całego kraju zmierzy się z tematyką poezji i prozy obozowej.
Rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać uczestnictwo do 28 lutego br.
Właśnie ruszyły zapisy. Galę ﬁnałową zaplanowano na 6 kwietnia. Odbędzie się ona
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. Organizatorami konkursu są
Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz miasto. Przedsięwzięcie
objęte jest honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
Konkurs skierowany jest do
uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. – To wyraz oddania hołdu oﬁarom zamordowanym
w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym byłym
więźniarkom obozu – mówi Maria
Lorens, pomysłodawca konkursu,
córka byłej więźniarki KL Ravensbrück – Katarzyny Matei.
– Cieszę się, że tegoroczna edycja
będzie miała charakter stacjonarny
i będziemy mogli spotkać się z ﬁnalistami na uroczystej gali w Rudzie
Śląskiej. W ubiegłym roku nie chcieliśmy rezygnować z pielęgnowania
pamięci o byłych więźniarkach
KL Ravensbrück, dlatego zdecydowaliśmy o przeniesieniu konkursu do
sieci. Pomimo zmiany formuły
w przesłuchaniach wzięło udział
285 osób z całej Polski – mówi Anna
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy
Śląskiej, współorganizator konkursu.
– Mam nadzieję, że ta edycja również
przyciągnie tylu chętnych młodych
ludzi do wzięcia udziału w konkursie
i upamiętnienia losów byłych więźniarek – dodaje.
Zadaniem każdego z uczestników
będzie wybór i przygotowanie recytacji dwóch utworów: jednego wiersza i jednego fragmentu prozy z podanego przez organizatorów spisu,
który zawiera przede wszystkim
wspomnienia więźniarek KL Ravensbrück. Z tych zbiorów pochodzi
też hasło przewodnie konkursu:
„Człowiek w niewoli staje się jak
ptak, któremu połamano skrzydła.
Taki ptak najczęściej umiera”. Autorką tych słów jest była „ravensbrüczanka” – Maria RutkowskaKurcyusz.

Zgłoszenia do konkursu na podstawie czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia przyjmowane są przez
właściwych terytorialnie koordynatorów konkursu do dnia 28 lutego
(dla naszego województwa jest to
– Ewelina Małachowska, OIPN Katowice: ewelina.malachowska@ipn.
gov.pl, tel. 32 207-07-14).
Półﬁnały konkursu odbywać się
będą w dniach 14, 15, 16, 17 lub
18 marca. – Dokładny termin oraz
miejsce poda właściwy terytorialnie
koordynator konkursu/organizator
półﬁnału. Komisje konkursowe
w etapie półﬁnałowym wyłonią ﬁnalistów, którzy wezmą udział w gali
ﬁnałowej i w spotkaniu w Katowicach – wyjaśnia Ewelina Małachowska z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Katowicach.
Gala ﬁnałowa konkursu odbędzie
się 6 kwietnia w Miejskim Centrum
Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie
Śląskiej.
– Finalistów zaprosimy do Katowic już 5 kwietnia, by młodzież i ich
opiekunowie mieli szansę bliżej się
poznać. W czasie spotkania z Marią
Lorens, pomysłodawczynią konkursu
oraz córką więźniarki Ravensbrück,
będzie okazja, by wejść w tematykę
konkursu, posłuchać o historii tego
wyjątkowego obozu koncentracyjnego i dowiedzieć się czegoś więcej
o autorkach prozy i poezji lagrowej
– zapowiada Ewelina Małachowska.
Nagrodą główną w konkursie dla
wszystkich ﬁnalistów i ich opiekunów będzie wyjazd i odwiedzenie
Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück w Niemczech w dniach
22-25 kwietnia.
Podstawę do ogłoszenia konkursu
stanowi uchwała Senatu Rzeczypo-

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości (pomieszczeń) do oddania w użyczenie MKS „Pogoń
Ruda Śląska” na okres 3 lat, znajdujących się w budynku zaplecza sportowego w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ulicy Czarnoleśnej 14, z przeznaczeniem do realizacji celów statutowych (rekreacyjno-sportowych).
Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska i MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera
14a, 41-709 Ruda Śląska.

WOKÓŁ NAS | 19.01.2022

spolitej Polskiej z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o oﬁarach niemieckiego nazistowskiego Obozu
Koncentracyjnego KL Ravensbrück.
Organizatorów konkursu wspierają
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz
Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Ponadto w realizację konkursu są zaangażowani
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
oraz Ośrodek dla Niepełnosprawnych
im. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rudzie Śląskiej.
Regulamin konkursu oraz karta
zgłoszenia dostępne są na stronie:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/
katowice/konkursy-i-projekty/ogolnopolski-konkurs-re.
IM
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ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ O DECYZJACH W SPRAWIE
ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW RSM W 2022 R.
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że w związku
z epidemią koronawirusa w Polsce w kwestii zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółdzielni:
1.

Nadal obowiązuje art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.03.2020), który stanowi, że – cytat:
„Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.” – koniec cytatu.
Tym samym stan prawny w kwestii zwoływania Walnych Zgromadzeń nie zmienił się, stąd Zarząd w chwili obecnej nie przystępuje do organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
tj. w czasie obowiązywania ww. stanu epidemii koronawirusa w Polsce.

2.
3.

Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostanie po odwołaniu stanu epidemii w terminie nie dłuższym niż
6 tygodni.
O kolejnych decyzjach niezwłocznie poinformujemy Członków RSM.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

41-700 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 pierwszy przetarg ofertowy na zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu boksu
garażowego nr 11 przy ul. Norwida 26 w Rudzie Śląskiej
na dzień 2.02.2022 r. o godz. 10.00.
Wysokość
wadium
+ koszt
przetargu
z VAT

Uwagi

5

Adres lokalu

Pow.
w m2

Stawka ekspl.
wywoławcza
zł/m2/mc NETTO

1

2

3

4

10,00 zł

500,00 zł +
123,00 zł

boks garażowy nr 11
przy ul. Norwida 26

16,53 m2

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjściową netto podaną w kolumnie nr 3 powyższej tabeli.
Warunki uczestniczenia w przetargu:
1.

Złożenie w Sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Najem boksu garażowego nr 11 przy
ul. Norwida 26” w terminie do dnia 1.02.2022 r. do godziny 14.00.

Druk oferty przetargowej można pobrać w Dyrekcji RSM w Dziale Członkowsko-Lokalowym (p. 100), Registraturze (p. 121) oraz na stronie internetowej www.rsm.com.pl w zakładce „Druki” pod pozycją nr 27.
2.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie
500,00 zł oraz koszty przetargu w kwocie 123,00 zł przelewem na konto Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PKO BP S.A. nr 43 1020 2401
0000 0302 0039 3751) do dnia 01.02.2022 r. do godziny 14.00, a wydruk dokumentujący przelew dołączyć do oferty.
Oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy),
b) adres i nr boksu, na który składana jest oferta,
c) proponowaną wysokość stawki eksploatacyjnej, wyższą o co najmniej 0,50 PLN stawki wywoławczej podanej w kolumnie nr 3).
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.

1.

KAMIENIARSTWO

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 2.02.2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1 (pokój 317) przy udziale oferentów
za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najwyższa, będzie
zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe (równej wysokości 3-miesięcznego czynszu brutto ustalonego w wyniku przetargu), którą
nowy najemca będzie zobowiązany uzupełnić przed przejęciem boksu.

Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%
NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz paraﬁalny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

w w w. k a m i e n i a r s t wo. s l a s k . p l | t e l . 5 0 1 - 3 0 3 - 6 2 8 , 5 0 7 - 0 9 0 - 2 4 1

Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty
wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości
3-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę.
W przypadku niewygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane
konto bankowe nie później niż w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia
o wyniku przetargu.
Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 31.01.2022 r. w godz.
14.00-16.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 100)
lub pod nr telefonu 32 248-24-11 (wew. 209 lub 290).
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość
o śmierci

śp. Bazylego Tyszkiewicza
Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska w latach 1994-1995,
Radnego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska I i II kadencji.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Pani Annie Płachcie
wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MAMY

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Zamówień Publicznych UM Ruda Śląska

Panu Mariuszowi Gołkowskiemu
pracownikowi Administracji Nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Umiera się nie po to, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej”.
Paulo Coelho

Pani Annie Płachcie
pracownikowi Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni
wdzięczną pamięcią żywych”.

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bazylego Tyszkiewicza

Radnego I i II kadencji Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta
Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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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.
Łazienka – kompleksowo. Remont – mieszkań, domów. Tel. 505-055-024.
Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-668-930.

Firma MykMykBud przyjmie zlecenia. Docieplenia, wykończenia wnętrz. KONKURENCYJNE CENY. KONTAKT, tel. 797-187-188.
Remonty mieszkań, łazienek. Instalacje
wodne, elektryczne, kafelkowanie, gładź, malowanie, tapetowanie. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 509-486-250.

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

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.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

PRACA

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

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

POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel.
32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C.
firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu. Szybka transakcja. Tel. 536-594-701.

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

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

Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. Tel.
737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Bazylego Tyszkiewicza

Radnego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska I i II kadencji,
Przewodniczącego Zespołu ds. Aktywizacji Osób Starszych w latach 2015-2020,
naszego Kolegi.
Rodzinę i Bliskich Zmarłego
prosimy o przyjęcie kondolencji i wyrazów głębokiego żalu.
Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska

Valdi Plus Mikołów zatrudni: kucharza, cukiernika, pomoc kuchenną i sprzątaczkę. CV
proszę wysyłać na adres: valdiplus@valdiplus.pl
lub kontakt tel. 32 330-05-62.
Pracownik porządkowy teren zewnętrzny,
z prawem jazdy, Ruda Śl., 20 zł netto/godz., tel.
668-085-925.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych, tel. 603-975-040.

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.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli, z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będą stanowiące całość gospodarczą niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 444 m2, położone
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5484/563 o powierzchni 341 m², zapisana w KW nr GL1S/00021600/7,
– 562 o powierzchni 103 m², zapisana w KW nr GL1S/00020172/0,
Opisane powyżej działki zapisane są na karcie mapy 3 obręb Bielszowice oraz w podanych wyżej księgach wieczystych
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działy III i IV tych ksiąg są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr PR.0007.93.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.07.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 5110, nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: 8MN) – działki nr 5484/563i 562 oraz fragmentarycznie drogi publicznej klasy „dojazdowej” (symbol planu:
11KDD) – działka nr 5484/563. Na działce o oznaczeniu geodezyjnym 5484/563 wyznaczona jest nieprzekraczalna linia
zabudowy.
Zbywane nieruchomości są niezagospodarowane, zatrawione, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
i handlowej. Działka nr 5484/563 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic: ks. Józefa Niedzieli i Władysława Broniewskiego. W celu lokalizacji zjazdu na nieruchomości, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do
Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 85.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 1.03.2022 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 22.02.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 4.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. ks. Józefa
Niedzieli” przelewem na konto: 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 przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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Piłka ręczna

Dart

Awans juniorek Zgody
do 1/8 Mistrzostw Polski

Rudzkie Stowarzyszenie Darta
podsumowało sezon 20/21
Rudzkie Stowarzyszenie Darta podsumowało sezon 2020/21 podczas
piątkowego (14.01) spotkania w Świętochłowicach. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii
COVID-19, mijający sezon zakończył
się pół roku później, niż pierwotnie
zakładano. Mimo tych trudności
w rozgrywkach Rudzkiej Ligi Darta
wzięło udział dziewięć drużyn i 75 zawodników. Ostatecznie ligę wygrał
zespół Joy przed drużynami Joy 2 oraz
Relaks.
Piątkowe spotkanie było okazją do
rozdania okolicznościowych pucha-

Foto: DK

dwie drużyny – Zgoda oraz wspomniany SPR Arka Gdynia. W 1/8 Mistrzostw
Polski
szczypiornistki
z Bielszowic zmierzą się z MKS PR
Gniezno, SPR Pogoń 1945 Zabrze
oraz MKS Kusy Szczecin. Turniej
odbędzie się w Gnieźnie.
Wśród zawodniczek z Rudy Śląskiej największą skutecznością popisały się Oliwia Szewczyk oraz Joanna Kania, które zdobyły odpowiednio
24 oraz 21 goli w trzech spotkaniach.
Z kolei trzecia Natalia Szydełko zdobyła 16 bramek.
W zespole Zgody łącznie zagrało
16 zawodniczek w wieku od 16 do 18
lat.

DK

Piłka nożna

Rudzkie Stowarzyszenie Darta rozdało puchary za poprzedni sezon.

Jakub Kamiński, 19-letni skrzydłowy Lecha Poznań, który wychowywał
się w Orzegowie, od lipca będzie zawodnikiem VfL Wolfsburg. Oba kluby
10 stycznia potwierdziły informację
o zmianie barw reprezentanta Polski.
Według ustaleń mediów całkowity
koszt transferu wyniesie ponad 10 milionów euro.
W związaniu się ze sportem Kamińskiemu w pewności pomogło pochodzenie. Dziadek Jakuba był piłkarzem,
a jego rodzice zajmowali się akrobatyką sportową w klubie MAKS Ruda
Śląska. Rudzianin siłą rzeczy więc
uczęszczał na treningi akrobatyki.
Oprócz tego grał w siatkówkę, badmintona, koszykówkę oraz piłkę ręczną.

Natomiast swoje pierwsze kroki piłkarskie stawiał w Szombierkach Bytom.
W 2015 roku, mimo zainteresowania ze strony Górnika Zabrze oraz Legii Warszawa, Kamiński trafił do akademii Lecha Poznań. Od debiutu
w barwach Lecha w 2019 roku do dziś
Jakub w Ekstraklasie wystąpił 71 razy,
strzelił 11 bramek. W reprezentacji
Polski zagrał jedno spotkanie
– 5 września 2021 roku z San Marino
w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
VfL Wolfsburg ma historię klubu,
który chętnie sięga po polskich piłkarzy. W barwach „Wilków” grali m.in.
Jakub Błaszczykowski, Jacek Krzynówek, Andrzej Juskowiak czy
Krzysztof Nowak.
DK

Zmarł Janusz Slatinschek,
były piłkarz rudzkich klubów
Urania Ruda Śląska poinformowała
o śmierci Janusza Slatinschka, byłego
piłkarza klubu, a także Grunwaldu Ruda Śląska. Slatinschek rozpoczął swoją piłkarską przygodę w klubie z Kochłowic, w którym grał od 1992 do
1996 roku. Następnie trafił do Grunwaldu, gdzie z przerwą na ekstraklasowy epizod w 1998 r. występował do
2003 roku.
W późniejszych latach Janusz Slatinschek grał również w Gwarku Tarnowskie Góry. Największym sukcesem
zespołu z Halemby w czasach gry popularnego „Ladina” był awans do
II ligi (drugi poziom rozgrywkowy)
w sezonie 1997/98. Slatinschek zdobył
wówczas gola w ostatniej minucie dogrywki meczu barażowego z Polarem
Wrocław, co zadecydowało o promocji
Grunwaldu. W kolejnym sezonie drużyna z Halemby zajęła rekordowe
w historii klubu 8. miejsce w II lidze.

Ponadto Janusz Slatinschek rozegrał
dwa mecze w ekstraklasie w barwach
Górnika Zabrze. Oba spotkania przypadły na sezon 1998/99, kiedy trenerem Górnika był Jan Żurek, a w zespole występowali m.in. Kamil Kosowski,
Michał Probierz, Marcin Brosz czy
Adam Kompała. Slatinschek zagrał
przeciwko Zagłębiu Lubin oraz Widzewowi Łódź, który w tamtym sezonie został wicemistrzem Polski. DK
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Rudzianin zagra w Bundeslidze

W nadchodzącym sezonie Rudzkiej
Ligi Darta wystąpi 13 drużyn.

rów oraz rozmów na temat planów
Rudzkiego Stowarzyszenia Darta na
2022 rok. – Chcemy zorganizować
walentynkowy turniej darta, w którym
wezmą udział pary mieszane, a także
podobnie jak w poprzednim roku, Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda
Śląska, czy turniej w okolicach Barbórki i Mikołajek – zapowiada Adam
Ochman, wiceprezes Rudzkiego Stowarzyszenia Darta.
Popularność darta w Rudzie Śląskiej, jak i w całym województwie ślą-

skim, rośnie. Do nowego sezonu
Rudzkiej Ligi Darta zapisało się aż
13 drużyn. Pierwsze mecze zostaną
rozegrane 24 stycznia.
Także w miniony piątek odbyła się
pierwsza edycja turnieju w ramach cyklu Rudzki Dart Cup. Wzięło w niej
udział 39 zawodniczek i zawodników.
Zwycięzcą okazał się Marcin Przybylok, który w finale pokonał Macieja
Dybkę. Z kolei na 3. miejscu uplasował się Dariusz Żerdziński.

DK

Akrobatyka

Cztery zespoły akrobatek
w kadrze narodowej
W ubiegłym tygodniu Polski Związek Gimnastyczny rozesłał powołania
do kadry narodowej na I półrocze
2022 roku. Wśród zespołów uprawiających akrobatykę sportową znalazły
się aż cztery trenujące w Katolickim
Parafialnym Klubie Sportowym „Halemba”.
Do Kadry Narodowej A w kategorii
wiekowej 12-18 wyznaczony został
zespół trenowany przez Aleksandrę
Wodyk w składzie: Emilia Biernat,
Emilia Wodyk oraz Emilia Urbańska.
Natomiast w kategorii wiekowej
11-16 lat powołanie otrzymały trzy
rudzkie zespoły: Milena Gabrysiak,
Nadia Witek i Dagmara Piktas, trenujące pod okiem Katarzyny Chlebisz;
Julia Jessel i Szymon Jaworek, a także
Maja Mrozek i Zofia Przechrzta. Obie
pary trenuje Dorota Kies.
DK
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Piłkarki ręczne Zgody Ruda Śląska
wywalczyły awans do 1/8 Mistrzostw
Polski Juniorek. Zespół z Bielszowic
wygrał dwa pierwsze spotkania w ramach 1/16 rozgrywek podczas turnieju w Chojeńskim Klubie Sportowym w Łodzi, co zapewniło rudziankom udział w kolejnym etapie rozgrywek.
Piłkarki ręczne z Rudy Śląskiej pokonały w piątek (14.01) ChKS Łódź
35:22 (16:7), a w sobotę rozgromiły
KPR Białystok 43:12 (19:4). W niedzielę natomiast przegrały z SPR Arka Gdynia 20:24 (9:12) i to zespół
z Pomorza zwyciężył w łódzkim turnieju. Z czterozespołowej grupy do
dalszej fazy mistrzostw awansowały

Emilia Biernat, Emilia Wodyk, Emilia Urbańska otrzymały
powołanie do kadry narodowej.
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