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Michał Pierończyk wygrał drugą turę przedterminowych wyborów
na prezydenta Rudy Śląskiej. Uzyskał on 18 446 głosów (73,05 proc.),
a jego kontrkandydat Krzysztof Mejer 6805 głosów (26,95 proc.).
– Dziękuję bardzo wszystkim wyborcom, że poszli do wyborów i zagłosowali na mnie. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Zwycięstwo jest jednoznaczne i bez wątpliwości. Daje to dobry mandat
do dalszego działania dla mieszkańców i dla miasta Ruda Śląska
– skomentował podczas poniedziałkowej (26.09) konferencji prasowej Michał Pierończyk.
Dodajmy, że frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła
ok. 25 proc., a głosowanie przebiegło bez większych zakłóceń.
Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.
JO

73,05% GŁOSÓW

Michał Pierończyk nowym
prezydentem miasta!
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,,I RUDZKA SENIORIADA”

Seniorzy pokazali, jak się dobrze bawić!

Rudzcy seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie jest żadną przeszkodą w tym, by doskonale i aktywnie spędzać czas. W sobotę (24.09) na kąpielisku w Nowym Bytomiu odbyła
się ,,I Rudzka Senioriada”, czyli impreza zorganizowana przez Radę Seniorów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Silesia. Nie zabrakło występów artystycznych, gier i zabaw sportowych oraz wspólnych tańców i poczęstunku.
,,Senioriada” była inicjatywą rudzkiej
Rady Seniorów w związku z tym, że zarówno w październiku, jak i w listopadzie obchodzone są święta poświęcone
właśnie tej grupie wiekowej. Podczas
imprezy na scenie wystąpili m.in.
uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych
I i II stopnia, przedstawiciele grup seniorskich oraz muzyk Marian Brzoza.
Nie zabrakło też potańcówki oraz gier
sprawnościowych, nad którymi czuwała
rudzka młodzież. – Jestem pozytywnie
zaskoczony przebiegiem imprezy. Seniorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się
m.in. na temat zawodów sportowych. Na
zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Przy okazji
dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji oraz jego pracownikom, którzy bardzo pomogli nam przy organizacji
wydarzenia. „I Rudzką Senioriadę”
uważam za udaną – podsumowuje Józef
Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów. – Jedyne co, to zastanawiamy się nad organizacją imprezy w innym terminie ze względu na pogodę, na
przykład w czerwcu lub też w innej lokalizacji – dodaje.
Tekst i foto: Joanna Oreł

BIEG DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Pobiegli dla integracji i zdrowia
Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie, integracja z nimi oraz podkreślenie wpływu zdrowia fizycznego na dobry stan psychiczny
– takie były główne cele VIII Biegu i Marszu NW dla Zdrowia Psychicznego, który w sobotę (24.09) odbył się na Burloch Arenie w Orzegowie. Uczestnicy
rywalizowali na dystansach 4 km i 6 km, ale nie dla wyników, lecz właśnie dla zdrowia. Dla urozmaicenia akcji część zawodników postanowiła stawić się na
starcie w kostiumach. W sumie w biegu wystartowało ok. 120 osób.
Bieg zorganizowany został przez Szpital Miejski oraz MOSiR z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Impreza odbyła się w związku z obchodzonym 10 października Światowym
Dniem Zdrowia Psychicznego. – Po raz
ósmy spotkaliśmy się podczas Biegu dla
Zdrowia Psychicznego. Idea jest taka, aby
traktować wszystkich równo. Mamy trudne
czasy, w związku z czym ludzie często zapadają na różne kryzysy i choroby, a nie
chcą się leczyć. Tymczasem są to takie sama choroby, jak każde inne i nie powinniśmy się izolować. Należy iść do lekarza,

podjąć terapię i pracować nad sobą – podkreślała Natalia Lonser, terapeuta zajęciowy na Oddziale Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Ponadto ruch ma duże znaczenie w procesie
zdrowienia. Traktujemy to jako formę terapii – dodała.
W tegorocznym biegu wzięło udział
ok. 120 osób, w tym nie tylko podopiecznych oddziału, bo bieg był otwarty dla
wszystkich chętnych. Tym samym na starcie pojawili się mieszkańcy m.in. Rudy
Śląskiej, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej,
Będzina, Bytomia, Katowic, czy Zabrza.

Uczestnicy mogli wystartować w biegu na
6 km lub w marszu nordic walking na
4 km. W obydwu przypadkach bez pomiaru czasu, bo w tej akcji nie liczył się wynik, ale idea. Słowem, każdy był zwycięzcą. – To był mój kolejny start, bo uczestniczę w wielu imprezach biegowych i bardzo
to lubię. Na dodatek udało mi się poprawić
swój czas, dlatego cieszę się podwójnie
– powiedziała Magdalena Żurek, która jako pierwsza wśród kobiet dobiegła na metę.
Tekst i foto: Joanna Oreł
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Michał Pierończyk
prezydentem Rudy Śląskiej

– Uzyskał Pan bardzo wysoki wynik – 73,05 proc. głosów. Jest satysfakcja?
– Jestem bardzo zadowolony z tak
wysokiego wyniku, ale to też wielka
odpowiedzialność, by nikogo nie zawieść. To jest zobowiązanie wobec
mieszkańców, którzy mi zaufali i będę
o tym pamiętać podczas mojej prezydentury. Wybory były sprawdzianem
mojej dotychczasowej 12-letniej pracy na rzecz rudzian, kiedy pełniłem
funkcję wiceprezydenta. Takie poddawanie się ocenie jest wpisane w pracę
samorządowca i pokazuje, czy mieszkańcy są zadowoleni ze sposobu sprawowania władzy, czy nie. Ja dostałem
mandat zaufania i za każdy oddany
głos bardzo dziękuję. Zrobię wszystko, by Państwa nie zawieść, by Ruda
Śląska się rozwijała. To ma być miasto dobre do zamieszkania, pracy i odpoczynku.
– Kampania była krótka i intensywna. Chyba możemy już ją podsumować?
– To był dynamiczny czas. Jestem
zmęczony, ale szczęśliwy. Od momentu podjęcia decyzji o startowaniu
w wyborach przyświecało mi jedno
słowo „wiarygodność”. Nie chciałem
udawać kogoś, kim nie jestem i robić
rzeczy „na pokaz”. Kampania miała
pokazać, jaki jestem. Stąd „biglowanie”, „strzyżenie”, czas spędzany
z najbliższymi – ja to po prostu robię.

Nie pokazywałem tego wcześniej, bo
nie udzielałem się medialnie. Cały
czas pracowałem na rzecz mieszkańców, ale teraz przyszedł czas, żeby
bardziej wyjść do ludzi, żeby mieszkańcy mnie poznali i zobaczyli, co jest
dla mnie ważne.
– A co jest dla Pana ważne?
– Rodzina i mieszkańcy miasta.
Stąd moje hasło wyborcze „Zawsze
dla rudzian”. Tym się w życiu kierowałem i tym się będę kierować nadal.
Mówiłem o tym podczas spotkań
z mieszkańcami i różnymi środowiskami działającymi w mieście. Chcę
łączyć ludzi, nie dzielić i to się udało
już na etapie kampanii. Większość
w Radzie Miasta jest na to najlepszym
dowodem. Można dużo mówić, dużo
obiecywać, ale liczy się działanie ponad podziałami – a to się udało. Możemy się w wielu sprawach nie zgadzać,
dyskutować, ale musimy się szanować
i traktować poważnie. Dla mnie Rada
Miasta będzie partnerem w podejmowaniu decyzji ważnych dla mieszkańców. Wiem, że w ostatnich latach nie
było idealnie, ale potraﬁę wyciągnąć
wnioski i znaleźć rozwiązanie.
– Poparcie Pana przez różne środowiska i partie było wielokrotnie
krytykowane, że przyjdzie za to zapłacić wysoką cenę.
– Słyszałem to od osoby, której nie
udało się nigdy połączyć zwaśnionych
środowisk i Rady Miasta. Powtórzę to

jeszcze raz, że jestem bezpartyjny.
Rozmawiałem z lokalnymi działaczami, mieszkańcami miasta i to dla mnie
było najważniejsze. Bo to rudzianie
głosowali, nie politycy z miast ościennych czy partyjni przywódcy. Uważam to za swój wielki sukces, że pogodziłem zwaśnione środowiska, że ludzie, którzy ze sobą nie rozmawiali,
usiedli do stołu. Bycie prezydentem to
nie jest występ solo. Gramy w jednej
orkiestrze. Rozmawiamy, szukamy
rozwiązań, nie obrażamy się, tylko
myślimy o przyszłości miasta i mieszkańców. Potrzebujemy stabilizacji i to
jest najważniejsze, nie szyldy partyjne, kto skąd się wywodzi. Dla mnie
ważni są wszyscy mieszkańcy.
– Wiele w tej kampanii padło
obietnic. Czasu na zmiany nie będzie za dużo. Da się w takim krótkim czasie to zrealizować?
– Mój program był „uszyty na miarę” – na kadencję, która może potrwać
rok lub półtora. Uznałem, że jest to
uczciwe wobec mieszkańców. Nie
obiecałem, czegoś czego nie da się
zrobić w tak krótkim czasie. Program
był od początku przemyślany i przeliczony. Musimy znaleźć w budżecie
miasta środki na sport – na wsparcie
szkolenia dzieci i młodzieży, utrzymanie bazy sportowej, organizację imprez sportowych oraz na grupy seniorskie. Obiecałem powrót do Dni Rudy
Śląskiej i innych wydarzeń kultural-

Foto: KWW Michała Pierończyka

W drugiej turze wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej wygrał Michał Pierończyk, który od 12 lat
pełnił funkcję wiceprezydenta miasta. Uzyskał on 73,05 proc. głosów pokonując Krzysztofa Mejera,
który zdobył 26,95 proc. głosów. Michał Pierończyk wystartował w wyborach z hasłem
„Zawsze dla rudzian” i jak podkreśla, tą zasadą kierować będzie się podczas swojej prezydentury.

nych. Ważne są dopłaty za pobyt
dziecka w żłobkach niepublicznych.
Pieniądze muszą znaleźć się na „małe
sprawy”, które zgłaszali nam mieszkańcy. Przed nami opracowanie dokumentacji na przebudowę rynku oraz
zagospodarowania terenów po kopalni
Pokój – to trzeba przygotować.
– Jakie będą Pana pierwsze decyzje po zaprzysiężeniu?
– Już o tym wspominałem w trakcie
kampanii. Z uwagi na zbliżającą się
jesień i zimę zbiorę sztab, który ustali
plan działań skierowanych na ochronę
najsłabszych grup społecznych – dzieci szkolnych i samotnych osób starszych. Trzeba uniknąć sytuacji, by
dzieci marzły w budynkach szkół,
a także nauki „zdalnej”, gdyż ta zdezorganizuje życie wielu rodzin. Na
ogrzewanie szkół muszą znaleźć się
środki w wystarczającej wysokości.
Już teraz powinny zostać zaplanowane
działania pomocowe wobec starszych,
samotnych osób. Obawiam się, że mimo zimna będą one zakręcały kalory-

fery lub oszczędzały na innych wydatkach, by tylko zapłacić rachunek za
ogrzewanie. Dopilnuję także, by postępowała budowa Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach oraz zakończony został remont w Szkoły
Podstawowej nr 7. Sytuacja będzie
wymagała szybkich, konkretnych i odważnych decyzji i na to jestem gotowy.
– Jaka to będzie prezydentura?
– Dialogu, współpracy ponad podziałami, wsłuchiwania się w głosy
mieszkańców i ciężkiej pracy. Trudny
czas przed nami. Będzie wymagał
wielkiego zaangażowania. Potrzebny
jest spokój i racjonalne podejmowanie
decyzji. Będę każdego dnia pamiętał
o tym, że zostałem wybrany przez
mieszkańców i to dla nich pełnię tę
funkcję, by tak jak ja byli dumni z tego, że mieszkają w Rudzie Śląskiej.
To jest mój dom, a o dom się dba. To
mogę obiecać.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek

KOMENTARZ EKSPERTA
O wynikach wyborów oraz radach
dla nowego prezydenta rozmawiamy
z doktorem Tomaszem Słupikiem,
politologiem z Uniwersytetu Śląskiego.
– Co Pana zdaniem zadecydowało
o zwycięstwie Michała Pierończyka?
– Michał Pierończyk dużo lepiej komunikował się z wyborcami, podkreślając swoje pochodzenie z Rudy Śląskiej, zakorzenienie w tym miejscu
i tożsamość z nim. To były te wszystkie elementy, które pomogły mu w wygranej. Był kandydatem będącym bliżej ludzi, ale też łatwiej wchodzącym
z nimi w relacje i odpowiadającym na
ich wyobrażenia o włodarzu miasta.
Ponadto jego kampania, której starałem się przyglądać, była dobrze po-

prowadzona i nie mam do niej większych zastrzeżeń.
– Czyli nie jest Pan zaskoczony
wysoką przewagą nad kontrkandydatem?
– Nie jestem zaskoczony zwycięstwem Michała Pierończyka, a raczej
jego rozmiarem i zarazem skalą porażki Krzysztofa Mejera. Funkcja wiceprezydenta, zamiast mu pomagać, zaczęła raczej szkodzić. Krzysztof Mejer
nieco zamykał się, że tak powiem,
w urzędniczym świecie, który jest odległy od zmartwień i trosk przeciętnego mieszkańca Rudy Śląskiej. Odwrotnie było w przypadku Michała
Pierończyka. Dla przykładu – ludzie
spontanicznie pisali o tym, że spotkał
się z nimi jako wiceprezydent i po-

mógł. Pokazał się jako człowiek
otwarty na ludzi oraz na nowe pomysły. Nie jest odizolowany od mieszkańców. Zresztą sam starał się mówić
o tym w swojej kampanii. Gdyby to
był fałsz, wyborcy zweryﬁkowaliby to
podczas głosowania. On traﬁł w oczekiwania i nastroje. Myślę też, że Michał Pierończyk zagospodarował
część elektoratu Marka Wesołego.
Tradycyjny elektorat, który przedtem
głosował na Wesołego, teraz częściowo poszedł głosować na Michała Pierończyka. Krzysztof Mejer uzyskał
niższy wynik niż w pierwszej turze.
Miał szklany suﬁt i go nie przebił.
Z kolei Pierończyk poszybował.
– Jak nowy prezydent powinien
wykorzystać swoją kadencję?

– Przede wszystkim efektywnie.
Michał Pierończyk był dosyć ostrożny
w swoich zapowiedziach. Nic dziwnego, bo rok czy półtora roku kadencji to
nie jest zbyt długi czas na działania.
Pierończyk przygotował zapowiedzi
pewnych planów – integracji dzielnic,
zieleni w Rudzie Śląskiej, ﬁlaru dla
przedsiębiorców, dla inwestorów. Mówił też o regionalnym wymiarze swojego programu. To będzie czas, żeby
część tych rzeczy zrobić. Na pewno
wielkie projekty inwestycyjne nie
wchodzą w grę, bo samo ich przygotowanie trwa długo. Jego kampanię cechowała odpowiedzialność, bo on od
razu podawał źródła ﬁnansowania
swoich pomysłów (...). Dobrze przepracowane półtora roku będzie czyni-

ło z Michała Pierończyka faworyta
następnych wyborów.
– Jakie ma Pan rady dla nowego
prezydenta?
– Na pewno zalecam pozostanie sobą. To znaczy osobą, którą Michał Pierończyk był w trakcie w kampanii, czyli otwartą na różne środowiska. Nie
może odciąć się od ludzi i zrezygnować z tego, co zapowiedział – że zamierza konsultować i rozmawiać. Druga sprawa to oczywiście realizacja
programu. Ponadto Michał Pierończyk
musi dobrze komunikować się ze społeczeństwem oraz z mediami. Musi być
frontmanem i przejąć rolę, którą dotychczas pełnił Mejer. Patrząc na kampanię, myślę, że jest w stanie sprostać
tym wyzwaniom.
Joanna Oreł
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SEZON GRZEWCZY

W Rudzie Śląskiej już grzeją

Telefony w tej sprawie od mieszkańców
odbieraliśmy od połowy tego miesiąca.
Nic dziwnego, bo aura za oknem na razie
nie wskazuje na nadejście złotej, polskiej
jesieni. Nie ma konkretnych przepisów,
nakazujących zarządcom budynków uruchomienie ogrzewania. Najczęściej decydują się oni na taki krok, gdy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura za
oknem spada poniżej 10 stopni Celsjusza.
– Jesteśmy w szoku, że tak szybko zrobiło
się zimno. Mamy tylko nadzieję, że spółdzielnia jak najszybciej włączy ogrzewanie, bo robi się naprawdę nieprzyjemnie
– poinformowała jedna z lokatorek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ta grzejniki uruchomiła 20 września.
– Decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
uzależniona jest od kilku czynników. Głównym jest prognozowana temperatura, którą monitorujemy na bieżąco. Drastyczny
jej spadek lub prognoza niższej temperatury przez dłuższy okres jest podstawą do
zebrania opinii kierowników administracji
zasobów Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej. Na podstawie zebranych opinii oraz
w oparciu o bezpośredni kontakt z mieszkańcami podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu dostawy ciepła. Sezon grzewczy
nie może być jednak rozpoczęty przed zakończeniem wszelkich prac remontowych
na sieci, zarówno ze strony mieszkańców,
jak i dostawcy ciepła – informuje Gabriela
Lutomska, kierownik Działu Organizacji
i Samorządu RSM.
Również 20 września sezon grzewczy
rozpoczął się w mieszkaniach zarządzanych przez MGSM ,,Perspektywa”. – Podjęcie decyzji o uruchomieniu sezonu
grzewczego opiera się na podstawie obserwacji aury, prognoz pogody oraz wskazań
termometrów. Temperatura zewnętrzna
jest najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego zarząd podejmuje decyzję
o rozpoczęciu sezonu grzewczego – mówi
Krzysztof Skrzymowski, prezes MGSM
„Perspektywa”.
W tym samym terminie na uruchomienie kaloryferów zdecydowała się także
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Luiza”, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-

darki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
19 września wystąpiło do przedsiębiorstw
energetycznych z prośbą o rozpoczęcie sezonu grzewczego. – Dostawa ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz dostawa ciepła w budynkach z kotłowniami/
wymiennikami jest sukcesywnie uruchamiana w zarządzanych zasobach. Sezon
grzewczy rozpoczyna się najczęściej w drugiej połowie września, a termin jest konsultowany z innymi spółdzielniami w Rudzie Śląskiej, by skoordynować dostawę
ciepła – wyjaśnia Anna Bogdańska
z MPGM TBS Sp. z o.o.
Nieco wcześniej na rozpoczęcie sezonu
grzewczego zdecydowała się Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nasz Dom”,
bo już 15 września. – Spółdzielnia od lat
obserwuje, szczególnie w sezonie wiosenno-jesiennym, prognozy pogody publikowane przez wiarygodne instytucje celem
właściwego określenia daty włączenia
i wyłączenia ogrzewania w mieszkaniach.
Wrzesień jest w tym roku wyjątkowo chłodny i zapowiadane spadki temperatur oraz
opady deszczu (które się potwierdziły),

Foto: Pixabay.com

Wszystkie spółdzielnie, które zarządzają mieszkaniami w Rudzie Śląskiej, zdecydowały się na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Czynnikiem decydującym były niskie temperatury, który w tym roku pojawiły się na termometrach już we wrześniu.

Większość rudzkich spółdzielni ogrzewanie uruchomiła 20 września.
skłoniły nas do podjęcia takiej decyzji
– komentuje Bożena Pawlik, prezes GSM
,,Nasz Dom”.
Nie można ukrywać, że czynnikiem powstrzymującym zarówno spółdzielnie, jak
i mieszkańców przed podjęciem decyzji
o uruchomieniu ogrzewania, mogły być
rosnące ceny. – W roku bieżącym decyzja
nie należała do najłatwiejszych, gdyż temperatura we wrześniu utrzymywała się na

dość wysokim poziomie. Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, by uniknąć pochopnej
decyzji o zbyt wczesnym uruchomieniu ciepła w sieci, mając na uwadze prognozowany wzrost kosztów ogrzewania oraz dobro
naszych mieszkańców, konsultowała termin rozpoczęcia sezonu grzewczego z innymi zarządcami – potwierdza Gabriela
Lutomska z RSM-u.

Joanna Oreł

Rozpoczęła się wypłata dodatków węglowych
Od 22 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej rozpoczął wypłatę tzw. dodatków węglowych, co miało związek z przekazaniem niezbędnych pieniędzy przez budżet
państwa. Dotychczas w naszym mieście złożono prawie 8 tys. zł wniosków w tej sprawie. – Prognozowana kwota do wypłaty wynosi 23 760 000,00. Jednakże przewidujemy, iż kwota ta
może być dużo mniejsza z uwagi na liczne przypadki wielokrotnego składania wniosków na jeden adres – informuje Krystian Morys, dyrektor rudzkiego MOPS-u.
Przypomnijmy, że wnioski o wypłatę
dodatku węglowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje od 22 sierpnia. Należy zrobić to w formie elektronicznej lub papierowej do 30 listopada br.
O kwotę 3 tys. zł mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, w których znajduje się
zainstalowane i eksploatowane źródło
ogrzewania zasilane węglem kamiennym,
brykietem lub peletem zawierającymi co
najmniej 85 procent węgla kamiennego.
– Wnioski o wypłatę dodatku węglowego
weryfikujemy poprzez sprawdzenie, czy
źródło ogrzewania gospodarstwa domo-

wego wskazane przez stronę we wniosku
zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jak
również czy nie zostało złożonych kilka
wniosków na jeden adres zamieszkania.
Ponadto przy rozpatrywaniu wniosków
o wypłatę dodatku węglowego wykorzystujemy bazę danych zgromadzonych w tutejszym ośrodku – mówi dyrektor Krystian
Morys.
Wypłata dodatków węglowych dla
mieszkańców rozpoczęła się 22 września
po otrzymaniu pierwszej transzy na ten cel
od wojewody śląskiego. Pieniądze te tego

dnia zostały wprowadzone do budżetu
miasta podczas sesji Rady Miasta.
Dodatkowo od 26 września MOPS rozpoczął przyjmowanie wniosków (w formie
elektronicznej i papierowej) o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu
wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
W tym przypadku także źródło ogrzewania
musi być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku
gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

• Kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym,
drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
• Kocioł gazowy zasilany skroplonym
gazem LPG;
• Kocioł olejowy.
Ile wynoszą dodatki?
• 3000 złotych – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł
na paliwo stałe zasilany peletem
drzewnym lub innym rodzajem bio-

masy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
• 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem
kawałkowym,
• 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy
zasilany skroplonym gazem LPG,
• 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Joanna Oreł
REKLAMA
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Rudzianie wybrali budżet obywatelski na 2023 rok

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Renowacja kompleksu boisk sportowych przy ul. Gwareckiej 2 to zadanie duże, które rudzianie wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Na zwycięskiej liście znalazło się też dziesięć zadań
małych. W głosowaniu wzięło udział ponad 10,4 tys. osób, co jest rekordem w historii rudzkiego budżetu obywatelskiego i frekwencją wyższą o ponad 28 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Ruda Śląska
na konferencji regionów
węglowych w Brukseli

plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie
(459 głosów), zagospodarowanie nieurządzonej części Parku Mickiewicza
(438 głosów), Mini Park Ruda „Szczęść
Boże” (432 głosy), rozbudowa terenowych
tras rowerowych Bielszowice Trails w Parku Strzelnica (405 głosów) oraz plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 17
(393 głosy).
Szczegółowe informacje o projektach
i ich lokalizacji, a także wyniki głosowania
na poszczególne zadania, dostępne są na
platformie elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.
W głosowaniu wzięło udział ponad
10 435 osób, z czego ważnych głosów było 10151. Ponad 96 proc. głosów oddano
za pośrednictwem wspomnianej platformy
elektronicznej. 57 proc. oddanych głosów
stanowiły głosy kobiet, natomiast 43 proc.

Ruda Śląska przedstawiła swoje doświadczenia związane z procesem
transformacji energetycznej podczas warsztatów dla inwestorów w ramach projektu TRACER, które 20 września odbyły się w Brukseli. Następnego dnia odbyła się konferencja końcowa projektu, w którym uczestniczy dziewięć europejskich regionów węglowych.

Zadań dużych (koszt realizacji ponad
340 tys. zł) do wyboru było 11. Najwięcej
ważnych głosów (1479) uzyskał projekt
renowacji kompleksu boisk obok Szkoły
Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej 2.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni,
bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytów, a także wykonanie oświetlenia led.
Projektów małych (koszt realizacji do
340 tys. zł) do wyboru było 25. Najwięcej
osób wybrało zadanie „Eko-Park w Bykowinie przy osiedlowej streﬁe aktywności”
(1045 głosów). Zwycięską dziesiątkę uzupełniają: plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 (926 głosów), budowa wybiegu dla psów „Sznupowisko” w parku
Strzelnica (601 głosów), rewitalizacja centralnej części kochłowickiego rynku
(589 głosów), naukowy plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1 (481 głosów),

mężczyzn. Pierwszy głos oddany został
dwie minuty po rozpoczęciu głosowania
(5 września, godz. 00:02), a ostatni minutę
przed zakończeniem głosowania (11 września, godz. 23:59).
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji
mieszkańców to dziesiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej.
W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku
– 2,375 mln zł, w 2016 roku
– 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku
– 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł,
w 2020 roku – 3,994 mln zł, w 2021 roku
– 4,122 mln zł, w 2022 roku
– 4,222 mln zł, a pula środków na rudzki
budżet obywatelski w 2023 r. wyniesie
4,673 mln zł. W pierwszym głosowaniu
wzięło udział 3,5 tys. osób.
UM

Obywatelskie projekty rozbudowują Burloch Arenę

Pumptrack to jedno z zadań małych,
które głosami mieszkańców znalazło się
na zwycięskiej liście. – Zakres prac objął
opracowanie dokumentacji projektowej,
roboty ziemne, uformowanie trasy, ułożenie nawierzchni, założenie zieleńców,
a także montaż ławeczki, stojaka na rowery i kosza na śmieci – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Koszt to ponad 250 tys. zł.
Z kolei jedynym zadaniem dużym, które zostało wybrane na 2022 rok, jest „Burloch Arena – dokładamy atrakcji”. – Początki realizacji tego projektu były niepokojące, ale wszystko wskazuje na to, że
będzie wykonany w terminie. Zostanie wybudowane wielofunkcyjne boisko do gry
w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni
poliuretanowej oraz plac zabaw z czterema urządzeniami sprawnościowymi i wieżą linową – mówi Piotr Janik. Dodatkowo
inwestycja obejmuje zabudowę sprzętu
sportowego stanowiącego wyposażenie
boiska, piłkochwytów, ławek, koszy na
śmieci. Zadanie kosztować będzie
950 tys. zł, a zakończyć się ma w połowie
listopada.
Z pozostałych zadań małych za kwotę
prawie 240 tys. zł odnowiony został już

Foto: DK

Ośrodek rekreacyjno-sportowy Burloch Arena w Rudzie Śląskiej wzbogacił się o kolejną atrakcję – tor rowerowy typu pumptrack, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Trwają prace w ramach
drugiego wybranego przez mieszkańców zadania dotyczącego tego obiektu.

Orzegowski pumptruck od początku cieszy się dużą popularnością.
skwer między ul. Katowicką i Siekiela.
Wykonawca dokonał prac rozbiórkowych,
a następnie teren zyskał nową nawierzchnię, powstały schody terenowe, zamontowano latarnie, a także nasadzono drzewa
i krzewy oraz wykonano łąkę kwietną.
Brakuje tylko ławek, które powinny zostać
zamontowane w najbliższych dniach.
Natomiast za ponad 160 tys. zł zagospodarowany został teren przy ul. Jankowskiego 6 poprzez stworzenie 15 miejsc
parkingowych, w tym dwóch dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnoREKLAMA
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ściami, wykonanie drogi dojazdowej
z kostki brukowej oraz trawnika, nasadzenie niskich krzewów ozdobnych.
Na ten tydzień zaplanowano odbiór placu zabaw razem ze strefą odpoczynku przy
Szkole Podstawowej nr 4. Warte ponad
250 tys. zł zadanie polegało na ułożeniu
bezpiecznej nawierzchni z mat przerostowych oraz montażu zestawu zabawowego
ze zjeżdżalnią. Dodatkowo wykonany został fragment ogrodzenia, a także zamontowana została furtka oraz kamera wizyjna, która została podłączona do istniejącego systemu szkolnego monitoringu.
Trwa realizacja kolejnych projektów:
wybiegu dla psów „Psia Heca” w dzielnicy
Wirek, terenowych tras rowerowych
w Parku Strzelnica, parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3, placów zabaw przy Miejskich
Przedszkolach nr 9, 20 i 35 oraz rewitalizacji ciągu pieszego na obszarze między
ulicami
Górnośląską,
Grzegorzka
i Zgrzebnioka.
UM

Foto: UM Ruda Śląska

BUDŻET OBYWATELSKI

Ruda Śląska przedstawiła aktualny stan prac
nad transformacją terenów po KWK Pokój.
Warsztaty dla inwestorów były okazją
do zaprezentowania nowych pomysłów
projektowych, których realizacja powinna
przyczynić się do wsparcia zrównoważonego i trwałego wzrostu. Wydarzenie miało format TV Dragons Den (znany również
jako „zbiornik rekinów”), gdzie jury oceniało potencjał inwestycyjny nowych pomysłów biznesowych. Ruda Śląska przedstawiła podczas warsztatów aktualny stan
prac nad transformacją terenów po
KWK Pokój wraz z koncepcją masterplanu, opracowaną w ubiegłym roku.
– Bardzo istotne jest, żeby nasz głos
w sprawie transformacji górniczej był słyszalny w Europie, ponieważ mamy już bardzo konkretne doświadczenia, jak projekty
B-team i Lumat czy rewitalizacja Koksowni Orzegów, z których mogą skorzystać
nasi partnerzy – mówi Agnieszka Kubica,
koordynator Zespołu do spraw obsługi inwestora w Rudzie Śląskiej. – Partnerzy
projektu Tracer podzielili się z nami wieloma cennymi uwagami i właśnie ich doświadczanie będziemy chcieli wykorzystać
w dalszych etapach realizacji tego i kolejnych projektów transformacyjnych w Rudzie Śląskiej – dodaje.
Konferencja końcowa przedstawiła
główne wyniki projektu TRACER w regionach węglowych i otworzyła dyskusję
na temat barier, wyzwań i możliwości
transformacji. Możliwości inwestycyjne
zostały omówione z zaproszonymi inwestorami, przedstawicielami instytucji unijnych odpowiedzialnych za fundusze i programy unijne oraz interesariuszami z dziewięciu regionów projektu.
Ogólnym celem projektu TRACER jest
wspieranie szeregu regionów intensywnie
korzystających z węgla w całej Europie
w projektowaniu lub przeprojektowywa-

niu ich strategii badań i innowacji (R&I)
w celu ułatwienia ich przejścia na zrównoważony system energetyczny. W projekt
zaangażowanych jest dziewięć regionów
europejskich, z czego sześć w państwach
członkowskich UE (Bułgaria, Republika
Czeska, Niemcy, Grecja, Polska, Rumunia), a trzech w krajach spoza UE (Serbia,
Ukraina, Wielka Brytania).
Szczegółowe cele TRACER to: wspieranie podmiotów regionalnych (w regionach docelowych) w opracowywaniu
strategii badań naukowych i innowacji na
rzecz inteligentnej specjalizacji, w tym
rozwoju zdolności publicznych w zakresie badań i innowacji, zgodnie ze strategicznym planem w dziedzinie technologii
energetycznych UE (plan EPSTE); określenie i wymiana niektórych „najlepszych
praktyk”, w tym przemysłowych map
drogowych od węgla do nowych technologii i strategii przejściowych dla skojarzonej produkcji ciepła i energii opartej
na węglu na niskoemisyjną produkcję
energii elektrycznej i ciepłownictwo; zbadanie odpowiednich wyzwań społecznych
w regionach docelowych, w tym niezbędnych potrzeb siły roboczej w zakresie
przekwaliﬁkowania; dostarczenie wskazówek podmiotom regionalnym w zakresie dostępu do dostępnych funduszy i programów europejskich oraz sposobów pozyskiwania dodatkowego krajowego
współﬁnansowania publicznego i prywatnego.
Polskę w projekcie reprezentuje Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, natomiast
Ruda Śląska jest partnerem nieformalnym,
który dzieli się doświadczeniem i nabywa
nowe kompetencje, pomocne w przejściu
przez proces transformacji energetycznej.
UM

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 28.09.2022

6

WOLONTARIAT

HAPPENING TANECZNY

WORK it OUT w wykonaniu rudzkich tancerzy
Szlachetna Paczka
Śląska ma szansę na wygraną w ramach konkursu WORK it OUT, który organizowany jest przez Europejski
w mieście nie zwalnia tempa Ruda
Szlak Zabytków Techniki (po angielsku w skrócie ERIH). Wystarczy do 30 września (piątek) zagłosować na klip,

– Do końca września ciągle jeszcze poszukujemy wolontariuszy chętnych do
działania na terenie naszego miasta w ramach projektu Szlachetna Paczka. Zgłosić
się może każdy po ukończeniu 16. roku życia. Są z nami wolontariusze „weterani”
działający w ,,paczce” od lat, a także co
roku nowe osoby, które, gdy już poznają tę
magię, chętnie zostają na dłużej – mówi

Kamila Hergesel, lider Szlachetnej
Paczki w Rudzie Śląskiej.
Aby się zgłosić, wystarczy wejść ja
stronę www.superw.pl i zaznaczyć chęć
zostania wolontariuszem oraz swój rejon.
Resztą zajmą się liderzy poszczególnych
miast, którzy odezwą się w celu umówienia na spotkanie.
mat. pras.

TWÓRCZY CZWARTEK NA FICINUSIE

O historii Izraela na Ficinusie

29 września (czwartek) o godz. 17 w zabytkowym budynku Biblioteki Ficinus przy ul. Pawła Kubiny 24 w Wirku rozpocznie się spotkanie z historykiem Sebastianem Kolonem. Tym razem znawca kultury i religii żydowskiej
przybliży historię Państwa Izrael. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu
„Twórczy czwartek na Ficinusie”, który wraca po wakacyjnej przerwie.
– Na czwartkowym spotkaniu przedstawię historię Izraela i Żydów po II wojnie
światowej. Przybliżę początki współczesnego Państwa Izrael, jego społeczeństwo
i problemy – zapowiada Sebastian Kolon.
Spotkanie będzie domknięciem cyklu prelekcji historyka, związanych z historią
i kulturą Żydów i Izraela. Objęte jest patronatem medialnym kwartalnika „Kalejdoskop” z Jerozolimy.
Sebastian Kolon uczy historii w Zespole
Szkół nr 4 im. Piotra Latoski oraz w Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej
w Rudzie Śląskiej. Jest założycielem
Rudzkiej Ligi Historycznej. To stały turniej pomiędzy dwoma wspomnianymi
szkołami, którego celem jest propagowanie wiedzy historycznej. Rudzką Ligą
Historyczną opiekuje się Ambasada Szwecji w Warszawie, która wspiera uczniów
naukowo.

Cykl „Twórczy czwartek na Ficinusie”
to inicjatywa miasta oraz biblioteki miejskiej. Ma ona na celu promocję kolonii
robotniczej przy ul. Kubiny, która jest
obiektem na Szlaku Zabytków Techniki.
W każdy ostatni czwartek miesiąca
o godz. 17 w budynku Biblioteki Ficinus
organizowane są spotkania autorskie,
warsztaty i prelekcje. Są one też okazją do
zwiedzenia najstarszej kolonii robotniczej
w regionie oraz obejrzenia wystawy muzealnej pt. „W dawnej śląskiej kuchni”.
Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedyny
zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, który
obecnie należy do miasta. Pozostałe znajdują się w rękach prywatnych. Łączny koszt
jego renowacji wyniósł niecałe 2,8 mln zł,
z czego prawie 1,5 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
UM

w którym w ramach happeningu wystąpili tancerze rudzkiego Studia Tańca i Ruchu Progress.

WORK it OUT to międzynarodowa akcja, podczas której grupy taneczne prezentują tę samą choreograﬁę w jednym
czasie w obiektach industrialnych, dzięki
czemu promowane są ich walory turystyczne oraz pokazywane są możliwości
nadania im nowych funkcji. Dodatkowo
autorzy najpopularniejszego nagrania
otrzymają 500 euro nagrody, z kolei zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca odpowiednio 300 i 200 euro.
Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła
się w 30 zabytkowych obiektach w 11 krajach. Jeżeli chodzi o nasze miasto, tancerze Studia Tańca i Ruchu Progress układ
wykonali w dwóch lokalizacjach. – Artyści
zatańczyli na zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus, która należy do ERIH – mówi
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
– Chcemy jednak pokazać szerokiej publiczności inną rudzką perełkę industrialu,

Foto: Studio Tańca i Ruchu Progress

54 obdarowane domy, 884 kartony przeniesione własnymi rękami w ramach Szlachetnej Paczki, do tego Akademia Przyszłości, Paczka Prawników i Lekarzy to bilans zeszłorocznej akcji wolontariuszy w Rudzie Śląskiej.
I tym razem do czynienia dobra potrzebne są osoby. Bo za tym sukcesem
stoją oni – wolontariusze, którzy mają pełne ręce roboty i otwarte serca.
To oni docierają do potrzebujących mieszkańców, tworzą opis ich sytuacji,
zamieszczają go na stronie internetowej, aby mogli oni znaleźć swoich
darczyńców i otrzymać jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia niezwykłą pomoc, uwierzyć w swój potencjał i zyskać energię do życia.

Tancerze wykonali układ m.in. na Stacji Biblioteka.
czyli Stację Biblioteka. Obiekt ten jest doskonałym przykładem rewitalizacji oraz
nadania nowej funkcji – podkreśla.
Na proﬁlu ERIH na Facebooku oraz Instagramie zostały opublikowane nagrania

ze wszystkich lokalizacji i obecnie trwa
głosowanie poprzez ,,lajki” (co ważne, oddane bezpośrednio na proﬁlu ERIH). Wygra to nagranie, które otrzyma ich najwięcej. Głosowanie trwa do 30 września. JO
OGŁOSZENIA

KAMIENIARSTWO
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

www.wiadomoscirudzkie.pl
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego przysługującego
Gminie Miasta Ruda Śląska do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przetarg, który odbył się w dniu 13.06.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest przysługujące Gminie Miasta Ruda Śląska do dnia 5 grudnia 2089 r. prawo wieczystego
użytkowania do niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu
Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła, obejmującej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 750/21 o powierzchni 552 m2 (użytek
„dr”), obręb Orzegów, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej
numer GL1S/00011871/4. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od
wpisów.
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 z 2006 r. nr 84, poz. 2383, ww. działka oznaczona
jest symbolem:
UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej
2000 m2, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.
Działka nr 750/21 położona jest w strefie „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 40 000,00 zł
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej 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 07.11.2022 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 31.10.2022 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 2000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Pawła działka nr 750/21”
przelewem na rachunek bankowy nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14 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 tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie
Śląskiej w rejonie ulicy Jana Długosza, która zostanie oddana w dzierżawę na
okres do 30.04.2025 r. z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport), tel.
505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur,
tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!
NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7
oferuje protezy zębowe w ramach umowy
z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
Telefon: 32 340-70-07
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem zgodnym
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 12.09.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie część niezabudowanej nieruchomość gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wincentego
Pola, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3700/40 o powierzchni 385 m2 (użytek: Bz), obręb Nowa Wieś zapisanej na k.m.1 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00043907/9.
W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione są wpisy o następującej treści:
„prawo drogi wpisane w księdze wieczystej kw.4799 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 12 czerwca 2000 roku
nr dz.kw.2277-8/00 – dnia 22 sierpnia 2000 roku”.
„ciężar wpisany w księdze wieczystej kw.1569 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 lutego 2001 roku”.
„służebność drogi wpisana w księdze wieczystej kw 906 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 kwietnia 2001
roku.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zarządzeniem nr 132/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. udzielono Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
zgodę na zbycie opisanej powyżej części nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu. Warunkiem udzielenia
zgody wojewody na zbycie tej nieruchomości jest ustalenie ceny sprzedaży we wszystkich przeprowadzonych przetargach lub rokowaniach w wysokości nie niższej niż 68 000,00 zł. netto.
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, ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. (symbol
planu: MN1).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 68.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.11.2022 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska. bip.info.pl)
i w terminie do dnia 2.11.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Wincentego Pola” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli
jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona,
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia
wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia
2.11.2022 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy
umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Wirku w rej. ul. Wincentego Pola”.
Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia
zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
• pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
• kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
• pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2230.
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
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Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA


MAKSYMA
,,Język nie ma kości,
ale kości łamie”
przysłowie ludowe

ZEBRANIA OSIEDLOWE W RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Uprzejmie informujemy Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że w miesiącu październiku kończy się 4-letnia kadencja Rad Osiedli
RSM, wybranych w 2018 r. Organem do dokonania wyboru (lub odwołania) członków Rady Osiedla działającej na terenie danej Administracji
jest Zebranie Osiedlowe.
W związku z powyższym Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
uprzejmie informuje, że Zebrania
Osiedlowe Członków RSM poszczególnych Administracji W CELU
DOKONANIA WYBORU RADY
OSIEDLA na okres kadencji 20222026 odbędą się w terminach podanych w poniższym harmonogramie.
Do uczestnictwa w obradach uprawnieni są członkowie Spółdzielni zamieszkali w zasobach administrowanych przez DANĄ ADMINISTRACJĘ lub posiadający na tym terenie
spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu użytkowego lub garażu, lub
prawo odrębnej własności tego lokalu
za okazaniem aktualnego dowodu
osobistego lub innego dowodu tożsamości. Współmałżonkowie członków
RSM, sami niebędący członkami RSM,
mogą uczestniczyć w Zebraniu Osiedlowym, jednakże bez prawa głosu.
Niniejsze zawiadomienie spełnia
wymogi § 47 ust. 3 Statutu RSM
o obowiązku zawiadamiania członków RSM o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Osiedlowego
RSM.

PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA OSIEDLOWEGO
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Administracji i Rady Osiedla
oraz planami Administracji, dyskusja.
6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla RSM na okres kadencji
2022-2026.
7. Zzakończenie obrad Zebrania
Osiedlowego.
Wybór członków Rady Osiedla dokonywany jest na podstawie § 48
i § 49 Statutu RSM.
Jednocześnie Zarząd RSM informuje, zgodnie z zapisami Statutu,
że:
W Zebraniu Osiedlowym uczestniczą
członkowie zamieszkali na terenie jednej Administracji lub posiadający na
tym terenie spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu użytkowego lub garażu,

HARMONOGRAM
Lp

Zebranie
Osiedlowe
– Administ.

Dzielnica

Termin
i godz.
Zebrania

1

2

3

4

5

Miejsce Zebrania

ADM-7

Ruda Śl. 4
Orzegów

11.10.2022 r.
godz. 16.00
wtorek

Szkoła Podstawowa nr 40
im. Karola Goduli, ul. Bytomska 1
Ruda Śl. 4 Orzegów
(dawne Gimnazjum nr 5)

2

ADM-6

Ruda Śl. 5
Bykowina

12.10.2022 r.
godz. 16.00
środa

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Wyplera
ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5 Bykowina

3

ADM-5

Ruda Śl. 10
Wirek,
Bielszowice

13.10.2022 r.
godz. 16.00
czwartek

ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30
Ruda Śląska 10 Wirek

4

ADM-4

Ruda Śl. 6 i 7
Halemba
Kochłowice

17.10.2022 r.
godz. 16.00
poniedziałek

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15
ul. Energetyków 15
Ruda Śląska 6 Halemba

5

ADM -3

Ruda Śl. 1

18.10.2022 r.
godz.16.00
wtorek

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Chryzantem 10
Ruda Śl. 1

ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom
Wirek
– os. Obr.
Westerplatte

19.10.2022 r.
godz.16,00
środa

Pustostan – pawilon
ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 9 Nowy Bytom

ADM-1

Ruda Śl.3
Godula,
Orzegów

20.10.2022 r.
godz. 16.00
czwartek

Szkoła Podstawowa Nr 40
im. Karola Goduli, ul. Bytomska 1
Ruda Śl. 4 Orzegów
(dawne Gimnazjum Nr 5)

1

6

7

lub prawo odrębnej własności tego lokalu. Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do lokalu mieszkalnego,
użytkowego i garażu, podstawą do zaliczenia do określonego Zebrania Osiedlowego stanowi miejsce położenia lokalu mieszkalnego. W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do
dwóch lub więcej równorzędnych lokali
podstawą zaliczenia stanowi miejsce położenia lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje. W przypadku gdy członek
posiada prawa tylko do lokali użytkowych lub nie zamieszkuje w lokalu
wchodzącym w skład zasobów Spółdzielni, podstawą zaliczenia do określonego Zebrania Osiedlowego stanowi
prawo, które zostało nabyte wcześniej.
Każdy członek uczestniczący w Zebraniu Osiedlowym musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może
delegować swego pełnomocnika. Udział
w obradach Zebrania Osiedlowego za
pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego jest możliwy tylko w przypadku osoby prawnej, małoletniej, bądź ubezwłasnowolnionej.

–
–
–
7.

8.
9.

10.

11.

12.
Zasady organizacji
Zebrania Osiedlowego
oraz wyborów do Rady
Osiedla:
1. Zebranie Osiedlowe jest zdolne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Zebranie Osiedlowe otwiera członek Zarządu lub wyznaczona
przez Zarząd osoba.
3. Zebranie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz
Komisję Skrutacyjną w składzie
trzyosobowym. Do udziału w pracach ww. komisji Zebranie Osiedlowe może powołać do jej składu
także pracowników Spółdzielni.
4. Wyboru i odwołania członków
Rady Osiedla dokonuje Zebranie
Osiedlowe w głosowaniu tajnym.
5. Kandydatów do Rady Osiedla
zgłaszają ustnie członkowie Spółdzielni uczestniczący w Zebraniu
Osiedlowym w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zebrania. Członek może zgłosić
również swoją osobę na kandydata.
6. Kandydat do Rady Osiedla winien
na Zebraniu wyrazić zgodę na
kandydowanie i złożyć informację
odnośnie:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,
zaleganiu z wnoszeniem opłat za
używanie lokalu,
braku przeszkód określonych
w art. 57 prawa spółdzielczego.
Pracownik Spółdzielni może kandydować do Rady Osiedli za wyjątkiem kierownika Administracji
obejmującej dane osiedle.
Członkowie mogą zadawać kandydatom pytania.
Wybory do Rady Osiedla przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w układzie alfabetycznym.
Karty wyborcze wydaje się na
podstawie mandatów.
Głosowanie odbywa się poprzez
złożenie karty wyborczej do urny
w obecności Komisji Skrutacyjnej.
Głosujący stawia na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej
strony obok nazwisk kandydatów,
na których oddaje swój głos.
Głos jest nieważny, jeżeli postawiono więcej znaków X niż jest
miejsc w Radzie Osiedla. Dopisywanie na karcie wyborczej dodatkowych nazwisk albo poczynienie
innych dopisków lub przekreśleń
nie wpłynie na ważność oddanych
na niej głosów.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza
Komisja Skrutacyjna, która z tych
czynności sporządza protokół.
Przewodniczący Komisji ogłasza
wyniki głosowania.
Każdy członek uczestniczący
w obradach Zebrania Osiedlowego
ma jeden głos bez względu na ilość
posiadanych udziałów i lokali.
Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
Stwierdzenie wyników wyborów
lub odwołania członka Rady Osiedla następuje w formie uchwały.
Kadencja Rady Osiedla trwa cztery lata i rozpoczyna się od daty
Zebrania Osiedlowego, na której
została wybrana i trwa do dnia obrad Zebrania Osiedlowego, na której zostaną przeprowadzone kolejne wybory Rady Osiedla w ostatnim roku kadencji.
Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla w celu jej ukonstytuowania

zwołuje Kierownik Administracji
w terminie 14 dni od daty Zebrania
Osiedlowego.
Liczba mandatów
do poszczególnych
Rad Osiedla:
• ADM-1 – 6 mandatów członków
Rady Osiedla.
• ADM-2 – 6 mandatów członków
Rady Osiedla.
• ADM-3 – 7 mandatów członków
Rady Osiedla.
• ADM-4 – 5 mandatów członków
Rady Osiedla.
• ADM-5 – 5 mandatów członków
Rady Osiedla.
• ADM-6 – 7 mandatów członków
Rady Osiedla.
• ADM-7 – 5 mandatów członków
Rady Osiedla.
Zebrania Osiedlowe ustalone są
w poniższym układzie:
1) w obrębie Administracji Nr 1
• dzielnica Orzegów – bez osiedla Powstańców Śl.
• dzielnica Godula – bez osiedla LipaLipińska.
2) w obrębie Administracji Nr 2
• dzielnica Nowy Bytom,
• osiedle przy ul. Obr. Westerplatte
w Wirku,
• budynki przy ul. Poloczka 2 i 4
w dzielnicy Bykowina.
3) w obrębie Administracji Nr 3
• dzielnica Ruda Śląska 1.
4) w obrębie Administracji Nr 4
• dzielnica Halemba,
• dzielnica Kochłowice.
5) w obrębie Administracji Nr 5
• dzielnica Wirek,
• dzielnica Bielszowice.
6) w obrębie Administracji Nr 6
• dzielnica Bykowina – bez budynków przy ul. Poloczka 2 i 4.
7) w obrębie Administracji Nr 7
• dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,
• dzielnica Godula – os. Lipa-Lipińska.
Regulamin Zebrania Osiedlowego
znajduje się do wglądu w Administracjach RSM, w Dziale Organizacji
i Samorządu w dyrekcji Spółdzielni
oraz na stronie internetowej RSM:
www.rsm.com.pl
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W SWOIM
ZEBRANIU OSIEDLOWYM.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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Harcerski Start 2022 w Pulsarze

W sobotę (17 września) ODK RSM
Pulsar gościł 400 rudzkich skautów
z 22 rudzkich drużyn i gromad zuchowych, którzy poprzez udział w terenowej grze miejskiej pt. „Szlakiem Żołnierzy Armii Krajowej” zainaugurowali kolejny rok harcerski. Gra miała
na celu zapoznanie dzieci i młodzieży
z historią II wojny światowej. Uczestnicy wcielili się w rolę żołnierzy Armii Krajowej i na wyznaczonej trasie
wykonywali szereg niełatwych zadań,
w tym udzielanie pierwszej pomocy,
rozszyfrowanie dokumentów, strzelanie do celu, a nawet gaszenie pożaru.
By wszystkie te zadania mogły być

wykonane bezpiecznie, harcerzy
wspierali druhowie z rudzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkowie
stowarzyszenia Combat Alert. O wręczenie nagród uczestnikom poproszono
honorowych gości imprezy, pełniącego
funkcję prezydenta miasta Jacka Morka, członka Rady Miasta Krzysztofa
Rodzocha oraz członka Rady Naczelnej ZHP harcmistrza Marka Skucznia.
Komendantką imprezy była druhna
podharcmistrz Magdalena Lipiec, pełniąca na co dzień funkcję drużynowej
27. Rudzkiej Drużyny Harcerskiej
w ODK RSM Pulsar.
Foto: Robert Pasieka

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego mieszkania, na podstawie umowy
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, którego wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
Adres:

Powierzchnia:

Kwota wywoławcza mieszkania:

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-ORZEGOWIE
ul. Ludwika Piechy 10/8, 2 p + k, II piętro

50,64 m2

197.600,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem kwoty wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty wadium w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku wadium.
Wnioski należy składać w Informacji Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 we
wszystkie dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Wadium należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67 1020 2401 0000 0002 0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek. Osoba,
która pierwsza złożyła wniosek, zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu wadium innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty całej należności. Powyższy dokument będzie podstawą do podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru kluczy.
W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod
rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesione wadium należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od
daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą wadium i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są
o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem. Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie
o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie
są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji. Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na
własny koszt.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, wew. 53.
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Ju-jitsu

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Motoryzacja

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

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Gładzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.
Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22
lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Kupię mieszkanie w bloku lub dom,
może być do remontu. Szybka płatność,
tel. 536-594-701.

Zapasy

Złoto w Bałkanach

Bułgarka była
silniejsza

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę
do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

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

Małgorzata
Baucz
była
częścią
21-osobowej
reprezentacji
naszego
kraju
podczas
zawodów
w Bośni.
W dniach 16-18.09 odbyła się 17. edycja Balkan Open, zawodów z cyklu Pucharu Świata w ju-jitsu sportowym, w których
wzięła udział Małgorzata Baucz, zawodniczka Nelson Clubu z Rudy Śląskiej. Zawody zorganizowano w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina).
Małgorzata wystartowała w kategorii
wagowej 57 kg, w której zmierzyła się
dwukrotnie z Marią Boros z Rumunii.
Obie walki zakończyły się przed czasem,

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Sprzedam stuletnie meble dębowe,
rzeźbione oraz meble z okresu PRL. Tel.
698-404-207.

TURYSTYKA

Foto: arch. prywatne

Remonty. Tel. 607-219-491.

OGŁOSZENIA | SPORT| 28.09.2022

co dało reprezentantce Rudy Śląskiej złoty
medal. W Bośni i Hercegowinie reprezentacja Polski zdobyła 20 medali – siedem
złotych, sześć srebrnych i siedem brązowych, co dało szóstą lokatę w klasyfikacji
generalnej. Rywalizację zdominowali
przedstawiciele Rumunii, którzy zdobyli
aż 142 medale. Łącznie w Balkan Open
wzięło udział 654 zawodniczek i zawodników z 19 krajów w kategoriach seniorskich, juniorskich i dziecięcych. 
DK

OGŁOSZENIE

| Polecamy
Artur Górski

Za kratami

Małgorzata Koch

Jesteśmy inni

Beskidy 6 dni we wrześniu od 600 zł
dla emeryt/rencista, z 40% dofinansowaniem Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

II PRZETARG NA SPRZEDAŻ

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed
Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp
105/22 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie syndyka, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w drugim przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej
i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia
12 października 2022 r., godz. 9.45. (ostateczna data dostarczenia oferty do kancelarii syndyka). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem:
W przetargu na nieruchomość lokalową:
„NIE OTWIERAĆ – PRZETARG SPRZEDAŻ ½ SPÓŁDZIELCZEGO
WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU - sygn. akt XII GUp 105/22”,
oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski ul. Młyńska 2/1, 44-100
Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Kancelarii. Dostępny drogą
elektroniczną, zapytania kierować na: a.rutkowski@mlynska2.pl. Informacje
udzielane pod numerem telefonu 512 488 224.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę cz. powierzchni
z przeznaczeniem pod automat samosprzedający na obiekcie basenu krytego przy ulicy
Chryzantem 10, na podstawie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
dotyczącego oddania w użyczenie pomieszczenia o powierzchni 18 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarczo-biurowe na
obiekcie hali widowiskowo-sportowej przy
ulicy Kłodnickiej 95, na podstawie umowy
użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.

½ udziału w spółdzielczym własnościowym
prawie do lokalu mieszkalnego

½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
położonego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pokoju 9a/10. Lokal ma powierzchnię
19,23 m2. Pozostałe ½ udziału należy do drugiego lokatora. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wpisane jest do rejestru lokali własnościowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Rudzie Śląskiej. Cena wywoławcza wynosi 20 250,00 zł (dwadzieścia tysięcy
dwieście pięćdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 2 025,00 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 12 1090 1766 0000 0001 4978 5792.
W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.

Natalia Strzałka z ZKS-u Slavia Ruda
Śląska odpadła w ćwierćfinale Mistrzostw
Świata w zapasach, które w dniach
10-18.09 odbyły się w Belgradzie. Strzałka była jedyną przedstawicielką naszego
miasta w światowym czempionacie.
Nasza brązowa medalistka Mistrzostw
Europy z Budapesztu w stolicy Serbii wystąpiła w kategorii wagowej 68 kg. Polka
w pierwszej swojej walce zmierzyła się
z Sofiją Christową Georgiewą. Starsza
o dwa lata Bułgarka we wspomnianych
ME zajęła czwarte miejsce, ale wówczas
startowała w niższej (65 kg) kategorii wagowej. W Belgradzie Georgiewa w kwalifikacjach pokonała Wietnamkę Dieu Thuong Lai, a następnie pewnie wygrała przed
czasem z Natalią Strzałką. Nadzieją dla
Polki na dalsze zmagania w repasażach
było kolejne starcie Bułgarki z Nishą Dahiyą z Indii. Tym razem jednak Georgiewa
przegrała, co oznaczało dla Strzałki powrót do domu już po fazie ćwierćfinałowej.
Dodajmy, że kobieca reprezentacja Polski zdobyła w Belgradzie trzy brązowe
medale. 
DK

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Niecenzurowana opowieść o polskich
więzieniach.
Nie chciałbyś tam trafić – nawet z krótkim wyrokiem… Tam rządzą zupełnie inne
reguły gry niż na wolności; to, co wydaje
ci się błahe i bezwartościowe, tam jest
obiektem pożądania. Nawet czas płynie
inaczej niż po twojej stronie muru. Ten, kto
więzienie zna jedynie z filmów czy książek,
nie ma pojęcia o życiu za kratami – o tym,
na czym rzeczywiście polega ograniczenie
wolności i upokorzenie osadzonego. Autor książki wielokrotnie odwiedzał swych
rozmówców w polskich więzieniach i dobrze zna panujące w nich realia. W swojej
książce stara się pokazać, jak rzeczywiście
jest po tamtej stronie, a nie – jak powinno być. „Za kratami” to książka brutalna,
wręcz bolesna i zaprzeczająca popularnej
teorii, jakoby zakład karny był wygodnym
sanatorium, gdzie skazani nudzą się na
koszt społeczeństwa. Tam się cierpi – naprawdę.
Artur Górski – dziennikarz, twórca magazynu „Focus Śledczy”, pisarz, autor bestsellerowej serii „Masa o polskiej mafii”.

Ona – młoda architekt obdarzona nietuzinkową urodą, ambitna, lecz srogo poharatana przez los. Córka prokuratorki i oficera policji. Samotnie wychowuje rocznego
synka, walczy z depresją oraz lękiem przed
mężczyznami.
On – szalenie przystojny elektroautomatyk montujący skomplikowane systemy
alarmowe, nocami łamie kody najsilniejszych zabezpieczeń na zlecenie pomorskiego gangstera.
Ścieżki tych dwojga przetną się w miejscu, w którym oboje znaleźli się przez przypadek. Czy wspólnie spędzony wieczór
i zrodzone przypadkowo kłamstwo pozwolą
im wyprostować skomplikowaną układankę, jaką stała się ich relacja? Gdzie jest granica między piękną historią miłosną dwojga
młodych ludzi a ich przekleństwem?
– Niesamowita książka o świetnej konstrukcji, która pozwala w ciekawy sposób
przenosić się w różne momenty interakcji
społecznych i emocjonalnych: od złości, frustracji, nienawiści, napięcia, lęku – do pożądania, euforii, miłości i egzaltacji – Marta
Sarbiewska, lekarz specjalista psychiatrii.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
dotyczącego oddania w użyczenie pomieszczeń o powierzchni 11,9 m2 oraz 6,1 m2
z przeznaczeniem na cele gospodarczo-biurowe na obiekcie hali widowiskowo- sportowej przy ulicy Kłodnickiej 95, na podstawie
umowy użyczenia na czas oznaczony do
3 lat.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
dotyczącego oddania w dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 18 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu masażu
w budynku basenu krytego przy ulicy Chryzantem 10, na podstawie umowy dzierżawy
na czas oznaczony do 3 lat.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
dotyczącego oddania w dzierżawę terenu
z przeznaczeniem pod istniejące korty tenisowe przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej
41-709, na podstawie umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 3 lat.
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Futsal

Lekkoatletyka

Falstart w Gliwicach

Maria Puławska z brązem Mistrzostw Polski

rzystał fakt, iż Gwiazda wycofała bramkarza i na półtorej minuty przed końcową
syreną płaskim strzałem umieścił piłkę
w siatce.
Kolejna szansa na pierwsze punkty
w sezonie 2022/2023 Gwiazda będzie miała na własnym parkiecie. 1 października
do Halemby przyjedzie zespół Eurobusu
Przemyśl, który jest beniaminkiem 1 ligi
futsalu. Początek spotkania o godz. 18.
Sośnica Gliwice
– Gwiazda Ruda Śląska 3:0 (2:0)
Tkacz 1’, 16’, Podobiński 39’
Sośnica (podstawowa piątka): Śmieja
– Podobiński, Hewlik, Szczurek, Tkacz.
Gwiazda (podstawowa piątka): Bogdziewicz – Dynek, Gładkowski, Małek,
Siadul.
Żółte kartki: Śmieja – Małek, Gładkowski, Kuzmenko.
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Lajkonik zdobyty
i barebow w Policach (woj. zachodniopomorskie) Rafał Czapaj zdobył brązowy medal. Czapaj w konkurencji barebow w drodze do czołowej czwórki pokonał Michała
Jankowskiego z MKŁ Strzała Warszawa
i Michała Ciesielskiego z CBA Szczecin,
aby w półfinale przegrać z Wojciechem Lepiarzem z Płaszowianki Kraków. W rywalizacji o 3. miejsce Czapaj uległ przedstawicielowi
gospodarzy,
Przemysławowi
Chmielewskiemu z DEFMAR-u Police.
Czapaj ponadto po sukcesie w Policach zdobył brąz i złoto podczas XIV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters
w Legnicy. 
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Akrobatyka sportowa

Foto: KPKS Halemba

Pierwszy start w sezonie KPKS-u

W Wałbrzychu rudzcy akrobaci sięgnęli
po pierwsze medale w nowym sezonie.
Przedstawiciele KPKS-u Halemba
wzięli udział w turnieju International Acro
Cup Sudety i Młode Talenty w Akrobatyce
Sportowej. Zawody odbyły się w dniach
16-18.09 w Wałbrzychu. Nasi akrobaci rywalizowali m.in. z zawodnikami z Czech,
Słowacji, Niemiec, Włoch oraz Ukrainy.
W kategorii youth w rywalizacji dwójek
kobiet drugie miejsca zajęły Zofia Krawieczek i Alicja Szal, czwarte były Dominika
Białek i Paulina Filipiak, a ósme Zuzanna

Ponadto w biegu na 600 m Justyna Maduzia zajęła również dziesiątą lokatę
(1:38.61 – nowy rekord życiowy), a Filip
Surma w biegu na 2000 m był 26. Świetny czas (37.00) uzyskał Bartłomiej Adamczyk, który w biegu na 300 m był dziewiąty. Ponadto Dawid Remisz był 15.
w biegu na 1000 m.
W Lublinie z dobrej strony pokazały
się także sztafety 4x100 m. Chłopcy
(Jordan, Adamczyk, Fedkow, Ostrowski)
zajęli 7. miejsce, natomiast dziewczęta
(Maduzia, Florczyk, Podgórska, Puławska) ósme.
W klasyfikacji województw w Lublinie
najlepsze okazało się łódzkie (sześć złotych i dwa srebrne medale), które wyprzedziło województwa mazowieckie i po-

morskie. Nasze województwo natomiast
zajęło 6. lokatę dzięki dziewięciu krążkom – trzem złotym, trzem srebrnym
i trzem brązowym.
Przedstawiciele TL Pogoń wystartowali również w biegu na 100 metrów. W rywalizacji poza oficjalną konkurencją (nie
przyznaje się w niej medali) pierwszy był
Michał Fedkow, który po raz pierwszy
w historii swoich występów zszedł poniżej 12 sekund (11.99), Adrian Ostrowski
był trzeci (12.13), a Gabriel Jordan szósty
(12,30). Natomiast wśród dziewcząt Zuzanna Skowron (13,34) była trzecia, Magdalena Podgórska piąta (13,57), a dziesiąta Zofia Florczyk (13,78). Wszystkie zawodniczki ustanowiły w tym biegu nowe
,,życiówki”.
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Piłka nożna

Wielki błąd Iwaniuka daje punkty Slavii

Łucznictwo

Z trzema medalami wrócili do Rudy
Śląskiej reprezentanci UKS-u Grot z Młodzieżowego Turnieju Lajkonika, który odbył się 17 września w Krakowie.
W kategorii młodzików doskonale spisały się Małgorzata Gebauer i Magdalena
Górska, zajmując dwa pierwsze miejsce.
Różnica pomiędzy łuczniczkami wyniosła
zaledwie osiem punktów. Ponadto w Krakowie, mimo trudnych warunków na torach, trzecie miejsce zajął w kategorii młodzików Bartosz Podżorski.
To nie jedyne sukcesy UKS-u w ostatnim
czasie. Podczas niedawnych Mistrzostw
Polski Seniorów w łucznictwie bloczkowym

Rudzcy lekkoatleci wystąpili w Mistrzostwach Polski U16, które w weekend
24-25.09 odbyły się w Lublinie. Najjaśniejszym punktem zawodów był brązowy
medal, który zdobyła Maria Puławska
z TL Pogoń Ruda Śląska.
Maria indywidualnie wystartowała
w dwóch konkurencjach. W sobotę pobiegła na 100 metrów, gdzie po zaciętej walce
zajęła 3. miejsce i zdobyła upragniony medal, a także poprawiła rekord życiowy
(12.31). Bieg wygrała Maja Woźniak
z LKS Vectra Włocławek, druga była
Wiktoria Biskup z KS Sprint Bielsko-Biała. W niedzielę natomiast Maria pobiegła
na 300 m. Tu również ustanowiła nową życiówkę – 41.77, co wystarczyło do zajęcia
dziesiątego miejsca.

Bokowy i Nadia Malec. Z kolei w trójkach
kobiet Zuzanna Krawieczek, Laura Wilczek i Lena Bury zajęły 5. lokatę, Iga Patyńska, Wiktoria Tkaczyk i Maja Macha
były ósme, a Emilia Kaczmarczyk, Paulina
Skiba i Emilia Kucharska zajęły 12. miejsce. Natomiast w dwójkach mieszanych
para Mikołaj Czornik i Lena Nowara zajęli
3. miejsce. Ponadto w klasie II w dwójkach kobiet Alicja Halor i Paulina Baran
były piąte. 
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Slavia Ruda Śląska pokonała Pogoń
Imielin 2:0 (1:) w 7. kolejce klasy okręgowej. Dzięki zwycięstwu rudzka drużyna
awansowała na szóste miejsce w tabeli.
W sobotę (24.09) kibice mogli zobaczyć, jaki progres zrobiła drużyna Jarosława Zajdla. Niespełna rok temu na początku października Slavia również podejmowała gości z Imielina. Wówczas po katastrofalnej pierwszej połowie przegrywała
0:2, nie oddając ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. Pogoń wprawdzie
podarowała rudzianom dwie bramki, ale
ostatecznie wygrała 3:2.
Sobotni mecz w żadnym wypadku nie
przypominał tego sprzed 12 miesięcy,
a i pozycja Slavii jest znacznie lepsza, która po siedmiu kolejkach zdobyła już
11 punktów. W poprzednim sezonie na
tym etapie Slavia miała punktów sześć.
Już od pierwszych minut spotkania dało
się wyczuć nerwowość w poczynaniach
gości, którzy oddali inicjatywę Slavii. Gospodarze skutecznie przedzierali się przed
pole karne Pogoni, groźnie atakując skrzydłami. W 25. minucie po rzucie rożnym
padł pierwszy gol dla Slavii, którego autorem był Łukasz Polak. Pogoń natomiast
miała dwie dobre okazje z rzutów wolnych
sprzed pola karnego, ale albo zawodnicy
strzelali niecelnie, albo świetnie interweniował Miłosz Lis.
W drugich 45 minut do głosu doszli goście. Gdy wydawało się, że Pogoń jest
bliższa zdobycia bramki, z pomocą przyszedł golkiper gości, Piotr Iwaniuk, który
we własnym polu karnym nieczysto kopnął piłkę podaną przez obrońcę. Za akcją
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Gwiazda Ruda Śląska przegrała 0:3
(0:2) w pierwszym meczu 1 ligi futsalu
z Sośnicą Gliwice. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył były zawodnik zespołu
z Halemby, Michał Tkacz.
Mimo pozytywnych wyników w turniejach przygotowawczych (2. miejsce w Pucharze Śląska i zwycięstwo w turnieju
w Nowinach) Gwiazda rozpoczęła pierwszoligowe zmagania od szybko straconej
bramki za sprawą trafienia Michała Tkacza. Gliwiczanie szybko chcieli wziąć rewanż za zeszłosezonową porażkę (5:6)
i już w 15. minucie prowadzili 2:0. Znów
skutecznością popisał się Tkacz, który
z łatwością zgubił krycie i wykorzystał podanie Jacka Hewlika. Osłabiona kontuzjami Gwiazda nie była w stanie odpowiedzieć żadnym trafieniem. Kropkę nad ,,i”
postawił Konrad Podobiński, który wyko-
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Michał Kowalczyk (z nr 11) cieszy się wraz z Michałem Taładym
(po prawej) i Łukaszem Witorem (po lewej) ze zdobytej bramki na 2:0
słusznie popędził Michał Kowalczyk, któremu pozostało umieścić piłkę w pustej
bramce. Dla bramkarza Pogoni Imielin nie
był to więc udany mecz, co zresztą nie
zdarzyło się pierwszy raz na stadionie przy
Ernesta Pohla. We wspomnianym meczu
sprzed roku Iwaniuk wpadł z piłką do
bramki przy stanie 1:2.
Choć w tym momencie do końca meczu
pozostało ponad pół godziny, nie uświadczyliśmy huraganowych ataków ze strony
Pogoni, która miała duże kłopoty ze skutecznym wyprowadzeniem piłki i często
nadziewała się na kontry gospodarzy. Trener Slavii może być zadowolony nie tylko
z wyniku, ale również ze sposobu, w jaki
jego zawodnicy oddalili wszelkie zagrożenie w końcówce spotkania. Pogoń w prak-

tyce nie skonstruowała żadnej groźnej akcji i trzy punkty zostały w Rudzie Śląskiej.
Slavia Ruda Śląska
– Pogoń Imielin 2:0 (1:0)
Polak 25’, Kowalczyk 60’
Slavia: Lis – Polak (90’ Paprotny),
Brzostek, Mikołajczyk, Szubert, Rejmanowski, Tałady (84’ Gola), Dolecki, Stefaniak, Witor (71’ Dragon), Kowalczyk (88’
Skut).
Pogoń: Iwaniuk – Cisoń, Gadaj, Hornik
(70’ Popenda), Malik, Pacwa, Paździor
(65’ Grabowski), Pilarski, Stachowicz,
Szluzy (60’ Drzewiecki), Wilk (60’ Saternus).
Żółte kartki: Szubert, Dragon – Malik,
Wilk, Gadaj.

Komplet zwycięstw w A klasie
Nie tylko Slavia odniosła zasłużone zwycięstwo na własnym boisku w miniony
weekend. Świetnie zaprezentowała się także Urania, która rozgromiła Hetmana 22
Katowice 5:0. Gole dla kochłowiczan
strzelali: Dawid Henisz (dwie bramki), Seweryn Zalewski (trzy bramki). Urania

w sześciu spotkaniach A klasy zdobyła już
31 bramek!
W innych meczach Wawel pokonał czerwoną latarnię ligi UKS Ruch Chorzów 3:0 dzięki
golom Rafała Mosgalika, Artura Różyckiego
i Miłosza Jastrzębskiego. Identycznie zakończyło się spotkanie domowe Gwiazdy ze Sta-

dionem Śląskim – tu bramki zdobyli Dawid
Ogłoza, Mateusz Świerczyński i Michał Zawada (samobójczy). W niedzielę (25.09) natomiast
Grunwald na wyjeździe pokonał Józefkę Chorzów 3:1 (gole Jakuba Cebulaka, Mateusza Różyckiego i Marcina Palki), a Jastrząb wygrał
2:1 z Kamionką Mikołów.
DK
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Firma LEIBER Poland i SPS nr 35
razem dla środowiska!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 Specjalnej przy wsparciu firmy LEIBER Poland
16 września przeprowadzili akcję sprzątania
świata, a dokładnie Puszczy Kokotek. To kolejna
– nie pierwsza i nie ostatnia – tego typu inicjatywa, wpisująca się w wartości obydwu instytucji.
W przypadającej na wrzesień akcji uczestniczyli
uczniowie szkoły, a firma LEIBER Poland zapewniła im niezbędne akcesoria. Nie zabrakło
także upominków.
To już kolejny przykład współpracy firmy
LEIBER Poland znajdującej się przy ul. Magazynowej 33 w Rudzie z sąsiadującą z nią SPS nr 35.
– Stale współpracujemy ze szkołą w różnych
aspektach, bo to wiąże się z wartościami naszej
firmy. Dotychczas odbyła się u nas m.in. wizyta
uczniów, którzy czynnie przygotowują się do wyboru zawodu oraz ścieżki dalszego kształcenia.
Być może zdecydują się rozpocząć karierę właśnie u nas – mówi Paweł Wiśniewski, specjalista
ds. personalnych w LEIBER Poland GmbH
Sp. z o.o, oddział w Polsce. – Teraz przyszedł
czas na inicjatywę sprzątania świata. Akcja ta
odbywa się we wrześniu, więc naturalnym dla
nas było to, żeby do współpracy zaprosić pobliską, zaprzyjaźnioną szkołę – dodaje.
– W inicjatywie sprzątania świata uczestniczymy corocznie. Chcemy w ten sposób uczyć obecne oraz przyszłe pokolenia, ile znaczy środowisko
dla nas wszystkich. Cieszymy się, że firma
LEIBER Poland w tym roku postanowiła wspomóc nas w przeprowadzeniu tego wydarzenia,
a przede wszystkim we wsparciu w postaci worków i kontenera, a także upominków dla uczniów
– podkreśla Ilona Milik, dyrektor SPS nr 35
w Rudzie Śląskiej. – Puszcza Kokotek, którą
sprzątaliśmy, to naprawdę piękne przyrodniczo
miejsce, więc szczególnie leży nam na sercu. Tym
bardziej, że uczniowie odwiedzają ją w ramach
lekcji w terenie – dodaje.
Akcje tego typu jak sprzątanie świata wpisują
się w wartości wyznawane przez firmę LEIBER
Poland. Chodzi o: zrównoważony rozwój, niezależność i odpowiedzialność, wiarygodność, zaangażowanie oraz innowacyjność. – Prowadzimy
szereg działań w trosce o środowisko. Na przykład wybudowaliśmy domki dla jeży, utworzyliśmy łąkę kwiatową, czy na terenie naszej firmy
hotel dla owadów. Ponadto pozyskujemy prąd
wyłącznie z Odnawialnych Źródeł Energii.
Współudział w akcji sprzątania świata jest więc
kontynuacją naszych działań i jesteśmy gotowi
na jeszcze więcej – zapowiada Paweł Wiśniewski.
Uczniowie świetnie się spisali – w ramach akcji uzbierano wypełniony po brzegi kontener
śmieci. Nie świadczy to niestety najlepiej o osobach, które doprowadzają okolicę do takiego stanu. Dlatego też SPS nr 35 już zapowiada swój
kolejny udział w tego typu inicjatywie.
– Uczniowie chętnie przystąpili do akcji, tym
bardziej, że w szkole staramy się im wpajać dobre nawyki, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
Inicjatywa z pewnością będzie kontynuowana po
poprawie pogody – zapowiada Ilona Milik,
dyrektor SPS nr 35.
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