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RADA MIASTA

OGŁOSZENIE

Zmiany w prezydium Rady Miasta
W minionym tygodniu (26.10) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Zwołano ją na wniosek radnych, aby
wyłonić nowe prezydium. Zmiany w jego składzie spowodowane były powołaniem dotychczasowej przewodniczącej na stanowisko zastępcy prezydenta miasta.
niam, że będę współpracował z wszystkimi. Najważniejsze jest znalezienie
wspólnego języka – dodał. Przewodniczący zapewnił także w swoim wystąpieniu, że Rada Miasta będzie wspierać w działaniach prezydenta miasta,
aby wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania dla dobra mieszkańców.

3.11, godz. 17.00
– Wirek i Czarny Las
– Szkoła Podstawowa nr 8
przy ul. Głównej 1
7.11, godz. 17.00 – Bielszowice
– Dom Kultury przy ul. Kokota 170

Kazimierz Myszur jest wieloletnim rudzkim
radnym. W Radzie Miasta zasiadał
w latach 1998-2002 oraz od 2006 roku
do chwili obecnej. W kadencji 2014-2018
pełnił funkcję przewodniczącego Rady
Miasta, natomiast w kadencji 2006-2010
oraz podczas aktualnej (od 2018 r.) był
wiceprzewodniczącym Rady Miasta.
Po wyborze Kazimierza Myszura
i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego radnego Krzysztofa Rodzocha
zwolniły się dwa miejsca w prezydium
rady na stanowiskach wiceprzewodniczących. Radni zdecydowali w pierwszej kolejności, że funkcję tę obejmie
Wioletta Tkocz z klubu radnych Solidarni z Rudzianami. – Praca na rzecz
mieszkańców przyświecała mi od czasu,
kiedy wystartowałam w wyborach. Nic
się w tym zakresie nie zmienia po wyborze mnie na stanowisko wiceprzewodniczącej. Ten cel będzie mi dalej przyświecał. Obiecuję dalszą współpracę z miesz-

14.11, godz. 17.00 – Bykowina
– Szkoła Podstawowa nr 23
przy ul. 11 Listopada 15
Foto: JO

Mandat dotychczasowej przewodniczącej Rady Miasta, Aleksandry
Skowronek, wygasł 17 października.
– Współpraca z Radą Miasta to był dla
mnie ogromny zaszczyt. Pierwszy raz
w mojej karierze zawodowej miałam
okazję zasiadać po tej stronie i poznać
pracę radnego. Zobaczyłam, jak duża
jest więź mieszkańców z radnymi i jak
ważny jest ten organ samorządu.
Chciałam podziękować radnym za
współpracę. W tej chwili jako zastępca
prezydenta deklaruję dalszą, pełną
współpracę. Wierzę, że ten czas, który
pozostał do końca kadencji, spożytkujemy dla dobra mieszkańców, w jak
największym porozumieniu i współpracy – powiedziała podczas sesji wiceprezydent Aleksandra Skowronek.
Nowym przewodniczącym Rady
Miasta wybrany został Kazimierz Myszur z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowy wiceprzewodniczący rady. Za tą kandydaturą
zagłosowało 19 radnych, trzech było
przeciw. – Przewodniczenie Radzie
nie będzie łatwym zadaniem. Czekają
nas trudne decyzje i trudne wyzwania,
a trzeba pamiętać, że sprawiedliwie,
to nie zawsze znaczy rozsądnie – mówił tuż po głosowaniu Kazimierz Myszur. – Obiecuję, że będę się wsłuchiwał w głosy radnych. Dziękuję tym,
którzy oddali na mnie głos i zapew-
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Nowym przewodniczącym Rady Miasta został
dotychczasowy wiceprzewodniczący, Kazimierz Myszur.

kańcami i radnymi. Myślę, że w tym
trudnym czasie zgoda jest najważniejsza, a właściwie bezcenna – mówiła nowa wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Wioletta Tkocz jest radną od 2018 roku,
w radzie pełniła do tej pory funkcję
przewodniczącej Komisji Kultury.
Kolejnym
wiceprzewodniczącym
Rady Miasta został wybrany Witold
Hanke, który jest radnym nieprzerwanie
od 2006 roku, a funkcję tę pełnił już
podczas swojej drugiej kadencji. – Dziękując za wybór, deklaruję współpracę
z radnymi i przewodniczącym. Deklaruję także dalszą wytężoną pracę na rzecz

miasta i mieszkańców – mówił po wyborze Witold Hanke.
Podczas sesji podjęto też uchwały
w sprawie zmian w składach komisji
Rady Miasta. Po rezygnacji z funkcji
przewodniczącego Komisji Sportu
i Kultury Fizycznej przez Władysława
Kucharskiego radni wybrali na to stanowisko Dariusza Wesołego. Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska
w zamian za Dariusza Wesołego wybrano radnego Romana Kubicę. Przewodniczącą Komisji Kultury w zamian za
Wiolettę Tkocz została radna Agnieszka
Płaszczyk.
AW

17.11, godz. 17.00
– Godula i Orzegów
– Szkoła Podstawowa nr 36
przy ul. Bytomskiej 45
21.11, godz. 17.00 – Ruda
– Młodzieżowy Dom Kultury
przy ul. Janasa 28
29.11, godz. 17.00
– Nowy Bytom i Chebzie
– Miejskie Centrum Kultury
przy ul. Niedurnego 69
1.12, godz. 17.00 – Halemba
– Szkoła Podstawowa nr 24
przy ul. Lexa 14
5.12, godz. 17.00 – Kochłowice
– III Liceum Ogólnokształcące
przy ul. Oświęcimskiej 90

PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI

Trwają uzgodnienia z mieszkańcami

Prowadzone ustalenia są pokłosiem m.in. zgłoszeń ze strony radnych oraz samych mieszkańców.
I z jedną, i z drugą stroną np. 20 października odbyło się spotkanie w terenie, na miejscu przebudowy. – Jest
to duże przedsięwzięcie, od wielu lat
nie robiliśmy tak dużej inwestycji
w tej dzielnicy, więc wątpliwości, pytania i emocje z tym związane, są jak
najbardziej zasadne i stąd nasze rozmowy – mówił wówczas Jacek Morek, wiceprezydent miasta ds. gospodarki komunalnej. – W Biuletynie Informacji Publicznej do wglądu jest
dokumentacja techniczna. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, to proszę
o kontakt z radnymi swojej dzielnicy,
co ułatwi sprawę. Również ja jestem
do Waszej dyspozycji, podobnie jak
pracownicy merytoryczni Urzędu
Miasta – dodał.

Na spotkaniu obecna była m.in. radna Wioletta Nowak. – Na pewno dałoby się wyciąć mniej drzew, bo to, co już
zrobił pan prezydent Pierończyk, pokazuje, że tak jak nam obiecał, zaczyna
z nami, mieszkańcami, rozmawiać, żebyśmy mieli wpływ na to, co dzieje się
wokół nas (...) – skomentowała radna
Nowak. – My jako radni i mieszkańcy
zgadzamy się z tym, że takie rozwiązanie jest konieczne. Niemniej jednak żyjemy w takim środowisku, a nie innym,
i w naszej ocenie powinniśmy minimalizować tę wycinkę, bo nam takie zielone płuca są potrzebne – dodała.
Mieszkańców zastanawia przede
wszystkim powód wycinki, liczba
przeznaczonych do tego drzew, możliwość przesadzenia ich części oraz wykonania nasadzeń zastępczych. Nic
dziwnego, bo w ramach realizowanej
inwestycji do usunięcia przeznaczono

94 drzewa o zróżnicowanych średnicach od 10 cm do 76 cm. W ramach
pierwszego etapu zadania – od skrzyżowania ulic 1 Maja, Zabrzańskiej
i Wolności (gdzie trwa budowa ronda)
do skrzyżowania ul. Magazynowej,
Brańskiego i Wolności – usunięto
14 drzew, a dwa drzewa pozostały
jeszcze do wycinki (stan na 28.10).
– Konieczność wykonania wycinki
drzew związana jest z planowaną rozbudową drogi. W większości przypadków lokalizacja drzew w pasie drogowym nie spełnia obecnie wymogów
zachowania skrajni drogowej – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy
UM Ruda Śląska. – Dodatkowo
rozbudowa tej ulicy wiąże się między
innymi z budową drogi rowerowej, nowych lokalizacji zatok dla autobusów
oraz zatok postojowych dla samochodów osobowych – dodaje.

Foto: JO

Wracamy do sprawy przebudowy ulicy Wolności w Rudzie i planowanej w związku z tym
wycinki części drzew. Obecnie trwają kolejne spotkania i uzgodnienia z mieszkańcami w sprawie prowadzonych prac i tego, czy oraz ile jeszcze drzew można byłoby uratować (stan na
28 października). Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu remontu stało się tak w przypadku 17 drzew.

20 października odbyło się terenowe spotkanie mieszkańców
z wiceprezydentem Jackiem Morkiem, radnymi i urzędnikami.

Natomiast jeżeli chodzi o drzewa,
które miałyby być posadzone niejako
w ramach rekompensaty, to – jak tłumaczy Nowak – dokumentacja projektowa
nie przewiduje wykonania dodatkowych
nasadzeń. – Dodam, iż trwają właśnie
uzgodnienia z mieszkańcami dzielnicy
w zakresie prowadzonych prac, w tym
w zakresie wycinki drzew – tłumaczy
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Jednak nie wszyscy mieszkańcy są
absolutnie ,,przeciw” wycince. – Jeże-

li jest to konieczność, nie ma z czym
walczyć. Zdarzało mi się, że nie zdążyłam na autobus i do Rudy Południowej
musiałam iść pieszo, a autobus dalej
stał w korku. Aczkolwiek serce boli
mnie za każde drzewo. Ile razy idę tą
drogą, to dziękuję Bogu, że są te drzewa, bo w ich cieniu można się schronić
przed słońcem – mówiła podczas październikowego spotkania pani Teresa,
mieszkanka Rudy.

Joanna Oreł
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REWITALIZACJA

Plac Niepodległości zrewitalizowany

W ramach rewitalizacji m.in. odrestaurowano pomnik św. Jana Nepomucena.

„Mikroprzestrzenie miejskie 2016”, który
był wspólnym przedsięwzięciem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Część z nich była pomysłami samych mieszkańców.

Tzw. godulski światowid to jedna z większych atrakcji na zrewitalizowanym placu.

Na Placu Niepodległości zainstalowano także ławeczkę Karola Goduli.

„Fauna” w potrzebie

Koszt inwestycji wyniósł 5,6 mln zł.
Miasto pozyskało na ten cel 4,5 mln zł
z Programu Inwestycji Strategicznych
w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład.
UM

Na środku zbudowano fontannę
z podświetlanym wodotryskiem.

Foto: UM Ruda Śląska

z wyraźnym wskazaniem Rudy Śląskiej
– informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Plac Niepodległości w swoim kształcie,
funkcji oraz nazwie utworzony został
w 1929 r., z okazji 10. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Powstały tu
wtedy klomby z ozdobnymi drzewami,
a na środku zbudowano fontannę z podświetlanym wodotryskiem. Wcześniej
w tym miejscu znajdował się plac targowy.
Wszystkie nowe rozwiązania, które zostały wykorzystane podczas rewitalizacji
przestrzeni w Goduli, konsultowane były
z mieszkańcami podczas warsztatów
w 2016 i 2017 r., m.in. w ramach projektu

Foto: UM Ruda Śląska

ny, stojaków rowerowych, słupa ogłoszeniowego oraz wymianę ławek i koszy na
śmieci. Zainstalowane zostało również nowe oświetlenie z energooszczędnymi oprawami LED. Przeprowadzone były też prace konserwatorskie i restauratorskie istniejących kwietników oraz pomnika św. Jana
Nepomucena.
– Na wyremontowanym placu stanęła
ławeczka Karola Goduli z wykonaną
w podkrakowskiej pracowni rzeźbą przedstawiającą postać legendarnego przemysłowca. Zainstalowany został też „godulski światowid”, czyli granitowa kula poruszana wodą pod ciśnieniem, na której naniesiono kontury wszystkich kontynentów

Foto: UM Ruda Śląska

Efektem prac jest przestrzeń łącząca cechy
otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. m2. Plac Niepodległości został tak zagospodarowany, żeby istniejący tam drzewostan nie został zniszczony, tylko zaadaptowany do nowej przestrzeni.
Stanowi on praktycznie połowę placu. Istniejące już szpalery drzew od wschodniej i zachodniej strony placu zostały wzbogacone
o nowe nasadzenia (lipa srebrzysta lub warszawska, jarząb szwedzki lub mączny), które
w przyszłości wytłumią dźwięk dobiegający
z ruchliwej ulicy Karola Goduli.
Zakres inwestycji obejmował również
budowę lokalu gastronomicznego wraz
z ogólnodostępną toaletą, budowę fontan-

Foto: UM Ruda Śląska

Zakończyła się rewitalizacja Placu Niepodległości w Goduli. – Zapraszam mieszkańców do
odwiedzenia tego miejsca i sprawdzenia, jak pięknie ta przestrzeń prezentuje się w nowej
odsłonie, szczególnie po zmroku – mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.

POMAGAMy

,,Fauna” pilnie potrzebuje środków
na zakup węgla, by ogrzać schronisko.

Foto: FB TOZ „Fauna”

– Jak zaczynaliśmy, mieliśmy w schronisku prawie 500 psów i 300 kotów. Przez
ostatnich 6 lat ta liczba bardzo zmalała.
Był taki czas, tuż przed pandemią, kiedy
w schronisku było po 40 psów i po 20 kotów. Osiągnęliśmy wtedy takie standardy
zachodnioeuropejskie i bardzo się z tego

powodu wszyscy cieszyliśmy. Myślałam, że
już teraz będzie dobrze – mówi Beata Drzymała-Kubiniok, prezes TOZ „Fauna”.
Takiego wzrostu przyjęć zwierząt do
schroniska nie notowano od lat. Jest też
więcej interwencji, a powodów takiej sytuacji może być kilka. – Ludzie w pandemii
zabierali dużo zwierząt, nie ze schronisk,
ale kupowali z ogłoszeń, porozwijały się
różne „pseudohodowle”. Mieszkańcy mają zwierzęta, nie rasowe tylko „w typie rasy”, które potem chorują. Dorośli wrócili
do pracy, dzieci do szkoły, życie wróciło do
standardów sprzed pandemii, ludzie nie
potrafią sobie z pewnymi problemami poradzić. Zwierzęta mają lęk separacyjny, bo
wcześniej był ktoś cały czas w domu, a teraz go nie ma. Zaczynają się zachowywać
agresywnie, mogą niszczyć przedmioty
w domu, dlatego potem trafiają do nas
– z problemami behawioralnymi i to jest
jeden z powodów – wyjaśnia Beata Drzymała-Kubiniok. – Drugi powód, dla którego zwierzęta trafiają do nas, to wojna na

Ukrainie. Wielu Polaków zabrało zwierzęta z tego kraju. I być może nie do końca
było to przemyślane. Teraz widzimy tego
konsekwencje. My też pomagaliśmy, ale
na miarę naszych możliwości. Jest jeszcze
trzeci powód – społeczeństwo po prostu
biednieje. Ludzi nie stać na utrzymanie
zwierząt i dlatego sporo z nich trafia do
nas – dodaje.
Zwierzęta, które trafiają do schroniska,
są bardzo często schorowane, wymagają
rehabilitacji i kosztownych zabiegów ortopedycznych, a te podrożały.
– Średnio wydawaliśmy na ten cel pomiędzy 20 a 30 tysięcy złotych miesięcznie. Dwa miesiące temu koszty sięgały już
prawie 40 tysięcy złotych, a boję się, że
w kolejnych miesiącach to będzie około
50 tysięcy złotych – mówi prezes TOZ
,,Fauna”.
Największym jednak zmartwieniem
jest zakup węgla, by ogrzać schronisko.
Na sezon potrzeba 20 ton. To koszt
ok. 70 tysięcy złotych. – Jeżeli ktokolwiek

Foto: FB TOZ „Fauna”

Przed TOZ „Fauna” trudne miesiące. Do schroniska trafia coraz więcej zwierząt, a koszty
utrzymania rosną. Podrożały specjalistyczne zabiegi, brakuje karmy, a na zakup węgla nie ma
środków. Przedstawiciele schroniska proszą o wsparcie mieszkańców. – Mamy nadzieję, że
jak przetrwaliśmy te prawie 28 lat z pomocą wspaniałych ludzi, to znów, również z ich pomocą, nam się uda – apeluje Beata Drzymała-Kubiniok, prezes TOZ „Fauna”.

Miesiąc temu magazyn ,,Fauny” świecił pustkami.

może nam pomoc w zakupie węgla, ale takiego z naszych kopalń, to będziemy
wdzięczni. Otrzymałam pismo od PGG, że
oferują nam zakup 8 ton węgla po 2100 zł
plus akcyza. To wychodzi 2150 zł za tonę.
Ale te osiem ton to nie jest nawet połowa
naszego zapotrzebowania – wylicza Beata
Drzymała-Kubiniok.
Dlatego schronisko po raz kolejny
zwraca się o pomoc i wsparcie do mieszkańców. Na swoim profilu na Facebooku
organizuje zbiórki na pokrycie kosztów

zabiegów zwierząt oraz apeluje o dostarczanie karmy, której zapasy są uzupełniane dzięki ludziom dobrej woli.
– Karma dla kotów schodzi na bieżąco, zwłaszcza że wspomagamy koty wolnożyjące. Jednak nie mamy żadnych zapasów. To się zmienia, kiedy apelujemy
i z różnych akcji czy zbiórek dostajemy
karmę. Z całego serca za to dziękuję
– podsumowuje Beata Drzymała-Kubiniok.

AP
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BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego

ka i nasadzenie niskich krzewów ozdobnych.
Z kolei ośrodek rekreacyjno-sportowy
Burloch Arena wzbogacił się o kolejną
atrakcję – tor rowerowy typu pumptrack.
Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne,
uformowanie trasy, ułożenie nawierzchni,
założenie zieleńców, a także montaż ławeczki, stojaka na rowery i kosza na śmieci. Koszt to ponad 250 tys. zł. Obecnie
trwają prace w ramach drugiego wybranego przez mieszkańców zadania dotyczącego tego obiektu, jest to zadanie duże, nazwane „Burloch Arena – dokładamy atrakcji”. – Zostanie tam wybudowane wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę
i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej
oraz plac zabaw z czterema urządzeniami

Za ponad 160 tys. zł zagospodarowany został teren przy
ul. Jankowskiego 6, gdzie powstał parking.
sprawnościowymi i wieżą linową – mówi
Piotr Janik. Dodatkowo inwestycja obejmuje zabudowę sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie boiska, piłkochwytów, ławek oraz koszy na śmieci. Zadanie
kosztować będzie 950 tys. zł, a zakończyć
się ma w połowie listopada.
Równocześnie trwa realizacja pozostałych projektów: wybiegu dla psów „Psia
Heca” w dzielnicy Wirek, terenowych tras

Foto: UM Ruda Śląska

czona do istniejącego systemu szkolnego
monitoringu.
Plac zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 20 został również poddany modernizacji. Za kwotę 210 tys. zł wymieniono urządzenia zabawowe, piaskownicę,
ławki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. Dodatkowo
w celu rozwijania zainteresowań przyrodniczych, a także postaw prozdrowotnych
i proekologicznych stworzono warzywnik
dla dzieci.
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 niepełnosprawnościami, wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej oraz trawni-

Foto: UM Ruda Śląska

Za kwotę prawie 240 tys. zł odnowiony
został skwer między ul. Katowicką i Siekiela na terenie dzielnicy Bykowina. Wykonawca dokonał tam prac rozbiórkowych,
następnie wymieniono nawierzchnię ciągów pieszych, powstały schody terenowe,
zamontowano latarnie z oświetleniem
LED, wymieniono ławki, a także nasadzono drzewa i krzewy oraz wykonano łąkę
kwietną.
Ukończony został też plac 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 zamontowano furtkę
oraz kamerę wizyjną, która została podłą-

Foto: UM Ruda Śląska

Trwają prace przy realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Pięć zadań zostało już ukończonych. Są to: skwer między ul. Katowicką i Siekiela, place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz przy Miejskim Przedszkolu nr 20, parking przy ul. Jankowskiego oraz tor rowerowy typu
pumptrack na terenie Burlocha. – Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego udaje się zrealizować na
terenie miasta wiele ciekawych inwestycji. Są to projekty, o które zabiegali mieszkańcy i sami zgłaszali
chęć ich wykonania – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego przy Miejskim Przedszkolu nr 20 oraz Szkole Podstawowej nr 4 powstały place zabaw.

rowerowych w Parku Strzelnica, parkingu
dla samochodów osobowych, autokaru
wycieczkowego oraz rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3, placów zabaw przy
Miejskich Przedszkolach nr 9 i 35 oraz rewitalizacji ciągu pieszego na obszarze
między ulicami Górnośląską, Grzegorzka
i Zgrzebnioka.
Mieszkańcy podczas głosowania wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Zadanie duże to renowacja kompleksu boisk
sportowych przy ul. Gwareckiej 2. Na
zwycięskiej liście znalazło się też 10 zadań
małych: „Eko-Park w Bykowinie przy
osiedlowej strefie aktywności”, plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 6, budowa
wybiegu dla psów „Sznupowisko” w parku Strzelnica, rewitalizacja centralnej części kochłowickiego rynku, naukowy plac
zabaw przy SP nr 1, plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie, zagospodarowanie
nieurządzonej części Parku Mickiewicza,
Mini Park Ruda „Szczęść Boże”, rozbudowa terenowych tras rowerowych Bielszowice Trails w Parku Strzelnica oraz plac
zabaw przy MP nr 17.
UM

SP NR 30

„Festiwal Dyni” w trzydziestce!
promocji zdrowia – głównie dlatego, że dynia jako warzywo przez lata nie była doceniania, a sama w sobie ma ogromny potencjał – wyjaśnia Beata Koszek, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 30 w Rudzie.

Foto: JO

– Nasza ,,trzydziestka” od lat propaguje
zdrowy styl życia, a innowacyjne zajęcia
nawiązują w swojej formie do promowania
zdrowej żywności. „Szkolny Festiwal Dyni” jest ważnym punktem w programie

Uczniowie mogli m.in. posmakować słodkości z dodatkiem dyni.

Z tej okazji stołówka w SP nr 30 w piątek zaserwowała krem z dyni, a każdy
odwiedzający miał szansę poznać wszystkie walory tego warzywa (od wystawy
różnych odmian, przez ciasta dyniowe
i marchewkowe, różnorodne przetwory
i przyprawy, po warsztaty malarskie pod
nazwą „Jesień w martwej naturze”, której
główną bohaterką była oczywiście dynia).
– Dla podkreślenia rangi „Szkolnego
Festiwalu Dyni” cała społeczność szkolna,
nie wyłączając pracowników, założyła element stroju w kolorze pomarańczowym
– mówi dyrektor Beata Koszek. – Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu święta, które było nie tylko miłą odskocznią od codzienności, ale przede
wszystkim dało nam dużo radości
– dodaje.
Joanna Oreł

Foto: JO

Degustacja zupy dyniowej i innych przysmaków przygotowanych z użyciem tego warzywa, warsztaty plastyczne, dekoracje oraz stroje w kolorze pomarańczowym – te wszystkie atrakcje nie pozostawiały wątpliwości, że w piątek (28.10) w Szkole Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie odbył się „Szkolny Festiwal Dyni”.

W SP nr 30 odbyły się także warsztaty malarskie pod nazwą „Jesień w martwej naturze”.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Dach basenu w Rudzie do remontu
Basen kryty przy ul. Chryzantem 10 został oddany do użytku
w 2005 roku, a nieszczelności w dachu pojawiły się już na początku istnienia obiektu. Chodzi o miejsca, gdzie dach przecieka
nad niecką basenową oraz na przykład nad siłownią. – Przyjęta
wówczas technologia pokrycia spełniała wymogi obowiązujących
wtedy przepisów zarówno pod względem obciążenia, jak i parametrów przenikalności cieplnej. Zadaszenie w postaci płyt poliwęglanowych w praktyce nie okazało się rozwiązaniem trwałym
i bezusterkowym. Technologia w naszych warunkach atmosferycznych nie sprawdziła się. Po tym doświadczeniu nie była stosowana więcej w obiektach własności miasta – wyjaśnia Adam
Nowak, rzecznik prasowy UM Ruda Śląska.
Na szczęście problemy te nie wpływają znacznie na funkcjonowanie obiektu, ale nie ma co ukrywać – remont dachu jest potrzebny. Pracownicy MOSiR-u robią, co mogą i w ramach każdej
tzw. przerwy technologicznej doraźnie naprawiają zadaszenie.
Natomiast projekt generalnych prac prawdopodobnie zostanie
ujęty w budżecie miasta na 2023 rok.

Foto: JO

Prawdopodobnie w przyszłym roku przeprowadzony zostanie remont basenu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rudzie. Powodem jest przeciekający dach, co przy silnych opadach deszczu może
być odczuwalne dla użytkowników pływalni, ale nie wpływa na bezpieczeństwo korzystania z niej.

Dach basenu w Rudzie prawdopodobnie
zostanie wyremontowany w przyszłym roku.

Dodajmy, że w ubiegłym roku basen przy ul. Chryzantem 10
odwiedziło 55 795 osób, a w tym roku (dane na 5 października)
zawitało do niego już 62 768 osób.
Joanna Oreł

KRONIKA POLICYJNA

Oszczędności zostawiła w… śmietniku
Oszuści podający się za funkcjonariuszy policji znów wyłudzili
pieniądze. W drugiej połowie października rudzcy policjanci otrzymali kilkanaście zgłoszeń prób oszustwa. Jedna z nich niestety była skuteczna. Jak wynika z ustaleń rudzkich policjantów, do
53-letniej rudzianki na numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna,
podający się za policjanta, który oświadczył, że z jej konta w banku oszuści będą chcieli ukraść oszczędności życia.
Rozmówca zaproponował nawet, aby kobieta potwierdziła
jego tożsamość, wybierając numer 997 i łącząc się z dyżurnym.
Problem polegał na tym, że rudzianka wybrała z klawiatury numer alarmowy, nie rozłączając się wcześniej z oszustem. Kolejny głos w słuchawce potwierdził, że Jerzy Zalewski pracuje
w rudzkiej komendzie. W ten sposób oszust, a nie policjant,
namówił kobietę do przekazania 19 500 złotych, które miały
zostać zabezpieczone przed kradzieżą. Niestety 53-latka nie zorientowała się, że jest to próba oszustwa i co najgorsze, zostawiła reklamówkę z pieniędzmi w umówionym, żółtym śmietniku
przed jej domem.
W związku z kolejną tego typu sytuacją rudzka policja przypomina:
• Policjanci nie angażują do swoich akcji osób cywilnych.
• Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach, a tym bardziej nie każą
wrzucać np. do śmietników.
• Policjanci nigdy nie dzwonią do osób postronnych, wypytując
ich o numer konta, hasło dostępu do niego czy oszczędności.
• Policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy obcym
osobom.
JO

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 27.10.2022 r. do dnia 17.11.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu stanowiących całość gospodarczą
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska o łącznej powierzchni
274 m2, położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Szpaków, obejmujące działkę zapisaną na karcie mapy
4 w obrębie Kochłowice oznaczoną numerem geodezyjnym 865/110 o powierzchni 180 m2 zapisaną w księdze
wieczystej KW GL1S/00002408/2 oraz działkę zapisaną na karcie mapy 2 w obrębie Bykowina oznaczoną numerem
geodezyjnym 561/509 o powierzchni 94 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00027849/6, które w drodze
przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu 80U, 10MNUI).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 46.000,00 zł.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Jana Dobrego, 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 o powierzchni
2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego,
obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2 (użytek „Bz”), KW
nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2
(użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na karcie
mapy 11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są
wolne od wpisów.
Przetargi, które odbyły się w dniach 4.01.2022 r., 09.05.2022 r.
oraz 19.09.2022 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 z 2006 r. poz. 2383 z późn. zm., ww. działki stanowią teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki,
oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej
(symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol
planu KD1/2).
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi
257 000,00 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 12.12.2022 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 5.12.2022 r.:
• dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 12 900,00 zł z dopiskiem „zaliczka – ul. Jana Dobrego” 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: poniedziałekśroda 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. Jana Dobrego”,
• przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania w dniu
12.12.2022 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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LUDZIE Z PASJĄ

Coffee Experiment triumfował

– Niedawno Twój zespół odniósł
wielki sukces – pokonaliście dziesięć
zespołów na małej scenie podczas
Festiwalu Rawa Blues. Czy mieliście
przeczucie, że wygracie?
– Myślę, że warto na wstępie zmienić narrację i odsunąć na margines atmosferę „pokonywania”. Podeszliśmy
do całego wydarzenia bardzo przyjaźnie, z otwartością na innych uczestników, tym bardziej że niektórzy z nich
to nasi znajomi. My po prostu przyszliśmy zrobić swoje i udało się. Z kolei przeczucie o wygranej było ambiwalentne. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że obawiałam się, że
nie uda nam się osiągnąć wiele, chociażby ze względu na odejście od klasycznego bluesa i charakterystykę zespołu. Jednocześnie wszyscy czuliśmy, że nasza „inność” może być atutem i jeśli się uda to dobrze, bo na to
zapracowaliśmy.
– A jak poczuliście się po usłyszeniu werdyktu?

– Każdy z nas był ogromnie szczęśliwy, podekscytowany wizją głównej
sceny. A ja sama… wzruszona.
– Jakie utwory wykonaliście podczas festiwalu?
– Postawiliśmy na autorskie utwory.
Każdy z występów był ograniczony
czasowo, dlatego wybór utworów,
a nawet ich kolejność była dokładnie
przemyślana. Na małej scenie zaprezentowaliśmy „Puder”, „Wołanie”
i „Brązowy”. Natomiast na głównej
scenie wybrzmiały dwa ostatnie
z wcześniej podanych. Każdy z utworów można znaleźć na portalach streamingowych: Spotify, Tidal, Itunes,
itp.
– Co znaczy dla Was udział i wygrana w festiwalu? Czy otwiera ona
drzwi do wielkiej kariery?
– Oznacza to, że ktoś nas w końcu
docenił – a to jest bezcenne. Nie bez
powodu dodałam „w końcu”. Sęk
w tym, że nie wzięliśmy się znikąd.
Każdy z nas jako jednostka i część ze-

Zespół Coffee Experiment został założony w kwietniu 2015 roku.
Tworzy go grupa przyjaciół z Rudy Śląskiej, którzy znali się od lat
z różnych projektów muzycznych. W czerwcu 2019 roku grupa
zyskała nowych członków, zaczynając prawdziwą koncertową
działalność, wzbogacając się o nowe pomysły. Obecnie w skład
zespołu wchodzą: Natalia Skorupka, Agnieszka Badura, Maria
Marzetz, Szymon Niechcioł, Dawid Czogała, Grzegorz Bugdoł, Marcin
Melcher, Krzysztof Głuch Jr i Szymon Milej. Jak sami mówią o sobie
członkowie zespołu: to kolektyw dziewięciorga przyjaciół, którzy
lubią bawić się rytmem, formą i melodią. Tworzona przez nich
muzyka jest osadzona na dźwiękach z pogranicza muzyki soul, R&B,
nieraz nawiązująca do jazzowych korzeni muzyki popularnej.

społu poświęca czas, energię i fundusze na rozwój, na jakość. Każdy z nas
udziela się muzycznie (zawodowo)
i angażuje w wiele projektów, takich
jak: teatr, warsztaty, bycie muzykiem
sesyjnym, trenerem wokalnym. Jest
nas dużo, więc można się domyślać, że
nie łatwo jest nam załatwić koncert.
Gramy niestandardowo, więc nie górujemy na listach przebojów. W związku
z tym najzwyczajniej w świecie cieszymy się z tego sukcesu i liczymy, że Rawa będzie dla nas trampoliną, dzięki
której wskoczymy na kolejny poziom
rozwoju kariery. Warto dodać, że udział
w jubileuszowym festiwalu, z taką historią i muzykami, to dla nas zaszczyt.
– Jaka była nagroda, którą zdobyliście podczas festiwalu?
– Nagrodą był występ na głównej
scenie w Spodku.
– A jakimi jeszcze sukcesami może się pochwalić Wasz zespół?
– Z ważniejszych, konkursowych
wydarzeń, to zdobyliśmy drugie miejsce w 56. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Poza tym nieczęsto
startujemy w konkursach, gdyż naszym celem jest głównie koncertowanie i tworzenie muzyki. Poza zespołem wiele osiągnięć zdobył duet Natalia Skorupka & Krzysztof Głuch Jr,
wygrywając 23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku
lub uczestnicząc w finale 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Pokazuje to, że jako jednostki, jako
muzycy sesyjni, też się rozwijamy.

Foto: materiał zespołu

Zespół z Rudy Śląskiej Coffee Experiment został tegorocznym zwycięzcą konkursu Rawa Blues
Festiwal. O sukcesie i pasji do muzyki rozmawiamy z wokalistką grupy, Natalią Skorupką, która
nie tylko śpiewa, ale jest również studentką muzykoterapii, absolwentką rudzkiej szkoły muzycznej, a także puzonistką Chorzowskiego Teatru Rozrywki w spektaklu „Cabaret”.

– Jak wyglądają Wasze próby,
współpraca, twórczość?
– Współpraca oparta jest przede
wszystkim na przyjaźni. Podczas prób
nie tylko ćwiczymy, gramy, ale przede
wszystkim rozmawiamy, spędzamy
z sobą czas! Oczywiście to dzieje się
również poza próbami. Dzięki takiej
relacji, dzięki temu, że każdemu z nas
zależy, to na scenie nasza publiczność
widzi radość, szczery kontakt i zabawę muzyką. Wracając jednak do prób.
Zazwyczaj staramy się wcześniej
ustalić, co trzeba zrobić, na co trzeba
się przygotować, więc układamy setlistę, zaglądamy w szczegóły utworów. Są też takie próby, na których
spontanicznie muzykujemy, aby w naturalny sposób znaleźć zalążek do no-

wego utworu. Często spotykamy się
w mniejszych grupach, np: same wokale, sekcja rytmiczna (jako baza całości) czy „dęciaki”. Dzięki takiej pracy możemy sprawnie działać na próbach w pewnym składzie.
– Jakie są Wasze plany na muzyczną przyszłość?
– Promocja naszej muzyki, częstsze
koncertowanie, aż w końcu wydanie
płyty. Zachęcam do obserwowania
naszego profilu na Instagramie
(@coffee.experiment),
Facebooku
i strony internetowej (www.coffeeexperiment.pl). Dzięki temu będziecie
na bieżąco. A poza informacjami wstawiamy też luźne treści. Przekonajcie
się sami.
UM

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia

Młodzi muzycy zagrali dla nauczycieli

Foto: UM Ruda Śląska

Młodzi artyści zaprezentowali efekty dotychczasowej edukacji muzycznej.

Podczas tegorocznych obchodów
Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia odebrali wyróżnienia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. – Bardzo się cieszę, że aż trzydziestu pedagogów z naszej placówki otrzymało to
zaszczytne wyróżnienie. Mamy wyjątkową kadrę, dzięki czemu możemy
kształcić naszych uczniów na tak wysokim poziomie – mówił Mirosław
Krause, dyrektor placówki.
Swoje talenty i umiejętności na scenie jak co roku zaprezentowali uczniowie. Koncert zgromadził liczną widownię. – Jestem pod wrażeniem nie
tylko przygotowania muzycznego młodych muzyków, ale i ich wrażliwości
scenicznej – mówił obecny na spotka-

Foto: UM Ruda Śląska

W Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na scenie
zaprezentowali się uczniowie, a nauczyciele odebrali wyjątkowe wyróżnienia.

Młodym muzykom oraz pedagogom za ich pracę
podziękował prezydent miasta Michał Pierończyk.
niu Michał Pierończyk, prezydent
miasta. – Mamy szczęście, że w Rudzie
Śląskiej nie brakuje nauczycieli, któ-

rzy z pasją i entuzjazmem przekazują
swoją wiedzę i doświadczenie – dodał.

AW

7

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | OGŁOSZENIE | 2.11.2022

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gyburstag Goduli na zakończenie „Kakauszali”
W środę (26.10) na Stacji Biblioteka w Chebziu przyszedł czas na ﬁnał kolejnego Festu Literackiego „Kakauszale”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną. To był prawdziwy Gyburstag Karola Goduli, czyli nie zabrakło prelekcji na temat tzw. króla cynku, prezentacji strojów z jego epoki oraz walca w wykonaniu profesjonalnych tancerzy.

Jak na urodziny przystało (te formalnie przypadają 8 listopada), nie
zabrakło poczęstunku i napoju kakauszale (z łusek kakaowych). Dla gości
przygotowano także pokaz tańca oraz
prezentację działalności Stowarzyszenia Wrazidlok, które przeprowadziło
przy okazji akcję ,,Ławkowe Myślniki” (w najlepszych miejscach na mapie Górnego Śląska znajdują się ta-

bliczki z aforyzmami prezesa stowarzyszenia, dra Łukasza Zimnocha).
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu kolejnego Festu Literackiego.
Momentami frekwencja wręcz przekraczała nasze możliwości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam
się powtórzyć ten sukces – podsumowuje Krystian Gałuszka.
Joanna Oreł

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Spotkanie otworzyła Irena Twardoch, historyk Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka, swoim
wykładem na temat Karola Goduli,
w którym przybliżyła m.in. jego postać,
dzieje rodziny oraz karierę. Następnie
Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej opowiedział
o wizerunku Karola Goduli w dziełach
plastycznych. – Poruszyliśmy kilka tematów spornych dotyczących naszego
bohatera, a że jego historia owiana
jest legendą, tych jest całkiem sporo
– mówi Krystian Gałuszka.

13 listopada, godz. 16.00
Z cyklu „Dzieciak w Filharmonii”
– koncert umuzykalniający dla dzieci od 5 do 10
lat.
Bilety w cenie: 20 zł

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. H. BISTY, ul. P. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska, www.mckrudasl.pl
5 listopada, godz. 18.00
Chop od mojij baby
Klasyczna komedia pomyłek, w których gubią się
wszyscy bohaterowie. Czy znajdą dla siebie korzystne rozwiązanie swych problemów i czy zaspokoją potrzeby Any? Tego można dowiedzieć
się, oglądając spektakl do samego końca.
Bilety w cenie: 25 zł
Rudzka Karta Seniora: rabat 20% (sprzedaż
wyłącznie w kasie MCK).
6 listopada, godz. 12.00
Z cyklu „Krakowski Salon Poezji w Rudzie
Śląskiej” – „Pamiętajcie o ogrodach”
Różne odczytania motywu ogrodu w literaturze
oraz muzyce. Scenariusz i prowadzenie: Nina
Siwy. Wokal: Patrycja Zając. Piano: Ivo Czajkowski
Bilety w cenie: 8 zł
6 listopada, godz. 16.00
Z cyklu „Maluchy w krainie dźwięku”
– „Smyki i wybryki” – koncert umuzykalniający
dla niemowląt i dzieci do lat 6 z rodzinami
W programie królować będą melodie i piosenki,
którym przewodzić będą skrzypce. To one tym
razem nadawać będą ton zabawom i „brykaniu”
najmłodszych – niemowląt, maluszków i przedszkolaków.

Bilety w cenie: 20 zł – dziecko, 25 zł
– rodzic/opiekun
7, 12, 14, 28 listopada, godz. 18.00
,,Heksy z hołdy”
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Asystent
reżysera: Anna Białoń. Scenograﬁa: Zbigniew
Stryj, przy współpracy Magdaleny Chrostek.
Choreograﬁa: Agnieszka Ślusarek. Kostiumy:
Dorota Zeliszek. Muzyka: Patryk Ołdziejewski.
Inspicjent: Magdalena Chrostek. Autor plakatu:
Paweł JaNic Janicki. Występują: Anna Białoń,
Magdalena Chrostek, Jolanta Niestrój-Malisz,
Nina Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj,
Krzysztof Wierzchowski, Jan Woldan.
Cena biletu: 40 zł (uwzględniane są także zniżki
z Kartą Seniora i Kartą Rodziny 3+ oraz na bilety
grupowe) Uwaga! Promocje nie łączą się.
11 listopada, godz. 17.00
26. Gala wręczenia nagród „Hanysy 2022”
Wyjątkowe wydarzenie społeczno-kulturalne,
organizowane przez miasto Ruda Śląska i Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, którego pomysłodawcą i reżyserem jest Grzegorz
Poloczek. Podczas uroczystej gali nagradzani są
przedstawiciele świata sportu, dziennikarstwa,
medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, opery,
fundacje, centra kultury czy media.
Bilety w cenie: 60 zł

13 listopada, godz. 18.00
Z cyklu „Filharmonia Seniora”
– koncert muzyczno-edukacyjny
Bilety w cenie: 20 zł
Do 15 listopada
„Mam na imię Ukraina”
Wystawa graﬁki komputerowej dzieci z Zaporoża – Ekspozycja o charakterze multimedialnym.
Galeria „Fryna” w Miejskim Centrum Kultury.
Wstęp wolny
16 listopada, godz. 17.00
– wykład „Sewilla – gorące serce Andaluzji”
(część II)
Spotkanie z cyklu „Akademia Kultur i Religii
Świata”. Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii.
Bilety w cenie: 8 zł

go para głównych bohaterów ujęta jest w czasach ﬁlmowych oraz nam dzisiejszych w MUSICALU „DIRTY DANCING PO LATACH”.
Bilety w kasie Domu Kultury,
w cenie 60 zł.

DOM KULTURY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-BIELSZOWICACH,
ul. E. Kokota 170,
tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl
11 listopada, godz. 17.00
Kabaret Skeczów Męczących.
Polska Misja Kosmiczna.
Bilety w cenie: 70 i 80 zł

19 listopada, godz. 19.00
Sławek Uniatowski – The Best Oﬀ II
Zapraszamy na drugą odsłonę koncertów Sławka Uniatowskiego z utworami jego największych
muzycznych idoli – Grzegorza Ciechowskiego,
Zbigniewa Wodeckiego, Franka Sinatry i Andrzeja Zauchy. Wyjątkowe aranżacje, ciepły barytonowy głos, klimat i atmosfera koncertu sprawią,
że ten wieczór na długo pozostanie w Państwa
pamięci.
Bilety w cenie:
parter – 140 zł, balkon – 130 zł

12 listopada, godz. 20.00
„DIRTY DANCING”
IMPREZA
PRZENIESIONA NA 25 MARCA.
Wieczór tanecznych wspomnień, podczas które-

20 listopada, godz. 16.00
„Kryształowa Królowa Śniegu”
Muzyczna bajka na podstawie baśni Hansa
Christiana Andersena. Spektakl wzbogacony
efektami multimedialnymi, rozbudowaną prze-

strzenną scenograﬁą oraz pięknymi kostiumami.
Zaskakujące dialogi wprowadzą widza w świat
baśni, a autorskie piosenki porwą publiczność
do wspólnego śpiewania. Sporo interaktywnych momentów spowoduje, że mali widzowie staną się częścią tej historii.
Bilety w cenie: 20 zł
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Dworcowa 33, www.biblioteka.r-sl.pl
Stacja Biblioteka
4 listopada
Wystawa rzeźby pana Jana Bachanka
Rzeźba w drewnie i materiałach z recyklingu.
MUZEUM MIEJSKIE IM. M. CHROBOKA
ul. Wolności 26, www.muzeum.rsl.pl
17 listopada, godz. 17.00
Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej – otwarcie wystawy pokonkursowej, wystawa będzie
prezentowana do 11 grudnia br.
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Senator
w okręgu nr 74,
obejmującego
Rudę Śląską,
Chorzów,
Piekary Śląskie,
Siemianowice Śląskie
i Świętochłowice.

DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTARNA:
2021

15 posiedzeń
1101 głosowań

Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej

2021 – 48 posiedzeń
2022* – 37 posiedzeń

2022*
*

do 21 października

Komisja Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności

Najważniejsze wydarzenia i inicjatywy w 2022 r.
• Cd. akcji #STOPCzad – akcji edukacyjnej dla dzieci klas V szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej
i Świętochłowicach. Przekazałam ok. 1700 czujników tlenku węgla.
• Zbiórka w biurze senatorskim rzeczy dla Ukrainy oraz transport do wyznaczonych miejsc.
• Na moje zaproszenie Chór Mieszany „Słowiczek” z Rudy Śląskiej odwiedził Senat RP.
• Otwarcie nowego Punktu Obsługi Klientów Śląskiego OW NFZ w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
• Spotkanie z Kołem Emerytów i Rencistów Solidarności przy KWK Pokój oraz wspólny wyjazd do
Sejmu i Senatu.
• Wsparcie trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
• Współpraca z marszałkiem województwa śląskiego w sprawie rozwoju naszego regionu.
• Liczne spotkania na zaproszenie Klubu Gazety Polskiej.
• „Młodzi biegną wprawdzie szybciej, ale to starsi lepiej znają drogę…” – programy wsparcia dla
seniorów.
• Radio Piekary „Rozmowa dnia” i telewizja „Optyka Polityka” – wywiady o istotnych i budzących
największy oddźwięk społeczny problemach.
• Jako przedstawiciel Zarządu Hospicjum Domowego im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zainicjowałam akcję „Pola Nadziei”, którą przeprowadziliśmy razem z zarządem miasta Ruda Śląska.

Działalność/Patronaty
•
•
•
•
•
•
•
•

XII Festiwal Artystyczno-Wokalny „do re mi” Dzieci z Niepełnosprawnościami.
Koncert Chóru Mieszanego „Słowiczek” „Solidarni z Ukrainą”.
Rejonowy Konkurs „Tańczymy dla Biało-Czerwonej”.
IX sztafeta pływacka „Korzeniewo – ujście Wisły” 2022 organizowana przez Dziecięcą Sekcję Ratownictwa Wodnego „WESOŁE FOCZKI” przy Drużynie WOPR Świętochłowice.
I Turniej Debat Oksfordzkich „Polski Śląsk” w Rudzie Śląskiej.
„7. Piekarska Noc Spadających Gwiazd”.
III Rodzinny Piknik Militarny.
XI Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych.

Akcja Edukacyjna #STOPCzad w Rudzie Śląskiej
zakończona
1260 dzieci z klas V z 29 szkół podstawowych otrzymało czujniki tlenku węgla.
Dziękuję prezesowi Adrianowi Tomasowi oraz funkcjonariuszom OSP Ruda Śląska za wsparcie i czynny udział w akcji STOP
Czad w Rudzie Śląskiej. Dziękuję również zarządowi miasta Ruda
Śląska za wsparcie akcji „Pola Nadziei” oraz akcji woluntarystycznej na rzecz Hospicjum Domowego im. Św Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

Wyzwania
•
•

Wspieranie debat promujących „Polski Śląsk”.
Edukacja społeczeństwa w szczególności młodych dot. tematyki: Godne życie – godne umieranie.

16 posiedzeń
767 głosowań
2021 – 51 posiedzeń
2022* – 43 posiedzeń

www.wiadomoscirudzkie.pl
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„Do Hymnu!”

– W całej szkole rozbrzmiewa już nie
tylko Mazurek Dąbrowskiego, ale także
„Rota” oraz „Gaude Mater Polonia”, które wybraliśmy do prezentacji konkursowej
– mówi Grażyna Miliczek, dyrektor
SP nr 18. – Uczniowie ćwiczą pod okiem
Sandry Loski, która pełni funkcję dyrygenta i jest organizatorką konkursu w naszej
szkole – dodaje. Warto podkreślić, że
w przedsięwzięciu bierze udział około
200 uczniów rudzkiej placówki.
Jego pierwszym etapem był nabór
wśród szkół, które wysłały zgłoszenia do
konkursu. W tym roku wpłynęły one od
355 podstawówek, spośród których
300 zakwaliﬁkowało się do przesłuchań.
Kolejnym działaniem były warsztaty dla

nauczycieli, którzy w swoich placówkach
przygotowują uczniów do przesłuchań
konkursowych. Wzięło w nich udział 100
osób. Program obejmował zajęcia z dyrygowania, interpretacji literackiej i muzycznej pieśni oraz praktyczną analizę problemów wykonawczych utworów. Warsztaty
prowadzili uznani wykładowcy akademiccy i jednocześnie członkowie komisji konkursowej: prof. dr hab. Wiesław Delimat
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie), prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. zw. dr hab. Roman Grucza,
prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski
(Akademia Muzyczna w Poznaniu i Akademia Sztuki w Szczecinie), prof. dr hab.

Aleksandra Grucza-Rogalska (Akademia
Muzyczna w Gdańsku) oraz przewodniczący gremium jurorskiego, Krzysztof Kozłowski (Stowarzyszenie Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe Łódź). Obecnie
do 25 listopada trwają przesłuchania w poszczególnych placówkach. – W konkursie
startujemy po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że się pozytywnie wyróżnimy – mówi
Grażyna Miliczek. – Nagrody są bardzo
atrakcyjne, bo I miejsce to 20 tys. zł,
II – 15 tys. zł, a III to 10 tys. zł. Będą również przyznane wyróżnienia wojewódzkie
w wysokości 5 tys. zł. Jest więc o co walczyć, choć dla nas najważniejsze są wartości, które promuje konkurs – podkreśla dyrektor SP nr 18.

Foto: SP nr 18

Szkoła Podstawowa nr 18 jako jedyna w Rudzie Śląskiej zakwaliﬁkowała się do 5. edycji konkursu „Do Hymnu!”, który organizuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest odśpiewanie przez przynajmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych. Prezentacja konkursowa rudzkiej placówki odbędzie się
9 listopada o godz. 13.30, a przewodniczącym jury będzie prof. Wiesław Delimat z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada br.

Prezentacja konkursowa rudzkiej placówki odbędzie się 9 listopada.
„Do Hymnu!” to ogólnopolski konkurs
skierowany do szkół podstawowych. Przynajmniej połowa uczniów wspólnie, jednogłosowo wykonuje hymn i dwie wybrane pieśni hymniczne. Jego celem jest
przede wszystkim nauka śpiewania Hymnu Państwowego i pieśni hymnicznych,
zainteresowanie historią Polski, wzbudzanie postaw patriotycznych, ale także integracja młodych ludzi i budowanie wspól-

noty. Do tej pory w czterech edycjach konkursu wzięło udział łącznie niemal 154 tysiące uczniów z ok. 854 szkół (I edycja:
ok. 64 tys. uczniów i blisko 300 szkół,
II edycja – 46 tys. uczniów z 250 szkół,
III edycja – 18 tysięcy uczniów ze
136 szkół, IV edycja – 24 tys. uczniów
z 174 szkół). Przedsięwzięcie jest ﬁnansowane ze środków Ministerstwa.
UM

KULTURA

Spotkanie na Ficinusie

Paweł Kobylewski jest mieszkańcem
Bytomia. Ukończył ﬁlozoﬁę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zawodowo
zajmuje się doradztwem zawodowym dla
osób niepełnosprawnych. W sierpniu br.
ukazał się jego zbiór małych form poetyckich pt. „Karbunkuł”. Poeta wydał też arkusz poetycki „Podróż w nieznane”. Jego
wiersze były drukowane w antologiach:
„Struna Orﬁcka 2011-2015”, „Połów. Poetyckie debiuty 2014-2015”, „Przewodnik
po zaminowanym terenie 2”, a także w różnych czasopismach literackich m.in.
w: Toposie, Arteriach, Frazie, Helikopte-

rze i Wydawnictwie J. Jest laureatem kilkunastu lokalnych i ogólnopolskich konkursów poetyckich.
– Od ponad 18 lat piszę wiersze, ale po
raz pierwszy, biorąc udział w konkursie
organizowanym przez rudzką bibliotekę,
napisałem je po śląsku. Dlatego tym bardziej cieszę się, że zdobyłem uznanie jurorów i otrzymałem pierwszą nagrodę – mówi Paweł Kobylewski, laureat tegorocznego Regionalnego Konkursu Poetyckiego
im. ks. Norberta Bonczyka.
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje go od 2005 roku. Warunkiem uczestnic-

twa jest nadesłanie trzech wierszy napisanych po „ślonsku” lub w języku literackim.
Oceniane są prace związane ze Śląskiem
poprzez osobę autora, tematykę albo język. – Konkurs ten wpisuje się doskonale
w ideę promowania śląskości, ma na celu
pobudzanie regionalnej aktywności twórczej, budowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz promocję regionu. Cieszę
się, że po raz kolejny nie tylko znaleźli się
twórcy, ale – co jest nie mniej ważne – odbiorcy, żywo zainteresowani tego typu poezjowaniem – mówi Krystian Gałuszka,
dyrektor MBP.
UM

Foto: UM Ruda Śląska

Paweł Kobylewski, laureat XVIII Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. ks. Norberta Bonczyka,
był gościem spotkania w ramach cyklu „Twórczy czwartek na Ficinusie”. To inicjatywa miasta
oraz biblioteki miejskiej, która ma na celu promocję kolonii robotniczej przy ul. Kubiny, będącej
obiektem na Szlaku Zabytków Techniki.

Spotkanie z Pawłem Kobylewskim odbyło się 27 października.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Oliwia Bieniek
córka Poli i Sebastiana
ur. 18.10 (3000 g i 52 cm)

Julia Petruk
córka Angeliki i Patryka
ur. 19.10 (3055 g i 53 cm)

Marcin Byczek
syn Agaty i Damiana
ur. 18.10 (3560 g i 57 cm)

Amelia Kuchta
córka Wiolety i Pawła
ur. 23.10 (3930 g i 56 cm)

Wiktoria
Stanek
i Marcel
Stanek
dzieci
Patrycji
i Witolda
ur. 12.10
(2410 g
i 2230 g)

Kacper Kulpa
syn Orali i Dawida
ur. 23.10 (3090 g i 56 cm)

Nikodem Jabłoński
syn Angeliki i Tomasza
ur. 23.10 (3560 g i 60 cm)

Rafał Florian
syn Aleksandry i Pawła
ur. 24.10 (3140 g i 53 cm)

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz reportaże
z chrztów
Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl
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Śląski Inkubator Przedsiębiorczości

Nowe firmy ze Śląskiego Inkubatora
Już 161 osób w ostatnich dwóch latach stało się przedsiębiorcami dzięki trzem projektom, realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie
Śląskiej. Dofinansowane ze środków unijnych przedsięwzięcia dotyczą m.in. łagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie oraz przeciwdziałania skutkom pandemii.
– Od początku istnienia, czyli od 2004 r.,
wspieramy osoby, które myślą o założeniu
własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to osób fizycznych zainteresowanych
założeniem przedsiębiorstwa, ale także już
istniejących podmiotów gospodarczych,
w tym przede wszystkim mikro i małych
przedsiębiorstw – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Codziennie
otrzymujemy zapytania na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na
realizację marzeń o otwarciu czy rozwoju
własnej firmy. Staramy się pozyskać m.in.
finansowanie unijne, aby kompleksowo
wspierać osoby, które się do nas zgłaszają
– dodaje.
Projekt „Szansa na (samo)zatrudnienie”
ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie. Wsparciem zostali objęci pracownicy z województwa śląskiego, zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub
zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Uczestnicy musieli wybrać między
dwoma ścieżkami – dotacyjną i szkoleniową. Pierwsza obejmuje przyznanie środ-

ków finansowych na rozwój działalności
w wysokości 23 050 zł, wsparcie pomostowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego przez okres od 6 do
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, ubezpieczenie NNW na czas szkoleń czy zwrot
kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad
dzieckiem w ich czasie. Druga ścieżka ma
w zakresie wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywizacyjne, szkolenia zawodowe
wybrane przez uczestnika, zwrot kosztów
dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem na czas szkoleń, ubezpieczenie NNW
na czas szkoleń oraz stypendium szkoleniowe.
– W ramach projektu powstały 23 nowe
firmy, w tym dwie w Rudzie Śląskiej. Ze
ścieżki szkoleniowej skorzystało siedem
osób, które dzięki temu utrzymały dotychczasowe zatrudnienie lub znalazły nowe
– informuje Joanna Sochacka. Najczęściej
podejmowano działalność z zakresu fryzjerstwa, nieruchomości i sprzedaży przez
Internet. Z oryginalnych pomysłów na
biznes można wymienić np. szkolenia

i podcasty dotyczące wspinaczek, agencję
celną czy wynajem i transport rowerów
elektrycznych. Szkolenia z kolei dotyczyły programowania, języka angielskiego,
prawa jazdy kategorii C i C+E, obsługi
maszyn do robót ziemnych, budowalnych
i drogowych, kosmetologii, księgowości
oraz obsługi magazynu i wózka widłowego.
Celem projektu „Dotacja na start w biznesie” jest stymulowanie powstawania nowych firm zakładanych osoby z subregionu centralnego województwa śląskiego
powyżej 30. roku życia, pozostające bez
zatrudnienia, zatrudnione na umowach
krótkoterminowych, cywilno-prawnych,
ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa w okresie od 01.09.2020 r. do
30.06.2023 r.
Bierze w nim udział 78 osób. Najczęściej powstawały firmy szkoleniowo-doradcze oraz budowalno-remontowe, w następnej kolejności znalazły się salony kosmetyczne, sprzedaż przez Internet, produkcja i renowacja mebli, warsztaty/korepetycje dla dzieci, fotografia i agencje reklamowe. Z ciekawszych pomysłów można wyróżnić produkcję i sprzedaż autor-

skiego podręcznika do nauki języka angielskiego, upowszechnianie pszczelarstwa, komponowanie muzyki czy edukacja
somelierska. Sześć nowych firm powstało
w Rudzie Śląskiej.
Tutaj również pomoc obejmuje przyznanie środków finansowych na otwarcie
i rozwój działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł oraz finansowe wsparcie
pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy, a także szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem
w ich czasie, ubezpieczenie NNW na czas
trwania szkoleń i pomoc przy wypełnianiu
biznesplanu. – Dodatkowo poza projektem
i wymaganym okresem utrzymania działalności gospodarczej, uczestnicy projektu
mogą liczyć na wsparcie Inkubatora w dalszym ich rozwoju, w tym pozyskiwaniu
środków na dalszy rozwój ich działalności
– mówi Joanna Sochacka.
Trzeci projekt – „Postaw na swoje!
Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą – bis” – skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat
z subregionu centralnego województwa
śląskiego, pozostających bez zatrudnienia,
które zostały dotknięte negatywnymi skut-

kami COVID-19 w okresie od 01.07.2021
do 30.06.2023.
Uczestnikom zapewniono dotacje na
założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł, wsparcie pomostowe
w wysokości 2600 zł przez pierwsze
6 miesięcy, pomoc przy tworzeniu biznesplanu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie,
ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń oraz ubezpieczenie zdrowotne.
W projekcie bierze udział 60 osób, które
najchętniej zakładały działalność z zakresu branży beauty, budowlano–remontowej,
IT, fizjoterapii, szkoleń, fotografii i sprzedaży przez Internet. Z ciekawszych pomysłów można wspomnieć o konserwacji
dzieł sztuki, street art czy turniejach tanecznych. 10 nowych firm powstało w Rudzie Śląskiej.
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości jest
spółką należącą do miasta Ruda Śląska.
Jego misją jest tworzenie sprzyjających
warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorstw. Inkubator zapewnia im
wsparcie infrastrukturalne, marketingowe,
szkoleniowe oraz efektywną współpracę
z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.
UM
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Informacja o przeprowadzonych w Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Zebraniach Osiedlowych
w październiku 2022 r.

W dniach od 11 października do
20 października 2022 r. przeprowadzone zostały w Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Zebrania Osiedlowe.
Zebranie Osiedlowe jest organem zwoływanym w celu wyboru i odwoływania członków Rady Osiedla, działającej
na terenie danej Administracji.
W 2022 r. minęła kadencja dotychczasowych Rad Osiedli, stąd nastąpiła
konieczność dokonania wyboru nowych. Mieszkańcy każdej Administracji dokonali wyboru swojej reprezentacji do Rady Osiedla. Kadencja nowo
wybranej Rady Osiedla trwa cztery lata
i rozpoczęła się w miesiącu październiku 2022 r. w dniu wyboru.
Zebrania Osiedlowe zostały zwołane
zgodnie z zapisami § 47 Statutu RSM.
Udział w nich wzięli mieszkańcy swojej Administracji, Zarząd, przedstawiciel Rady Nadzorczej, prawnik, kierownicy administracji wraz z pracow-

nikami, pracownicy Działu Technicznego i Działu Eksploatacji, pracownicy
Działu Organizacji i Samorządu, obsługa techniczna zebrań.
Nad prawidłowym przebiegiem zebrań pod względem formalnym i prawnym czuwał prawnik. Wszystkie zebrania przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Zebrań Osiedlowych zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
RSM.
Zebrania Osiedlowe z założenia są
zebraniami wyborczymi. Jednakże porządek obrad przewiduje złożenie sprawozdań przez Administrację oraz Radę
Osiedla oraz dyskusję, a także przedstawienie planów na przyszłość.
Każdy kierownik Administracji złożył sprawozdanie z działalności Administracji za rok bieżący oraz plany na
przyszłość, a przewodniczący Rad
Osiedli składali sprawozdania z działalności Rady Osiedla za okres całej

kadencji. Po tym prowadzono dyskusję. Mieszkańcy poruszali tematy i problemy dotyczące swoich osiedli, swoich mieszkań czy innych lokali, w tym
garaży.
Dotyczyły one m.in. docieplenia
konkretnych budynków, rozliczenia
ciepła, kwestii parkingów, spraw
wspólnych dla osiedla, budynku, klatki
schodowej, kwestie remontów, porządku na osiedlach i inne, indywidualne,
ale ważne dla zainteresowanych. Czasem tylko przedstawiali swój problem,
a czasem wysuwali konkretne wnioski,
uwagi, opinie i propozycje.
Kierownik Administracji, jako gospodarz osiedla, na bieżąco wyjaśniał
zgłaszane uwagi i odpowiadał na zadawane pytania. Jeżeli sprawa wymagała
rozeznania, odnotowywał ją i zobowiązywał się do udzielenia wyjaśnień
w terminie późniejszym. Pomocni byli
również pracownicy Spółdzielni,

zwłaszcza w sprawach dotyczących
rozliczenia c.o.
Dominującym zagadnieniem były
jednak wybory do organów samorządowych RSM tj. do Rad Osiedli. Wybory
przebiegały sprawnie. Frekwencja była
wysoka. Każdy kandydat do Rady Osiedla zaprezentował się oraz odpowiadał
na zadawane pytania. Nowe składy Rad
Osiedli zostały wybrane, na swoich
pierwszych posiedzeniach będą się konstytuować i ustalać harmonogram spo-

tkań i dyżurów. Konkretne informacje
na ten temat zostaną umieszczone na
stronie RSM w Internecie.
Podsumowując, zebrania zostały
przeprowadzone sprawnie, były rzeczowe i konstruktywne. Głosy w dyskusji zostały odnotowane, zostaną rozpatrzone i przeanalizowane. Są dla
wszystkich organów Spółdzielni wskazówką do dalszych działań i pomocą
przy rozwiązywaniu problemów Spółdzielni.

ogłoszenie

Dział Opłat za Lokale i Wodę uprzejmie informuje mieszkańców,
którzy otrzymali pisma dotyczące dalszego otrzymywania książeczek
opłat, że w treści podanego numeru telefonu wystąpił błąd
w postaci dodatkowej cyfry ,,2”
Zamówienia należy składać pod numerem
32 248-24-11, wew. 307.
Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy.
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Sukcesy bliskich wreszcie
zmotywują Cię do rozpoczęcia życiowych zmian.
Byk – Nie martw się na zapas, Twoje
problemy ﬁnansowe wkrótce się rozwiążą.
Bliźnięta – Odwlekanie decyzji nic nie
da. Pora wreszcie wziąć odpowiedzialność za słowa.
Rak – Płynie do Ciebie pozytywna
energia. Przyciągasz adoratorów i przyjaciół.
Lew – Nareszcie odzyskasz wiarę we
własne siły, przyszedł czas wielkich
sukcesów.
Panna – odnajdziesz wewnętrzną
równowagę, zaczniesz cieszyć się życiem.
Waga – Ktoś, kto ostatnio utrudniał Ci
życie, zniknie z niego na dobre.
Skorpion – Nie wiesz, w którą stronę
pójść. Posłuchaj rady doświadczonego
przyjaciela.
Strzelec – Nie poddawaj się zwątpieniu, myśl pozytywnie. Świat nie jest
taki zły.
Koziorożec – Lekką ręką wydajesz pieniądze, nie zastanawiając się nad tym,
czy możesz pozwolić sobie na wydatki.
Wodnik – Postaraj się znaleźć trochę
czasu dla siebie. Masz prawo do odpoczynku.
Ryby – W Twoim związku nie dzieje
się najlepiej. Porozmawiaj poważnie
z partnerem.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a
tel. 607-468-787

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu
dotyczącego oddania w:
– najem lokalu użytkowego
przy ul. Solidarności 21/6,
– najem gruntów pod ogródek
gastronomiczny przy lokalu użytkowym przy
ul. Solidarności 21
– umowy najmu lokalu użytkowego,
położonego przy ul. Solidarności 7
które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
Pow.
Stawka
Wyposażenie w instalacje
użytkowa
wywoławcza
Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

Lp.

Adres lokalu

Wadium

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Dąbrowskiego 21B/10

41,63 m2
(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 14A/2

35,70 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

3.

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 20A/1

35,50 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/1

37,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2
(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

7,00 zł/m2

700 zł

Termin oględzin
lokalu (*)

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych
Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2 (*)

43,25 m2
(1 p + k, łaz., wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat
z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota
167/2 na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu
notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu
w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać.
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1, 2, 3 oraz ul. Kokota 167/2
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10, poz. 4 – ul. Joanny 18, Ruda ŚląskaGodula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85; poz. 5 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu
przy ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
Miasta - wymagane w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia
18 listopada 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą mejlową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących
przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE - 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia
zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy: o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie), czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia, zarobki z ostatnich 3 miesięcy, lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej: zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy), PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka
oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego
zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu zajmowanego
mieszkania,
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 do dnia 21 listopada 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali
mieszkalnych w dniu 23.11.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Dąbrowskiego 21B/10; godz. 9.30 – ul. Krasińskiego 14A/2; godz. 10.00 – ul. Kokota 20A/1; godz. 10.30 – ul. Grunwaldzka 1/1; godz. 11.00 – ul. Górnicza 2/3; godz. 12.00 – ul. Kokota 167/2
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745 lub mejlowo b.staisz@mpgm.com.pl .
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
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OGŁOSZENIA DROBNE

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW ”

Usługi

Motoryzacja

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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
780-116-672.

szybka

dojazd.
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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).

Składanie gotowych elementów meblowych. Tel. 512-249-399.

Nieruchomości

ORGANIZACJA
Stowarzyszenie
Rudzki
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
Fundacja
„Aktywne
Seniorki As”
Osiedlowy
Dom Kultury
„Country”

PRACA

Tel.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

Rada Seniorów informuje o bieżących imprezach, zajęciach i spotkaniach organizowanych przez
stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w listopadzie 2022 r.

Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz
stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel. 601504-030.

Klub Seniora
przy MCK

Pracownik utrzymania terenu zewnętrznego Ruda Śl. kat. B lub T, 668-085-925.

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

Praca interwencyjna/odśnieżanie, Ruda
Śląska, 20-25 zł netto/godz., tel. 604-630556.

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.

In-ny
Klub
Seniora

FORMA DZIAŁALNOŚCI

Wykład „Rozmowy o dobroci”
17.11.2022 r.
– Fundacja Przyjaciół św. Mikołaja
godz. 15.00
– Aleksandra Poloczek
Seminaria: Współczesna Polityka
24.11.2022 r.
Izraela, mgr Sebastian Kolon
Pozostałe zajęcia według harmonogramu zajęć na I semestr
każda druga środa
Spotkania w osiedlowym
miesiąca
Klubie Seniora
w godz. 16.00-18.00
każdy wtorek i czwartek
Gimnastyka
tygodnia
dla seniorów i nie tylko
w godz. 17.30-18.30
Pasja p. Eugeniusza Nowaka
7.11.2022 r.
– rekonstrukcje historyczne
godz. 10.00
Spotkanie z Prezydentem
14.11.2022 r.
Miasta Ruda Śląska
godz. 10.00
p. Michałem Pierończykiem
O grotołazach i jaskiniach,
21.11.2022 r.
gość z Klubu „Nocek”
godz. 10.00
Aktorka i podróżniczka, czyli
28.11.2022 r.
p. Alina Chechelska – aktorka
godz. 10.00
Teatru Śląskiego w Katowicach
3.11.2022 r.
Comiesięczne spotkanie Klubu
godz. 15.15
Aktywnego Seniora (KAS)
XVI edycja imprezy
18.11.2022 r.
„LAWINY”
-20.11.2022 r.

Zabawa taneczna dla seniorów

Różne

Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 lata
na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel.
793-017-323.

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

Do wynajęcia lokal 50 m2, Bykowina,
Korfantego 15. Tel. 516-175-316.

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

TERMIN

19.11.2022 r.

MIEJSCE
Nowy Bytom
ul. Tołstoja 13
siedziba ZSZ nr 4
tel. 32 244-20-80
Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Country”
32 240-70-90, po godz. 14.00

Miejskie Centrum Kultury
Nowy Bytom

Kochłowice, ul. Oświęcimska 87
MCK Nowy Bytom
Wszelkich informacji udzielamy
od poniedziałku do piątku w godz.
13.00-19.00 telefonicznie pod
numerem telefonu 519-659-277,
bądź osobiście w biurze
In-nego Domu Kultury

UWAGA SKACIORZE SENIORZY!
12 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 18 w Halembie
przy ul. 1 Maja 32 odbędzie się IV turniej skatowy „Senior 60+”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY
(ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ POD NR TELEFONU 502-595-698 LUB 604-451-228)
Dyżury radnych seniorów odbywają się zgodnie z harmonogramem, czyli w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w Urzędzie Miasta w sali 211, II piętro.
Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na GRUDZIEŃ do 18.11.2022 r.

Głęboko zasmuceni żegnamy

śp. Ferdynanda Kozioła
byłego kierownika SP-4 Ruda Śląska
wspaniałego Człowieka i Przyjaciela
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy
w Rudzie Śląskiej

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson

Pani Halinie Kozioł-Woźnikowskiej i Rodzinie,
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Ferdynanda KoziołA

składają członkowie
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek (dziennikarz), 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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5 listopada br., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy halembskie 4,2–21 km
BIEG
I
N
T
A
OST
KU!
O
R
M
W TY

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe
zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł.
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PIŁKA NOŻNA

Po dublecie do zwycięstwa
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży
na terenie nieruchomości przy ul. Szyb Bartosza 10-12 w Rudzie Śląskiej
Lp

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

1

Obiekt nr 1 – lokal nr 8 i nr 9
(pomieszczenia na parterze i piętrze)

113,90
124,00
237,90

8,60

3.000,00

2

Obiekt nr 2 – lokal nr 1 ( parter i piętro)

47,14

8,60

800,00

3

– garaż nr 2 z kanałem/lokal

21,32

5,60

500,00

4

– garaż nr 3 z kanałem/lokal

15,88

5,60

500,00

5

Obiekt nr 3 – lokal nr 1 (parter)

31,15

8,60

500,00

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
Nieruchomość przy ul. Szyb Bartosza 10-12 położona jest na działce nr 2077/190, stanowiącej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, zabudowana jest częścią „Zabytkowego Zespołu Szybu Franciszek”, wpisaną do rejestru zabytków przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Przyszły Najemca ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Brak instalacji.
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym
lokalu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu w terminie od dnia 14.11.2022 r. do dnia
18.11.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków
Nr 1 – nr tel. 32 248-13-52, ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda.
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej lub garażu w drodze przetargu na wysokość stawki
czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do:
przesłania, nie później niż do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą
e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP,
numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na
druku: GLU/P-1b.
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
• oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie
Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. (EE-17)
• oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050
1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 14 listopada 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM
TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że wpłata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garażu w dniu 23.11.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż
w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 11.00 na terenie nieruchomości
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218,.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać
w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33 wew. 745 lub 744
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego/garażu na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się
ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33,
w. 745, 744.

Foto: DK

Listopad 2022 r.

Koki Togitani (pierwszy z prawej) strzela bramkę na 1:1.
Ten sam zawodnik wyprowadził Zielonych na prowadzenie w drugiej połowie.
W sobotnim (29.10) spotkaniu A klasy Grunwald Ruda Śląska pokonał Stadion Śląski Chorzów 4:2 (2:2). Po dwie bramki dla gospodarzy
zdobyli Koki Togitani i Jakub Cebulak.
Zawodnicy Grunwaldu opóźnili start meczu, co
spotkało się z reprymendą arbiter głównej spotkania, Anny Koczar. Co gorsza, Grunwald w pierwszych minutach wyglądał, jakby z szatni w ogóle nie
wyszedł. Goście wykorzystali ospałość Zielonych
i już w 3. minucie spotkania objęli prowadzenie – zamieszanie w polu karnym wykorzystał Mateusz Macek. Zimny prysznic okazał się dla podopiecznych
Grzegorza Kapicy zbawienny. Aktywny w ataku Koki Togitani w 19. minucie przeprowadził dwójkową
akcję z debiutującym w Grunwaldzie Sergiejem Siliukiem i w sytuacji sam na sam pewnie pokonał
bramkarza gości, co wyrównało stan meczu.
Grunwald poszedł za ciosem i w niemal identycznej akcji zdobył gola na 2:1. Tym razem
dwójkową akcję wykończył Jakub Cebulak,
a podawał ponownie Siliuk. Wydawało się, że
Zieloni od tej chwili będą mieli mecz pod kontrolą. Drużyna Stadionu doprowadziła jednak do
stanu 2:2 niemalże natychmiast. Błąd w tej sytuacji popełnił wspomniany Cebulak, który podał
piłkę Mackowi, a ten wykorzystał dogodną okazję. Ponadto w pierwszej połowie dwie świetne
interwencje zaliczył Piotr Gul, co przyczyniło się
do dobrego wyniku do przerwy.

W drugich 45 minutach strzelali już tylko Zieloni. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy
Grunwald wyszedł na prowadzenie. Gola znów
zdobył Togitani, który z bliska dobił strzał Jakub
Kozłowskiego. Goście z Chorzowa z rzadka angażowali Gula do interwencji, za to Togitani miał
szansę na skompletowanie hat-tricka, gdy
w 73. minucie huknął z dystansu – piękną robinsonadą popisał się jednak Michał Szynkiewicz.
W ostatniej akcji meczu Janusz Nocoń został
sfaulowany w polu karnym przez Michała Zawadę. Arbiter podyktowała rzut karny, a wynik meczu na 4:2 ustalił Jakub Cebulak.
Grunwald Ruda Śląska
– Stadion Śląski Chorzów 4:2 (2:2)
Togitani 19’, 55’, Cebulak 34’, 90’ – Macek 3’,
35’.
Grunwald: Gul – Kozłowski, Wadas, Szczygieł, Rostek, Cebulak, Różycki (40’ Nocoń), Ito,
Togitani, Siliuk, Palka (46’ Sobstyl).
Trener: Grzegorz Kapica.
Stadion: Szynkiewicz – Słupek (46’ Loranc),
Sowa, M. Zawada, Morawski (70’ Sławik), Sowa, Łojszczyk, Kotalczyk, Macek, Sołtysek
(46’ S. Zawada), Hanak.
Trener: Andrzej Nieścior.
Żółte kartki: Kozłowski – Sowa, Łojszczyk.
DK

FUTSAL

Zawodnicy Gwiazdy
powołani do kadry
Dwóch zawodników SR-S Gwiazda Ruda Śląska otrzymało powołanie do reprezentacji młodzieżowych naszego kraju w futsalu.
Kamil Powala został powołany do kadry U19,
której trenerem jest Łukasz Żebrowski. Reprezentacja U19 w tym roku dała kibicom futsalu
w Polsce dużo radości, odpadając dopiero w półﬁnale Mistrzostw Europy U19 po dogrywce
z Hiszpanią. Powala natomiast regularnie występuje w seniorskiej drużynie Gwiazdy. W tym sezonie zdobył już dwie bramki. Dominik Chromik

natomiast został powołany do kadry U18, którą
również prowadzi Łukasz Żebrowski.
W przypadku zawodników kadry U18 zgrupowanie odbędzie się w dniach 5-8.11, a dla kadry
U19 8-10.11. Obie kadry będą trenować w Pruszkowie.
Przypomnijmy, że zarówno Dominik Chromik,
jak i Kamil Powala byli częścią drużyny Gwiazdy, która pod koniec lutego tego roku zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Polski w futsalu U19.
DK
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Akrobatyka sportowa

Piłka ręczna

Wrócili z Mikołowa z medalami

Foto: KPKS ,,Halemba”

Zabrakło kilkunastu
sekund

Najmłodsi akrobaci KPKS „Halemba” wzięli udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz
w Pucharze Prezesa Śląskiego Związku Akrobatyki Sportowej. Zawody odbyły się 29.10 w Mikołowie.
Do rywalizacji stanęły 92 zespoły
w ramach 15 różnych kategorii akrobatycznych. W kategorii wiekowej
młodzik w dwójkach kobiet zwycięstwo odniosły Zofia Krawieczek i Alicja Szal, trzecie były natomiast Zuzanna Krawieczek i Laura Wilczek. Tuż
za nimi uplasowały się Paulina Filipiak i Dominika Białek. W trójkach
dziewcząt 3. miejsce zajęły Zuzanna
Krawieczek, Laura Wilczek i Lena
Bury, a czwarte były Iga Patyńska,

Wiktoria Tkaczyk i Maja Macha.
W dwójkach mieszanych natomiast na
drugim stopniu podium stanęli Mikołaj Czornik i Laura Nowara, trzeci był
zespół Zofia Mieszczak i Ruben Tomaszewski, a czwarty w składzie: Nina Warda i Szymon Drozd.
Z kolei w klasie młodzieżowej
w dwójkach kobiet pierwsze miejsce
zajęły Maja i Hanna Wolniewicz, drugie były Pola Sendor i Kornelia Nocoń
(SMS Ruda Śląska), a piąte Lena Kass
i Małgorzata Hajduga. W trójkach kobiet całe podium przypadło w udziale
akrobatkom z Halemby. Małgorzata
Hajduga, Ewa Szykowska i Liliana
Bubik były pierwsze, Pola Sendor,
Maja Lis i Kornelia Nocoń drugie,

a trzecie miejsce ex aequo zajęły dwie
trójki KPKS-u: Maja Wolniewicz, Zofia Kokot, Nina Warda oraz Katarzyna
Jabłońska, Nela Szudy i Aleksandra
Jeruzal. Podobne rozstrzygnięcie padło w dwójkach mieszanych: Zofia
Mieszczak i Ruben Tomaszewski byli
pierwsi, Ninia Warda i Szymon Drozd
drudzy, a Nela Dyrka i Artur Krzysteczko trzeci. Ponadto Jan Sychowicz
i Szymon Drozd zajęli drugie miejsce
w dwójkach męskich.
Świetne wyniki indywidualne
przedstawicielek i przedstawicieli
KPKS-u ,,Halemba” przełożyły się na
pierwsze miejsce zespołu w klasyfikacji drużynowej.
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Piłka nożna

Goli nie brakowało
Kolejne ważne punkty w klasie okręgowej zdobyła Slavia Ruda Śląska. Zespół z Rudy pokonał na wyjeździe Górnika Wojkowice 2:1. Na szczególną
uwagę zasługuje drugi gol dla Slavii,
który padł w drugiej połowie. Bramkarz gospodarzy popełnił fatalny błąd
i nie utrzymał piłki podczas wyłapywania dośrodkowania. Futbolówka trafiła
idealnie na głowę Łukasza Witora, który umieścił ją w siatce. Podopieczni
Jarosława Zajdla stracili bramkę w sa-

mej końcówce, ale dowieźli cenne
zwycięstwo do końca meczu.
Nie tylko Grunwald odniósł efektowne zwycięstwo w A klasie. Świetnie
spisała się również Gwiazda, która rozgromiła na wyjeździe Hetmana 22 Katowice aż 5:1. Dwa gole zdobył Daniel
Jagodziński, który w tej rundzie imponuje skutecznością, jednego Dominik
Opeldus, a do tego goście strzelili sobie
dwie bramki samobójcze. Urania natomiast bardzo pewnie pokonała 5:0

ostatni w tabeli UKS Ruch Chorzów
(bramki zdobyli: Mzyk, Sekuła, Dobrowolski i Nowakowski – dwie). Porażką natomiast swój mecz zakończył
Jastrząb, który uległ UKS-owi Szopienice 2:4 (gole dla bielszowiczan zdobyli Marcel Volkert i Tomasz Jendruś).
Ostatnią drużyną z Rudy Śląskiej, która rozegrała swoje spotkanie w niedzielę (30.10), był Wawel. Zespół z Wirku
przegrał z Kamionką Mikołów 0:1.
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Rugby 7 kobiet

Diablice wracają do Ekstraligi
Rudzkie rugbystki zajęły drugie miejsce w I lidze. Tym razem Diablice mierzyły się z rywalkami podczas III turnieju Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7, które odbyły się 29.10 w Łodzi.
W pierwszym spotkaniu Diablice pokonały Arkę Gdynia 22:5, aby w kolejnym ulec drugiej drużynie Legii Warszawa 10:29. W trzecim spotkaniu po bar-

dzo zaciętej walce nasze zawodniczki
pokonały KS Budowlani Łódź 29:19, co
było przepustką do meczu finałowego.
Tu naprzeciw rudzianek znów stanęła druga drużyna Legii Warszawa. I tym
razem stołeczne rugbystki okazały się
lepsze i zwyciężyły 19:12. W turnieju
w Ekstralidze wygrały Biało-Zielone
Ladies z Gdańska.

Kolejny turniej z cyklu MP Kobiet
w Rugby 7 odbędzie się 5 listopada
na Burloch Arenie w Rudzie Śląskiej.
Diablice zagrają w Rudzie w ramach
Ekstraligi, gdyż regulamin nie dopuszcza możliwości gry dwóch zespołów z jednego klubu w tej samej
lidze.
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Dla młodych adeptów akrobatyki wyjazd do Mikołowa okazał się dużym sukcesem.

Licznie zgromadzona publiczność w halembskiej hali
była świadkiem emocjonującej końcówki spotkania.
SPR Grunwald Ruda Śląska przegrał w rzutach karnych 1:3 z HLB
Tężnia Busko-Zdrój w ramach siódmej kolejki czwartej grupy II ligi mężczyzn. W regulaminowych 60 minutach padł remis 33:33 (15:13).
Grunwald rozpoczął mecz od dwóch
kar dwuminutowych, ale to nie sprawiło, że goście rozpoczęli budować
swoją przewagę – stało się wręcz odwrotnie, to Grunwald rozpoczął zdobywanie bramek. Gospodarze szybko
wypracowali sobie kilkubramkowe
prowadzenie, które jednak do przerwy
stopniało do dwóch goli.
W drugich 30 minutach gra się wyrównała. Żadna z drużyn nie dawała za
wygraną, przez co przewaga przechodziła z rąk do rąk. Ogrom emocji przyniosła sama końcówka spotkania. Do
wygranej SPR-owi zabrakło kilkunastu
sekund. Przy stanie 33:32 rudzianie
rozgrywali swoją akcję, ale agresywne
przejęcie rywali sprawiło, że błyskawicznie zdobyli wyrównującą bramkę.
Mimo jednej dodatkowej próby na

2 sekundy przed końcową syreną remis
stał się faktem i zawodnicy obu drużyn
przystąpili do rzutów karnych. Tu lepsi
okazali się goście, którzy wygrali ten
konkurs 3:1. Po tym spotkaniu Grunwald zgodnie z zasadami dopisał sobie
jeden punkt w tabeli. Po sześciu rozegranych spotkaniach Grunwald zajmuje szóste miejsce. Dodajmy, że w rozgrywkach 4 grupy II ligi mężczyzn
uczestniczy 13 zespołów.
SPR Grunwald Ruda Śląska
– HLB Tężnia Busko-Zdrój
33:33 (15:13) k. 1:3
SPR: Błaś, Szczelaszczyk – Hadam, Kurełek, Kurzawa, Matuszewski, Macha, Misiak, Mauer, Niedźwiedzki, Pilarz, Serafin, Skutela, Talaga, Wolnic, Ząbczyński.
Trener: Andrei Hapal.
Busko-Zdrój: Jastrząb, Smagór
– Czaja, Glita, Grzyb, Kubisztal,
Kwieciński, Maj, Mazur, Szustak,
Wojciechowski, Zawarczyński.
Trener: Dariusz Kubisztal.
DK

Zapasy

Worek medali w Gogolinie
Młodzi zapaśnicy ZKS-u Slavia
wystąpili podczas X Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego im. Henryka Wołoszyna. Zawody odbyły się
29 października w Gogolinie.
W województwie opolskim po złoto
sięgnęli: Bartosz Klimas, Bartosz
Wieroński, Karol Halama i Tomasz
Bińkowski. Na drugim stopniu po-

dium stanęli: Kamil Tkocz, Kamil Hukiewicz, Dominik Kulka i Michał Partuś. Brąz natomiast zdobyli: Tymon
Bolik, Maciej Augustyniak, Filip Mróz
oraz Alan Polczyk. Sukcesy indywidualne przełożyły się na wysokie,
trzecie miejsce dla ZKS-u w klasyfikacji drużynowej.
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