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REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA

Z Kazimierzem Myszurem, nowym przewodniczącym Rady Miasta, wybranym na to stanowisko po rezygnacji
z mandatu Aleksandry Skowronek, która zaczęła pracę jako wiceprezydent, rozmawiamy o wyborze na to stanowisko i o bieżących pracach Rady Miasta Ruda Śląska.

W Rudzie Śląskiej powstanie delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej.
Z tej okazji w poniedziałek (7.11) odbyła się konferencja zorganizowana
przez Fundację Wspierania Transformacji Regionu ,,Silesia Future”. W jej
trakcie wystąpili m.in. poseł Marek Wesoły, Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Tomasz Bednarek – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pierończyk już dwa razy prosił
o zwołanie konwentu, co pokazuje, że jest chęć i miejsce na
dialog. Tylko dialog na argumenty może prowadzić do rozwiązania wielu problemów, bo
przecież władzy wykonawczej
i władzy uchwałodawczej chodzi o to samo – o dobro miasta
i mieszkańców. Więc musimy
rozmawiać.
– Przed nami trudny rok,
a wcześniej trudna uchwała,
bo pora na podjęcie tej budżetowej.
– Już bardzo niewiele czasu
pozostało na przedstawienie
przez prezydenta projektu budżetu radnym. Jak tylko go dostaniemy,
będziemy nad nim pracować. Pewnie pojawią się, jak zawsze, jakieś sprawy, które
będą dyskusyjne i te dyskusje będą odbywać się w komisjach. Uważam, że właśnie
w komisjach Rady Miasta jest miejsce na
te rozmowy i wypracowywanie ewentualnych poprawek do przedstawienia prezydentowi.
– W pracach samej rady coś się zmieni pod kierownictwem Kazimierza Myszura?
– Nie wiedzę potrzeb zmian w pracach
Rady Miasta. Moja poprzedniczka wszelkie zmiany wprowadzała razem z naszym
udziałem podczas zwoływanych konwentów. Tam podejmowaliśmy wspólnie decyzję, więc te wypracowane przez lata
zasady pracy są dobre i odpowiadające
wszystkim. Jako przewodniczący będę rekomendował powrót do spotkań komisji
w formie tradycyjnej. Pandemia wymusiła
pewne zmiany, czyli spotkania online
i niektóre komisje nadal pracują w tej formie. Myślę, że jeśli mamy teraz taką możliwość, to te trudne sprawy, które pojawiają się na komisjach, powinny być dyskutowane przy stole. Do tego więc będę namawiał.

– Przed nami jeszcze jedna zmiana
w składzie Rady Miasta, która obecnie
pracuje w pomniejszonym, 24-osobowym
składzie. Kiedy to nastąpi?
– Podczas sesji listopadowej nastąpi zaprzysiężenie nowego radnego, który zajmie miejsce Aleksandry Skowronek. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że
pierwsza osoba, której ten mandat przysługiwał, ze względu na inne zobowiązania
zawodowe, rezygnuje z jego objęcia. Jak
tylko komisarz wyborczy poinformuje nas
oficjalnie o kolejnej osobie z największą
liczbą uzyskanych w tym okręgu głosów,
zaprosimy tę osobę na sesję. Po złożeniu
ślubowania rada znów zacznie pracować
w pełnym, 25-osobowym składzie.
– Podczas ostatniej sesji wybrano także
dwóch nowych wiceprzewodniczących.
Ustalili już Państwo zasady współpracy?
– Nigdy nie mam problemów przy
współpracy z ludźmi. Wierzę, że praca
z Wiolettą Tkocz i Witoldem Hanke będzie
przebiegała pomyślnie. Znamy się od wielu
lat jako ludzie i jako radni. Uważam, że to
dobry wybór, który będzie się przekładał
na dobrą współpracę i że wspólnie zrobimy
wszystko, żeby prace Rady Miasta przebiegały sprawnie i merytorycznie.
AW

Dla przedsiębiorców

Swoją
prelekcję
przedstawił
m.in. Tomasz
Bednarek,
prezes
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Katowicach.
– Jakiś czas temu postanowiliśmy założyć fundację, która wspierałaby integrację
różnego rodzaju środowisk w tym trudnym
czasie, który czeka Śląsk. W czasie transformacji biznes jest jednym z takich środowisk, które musi w niej uczestniczyć – to
jest pierwsza rzecz. Żebyśmy uczestniczyli
w tym razem – w dialogu, rozmowie, dyskusji też o problemach, wymienianiu się
swoimi spostrzeżeniami. To będzie nam
pomagało przechodzić przez różnego rodzaju przemiany, ale też pozwoli nam na
to, abyśmy mieli łatwiejszy dostęp do tych
wszystkich narzędzi i osób, które mogą
przedsiębiorcom pomagać, wspierać ich,
być partnerami – mówił prowadzący spotkanie poseł Marek Wesoły.
Po nim prelekcję pod hasłem ,,Rola samorządu gospodarczego” wygłosił Tomasz
Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej. – Moim marzeniem, kiedy związałem się z izbą, było to, żeby stała się ona
domem dla przedsiębiorców. Powoli nam
się to udaje. Jesteśmy po to, żeby słuchać
Was, dbać o Was. My nie jesteśmy tylko po
to, żeby się spotkać jak dzisiaj, ale zainterweniować w Waszej sprawie w urzędzie
(...), po to żeby otworzyć oczy otaczającym
przedsiębiorców organizacjom i w taki
sposób chcę, żebyście postrzegali izbę, ja-
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– W kadencji 2014-2018 pełnił Pan
funkcję przewodniczącego Rady Miasta,
natomiast w kadencji 2006-2010 oraz
podczas aktualnej od 2018 r. był Pan
wiceprzewodniczącym Rady Miasta.
Praca w prezydium nie jest dla Pana nowością, ale wyborowi na to stanowisko
zawsze towarzyszą jakieś emocje.
– To rzeczywiście nie jest mój pierwszy
wybór na stanowisko przewodniczącego
Rady Miasta, ale zawsze pojawia się wtedy pytanie, czy człowiek podoła. Jest
oczywiście duża radość z zaufania, jakim
obdarzyła mnie zdecydowana większość
radnych, ale pojawia się też pytanie, czy
uda się zrobić wszystko to, czego oczekują
wybierający. Każdy radny patrzy w pierwszej kolejności na sprawy miasta przez
pryzmat sobie najbliższy, czyli swojej
dzielnicy i okręgu i chciałby, żeby te sprawy traktować priorytetowo. Przewodniczący Rady Miasta musi jednak patrzeć
zdecydowanie szerzej.
– Zaraz po wyborze zapewnił pan
w swoim wystąpieniu, że Rada Miasta
będzie wspierać w działaniach prezydenta miasta, aby wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania dla dobra
mieszkańców. Możemy rozwinąć tę deklarację?
– Klub Prawa i Sprawiedliwości był do
tej pory w opozycji, ale nie w opozycji
głosującej z założenia przeciw wszystkiemu. Chcieliśmy w wielu sprawach dyskusji i wysłuchania naszych argumentów, co
niestety nie zawsze miało miejsce. Mało
było tych rozmów władzy wykonawczej
z Radą Miasta i nie słuchano naszych głosów. Mam nadzieję, że taki sposób traktowania Rady Miasta już nie wróci. Wierzę
w to, że prezydent Pierończyk będzie podejmował te rozmowy. Ja osobiście będę
przekonywał przedstawicieli wszystkich
klubów radnych do prób szukania wspólnego rozwiązania. To nie będzie łatwe
w wielu sprawach, ale ważne jest, żeby
spotykać się gdzieś pośrodku. Prezydent
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Trzeba patrzeć szerzej na sprawy miasta

ko swojego partnera, który jest do Waszej
dyspozycji – zachęcał do współpracy Tomasz Zjawiony. Jak podkreślił – w całej
Polsce jest dziewięć oddziałów Regionalnej Izby Gospodarczej, Ruda Śląska będzie dziesiątym.
– Ja w swoim programie wyborczym deklarowałem współpracę z przedsiębiorcami, deklarowałem powstanie rady przedsiębiorców i to chcę urzeczywistnić. Myślę,
że dojdzie to do skutku na początku przyszłego roku (...). Będę zapraszał do tej
działalności i liczę na to, że Państwo swoją
wiedzą i doświadczeniem i przedsiębiorczym podejściem będziecie w stanie nakierować nas, jako administrację samorządową, na takie tory, które będą prowadziły
nasze miasto na ścieżkę rozwoju i osiąganie nowych celów – mówił podczas poniedziałkowego spotkania prezydent miasta,
Michał Pierończyk.
Po nim swoje wystąpienie (,,Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji do
szybszego rozwoju firm z Rudy Śląskiej”)
zaprezentował Andrzej Szandała, właściciel Firmy Intersieć oraz Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach („Fotowoltaika w przedsiębiorstwach – czy to się opłaca?”). JO
OGŁOSZENIE
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Na początek Wirek, Czarny Las i Bielszowice
w trakcie realizacji – Dąbrowskiego
7, Sienkiewicza 3, Tuwima 8, Orzegowska 62, Janasa 21, Plac Chopina
3, Zabrzańska 23 i Jagiellońska 3;
wyłoniono wykonawcę dla budynków: Szczęść Boże 62, 1 Maja 99,
Janasa 13 i 17 oraz Niedurnego 28).
W ramach inwestycji drogowych trwa
przebudowa ulicy Czarnoleśnej oraz
kanalizacji w ul. Wyzwolenia i Spokojnej, a także rozbudowa ulicy Janasa. Zakończona została także przebudowa ulicy Podlaskiej (więcej na ten
temat na str. 2).
Z kolei Szkoła Podstawowa nr 7 została dostosowana do wymogów przeciwpożarowych. – Zadanie jest w realizacji, ale co ważne, zgodnie z deklaracją, udało się oddać sale lekcyjne
uczniom, bo trzeba powiedzieć, że od
września do końca października tylko
pierwsze klasy uczyły się w szkole,
a reszta klas na czas ukończenia remontu uczyła się zdalnie (...). Z racji
tego, że szkoła jest wiekowa, to pod-
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Podczas spotkań prezydent zaznaczył, że priorytetem jest dla niego
miasto, składające się z czterech filarów: inwestycji, zieleni, dziedzictwa
oraz miasto obywatelskie. W ramach
tego pierwszego trwa przygotowanie
do zagospodarowania terenów po kopalniach Pokój i Polska-Wirek, kontynuacja budowy trasy N-S, reaktywacja Rady Przedsiębiorczości, przebudowa ulicy Wolności, budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.
Solidarności i Zamenhofa w Halembie. Rozpoczęła się też przebudowa
ulicy Bałtyckiej (dojazd do terenów
inwestycyjnych), trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej
oraz termomodernizacje wielorodzinnych budynków komunalnych (inwestycje zakończone – Bielszowicka
114, Kingi 68, Kokota 121-123-125
oraz 133-135-137, a także Janasa 15,
Gliwicka 10 i Niedurnego 24-26;

Pierwsze spotkanie w ramach jesiennego cyklu odbyło się w czwartek (3.11).

czas prowadzenia prac okazało się, że
trzeba poszerzyć ich zakres, co wydłużyło nam czas realizacji tego zadania
– tłumaczył prezydent Pierończyk.
Jeżeli chodzi o inwestycje w dzielnicy, to prezydent zapowiedział remont jezdni ul. Halembskiej na wysokości kopalni, budowę sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych
przy ul. Kokota (w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną) oraz remont nawierzchni ul. Bielszowickiej od
ul. Kokota do budynku szkoły.
Z kolei inwestycje w trakcie realizacji w Bielszowicach to: budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota do
ul. Bielszowickiej, budowa nowego
budynku SP nr 17 oraz w ramach budżetu obywatelskiego rozbudowa tras
terenowych w Parku Strzelnica.
Następnie przyszedł czas na pytania
ze strony mieszkańców. – Kiedy będziemy mieli zrobioną ulicę Noblistów? Nie ma oświetlenia, dziki grasują, nie jesteśmy w stanie korzystać
z o grodów, ani otworzyć okien,
a z dziećmi nie da się przejść – zgłosiła jedna z mieszkanek Bielszowic.
Miasto wystąpiło w tej sprawie o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. – Od czerwca do września
były złożone dwa wnioski o dofinansowanie do dróg. Do 15 listopada ma
zapaść rozstrzygnięcie w tej sprawie
– poinformował prezydent.
Mieszkańcy pytali także o wymianę tzw. kopciuchów, polepszenie jakości oświetlenia przy ul. Ks. Niedzieli, utwardzenie nawierzchni przy
ul. Jodłowej oraz ustawienie koszy na

Nowa Podlaska

Foto: AW

Jesienny cykl spotkań prezydenta miasta Michała Pierończyka w dzielnicach Rudy Śląskiej
rozpoczął się od spotkania z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu. Następnie włodarze miasta w poniedziałek (7.11) spotkali się z bielszowiczanami.

Bielszowiczanie spotkali się z władzami miasta w poniedziałek (7.11).

śmieci przy ul. Na Piaski, Pawłowskiej i Szymanowskiego. Bielszowiczanie pytali również o przyszłość
amfiteatru w Parku Strzelnica. – Od
lat robimy wiele rzeczy, żeby ten park
odżył i żeby wzbogacać go o nowe

elementy infrastruktury. Natomiast
sama muszla prawdopodobnie zostanie przeznaczona do rozbiórki – poinformował prezydent Michał Pierończyk.
Joanna Oreł, AW
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ
PREZYDENTA MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:
14.11, godz. 17.00 – Bykowina – Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. 11 Listopada 15
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

Z RUDZKICH DRÓG

– O przebudowę ul. Podlaskiej
mieszkańcy postulowali od wielu lat.
Największym problemem był oczywiście stan tej drogi, która była gruntowa, a z tym z kolei wiązały się takie
uciążliwości jak podmywanie, zalewanie, czy w porze letniej nadmierne zapylenie. Teraz się to zmieni – podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.
Ul. Podlaska przebudowana została
na odcinku blisko pół kilometra od
skrzyżowania z ul. Jaronia, ponadto
przebudowana została 200 m odnoga
ul. Podlaskiej na wprost ul. Jaronia.
W ramach inwestycji, która realizowana była od początku tego roku, wybu-

dowano nową kanalizację deszczową,
a nawierzchnię jezdni wykonano z asfaltu. Powstał także chodnik oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Zakończona inwestycja kosztowała blisko
4 mln zł i w całości sfinansowana została z budżetu miasta.
Tymczasem w mieście rozpoczęły
się prace związane z przebudową innej drogi gruntowej. Chodzi o ul. Bałtycką w Kochłowicach. Budowana
droga będzie miała ok. 800 m długości i będzie obejmowała odcinek od
ul. Radoszowskiej do ul. Długiej. Dodatkowo wybudowane zostanie także
przedłużenie drogi, które stanowić

będzie dojazd do posesji znajdujących się przy ul. Bałtyckiej 15, 15A
i 19.
Przebudowa ul. Bałtyckiej jest jednym z elementów porozumienia
w sprawie zagospodarowania pokopalnianych nieruchomości, które miasto w ubiegłym roku podpisało ze
Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jego celem ma być aktywizacja gospodarcza nieruchomości inwestycyjnych po kopalni „Polska-Wirek”, w pobliżu autostrady A4.
Przebudowa ul. Bałtyckiej w zdecydowanej większości finansowana bę-

Foto: UM Ruda Śląska

Mieszkańcy ul. Podlaskiej w Halembie mogą korzystać z nowej drogi dojazdowej do swoich
posesji. Zakończyła się właśnie przebudowa tej ulicy, która do tej pory była drogą gruntową.
W ramach wartej blisko 4 mln zł inwestycji wybudowano także nową kanalizację deszczową,
chodnik oraz oświetlenie.

Do czasu przebudowy ulica Podlaska była drogą gruntową.

dzie dzięki środkom pozyskanym
z Programu Inwestycji Strategicznych.
Przyznane dofinansowanie wynosi

15,2 mln zł. Natomiast koszt wszystkich prac budowlanych wyniesie blisko 20 mln zł.	
UM
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Kwesty na rudzkich cmentarzach

W działania podczas Wszystkich Świętych włączyli się także rudzcy harcerze.

fundusze zostaną przekazane na zakup
sprzętu medycznego dla podopiecznych
hospicjum oraz opłacenie legalizacji sprzętu medycznego. Do tej zbiórki można jeszcze się włączyć, gdyż potrwa ona aż do
18 grudnia. Do tego czasu uczniowie kwestować będą w swoich szkołach.
Ponadto rudzcy harcerze 1 listopada
pełnili służbę na kilku cmentarzach. Grupy
11. RDH Catrinos oraz 1. RŚDH Młode
Wilki pełniły wartę przy pomniku na
cmentarzu komunalnym na Halembie.
Harcerze 2. RGDH złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach instruktorów ZHP,
żołnierzy AK oraz patronki Hufca Łucji
Zawady. 79. DH Zwiadowcy złożyła kwiaty i zapaliła znicze na pomnikach na cmentarzu w Przyszowicach (jednostka zamiejscowa rudzkiego Hufca). Natomiast
44. RDH RAPS była odpowiedzialna za
sprzątanie grobów powstańców śląskich
na kilku cmentarzach, a do zadań
77. RGDH należało sprzątanie grobów
żołnierzy AK oraz wspomniana kwesta na
cmentarzach w Orzegowie.
AW, JO

Towarzystwo Miłośników Orzegowa
na renowację zabytkowego cmentarza uzbierało ponad 8 tys. zł.

Foto: AW

Orzegowa do zbiórki przyłączyła się również młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego oraz 77. Rudzka Grunwaldzka
Drużyna Harcerska „Twierdza”. Wspólnie
udało się zebrać 8 454,70 zł.
Uczniowie rudzkich szkół wraz z Hospicjum Domowym im. św. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej także zbierali datki na
wielu cmentarzach w mieście. Zebrane

Foto: ZHP Ruda Śląska

Towarzystwo Miłośników Orzegowa
tradycyjnie zbierało datki na ratowanie zabytkowego starego cmentarza w tej dzielnicy miasta. Zebrane w tym roku pieniądze
posłużą m.in. na drobne remonty nagrobków, inwentaryzację cmentarza, jak również promocję tej wyjątkowej śląskiej nekropolii. W tym roku poza członkami
i sympatykami Towarzystwa Miłośników

Foto: AW

W okresie Wszystkich Świętych można było tradycyjnie wesprzeć zbiórki odbywające się na
rudzkich cmentarzach. Towarzystwo Miłośników Orzegowa zbierało datki na ratowanie zabytkowego starego cmentarza. Jak co roku zbiórkę zorganizowało też Hospicjum Domowe
im. Jana Pawła II.

Uczniowie rudzkich szkół wraz z Hospicjum Domowym w okresie
Wszystkich Świętych zbierali datki na cmentarzach w mieście.

ZADUSZKI ARTYSTYCZNE

Wieczór pełen refleksji
Pełen emocji, artystycznych doznań i wzruszeń piątkowy wieczór (4.11) był okazją do tego, by poprzez sztukę, rozmowę oraz muzykę wspomnieć o tych,
którzy niestety już od nas odeszli. Po raz trzeci z inicjatywy Związku Górnośląskiego odbyły się ,,Zaduszki Artystyczne” na scenie bielszowickiego Domu Kultury, gdzie zaprezentowali się młodzi wykonawcy z Amatorskiego Teatru „Pierro”.
Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego.
Podczas piątkowych (4.11) ,,Zaduszek
Artystycznych” na scenie bielszowickiego
Domu Kultury wystąpili młodzi artyści
Amatorskiego Teatru „Pierro”, który prowadzi Anna Morajko-Fornal, należąca do
Związku Górnośląskiego oraz szefowa
Bractwa Oświatowego ZG. Młodzież zaprezentowała spektakl na bazie „Dziadów”
Adama Mickiewicza (z racji obchodów
Roku Polskiego Romantyzmu) oraz koncert zaduszkowy pod hasłem „Lecz póki
co – żyjemy”. – Nie chcemy, żeby to było

smutne święto, ale refleksyjne, bardzo nastrojowe, pokazujące, że jesteśmy jeszcze
po tej stronie, a śmierć nie jest końcem,
tylko przejściem do innego etapu – tłumaczy Anna Morajko-Fornal. – Zależało nam
na tym, żeby pamięć o tych osobach, których już z nami nie ma, na moment do nas
powróciła – dodaje.
W trakcie koncertu wspomniano m.in.
zmarłych członków kół Związku Górnośląskiego, a także śp. prezydent Grażynę
Dziedzic oraz Roberta Krzysteczko – syna
wiceprezydent Anny Krzysteczko.

Joanna Oreł

Foto: JO

III ,,Zaduszki Artystyczne” zostały zorganizowane przez Krainę Rudzką i Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego.
– Inicjatywa ta zrodziła się jeszcze przed
pandemią, w roku 2019, kiedy to zmarła
nasza wiceprezes Łucja Staniczkowa, wybitna regionalistka, prekursorka edukacji
regionalnej i wiceprezes naszego związku.
To był impuls do tego, aby spotykać się
w okolicach uroczystości Wszystkich Świętych i wspominać tych, których nie ma już
wśród nas, a którzy zrobili coś więcej dla
naszej śląskiej Ojczyzny. Tak powstała
idea ,,Zaduszek Artystycznych” – wyjaśnia

Nie zabrakło muzycznych, refleksyjnych akcentów.

Spotkanie było okazją m.in.
do wspomnień śp. prezydent
Grażyny Dziedzic.

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Z racji Roku Polskiego Romantyzmu Amatorski Teatr „Pierro” w trakcie
,,Zaduszek Artystycznych” zaprezentował spektakl na bazie „Dziadów”.

Swoimi refleksjami podzielił się m.in. prezydent Michał Pierończyk.
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Święto Niepodległości

Ruda Śląska świętuje
niepodległość

11 listopada przypadnie 104. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z  tej okazji w Rudzie Śląskiej odbędzie się msza
św. w intencji Ojczyzny, biegi oraz gala wręczenia „Hanysów”.
– Święto Niepodległości ma dla nas, Polaków, szczególne znaczenie – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.
– Po wielu latach niewoli odzyskaliśmy wolność, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy właśnie ten dzień przeżywali wspólnie, jednocząc się i przypominając sobie historię naszego narodu. W tym
wyjątkowym czasie powinna przepełniać nas duma i radość z tego, że żyjemy w wolnej Polsce – dodaje.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpocznie msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śląskiej.
Rozpocznie się ona o godz. 10 w kościele
pw. św. Piusa X w dzielnicy Ruda. Podczas uroczystości nie zabraknie pocztów
sztandarowych, a zaśpiewają artyści
z rudzkich chórów. Z kolei całość uświetnią dźwięki Orkiestry Dętej „Bielszowice”
pod batutą Zygmunta Kliksa. Zaraz po
mszy (około godz. 11.20) prezydent Michał Pierończyk złoży kwiaty przy Mauzoleum Pielerów na cmentarzu parafialnym
przy ul. Porębskiej.
29. Biegi Niepodległości
Święto Niepodległości obchodzone będzie także na sportowo. Przy bieżni Szkoły
Podstawowej Sportowej nr 15 oraz w halembskim lesie zorganizowane zostaną
XXIX Biegi Niepodległości. Start biegu
głównego na dystansie 12 km zaplanowany został o godz. 11.15. Natomiast o godz.
11.20 rozpocznie się bieg rekreacyjny oraz
konkurencja nordic walking na dystansie 4
km. Opłata wpisowego w biegu rekreacyjnym i nordic walking wynosi 30 zł,
a w biegu głównym – 45 zł. Osoby, które
nie zdążyły zapisać się przez Internet, mogą zrobić to w dniu zawodów. Uczestnicy
biegu głównego zostaną podzieleni na siedem kategorii w zależności od płci i wieku. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni o godz. 13. Otrzymają oni puchary oraz
nagrody finansowe. Uczestnicy mogą liczyć także na pamiątkowe medale i wezmą
udział w losowaniu rowerów.

Gala wręczenia nagród
„Hanysy 2022”
W tym roku po raz 26. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej wręczone zostaną „Hanysy”. Gala
rozpocznie się o godz. 17. Ich pomysłodawcą jest Grzegorz Poloczek, popularny
śląski kabareciarz, satyryk, autor tekstów
i piosenkarz. „Hanys” to nagroda przeznaczona dla wybitnych Ślązaków za ich pracę na rzecz regionu oraz dla osób spoza
Śląska, których działalność czyni tę ziemię
dobrym miejscem do życia. 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.
Wywieśmy flagi!
Jak co roku z okazji 11 listopada w całej
Rudzie Śląskiej zostaną wywieszone biało-czerwone flagi. Władze miasta zachęcają, aby rudzianie również w ten sposób
uczcili polskie narodowe święto. – Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123
latach zaborów to wydarzenie, o którym
pamiętać powinien każdy Polak – zaznacza prezydent Michał Pierończyk. – Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, żeby w tym szczególnym dniu
nie tylko wywieszali biało-czerwone flagi,
ale także przypinali kokardy w narodowych barwach oraz uczestniczyli w uroczystościach poświęconych wydarzeniom
11 listopada 1918 roku – dodaje.
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KUPNO WĘGLA

Zakup preferencyjny węgla

Huta Pokój w Rudzie Śląskiej będzie sprzedawała węgiel dla mieszkańców po preferencyjnych cenach: 1950 zł za tonę węgla luzem oraz 2200 zł za tonę węgla workowanego. Współpracę w tym zakresie podejmie także miasto. Od czwartku, 10 listopada, w Urzędzie Miasta będzie można składać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę
dodatku węglowego lub wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zaświadczenia takie będzie niezbędne do tego, aby złożyć zamówienie na węgiel od huty.
Możliwość sprzedaży węgla dla mieszkańców po niższej
cenie możliwe będzie
dzięki wejściu w życie przepisów ustawy
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo
domowe.
– Ustawa dawała
możliwość dystrybucji taniego węgla także samorządom. My
wybraliśmy wariant
współpracy z lokalnym przedsiębiorcą,
w tym przypadku Hutą Pokój. Było to
najbardziej rozsądne
i racjonalne rozwiązanie. Huta posiada
odpowiednie do tego
zaplecze, a także
ma możliwość organizacji
transportu
węgla bezpośrednio
linią kolejową – podkreśla prezydent
Michał Pierończyk.
– Handel węglem nigdy nie był elementem działalności Huty Pokój, ale
podjęliśmy się tego trudnego zadania,
jako spółka Grupy Kapitałowej Węglokoks, w sytuacji kryzysu energetycznego. Musieliśmy w krótkim czasie zbudować odpowiednie kompetencje w tym
zakresie. Mogę zapewnić, że dołożymy
wszelkich starań by jakość węgla, jak
i samej obsługi klienta stała na możliwie najwyższym poziomie – mówi Jacek
Srokowski, prezes Huty Pokój.
REKLAMA

O tańszy węgiel z Huty Pokój ubiegać się będą mogli mieszkańcy Rudy
Śląskiej, którzy otrzymali już dodatek
węglowy lub ich wniosek o taki dodatek został pozytywnie rozpatrzony,
a w przypadku, gdy nie starali się o dodatek, swoje źródło ogrzewania na węgiel kamienny mają zgłoszony w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z ustawą, mieszkaniec
tańszy węgiel będzie mógł kupić
w dwóch partiach po 1,5 tony. Jeden
raz do końca grudnia 2022 r., a drugi
raz w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
Starając się o zakup węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcy w pierwszej kolejności będą musieli swoje
kroki skierować do Urzędu Miasta do
budynku „B” przy ul. Niedurnego 46.
Będzie się tam znajdował punkt, w którym przyjmowane będą wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
wypłatę dodatku węglowego lub przyznanie świadczenia, bądź wpis do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. – Takie zaświadczenie będzie
niezbędne do tego, aby złożyć zamówienie na węgiel. Będzie ono wydawane maksymalnie do 14 dni od momentu
złożenia wniosku. Będziemy informować mieszkańców o terminie odbioru
przygotowanych zaświadczeń – tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek.
Po odebraniu zaświadczenia w Urzędzie Miasta (budynek B”) mieszkaniec
będzie mógł złożyć zamówienie na

węgiel. Odpowiedni formularz będzie
można oddać w Hucie Pokój, w Rejonach Eksploatacji Budynków nr 1, 2,
3, 4, 5 MPGM TBS oraz w budynku
„B” Urzędu Miasta. – W ten sposób
mieszkaniec odbierając w Urzędzie
Miasta zaświadczenie o przyznanym
dodatku węglowym lub wpisie do CEEB, będzie mógł na miejscu złożyć także komplet dokumentów niezbędny do
tego, aby zamówić węgiel – informuje
Jacek Morek.
Po złożeniu zamówienia kolejnym
krokiem będzie dokonanie opłaty za
kupowany węgiel w formie przelewu. Za 1 tonę węgla luzem opłata
wynosić będzie 1 950 zł, natomiast
za 1 tonę węgla workowanego
2 200 zł. Po zaksięgowaniu wpłaty
mieszkaniec otrzyma sms oraz e-mail
z informacją o terminie odbioru węgla. Sam odbiór węgla spoczywać
będzie na mieszkańcu. Może on także upoważnić wyznaczonego przez
siebie przewoźnika do odbioru towaru. W tym celu będzie musiał wypełnić formularz o udzieleniu pełnomocnictwa. Mieszkańcy węgiel
z Huty Pokój będą mogli odbierać
poprzez wjazd przez bramę „4” Huty
Pokój od strony ul. Niedurnego.
Uwaga!
Wszystkie
niezbędne
wnioski zamieszczone są na stronie internetowej miasta: www.rudaslaska.pl
oraz na stronie Huty Pokój: www.hutapokoj.eu

UM
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INTERWENCJE

Ulica Zietka wyremontowana

Wandale niestety znów dali o sobie znać. Kilka tygodni temu zniszczona została tablica informacyjna w Dolinie Kochłówki. I choć została ona naprawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., kolejny raz ktoś ją zdewastował, podobnie
zresztą jak pobliską ławkę.

Zakończył się długo wyczekiwany remont ulicy Ziętka w Orzegowie, który był możliwy ze względu na przejęcie tej drogi
przez miasto. Oprócz wymiany nawierzchni uporządkowane
zostały także sprawy związane z kanalizacją.

Foto: JO

Tablice (zawierające mapę trasy oraz
informacje na temat rzeki, występującej
w jej rejonie przyrody czy gródka) powstały z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Ponadto w ramach projektu „Relaks w dolinie Kochłówki” stworzono
miejsca wypoczynku z ławkami i stojakami rowerowymi. Niedawno jedna z tablic
uległa zniszczeniu. – Najprawdopodobniej
był to kolejny akt dewastacji w tej lokalizacji. Niestety tablice nie są odporne na akty
wandalizmu, a okolica nie jest objęta stałym monitoringiem, zatem sprawcy nie da
się ustalić. Koszty naprawy zostaną pokryte ze środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni gminnej – zapowiedział Bogusław Waćko, wiceprezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. – Ponadto informujemy,
że tablica zostanie naprawiona w najbliższym czasie przez pracowników MPGM
TBS. Szereg ciągłych dewastacji na terenie
miasta nie pozwala na bieżącą i sprawną
naprawę wszystkich uszkodzeń. Wynika to
z wysokich kosztów napraw, jak również
z faktu, że pracownicy spółki nie nadążają

Foto: ID

Dewastacja w Dolinie Kochłówki

Zdewastowana została jedna z tablic informacyjnych.
Remont ulicy Ziętka sﬁnalizowany został pod koniec października.
z naprawami z uwagi na dużą skalę zniszczeń, kradzieży, grafﬁti itp. – dodał.
Zgodnie z zapowiedziami tablica została naprawiona. Niestety, jak poinformowała w ostatnich dniach radna Ewa Chmielewska, ponownie ją zniszczono. Ponadto
wyrwana została jedna z ławek, którą następnie wrzucono do rozlewiska. Na szczęście to także już przywrócono do stanu
pierwotnego.
MPGM TBS Sp. z o.o. apeluje przy okazji o dbanie o miejską architekturę i roślin-

ność, a w przypadku zauważenia aktów
wandalizmu, o poinformowanie policji lub
Straży Miejskiej. – W ostatnim czasie na
terenach parków i zieleńców Straż Miejska
zamontowała fotopułapki. Są to miejsca,
gdzie odnotowywano liczne dewastacje,
kradzieże lub podrzucanie odpadów. To powinno choć w części zidentyﬁkować sprawców i zniechęcić osoby, które w ten sposób
łamią prawo – podsumowuje Zoﬁa Skowrońska, dyrektor ds. eksploatacji i zieleni
w MPGM TBS Sp. z o.o.
Joanna Oreł

Remont rozpoczął się 7 października
i zakończony został pod koniec tego miesiąca. Naprawa kosztowała ok. 70 tys. zł
i została zrealizowana z budżetu miasta
w ramach remontów bieżących. – Zakres
robót obejmował wymianę zniszczonej
nawierzchni wraz z regulacją urządzeń
wodno-kanalizacyjnych. Prace rozpoczęły się 7.10.2022 r., zostały wykonane
zgodnie z przyjętymi specyﬁkacjami technicznymi, które zostały zakończone

w dniu 31.10.2022 r. – informuje Adam
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.
Przypomnijmy, że ulica Ziętka została
przejęta przez miasto na podstawie umowy
darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co wymagało wcześniejszego uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości. Wojewoda Śląski decyzję w tej sprawie wydał w październiku 2020 roku.
Joanna Oreł

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Dworcowa 33,
www.biblioteka.r-sl.pl
Stacja Biblioteka
12 listopada, godz. 17.00
Marcin Dylla & Kupiński Guitar Duo
Wydarzenie muzyczne z udziałem światowej sławy wirtuozów gitary klasycznej.
Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona

czyszyn, Jerzy Granowski. Muzyka i śpiew:
Waldemar Rasała, Stanisław Walczewski.
Wstęp wolny

18-20 listopada (piątek-niedziela)
– XVI Spotkania górskie LAWINY 2022
Wstęp wolny

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. H. BISTY, ul. P. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska, www.mckrudasl.pl
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. 16.00
Z cyklu „Dzieciak w Filharmonii”
– koncert umuzykalniający dla dzieci od 5
do 10 lat.
Bilety w cenie: 20 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

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

17 listopada, godz. 17.30
Spotkanie autorskie z Moniką Kassner
Autorka zaprezentuje swoją najnowszą
książkę pt. „Sprawa rodziny Tebbe. Kolacja
z mumią”.
Wstęp wolny
24 listopada, godz. 17.00
Co nam w duszy gra
Wieczorek poetycko-muzyczny w wykonaniu grupy artystycznej „Sztuka bez barier
14”: Janina Partyka-Pojęta, Janusz Muzy-

CIS
Stary Orzegów
10 listopada, godz. 17:00
CHWAŁA NIEPODLEGŁEJ
Wieczornica z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości. W programie: piosenki,
wiersze. Wystąpią: Katarzyna Sroka, Jerzy
Mazurek, Tomasz Dziwisz oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury.
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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Plan na regionalizm
w Rudzie Śląskiej jest ambitny

– Zacznijmy od bardzo ogólnego pytania – jak miewa się wiedza o regionie
w naszym mieście?
– Z dumą mogę powiedzieć, że
w czerwcu dokonaliśmy podsumowania
kolejnego roku szkolnego, w którym do
propozycji lekcji dla uczniów rudzkich
placówek dołączono zajęcia z wiedzy o regionie.
– W których klasach i których szkołach odbywają się lekcje z wiedzy o regionie?
– Zajęcia te prowadzone są w klasach
trzecich i szóstych szkół podstawowych,
a także w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych w tych placówkach, gdzie
zatrudnieni są nauczyciele wykwalifikowani w kierunku edukacji regionalnej.
– Co można powiedzieć o rudzkiej
edukacji regionalnej?
– Chciałabym zaznaczyć, że jako miasto na terenie Górnego Śląska, należymy
do grupy zdecydowanych liderów w tej
dziedzinie. Jak wszyscy, wiele działań musieliśmy pozmieniać, przesunąć w czasie
czy zmienić w formule, ze względu na
pandemię i zdalne nauczanie, ale nawet
wtedy zajęcia z wiedzy o regionie przetrwały wszelkie trudności. Pocieszające
jest to, że na każdej edycji Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Śląskiego są nauczyciele z naszego miasta.
Jest nas w Rudzie Śląskiej coraz więcej,
a zatem większa liczba uczniów może być
objęta zajęciami, dzięki którym poznają
miejsce, w którym przyszło im żyć i dorastać.
– Czy te wprowadzone zajęcia wiedzy
o regionie w jakiś sposób wpływają na
podniesienie poziomu edukacji w naszym mieście?
– W sposób zdecydowany, tak! To właśnie dzięki zajęciom wiedzy o regionie,
wprowadzamy jako metodę pracy z młodzieżą w naszym mieście m.in. debatę oksfordzką. Jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu młodzi ludzie uczą się trudnej,
a bardzo potrzebnej sztuki argumentacji,
wnioskowania i uczestnictwa w debacie
publicznej. Umiejętności nabyte w czasie
debaty przydają się na co dzień i są narzędziem, które uczy spojrzenia na każdy pro-

blem z kilku stron. Właśnie w Rudzie Śląskiej przeprowadziliśmy w ubiegłym roku
szkolnym pierwszy w regionie Turniej Debat Oksfordzkich „Polski Śląsk” dla
uczniów klas VII-VIII. Patronat nad tym
przedsięwzięciem objęła senator RP Dorota Tobiszowska. Nie jest to jednak początek wiedzy o regionie w naszym mieście.
Trzeba pamiętać, że edukacja regionalna
w Rudzie Śląskiej ma długą historię. Być
może niewiele osób też wie o tym, że jako
pierwsi w regionie mieliśmy zgłoszone
w Kuratorium Oświaty innowacje pedagogiczne oparte na edukacji regionalnej.
Mieliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym
w Wirku klasy o specjalizacji regionalnej
i to właśnie ewaluacja tych działań doprowadziła do tego, że tak samo, jak wiele
innych miast naszego regionu, u nas także
zdecydowano się na wprowadzenie przedmiotu do szkół, którego celem będzie poznawanie miejsca, tradycji, historii i specyfiki Górnego Śląska. Bardzo chciałabym tu wspomnieć śp. prezydent miasta
Grażynę Dziedzic, która zdecydowała się
na ten trudny krok i właśnie m.in. w edukacji regionalnej widziała szansę na ocalenie historii, wizerunku i kultury tego, tak
przecież bardzo obecnie, zmieniającego
się miasta.
– Czy w jakiś sposób podsumowywane są działania rudzkich regionalistów?
– Oczywiście. Bardzo ważne jest to, że
pracujemy nad miejskim programem do
nauki wiedzy o regionie. Tak samo, jak od
wielu lat program takich wspólnych działań mają np. Tychy czy od niedawna Katowice, tak samo Ruda Śląska będzie miała
od przyszłego roku szkolnego wspólny
miejski program, dzięki któremu w realizacji działań przybliży się młodym mieszkańcom naszego miasta historię i kulturę
ich najbliższej okolicy. Zaś do tej pory, od
kilku lat, zbierane są zestawienia ze szkół.
Dzięki nim wiadomo na co, w której placówce zwracało się uwagę i co cieszyło się
zainteresowaniem uczniów. To jest bardzo
istotny czynnik w procesie budowania
wspólnego programu miejskiego. Ta ewaluacja działań, bo o niej mowa, pozwala
nam też od razu zauważyć efektywność
prowadzonych zajęć, dzięki obserwacji
sukcesów naszych rudzkich uczniów. Tu

z dumą muszę podkreślić, że jako miasto
mamy powody do satysfakcji. Nasi uczniowie wspaniale prezentują miasto zarówno
na poziomie szkół podstawowych, jak
i średnich we wszystkich najważniejszych
przedsięwzięciach o tematyce regionalnej
w województwie. To właśnie jest jedną
z form informacji zwrotnej na temat tego,
czy zajęcia prowadzone w szkołach są potrzebne i czy przynoszą efekty. Zwłaszcza
teraz, w czasach po pandemii, kiedy jako
placówki edukacyjne prowadzimy liczne
działania aktywizujące uczniów, każdy
proces, który wiedzie młode osoby do
działania pozwalającego na odniesienie
sukcesu, pracy zespołowej, działania w zespole, zabawy w grupie - to tylko dodatkowe pozytywne strony edukacji regionalnej.
– A jak z nastawieniem samych
uczniów? Czy lubią uczyć się wiedzy
o regionie?
– Tu chyba raczej nie chodzi o naukę,
a o poznawanie. Doświadczanie, tworzenie, odkrywanie – to raczej te hasła mają
przyświecać wiedzy o regionie. Z założenia to nie ma być kolejny szkolny przedmiot, na którym uczniowie szykują się do
kartkówek czy sprawdzianów. Wiedza
o regionie ma pełnić z jednej strony funkcję arteterapeutyczną, łącząc plastykę, muzykę, kulturę z historią, językiem i wszystkimi tymi przedmiotami, które wybiera
sobie każdy z nauczycieli regionalistów do
korelacji i utworzenia bloku spotkań
z uczniami w swojej szkole. Taka recepta
na regionalizm pozwala uczniom właśnie
odkrywać, doświadczać i chcieć poznawać. Z wielu rozmów z nauczycielami regionalistami i z własnych doświadczeń
wiem, że uczniowie lubią te zajęcia i z chęcią podejmują zadania w ramach kolejnych
projektów.
– Czy wy – nauczyciele regionaliści
– w jakiś sposób dzielicie się pomysłami
na te lekcje?
– Oczywiście. Chciałam tu przy okazji
nadmienić, że właśnie dodatkowym atutem zajęć wiedzy o regionie jest integracja
rudzkiego środowiska nauczycielskiego.
Niedawno, bo 25 października odbyło się
już VIII spotkanie rudzkich regionalistów.
Kolejny, bo trzeci już raz spotkaliśmy się

Foto: arch.

– Jako miasto należymy do zdecydowanych liderów w edukacji regionalnej. Pracujemy nad spójnym miejskim
programem do nauki wiedzy o regionie – mówi Anna Morajko-Fornal, pełnomocnik prezydenta miasta ds.
edukacji regionalnej, z którą rozmawiamy o kondycji rudzkiego regionalizmu.

Anna Morajko (na zdjęciu po lewej) jest pełnomocnikiem
prezydenta miasta ds. edukacji regionalnej.
w Chebziu na Stacji Biblioteka. Są też spotkania wyjazdowe (np. do Izby Tradycji
w Tychach). Wzajemnie odwiedzamy się
w szkołach, bierzemy udział w uroczystościach miejskich, szkolimy się wspólnie,
a w czasie pandemii spotykaliśmy się online, chcąc wymienić myśli i podzielić się
doświadczeniem. Dodać trzeba, że nasi
rudzcy nauczyciele stale zgłębiają nowe
obszary wiedzy potrzebnej na te zajęcia.
Wychodzimy naprzeciw temu, co dzieje
się w regionie, a nawet w kraju. Włączamy
się w inicjatywy podejmowane z okazji
okrągłych rocznic, upamiętniamy osoby,
tworzące naszą historię oraz spotykamy
się z ludźmi, dzielącymi się z nami swoją
wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu to
wszystko, co przekłada się na pracę z młodymi rudzianami, wpisuje się w działania
regionalne i ogólnopolskie.
– Jakie są najbliższe plany w kwestii
rudzkiej edukacji regionalnej?
– Jest ich wiele i program działań jest
ambitny. Właśnie na ostatnim naszym spotkaniu zbieraliśmy wszelkie informacje
o tym, co będzie się działo w rudzkich
szkołach w tym roku. Już na początku
września wiele rudzkich placówek wpisało
się wspaniale w Industriadę, czyli Święto
Szlaku Zabytków Techniki. Już wprowadziliśmy „Marsz Straszków”, który będzie
jedną z tradycji naszego miasta. Przed nami wiele ciekawych propozycji regionalnych, ale o tym powiadomimy, gdy program na ten rok będzie zatwierdzony do
realizacji i rozpoczną się prace nad poszczególnymi zadaniami. Mogę tylko
zdradzić, że jest piękny, ambitny i bardzo
rozwijający zarówno dla uczniów szkół
podstawowych, jak i średnich.
– Czy działacie samodzielnie, czy ktoś
jest Waszym opiekunem?
– Tak, jak wspomniałam, już kilka lat
temu, kiedy wiedza o regionie w naszym

mieście została potraktowana poważnie,
śp. prezydent Grażyna Dziedzic, zatwierdzała wszelkie nasze działania, wspierała
pomocą i akceptowała pomysły. Miałam
zaszczyt być powołana jako pełnomocnik
prezydenta miasta ds. edukacji regionalnej, a wiceprezydent Anna Krzysteczko
bezpośrednio stała się naszą szefową, pomagającą realizować wszelkie założenia
i plany. Podczas czerwcowego spotkania,
na którym podsumowałam nasze działania i zdałam relację z wszelkich zadań
i sukcesów, złożyłam sprawozdanie z pełnienia funkcji pełnomocnika, mając na
uwadze sytuację, w jakiej znalazło się nasze miasto. Podczas październikowego
spotkania naszym gościem był prezydent
miasta Michał Pierończyk, który zapewnił nas – regionalistów – o swej przychylności, pomocy, no i wróciłam do swej
bardzo ważnej funkcji.
– Czego zatem życzyć rudzkiej wiedzy o regionie?
– Myślę, że rudzkiej wiedzy o regionie
życzyć trzeba systematycznego wzrastania, bo to ważne, by było nas coraz więcej, gdyż będzie to miało pozytywny oddźwięk wśród uczniów. Dodam, że jestem
pełna podziwu dla tych wszystkich nauczycieli, którzy w natłoku dzisiejszej
edukacji jeszcze udowadniają, że wiedzą,
iż na sprawy najważniejsze zawsze trzeba
znaleźć czas. Spotykamy się, dyskutujemy, uczymy, prowadzimy warsztaty i chyba ten czynnik też wpływa na to, że po
prostu chcemy się stale od siebie uczyć.
Mam nadzieję, że do naszego grona dołączą też te szkoły, w których nie ma wiedzy o regionie, ale miłość do Śląska jest
widoczna. Z pewnością są takie szkoły
i już dziś zapraszam je na nasze spotkania.
– Dziękuję za rozmowę.
Arkadiusz Wieczorek

ZMIANY KADROWE

Zmiany w zarządzie rudzkiego PWiK

Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej odwołała dotychczasowy zarząd spółki i powołała w jego skład Marka Wilka, który przepracował
w rudzkich „wodociągach” prawie 30 lat.
– Po objęciu funkcji wraz z zespołem szukamy możliwości optymalizacji działania
miejskich spółek. Rady nadzorcze reagują
na bieżącą sytuację w taki sposób, aby usługi świadczone mieszkańcom były jeszcze

lepsze – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej odwołała prezesa spółki Grzegorza Rybkę i wiceprezesa Wojciecha Sieję.

Stanowiska te zajmowali odpowiednio od
listopada i grudnia 2012 roku.
Marek Wilk, nowy członek zarządu
PWiK, jest absolwentem Wyższej Szkoły
Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz

Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. Ma dwudziestoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. W ostatnich dwóch latach był kierownikiem działu w Miejskim Przedsię-

biorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mysłowicach. Wcześniej,
w latach 1991-2020, pracował w rudzkim
PWiK, przechodząc drogę od pracownika
fizycznego do kierownika działu.
UM

www.wiadomoscirudzkie.pl 

RSM | 9.11.2022

8

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA
NA LISTOPAD
„Ludzie odkładają
życie na później,
a przez ten czas życie ucieka”
Seneka

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
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA


ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O USTALONYCH TERMINACH
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W SIEDMIU CZĘŚCIACH W DNIACH 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 GRUDNIA 2022 R.,
MIEJSCU ICH PRZEPROWADZENIA ORAZ PORZĄDKU OBRAD.

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej uprzejmie informuje, że na podstawie przepisów art. 83 ust. 2 ustawy z dnia
15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z § 16 ust.6 Statutu RSM oraz uchwałą Zarządu RSM
nr 21//2022 z dnia 13.10.2022 r. przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków RSM /WZCz/ podzielone na 7 części, których obrady odbędą się
w dniach: 5, 6, 7, 8, 12 , 13, 14 grudnia 2022 r.
Niniejsze
Walne
Zgromadzenie
Członków zostaje zwołane w celu załatwienia wszystkich zaległych spraw
wynikłych z powodu pandemii koronawirusa.
W czerwcu br zostało przeprowadzone WZCz za 2019 r. teraz przeprowadzone ostanie za lata 2020 i 2021 r.
Niniejsze zawiadomienie jest pismem
spełniającym wymogi Statutu RSM § 16
ust. 11 i 12 o obowiązku zawiadamiania
wszystkich członków RSM o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM.
Uprzejmie informujemy, że w obradach
Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć
tylko członkowie RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości albo
przez Pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone
do protokołu Walnego Zgromadzenia
Członków. W celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania prosimy Członków, którzy
wyrażą chęć wzięcia udziału w Walnym
Zgromadzeniu Członków o zapoznanie się

z przygotowanymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
W GRUDNIU 2022 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
porządku obrad oraz odczytanie listy
pełnomocników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
RSM z działalności za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
RSM z działalności za 2021 r.
7. Informacja z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego
RSM za 2020 r i podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
8. Informacja z dokonanej przez Radę
Nadzorczą oceny sprawozdania finan-

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

HARMONOGRAM
Walnego Zgromadzenia Członków RSM
podzielonego na 7 części w 2022 r.
Lp

Części Walnego
Zgromadzenia
Administracja

1

ADM-1

2

ADM-2

3

ADM -3

4

ADM-4

5

ADM-5

6

ADM-6

7

ADM-7

Dzielnica
Ruda Śl. 3, 4
Godula,
Orzegów,
Ruda Śl. 9
Nowy Bytom, Wirek
– os. Obr. Westerplatte,
Bykowina – budynki
ul. Poloczka 2 i 4
Ruda Śl. 1
Ruda Śl. 6 i 7
Halemba,
Kochłowice
Ruda Śl. 10
Wirek, Bielszowice,
Czarny Las
Ruda Śl. 5
Bykowina
Ruda Śl. 4, 3
Orzegów,
Godula,

Termin i godz.
Zebrania

Miejsce Zebrania

5.12.2022 r.
godz. 16.00
poniedziałek

Osiedlowy Dom Kultury
RSM ,,Jowisz”, ul. Joanny 12
Ruda Śl. 3 – Godula

6.12.2022 r.
godz. 16.00
wtorek

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

16.
17.
18.

7.12.2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 30
godz.16.00
ul. Chryzantem 10, Ruda Śl. 1
środa
8.12.2022 r.
Szkoła Podstawowa Sportowa
godz. 16.30
Nr 15, ul. Energetyków 15
czwartek
Ruda Śląska 6 – Halemba
12.12.2022 r.
ODK RSM „Pulsar”
godz. 16.00
ul. Różyckiego 30
poniedziałek
Ruda Śląska 10 – Wirek
13.12.2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 2
godz. 16.00 im. Jana Wyplera, ul. Gwarecka 2
wtorek
Ruda Śl. 5 – Bykowina
Szkoła Podstawowa Nr 40
14.06.2022 r.
im. Karola Goduli, ul. Bytomska 1
godz. 16.00
Ruda Śl. 4 – Orzegów
środa
(dawne Gimnazjum Nr 5)

Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków RSM
jest zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

19.

20.

1.

2.

sowego RSM za 2021 r i podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego
za 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w tym sprawozdania Zarządu z działalności RSM za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w tym sprawozdania Zarządu z działalności RSM za 2021 r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu za
2020 r.
Podjecie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu za
2021 r.
Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji RSM za lata 20192021 i podjęcie uchwały w tym względzie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian do
Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian do
Regulaminu Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podjęcie uchwał w sprawach terenowo
– prawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału
nadwyżki bilansowej za 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
firmy do badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.
Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Jednocześnie Zarząd
RSM informuje, że:
Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie Członków RSM w tym projekty uchwał zostaną wyłożone w dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1,
ul. Magazynowa 12 w Dziale Organizacji i Samorządu – pokój 214 oraz na
każdej Administracji i w internecie
14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Każdy
członek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo do zapoznania się
z tymi dokumentami.
Ponadto Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walne-

go Zgromadzenia w terminie 15 dni
przed dniem posiedzenia pierwszej
części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu RSM. Projekt uchwały
musi być poparty przez co najmniej
10 członków. Do projektu uchwały
wnioskodawcy dołączają listę osób
wniosek popierających zawierającą
imię, nazwisko, adres oraz podpis.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później
niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad może zostać poszerzony o wnioski, o których mowa w punkcie 2.
Ponadto informujemy, że Rada Nadzorcza RSM na posiedzeniu w dniu
14.03.2022 r. działając w oparciu o przepis
art. 83 ust. 1 Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o postanowienia § 16 ust. 2 i 5 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła poniższe
zasady zaliczania członków RSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków RSM w 2022 r.:
1. Ustala się poniższe zasady zaliczania
członków RSM do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia
Członków w 2022 r.:
a) ustala się, że jedna część Walnego
Zgromadzenia Członków obejmuje zasoby jednej Administracji,
b) jedna część Walnego Zgromadzenia
Członków RSM obejmuje
• członków Spółdzielni zamieszkałych
w lokalu, do którego przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terenie objętym
działaniem części Walnego Zgromadzenia Członków tj. w obrębie jednej
Administracji lub posiadających na
tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu (użytkowego, garażu) lub prawo odrębnej własności tego lokalu.
• Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do lokalu mieszkalnego,
użytkowego, garażu podstawę do zaliczenia do określonej części Walnego
Zgromadzenia Członków stanowi
miejsce położenia lokalu mieszkalnego.
• W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do dwóch lub więcej
lokali mieszkalnych podstawę zaliczenia do określonej części Walnego
Zgromadzenia Członków stanowi
miejsce położenia lokalu, w którym

•

2.

a)

•

b)
•
•
•
c)
•
d)
•
•
e)
•
•
f)
•

g)
•
•

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 danej części Walnego Zgromadzenia stanowi prawo, które zostało nabyte wcześniej.
Jeżeli członek Spółdzielni uczestniczy
w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka
i uczestniczy w części, do której zaliczony został reprezentowany przez
niego członek.
Części Walnego Zgromadzenia
Członków ustala się w poniższym
układzie:
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 1
– dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego, Kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejewskiej,
dzielnica Godula – os. przy ul. Podlas,
Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej,
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 2
dzielnica Nowy Bytom,
osiedle przy ul. Obr. Westerplatte
w Wirku,
budynki przy ul. Poloczka 2 i 4 w Rudzie Śląskiej 5 – Bykowinie,
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 3
dzielnica Ruda Śląska 1,
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 4
dzielnica Halemba ,
dzielnica Kochłowice,
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 5
dzielnica Wirek,
dzielnica Bielszowice.
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 6
dzielnica Bykowina, łącznie z jej „starą” częścią, z wyłączeniem budynków
przy ul. Poloczka 2 i 4.
Walne Zgromadzenie Członków
– część w obrębie Administracji Nr 7
dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,
dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA | 9.11.2022

9

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

Kompleksowe remonty mieszkań,
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie instalacje wodne,
elektryczne. Długoletnie doświadczenie.
Tel. 509-486-250.

Remonty. Tel. 607-219-491.

Nieruchomości

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.

Tel.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.
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.
Do wynajęcia lokal 50 m2, Bykowina, Korfantego 15. Tel. 516-175316.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.
Składanie gotowych elementów
meblowych. Tel. 512-249-399.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
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 ŚląskaChebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

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.
Praca interwencyjna/odśnieżanie,
Ruda Śląska, 20-25 zł netto/godz., tel.
604-630-556.
Zatrudnię opiekunki do
w Niemczech. Tel. 781-989-873.

pracy

Różne

PRACA

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

Pracownik utrzymania terenu zewnętrznego Ruda Śl. kat. B lub T, 668085-925.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

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

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BOŻENY KRYŚ

naszej wieloletniej Koleżanki, którą wspominać będziemy jako pogodną
i zawsze uśmiechniętą, aktywną nauczycielkę
i w-ce dyrektor naszego przedszkola.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy MP 44 im. Koniczynki

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

Pani Iwonie Frankowicz-Frank
pracownicy Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MAMY

składają koleżanki i koledzy
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli
memu Ojcu

Ferdynandowi Koziołowi
w jego ostatniej drodze.

Dziękuję Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,
Społeczności Zawodowej, Władzom Oświatowym
z Paniami Naczelniczkami Aleksandrą Piecko i Danutą Rosą.
Dziękuję delegacji PPP,
Społeczności Szkół Podstawowych nr 40 i nr 4,
Przedstawicielom MOPS, ośrodka Adaptacyjnego, Służby Zdrowia,
delegacji Kuratorów Sądowych.
Najserdeczniejsze podziękowania składam Uczniom, Absolwentom,
Nauczycielom, Nestorom, Rodzicom,
delegacji ZNP, MKRPA, a także kolegom Ojca
z Polskiego Związku Gołębi Pocztowych
córka z rodziną

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

Pani Iwonie Frankowicz-Frank
naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Matki
przekazuje
Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

Z wielkim smutkiem odebrałem wiadomość o śmierci

śp. Jerzego Kulona

długoletniego pracownika Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składam wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w tych trudnych chwilach.
Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu garażu usytuowanego
na terenie Miasta Ruda Śląska:
– garaż nr 297,
ul. Katowicka-Otylii,
stanowiącego własność
Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta oraz na tablicy
ogłoszeń Miejskiego Centrum
kultury im. Henryka Bisty
wykazu lokalu użytkowego,
mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej, przy
ul. Piotra Niedurnego 69,
który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym,
na podstawie umowy
najmu, zawartej na okres
do 3 lat, z przeznaczeniem
na prowadzenie studia
telewizyjnego.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

śp. Bożeny Kryś

informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku
mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:

wicedyrektor Miejskiego Przedszkola nr 44

– ul. Sejmu Śląskiego 4B/6

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

stanowiącego własność
Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego
najemcy.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Marek Hłasko

Z żalem odebrałem wiadomość o śmierci

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
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Pływanie

Jiu-jitsu

Zwyciężali w Radlinie

Foto: Manta Kochłowice

Zawodniczki i zawodnicy Manty
Kochłowice wystąpili w zawodach
pływackich z okazji Święta Niepodległości, które odbyły się w Radlinie
w dniach 29-30.10. Łącznie Manta
sięgnęła aż po 72 medale i zdobyła puchar Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.
Wśród rocznika 2013 i młodszych
po medale sięgnęli:
• Lena Niewiadomska – złoto na
25 m stylem dowolnym i srebro na
25 stylem klasycznym,
• Magdalena Procz – złoto na 25 m
motylkiem i na 50 m stylem dowolnym oraz brąz na 25 m stylem klasycznym,
• Klara Kowalska – srebro na 25 m
motylkiem,
• Alicja Wyleżyk – brąz na 50 m stylem dowolnym,
• Nadia Kaczyca, Zuzanna Babik,
Klara Kowalska, Alicja Wyleżyk sztafeta w tym składzie na dystansie 4x50 m stylem dowolnym zdobyła złoto.
Starsi zawodnicy Manty również
nie zawiedli. Gabriela Karkocha zdobyła cztery złote medale i dwa srebrne, podobnie jak Paulina Kozubow-

Wywalczyli
medale

Zdobycie 72 medali sprawiło, że drużyna Manty otrzymała specjalny puchar Prezydenta RP.
ska. Martyna Adamiok sięgnęła po
trzy złote i dwa srebrne medale. Paweł
Piechaczek zdobył dwa złota, trzy srebra i jeden brąz, z kolei Dominik
Krząkała wywalczył jedno złoto, dwa
srebra i jeden brąz. Filip Paprotny natomiast sięgnął po jedno złoto i jeden
brąz, identycznie jak Alina Piechaczek.

Ponadto Maja Dąbrowska zdobyła
pięć srebrnych medali, Sylwia Matyniak trzy srebrne i jeden brązowy, Dominika Procz trzy srebrne i jeden brązowy, a Wojciech Karasz trzy srebrne. Jan
Golec wywalczył dwa srebra, Iga Bilińska jeden srebrny i 2 brązowe, Igor
Krzemień po jednym srebrnym i brązowym, podobnie jak Tomasz Poloczek.

Igor Dębski zdobył dwa brązowe medale, a po jednym: Odyseas Łankiewicz
(srebro), Jerzy Man (srebro), Lena
Ogińska (srebro), Tatiana Kloc (brąz)
oraz Laura Ogińska (brąz). Poza tym
sztafeta 4x50 m stylem dowolnym
w składzie: Sylwia Matyniak, Gabriela
Karkocha, Paweł Piechaczek, Maja Dąbrowska zdobyła srebrny medal.  DK

Przedstawiciele rudzkich klubów
zaprezentowali dobrą formę podczas
VIII European Championship CBJJP
2022, które odbyły się w Luboniu.
Z zawodów w województwie wielkopolskim klub KTJ MMA TEAM
przywiózł siedem medali. Nina Baucz
zdobyła złoto w rywalizacji dziewczynek w wieku 7-9 lat, a Maciej Mamczura srebro w tej samej kategorii wiekowej chłopców. Ponadto Michał
Mamczura i Daniel Pytlok sięgnęli odpowiednio po złoto i srebro w rywalizacji młodzików, a Lena Balcer zdobyła brąz w rywalizacji młodziczek.
Poza tym Oskar Włosowicz-Iwan zdobył brąz, a Zuzanna Duda srebro. W zawodach wzięła również udział Małgorzata Baucz z Nelson Clubu, która
zdobyła dwa złote medale w rywalizacji juniorek młodszych.
To nie jedyny sukces na koncie
Małgorzaty Baucz. Zawodniczka Nelson Clubu sięgnęła po złoto oraz srebro w juniorkach młodszych podczas
Otwartego Pucharu Polski w Grapplingu, który odbył się 5 listopada
w Wieliczce. 
DK

Rugby

Zadecydował karny
niu piłkę przejęli goście i zdobyli
pierwsze przyłożenie, potem kolejne
i do sześćdziesiątej minuty zdobyli ich
w sumie trzy, wychodząc na prowadzenie 12:29 (również dzięki świetnej
dyspozycji swojego kopacza). Wówczas Gryfy ruszyły ponownie do odrabiania strat, świetnie konstruując swoje wejścia w rywala i na minutę przed
końcem doprowadzili do remisu
29:29. Niestety podczas ostatniej akcji
meczu sędzia dopatrzył się przewinienia i podyktował karnego, którego kopacz gości pewnie wykorzystał, co
dało zwycięstwo drużynie z Wrocławia.
W składzie Gryfów grali: Krupiński, Szywalski (Popczyk), Kuniczkowski, Pyrek, Szombara, Majchrzak,
Kołodziej (Chege), Dróżdż (Pogorzhalskyi), Nowak, Stempin, Woźniak

Gryfy
zakończyły
pierwszą
połowę
sezonu
2022/2023
bez
zwycięstwa.
(Pabisiak), Mucha (Gładkowski), Jankowski (Sawicki), Weżgowiec, Imani.
Punktowali: Majchrzak 10 pkt.
(2 przyłożenia), Kuniczkowski 7 pkt.
(2 podwyższenia, 1 karny), Szombara

Foto: DK

Rudzkie Gryfy poniosły kolejną,
piątą z rzędu porażkę w sezonie
2022/23. Tym razem lepsza okazała
się drużyna Rugby Wrocław. Na Burloch Arenie w sobotę (5.11) padł wynik 29:32 (12:24).
Dla rudzkiej drużyny była to ostatnia okazja w tym roku, aby wywalczyć
cenne w kontekście utrzymania w II lidzie zwycięstwo. Jednocześnie był to
pierwszy oficjalny mecz Gryfów pod
wodzą Marcina Greinerta, który zastąpił Aleksandra Oleszczuka.
Od pierwszego gwizdka z większym animuszem do boju ruszyli rudzianie i to oni zdobyli pierwsze przyłożenie w dziesiątej minucie meczu za
sprawą Majchrzaka, a chwilę później
drugie zdobył Mucha. Gryfy w pełni
kontrolowały przebieg gry, ale nie
trwało to wiecznie. Po błędzie w poda-

5 pkt. (1P), Mucha 5 pkt. (1P), Kołodziej 2 pkt. (1pd).
Po pięciu kolejkach rudzianie zajmują ostatnie, szóste miejsce w tabeli
z dwoma punktami na koncie. Do pią-

tego zespołu Rugby Wrocław Gryfy
tracą aż osiem punktów. W tabeli z 20
punktami prowadzą rezerwy Budowlanych Lublin, a drugie miejsce zajmuje Wataha Zielona Góra.
DK

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
Koszykówka
III liga mężczyzn
KS Pogoń Ruda Śląska
– MCKiS Jaworzno
67:62
(22:13, 14:14, 19:17, 12:18)
Respondek (25 punktów), Pyplok,
Błaszczyk (7), Kempski (2), Gancarz
(2), Nowicki, Żyłka, Jeglorz (14),
Borowski (15), Sebrala.

Piłka nożna
Klasa okręgowa
IV Katowice-Sosnowiec
Slavia Ruda Śląska
– Sparta Katowice 1:1 (1:1) (Polak).
A klasa Katowice
Urania Ruda Śląska
– Józefka Chorzów 5:1 (3:1)
(Ogiński, Nowakowski 2, Zalewski,
Kołodziej).

Wawel Wirek – Orzeł Mokre 0:2
Górnik Wesoła
– Jastrząb Bielszowice 1:1 (0:0)
(Wielgos).
UKS Ruch Chorzów
– Grunwald Ruda Śląska 0:4 (0:1)
(Stawowy 2, Togitani 2).
Piłka ręczna
II liga kobiet gr. 4
Zgoda Ruda Śląska

– KS Dąbrowa 38:23 (17:12)
Gontarek, Boruta – Chruścińska (3
bramki), Dera, Kondas, Krzysteczko
(4), Madej (1), Małek, Nawrocka (6),
Sierant, Szewczyk (4), Szydełko (5),
Tukaj (7), Urynowicz (2), Zalewska
(5), Zawada (2).
II liga mężczyzn gr. 4
SPR Górnik Zabrze – SPR Grunwald
Ruda Śląska 26:25 (10:10)

Błaś, Szczelaszczyk – Mauer (6 goli),
Kurzawa (4), Niedźwiedzki (4),
Kurełek (3), Macha 3, Skutela (3),
Matuszewski, Pilarz (1),
Serafin (1).
Siatkówka
II liga śląska kobiet
KPKS Halemba
– AZS ATH Bielsko-Biała 0:3
(18:25, 14:25, 20:25)
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Rugby 7 kobiet

Udana IV runda MP Diablic
dies Gdańsk. Pomorski zespół, który
wygrał III rundę MP w Łodzi, pokonał
Diablice 26:0.
Aby utrzymać się w Ekstralidze,
Diablice musiały ponownie pokonać
w decydującym meczu krakowskie Bestie. Mecz ten miał niezwykle dramatyczny przebieg. Diablice szybko objęły prowadzenie 5:0, jednak dwie efektowne kontry krakowianek pozwoliły
im zejść na przerwę z wynikiem 12:5.
Druga połowa to nieustanny napór Diablic, które nie schodziły z połowy rywalek. Bestie w drugiej części gry nie
przeprowadziły żadnej akcji ofensywnej, ale fantastycznie broniły. Wytrwa-

łość rudzianek przyniosła w końcu
efekty. W dwóch ostatnich akcjach meczu złamały obronę Bestii, dwukrotnie
przykładając za sprawą Martyny Cebuli oraz Angeliki Piekorz i raz podwyższając kopem Natalii Gliwińskiej.
Ostatecznie nasze rugbystki wygrały
17:12, co dało im 3. miejsce w turnieju
i utrzymanie w Ekstralidze. Do rywalizacji w Mistrzostwach Polski Kobiet
Diablice wrócą już na wiosnę.
W drużynie Diablic wystąpiły: Bezrączko, Borowska (5 punktów), Cebula (5), Gliwińska (4), Greinert (5), Hojeńska, Kopiec, Muryjas, Piekorz (25),
Starowicz (5), Stawicka. 
DK

Foto: DK

Rudzkie rugbystki zajęły 3. miejsce
podczas IV rundy Mistrzostw Polski
Kobiet. Tym razem najlepsze kobiece
drużyny rugby 7 zawitały do Rudy
Śląskiej, aby w sobotę (5.11) na Burloch Arenie rozegrać kolejne zawody.
Dzięki awansowi w III rundzie Diablice rozpoczęły zmagania na własnym terenie w Ekstralidze. W pierwszym spotkaniu rudzianki stanęły naprzeciw drużynie Legii Warszawa,
która okazała się nieznacznie lepsza
(19:7). W drugim spotkaniu rudzka
drużyna pokonała Bestie Kraków
25:14, a w ostatnim meczu grupowym
zmierzyła się z Biało-Zielonymi La-

Pierwsze przyłożenie dla Diablic podczas IV rundy MP zdobyła Klaudia
Starowicz (na pierwszym planie w czarnej koszulce).

Piłka nożna

Wskoczyli na podium
w kierunku Dawida Ogłozy. Błąd w tej
sytuacji popełnił golkiper gości Sebastian Duda. Jego interwencja poza polem karnym okazała się nieskuteczna,
a Ogłozie pozostało umieścić piłkę
w pustej bramce. Sześć minut później
zwycięstwo Gwiazdy przypieczętował
Maksymilian Dworaczek. Zawodnik
gospodarzy dobił piłkę po strzale
z rzutu wolnego. Kamionka nie była
już w stanie odwrócić losów meczu i drużyna Dariusza Kota odniosła zasłużone zwycięstwo.
Gwiazda Ruda Śląska
– Kamionka Mikołów 3:1 (1:0)
Byrski 3’, Ogłoza 79’, Dworaczek
85’ – Szymakowski 76’

Gwiazda: Lawacz – Kot, Ogłoza
(85’ Heinz), Jagodzinski (70’ Świerczyński), Byrski, Chromik (82’ Opeldus), Dworaczek, Studnik, Wojtaczak,
Wypior, Sroka (65’ Kosiecki). Trener:
Dariusz Kot.
Kamionka: S. Duda - Buja, M. Duda (67’ Waleczek), Baran, Górny (85’
Gowin), Kopytko (75’ Dziura), Pustelnik, J. Szymakowski, M. Szymakowski, Walczak (46’ Bandura), Wita. Trener: Łukasz Kopytko.
Foto: DK

Rudzianie szybko objęli prowadzenie. W 3. minucie Karol Byrski wykorzystał podanie Dawida Ogłozy i pewnie pokonał bramkarza gości. W dalszych minutach spotkanie pomiędzy
sąsiadami w tabeli było zgodnie z przewidywaniami dość wyrównane, choć
dogodniejsze okazje stwarzali sobie
gospodarze. Jednak to goście doprowadzili do wyrównania w drugich
45 minutach. Akcję środkiem boiska
wykorzystał Jakub Szymakowski na
24 minuty przed końcem spotkania.
Końcówka jednak należała do gospodarzy. Przy golu na w 79. minucie
2:1 asystę zaliczył bramkarz Gwiazdy,
Patryk Lawacz, który posłał piłkę

Żółte kartki: Studnik, Sroka – Buja, Duda, Górny, Walczak.

DK

Dzięki sobotniemu zwycięstwu Gwiazda
przedłużyła passę meczów bez porażki do czterech

Biegi

piłka nożna halowa

Pobiegli po raz ósmy i ostatni

Foto: MOSiR Ruda Śląska

W minioną sobotę (5.11) przypadł
finał zmagań w ramach Biegu Wiewiórki. Biegaczki, biegacze i zawodnicy nordic walking po raz ostatni
w tym roku zmierzyli się w ramach
rywalizacji, która tradycyjnie odbyła
się na terenie lasów halembskich oraz
Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej.
Najszybszy w rywalizacji dzieci na
1000 m, podobnie jak we wrześniu
i październiku, był Bartosz Jankowski
z czasem 3,48. Drugi był Maciej Opiłka z czasem 3,57, a trzeci na mecie
zameldował się Jakub Milbrant (4,02).
Wśród dziewcząt natomiast najlepsza
była Paulina Gabryś (4,05 – czwarty
wynik w klasyfikacji ogólnej), kolejna
Maria Górka (4,09 – szósty wynik),
a trzecia Nadia Misiek (4,46 – piętnasty wynik). W rywalizacji wzięło
udział 110 zawodniczek i zawodników.
W biegu głównym pierwszy na mecie był Krzysztof Adamski, który przebiegł maksymalne pięć okrążeń z czasem 01:30,43. Drugi wynik osiągnął
Piotr Jagielski (01:40,15), a trzeci był
Krzysztof Majek (01:44,00). Z kolei

Mundurowi
z 3. miejscem

Ósmy, ostatni Bieg Wiewiórki w tym roku był również okazją do nagrodzenia najwytrwalszych.
wśród kobiet pierwsza na mecie zameldowała się Ewa Tkaczyk, która
w czasie 01:21,34 pokonała trzy okrążenia, co dało jej osiemnasty wynik
w ogólnej klasyfikacji. Druga była
Hanna Youssef (00:49,05 – 23. wynik),
a trzecia Joanna Seroka (00:49,07 – 24.
wynik). Obie zawodniczki ukończyły
zmagania po dwóch okrążeniach.
W rywalizacji nordic walking jeszcze jedno zwycięstwo odniósł Adam

Tkocz, który regulaminowe trzy
okrążenia pokonał w czasie 01:35,34.
Druga na mecie była Aleksandra Taisner (01:44,09), a trzeci na metę dotarł Tomasz Taisner (01:44,10).
Wśród panów trzeci wynik osiągnął
Marek Makowski, który pokonał dwa
okrążenia w czasie 01:11,28 (piąty
wynik rywalizacji). W rywalizacji
kobiet druga była Alicja Tkocz
(01:51,0 – czwarty wynik zawodów,

trzy okrążenia), a trzecia Aneta Franke (01:11,43 – szósty wynik, dwa
okrążenia).
Koniec zmagań był także okazją do
nagrodzenia najwytrwalszych zawodników, którzy otrzymali duże oraz małe Wiewiórki. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, aby otrzymać dużą
Wiewiórkę, zawodnicy musieli wystartować w co najmniej 7 (na 8) edycjach biegu. 
DK

Funkcjonariusze z Komendy
Miejskiej Policji z Rudy Śląskiej zajęli 3. miejsce podczas Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Halowej
Piłce Nożnej. Zawody odbyły się
w Siemianowicach Śląskich.
Po dwuletniej przerwie związanej
z pandemią na boisko hali sportowej
,,Michał” w Siemianowicach Śląskich wróciło jedno z ważniejszych
policyjnych wydarzeń sportowych
związanych z halową piłki nożnej.
32 drużyny grały przez trzy dni ostatecznie zwycięzcą okazali się
reprezentanci garnizonu z Gliwic,
którzy w finale pokonali reprezentację KMP z Rybnika. W meczu
o trzecie miejsce reprezentanci Rudy Śląskiej wygrali z KMP Tychy
3:1. Oznaczało to, że rudzka KMP
nie obroniła tytułu wywalczonego
w 2019 roku. Warto jednak odnotować, że najlepszym strzelcem turnieju został rudzki policjant, Paweł
Mazurek.
DK
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KRZYŻÓWKA
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WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Od dawna unikasz
pewnej osoby, ale wkrótce
dojdzie do spotkania. Nie daj
się sprowokować.
Byk – Masz pretensje do
bliskich, że nie wspierają cię
w trudnym dla Ciebie okresie. Ogarnij się.
Bliźnięta – Chyba czas zakopać wojenny topór. Pierwszy wyciągnij rękę na zgodę.
Będzie dobrze.
Rak – W końcu i do ciebie
los się uśmiechnie i sypnie
groszem. Dostaniesz fajną
propozycję.
Lew – Nie wdawaj się w najbliższym czasie w niepotrzebne dyskusje, bo źle na
tym wyjdziesz.
Panna – Nie daj się namówić na coś, do czego nie
masz przekonania. Pośpiech
nie jest wskazany.
Waga – Jeśli masz szanse,
by wyjechać na odpoczynek,
wykorzystaj to. Zrelaksuj
się.
Skorpion – Będziesz w końcu musiał podjąć trudną decyzję. Nie odwlekaj tego
momentu.
Strzelec – Zastanów się, na
czym Ci najbardziej zależy,
bo tym razem nie da się
osiągnąć celu.
Koziorożec – Zbyt szybko
dajesz za wygraną. Nie odpuszczaj, broń swoich racji.
Wodnik – W związku nastąpi rozkwit uczuć. Partner
sprawi ci bardzo miłą niespodziankę.
Ryby – Jesteś przemęczona
i zestresowana, stąd Twoje
kłopoty ze zdrowiem. Zwolnij tempo.

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

POZIOMO: 1 – niejadowity wąż,
5 – wyrób ceramiczny, 8 – polskie
włókno poliestrowe, 9 – mitologia
grecka, król Sparty zabity przez Heraklesa, 11 – gatunek winogron, 12 – styl
w sztuce XVIII w. 15 – Bierwiono,
17 – drzewo lżejsze od korka, 20 – feudum, ziemie oddane w zastaw wasalowi, 21 – papuga zielona z Nowej Zelandi, 24 – konnica, kawaleria,
25 – gród słowiański na wyspie Rugii,
28 – dawna pieszczota, 29 – mitologia
grecka, bogini przeznaczenia, 32 – tępak, matoł, 33 – rozśpiewane miasto,
36 – datek, 39 – stan w USA, 42 – prymitywny sprzęt do spania, 43 – wystające obrzeże, 45 – dawna trąba wojskowa, 46 – posąg, 47 – środek trujący.
PIONOWO: 1 – postać jamochłona, 2 – broń miotająca strzały, 3 – imię
męskie, 4 – pora roku, 5 – miasto w Portugalii, 6 – Krystyna aktorka, 7 – mąż
Semiramidy, 10 – rzeka w Polsce
i Słowacji, 13 – barwa 14 – dwustronny rachunek, 16 – żądłówka, 17 – wędrowny pieśniarz słowiański, 18 – naj-

większa wyspa Filipin, 19 – przylądek
na Antarktydzie, 21 – składnik czekolady, 22 – fotel o esowatych nogach,
23 – ptak z rodziny: szpakowate,
26 – biała szata liturgiczna, 27 – szlam
naniesiony przez wody rzeki, 30 – plakat, 31 – cyrk lodowcowy, 34 – rozbójnik morski, 35 – pleciona tasiemka,
37 – lizus, pochlebca, 38 – neuryt,
40 – niejedna w banku, 41 – daw. Stolica japonii, 44 – ignam.
Książkę ,,Orzechy i pestki” Lary
Gessler otrzyma, otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres
redakcji (Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia krzyżówki. Po odbiór kuponu
z krzyżówki „WR 32” zapraszamy
do redakcji po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym (pod nr 32
248-60-97) – panią Krystyna
Tajner. Prawidłowe hasło brzmi:
Chciwemu zawsze mało.
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OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

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: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek
8.00-14.00,
• złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217)
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta ul. 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.
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

NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚL.
Wojciech
Karol
Piasecki
syn
Karola
i Sandry
ur. 18.10
(3440 g
i 54 cm)

Franciszek
Wojcik
syn
Natalii
i Oskara
ur .30.10
(4020 g
i 55 cm)

Ignacy
Dłubis
syn
Patrycji
i Pawła
ur. 1.11
(3800 g
i 59 cm)

Franciszek
Juzyszyn
syn
Łukasza
i Pauliny
ur. 17.10
(3050 g
i 54 cm)
Krysia
Kaznowska
-Gorzowska
córka
Aleksandry
i Adama
ur. 20.09
(2140 g
i 46 cm)

