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www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków,
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
6 marca 2019 r. (środa) numer 9/1363
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta

Firma

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

POŻYCZKI

MCK im. H. Bisty - Nowy Bytom - 12.03.19
MBP nr 18 - Halemba - 13.03.19
ZS nr 5, Jankowskiego - Wirek - 14.03.19
ODK Country - Bykowina - 15.03.19
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 - 19.03.19

Najlepsi spor towcy
2018 r. wybrani!
Więcej str. 10-11

Foto: AW

WYDAWCA

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI W NARKOZIE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Czas na wiosenne spotkania
– To będzie już 16 tura spotkań z mieszkańcami. Czy taka formuła rozmów z rudzianami
już aby się nie wyczerpała?
– Myślę, że tego typu kontakty z mieszkańcami
są bardzo ważne i ta formuła rozmów nigdy się
nie wyczerpie. Najważniejsze, że mieszkańcy
chcą na nasze spotkania przychodzić, a dzięki temu my możemy pochylić się nad ich problemami
bezpośrednio. Dzięki temu mamy także możliwość, by przekazywać rudzianom, co dzieje się
w mieście, a jest tego sporo. Muszę przyznać, że
podczas pierwszych spotkań mieszkańcy interesowali się przede wszystkim swoją dzielnicą. Teraz natomiast widzimy większą potrzebę informacji o całym mieście. Ponadto nie brakuje pytań
w sprawie prezentacji, w której podsumowujemy
ostatnie miesiące działań i odnośnie tego, co planujemy. Jednak podczas tegorocznych, wiosennych spotkań będę także apelowała do mieszkańców o większą dbałość o wspólną własność. Przykładem tego jest Trakt Rudzki. To nowa inwestycja, a częściowo już została zdewastowana. Będę
także prosiła mieszkańców o rozsądek odnośnie
tego, czym palimy w piecu, bo to, jakie mamy
środowisko, zależy wyłącznie od nas.
– Pani prezydent, jakie będą główne tematy,
które będziecie chcieli poruszyć podczas wiosennej tury spotkań z mieszkańcami?
– Podczas ubiegłorocznych spotkań sporo czasu poświęciliśmy na tematy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Teraz ten temat też
się pojawi. Kiedy decydowaliśmy o tym, czy

w mieście wybudować Regionalną Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, część
mieszkańców była temu przeciwna. Dzisiaj pokutujemy za to, że nie mamy swojego RIPOK-a, bo
m.in. przez to rosną ceny za śmieci. Dobrym
przykładem są tutaj Gliwice, które mają dużo niższą cenę za śmieci, ponieważ taką instalację mają.
Dużo będziemy także chcieli rozmawiać na temat
finansów miasta, gdyż utrzymanie miasta jest coraz droższe. Rosną m.in. ceny za śmieci i prąd.
Kolejna sprawa to podwyżki dla nauczycieli, które według Ministerstwa Edukacji Narodowej ma
wypłacić samorząd. Od początku tego roku nie
korzystamy z linii kredytowej, ale niestety nie
przypuszczałam, że rząd nałoży na samorządy tyle obowiązków i tak drastycznie podniesie ceny.
Musimy znów zacisnąć pasa, żeby po raz kolejny
nie zachwiać finansami miasta, jak działo się to
przed 2010 rokiem. Dobra informacja dla mieszkańców jest taka, że podczas spotkań w dzielnicach, w których jest problem ze szkodami górniczymi (Wirek, Bielszowice, Halemba – przyp.
red.), będą obecni przedstawiciele kopalń, żeby
wyjaśnić, jak wygląda kwestia odszkodowań oraz
gdzie można zgłosić się w tej sprawie.
– Wróćmy na chwilę do ubiegłego roku.
„Mieszkasz – pracujesz – odpoczywasz” – to
główne filary Pani programu wyborczego. Miał
on aż 35 punktów. Na jakim etapie jest ich realizacja?
– Przede wszystkim skupimy się na rewitalizacji miasta oraz na tym, żeby powstawało jak naj-

więcej miejsc do wypoczynku oraz spotkań. Dlatego zabraliśmy się intensywnie za stworzenie
Rudzkiej Strefy Smaków. Jednak jej realizacja
zależy od tego, jak szybko uda nam się zakończyć
remont Florianki oraz budynku przy ul. Niedurnego 75. Ponadto w tej chwili pracujemy nad
uchwałą, dzięki której uda nam się zmniejszyć
podatki dla osób, chcących założyć punkty gastronomiczne. Widzimy, że takie miejsca są potrzebne. Pracujemy także nad tym, żeby zwiększyć atrakcyjność naszego rynku. Chcemy, aby
zniknął parking przy Placu Jana Pawła II. Powinien on stać się ciągiem pieszym i drogą jedynie
z dojazdem do posesji. W zamian za to chcielibyśmy wybudować parking przy ul. Grochowskiej.
Jeżeli tylko będziemy mieć gotową nową koncepcję rynku, przedstawimy ją mieszkańcom. Poza
rewitalizacją Nowego Bytomia zabierzemy się za
przebudowę Placu Niepodległości w Goduli. Mamy zabezpieczone środki i kiedy ukończymy dokumentację techniczną, przystąpimy do realizacji
zadania.
– Przejdźmy do pytania ogólnego, ale dotyczącego finansów miasta, więc istotnego dla
wszystkich mieszkańców. Tegoroczne wydatki
w Rudzie Śląskiej mają wynieść 824,5 mln zł.
Dla porównania w 2011 r., czyli na początku
pierwszej kadencji obecnych władz miasta,
wydatki były na poziomie 488,2 mln zł, czyli
prawie o 50 proc. niższe. Gdy obejmowała Pani władzę, po przyjrzeniu się finansom miasta,
otwarcie Pani mówiła o tym, że miasto stoi na

Foto: arch.

Już wkrótce rozpocznie się wiosenna tura spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W sumie zaplanowano osiem
dzielnicowych spotkań, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o najważniejszych inwestycjach realizowanych w mieście
oraz zgłosić problemy, które dotyczą ich miejsca zamieszkania. O tym wszystkim rozmawiamy z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.

skraju bankructwa. Dzisiaj podobną sytuację
mamy w Świętochłowicach. Czy patrząc po latach, uważa Pani, że ówczesne działania i polityka zaciskania pasa były słuszne?
– Na pewno nie podjęłabym innych decyzji.
Były one bardzo trudne i gdyby nie zaangażowanie całego mojego zarządu, wprowadzone zmiany
nie udałyby się. Dziś już mało kto pamięta, w jakiej sytuacji zastałam miasto. Nie dość, że nie
było na nic pieniędzy i trzeba było spłacać długi,
to jeszcze „obrywałam po uszach” za to, że
w mieście nic się nie dzieje. Najgorsze było to, że
najczęściej te zarzuty padały od osób, które doprowadziły budżet do ruiny. Nie ukrywam – było
bardzo ciężko, ale dzięki tym odważnym decyzjom dziś mamy stabilną sytuację finansową.
Dzięki temu Rudą Śląską interesują się inwestorzy z różnych branż, miasto się rozwija, powstają
nowe inwestycje, a mieszkańcy nie muszą się
obawiać o miejskie finanse.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM SpotkaŃ z mieszkańcami
14 marca, czwartek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu, SP nr 8, ul. Główna 1
18 marca, poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba, SP nr 27, ul. Zamenhofa 12
26 marca, wtorek, godz. 17.00 – Bielszowice, Dom Kultury, ul. Kokota 170
28 marca, czwartek, godz. 17.00 – Kochłowice, ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90
1 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia, MCK, ul. Piotra Niedurnego 69
4 kwietnia, czwartek, godz. 17.00 – Ruda, MDK, ul. Janasa 28
8 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Goduli i Orzegowa, SP nr 36, ul. Bytomska 45
11 kwietnia, czwartek, godz. 17.00 – Bykowina, ROD Sielanka, ul. Plebiscytowa

spotkanie w sprawie regulacji
Potoku Bielszowickiego
Prezydent Miasta Ruda Śląska
zaprasza mieszkańców na spotkanie
w sprawie regulacji Potoku Bielszowickiego (Kochłówki),
a w szczególności planów likwidacji rozlewiska powstałego
w sąsiedztwie osiedla „Niebieskie Dachy”.
Zebranie odbędzie się 7 marca 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00
w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Kukułczej 4.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

„Sezon” na psie odchody
Wraz z nadchodzącą wiosną na chodnikach oraz trawnikach coraz częściej
widać psie odchody, które wcześniej były przykryte śniegiem. Miasto oraz
strażnicy od lat walczą z problemem niesprzątania po czworonogach,
m.in. wydając właścicielom piesków woreczki na nieczystości. Na szczęście
– świadomość mieszkańców z roku na rok jest coraz większa.

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
Marzec/2019 r.

Lp.

Adres lokalu/garażu

Pow. lokalu
/garażu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu/garażu

5,00

1.000,00

14.03.2019 r.
godz. 9.30

3,00

500,00

LOKALE UŻYTKOWE
Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 23/01
lokal w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Ruda ul. Piastowska 35B/ 01
lokal w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Halemba, ul. Energetyków 23/1
lokal w budynku usługowym WMN
Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 7/2
lokal na piętrze w budynku usługowym
Ruda Śląska-Wirek, ul. Kunickiego 26A/3
lokal w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 232/02
lokal w budynku mieszkalnym

1.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Rudzie Śląskiej każdy właściciel
czworonoga ma obowiązek niezwłocznego usunięcia pozostawionych przez niego nieczystości na
klatkach schodowych, w budynkach użyteczności publicznej,
a także na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, przejściach
podziemnych, zieleńcach, skwerach i w parkach. By ułatwić
mieszkańcom to zadanie, można za
darmo odbierać biodegradowalne
woreczki na psie odchody. Są one
dostępne w Urzędzie Miasta, komendzie Straży Miejskiej oraz
w administracjach spółdzielni
mieszkaniowych. Tylko w tym roku przygotowano do wydania
700 tys. sztuk takich torebek. I tyle
samo woreczków mieszkańcy odebrali w roku ubiegłym, podczas
gdy np. w 2008 r. zużyto ich 41 tys.
– Na pewno na przestrzeni ostatnich lat zwiększyła się liczba osób,
które sprzątają po pieskach. 10-15
lat temu ktoś, kto tak robił, był w
mniejszości. Natomiast dzisiaj tendencja
ta
jest
odwrotna
– podkreśla Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie

2.
Foto: arch.

Psie odchody
można wyrzucać
do każdego
ogólnodostępnego
śmietnika.

Śląskiej. – Nie jest jednak idealnie,
bo zdarzają się tacy mieszkańcy,
którzy – mimo tego, że dostają
mandaty – po psie nadal nie sprzątają. W tym miejscu warto zaznaczyć, że do sprzątania nieczystości
nie jest niezbędny specjalnie przeznaczony do tego celu woreczek, bo
równie dobrze może być to zwykła
torebka foliowa lub papierowa. Liczy się efekt. Kolejnym ułatwieniem
jest to, że nieczystości można wyrzucić do każdego ogólnodostępnego śmietnika – dodaje.
Strażnicy miejscy regularnie patrolują parki, zieleńce oraz ulice
miasta pod kątem sprzątania po
psie. Nie można liczyć na pobłażliwość z ich strony. – W tej chwili
bardzo rzadko stosujemy pouczenia, lecz kary w postaci mandatu
w wysokości do 100 zł – wyjaśnia
Marek Partuś. – Jeżeli chodzi o zachowanie obowiązków związanych
z wyprowadzaniem psa i sprzątaniem po nim nieczystości, w ubiegłym roku ujawniliśmy 293 takie
przypadki, w tym wręczyliśmy
151 mandatów, 128 osób zostało
pouczonych, a 14 wniosków o ukaranie skierowaliśmy do sądu – dodaje.
Joanna Oreł

3.
4.
5.
6.
7.

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. ks. J. Szymały 1/1
lokal w budynku usługowym

8.

Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Furgoła zespół nr 1 garaż
murowany nr 9 nr działki 3.1-3581/183

209,04

elektryczna,
wod.-kan.

+ piwnica

22,80
61,13
105,53
71,76
69,10
20,70
135,70

elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.

14.03.2019 r.
godz. 10.30
14.03.2019 r.
godz. 11.00
14.03.2019 r.
godz. 12.00
14.03.2019 r.
godz. 13.00
14.03.2019 r.
godz. 14.00

9,00

1.000,00

10,00

1.000,00

4,00

500,00

9,00

500,00

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

9,00

1.500,00

14.03.2019 r.
godz. 15.00

5,00

500,00

14.03.2019 r.
godz. 15.30

GARAŻ
16,06

elektryczna

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto
bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 22 marca 2019 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30,
czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00), w opisie podając: wpłata
wadium na przetarg w dniu 27.02.2019 r. poz. nr…. (lp. lokalu użytkowego/garażu ) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 14.00, do siedziby
MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych
oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny
koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu
w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz,
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 (wew. 745), Biuro Eksploatacji
MPGM TBS Sp. z o.o.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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RUDA

	ogłoszenia

Pani Sabinie Chowaniec
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Świetlandia po raz 17.

Podczas imprezy w Młodzieżowym Domu
Kultury dzieci i młodzież na scenie zaprezentowały to, jak w tańcu i śpiewie widzą Świetlandię i jej ideę. Nie zabrakło oczywiście
wspólnego odśpiewania hymnu imprezy oraz
ciepłych słów. – Dziękuję pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych za codzienne zaangażowanie i pracę, za rozwiązywanie problemów oraz za to, że traktujecie
Państwo pracę jako swoją misję. Dziękuję
również rodzicom za to, że to co jest najważniejsze w Waszym życiu, czyli Wasze skarby,
oddaliście pod opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej – podkreślała wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Wam natomiast,

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy
z Wydziału Komunikacji UM Ruda Śląska
Foto: JO

„Baw się razem z nami” – tak brzmiało hasło tegorocznej 17. Świetlandii w Rudzie Śląskiej. W sobotę (2.03) w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się święto wszystkich
rudzkich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych. W tym roku Świetlandię zorganizowali pracownicy Świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety w Goduli.
– Głównym naszym celem jest integracja.
Dlatego tegoroczna Świetlandia odbywa się
pod hasłem „Baw się razem z nami”. Z tej
okazji każda z placówek miała przygotować
program artystyczny – mówiła siostra Salomea ze Świetlicy Środowiskowej św. Elżbiety
w Goduli.

W MDK-u zaprezentowali się
wychowankowie rudzkich świetlic.

drogie dzieci, dziękuję za to, że słuchacie dobrych rad wychowawców i opiekunów oraz
za to, że pozwalacie się im prowadzić przez
życie – dodała.
JO

JAROSŁAWA WÓJTOWICZA

BIELSZOWICE

Złoty jubileusz
Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 13
uczęszcza 310 uczniów, a zajęcia prowadzone są przez 67 nauczycieli. Edukacja realizowana jest w 21 oddziałach – ośmiu klasach
ogólnodostępnych, ośmiu integracyjnych
oraz pięciu specjalnych. Szkoła cyklicznie
organizuje m.in.: jasełka integracyjne,
w których biorą udział dzieci z kilku miejskich placówek oświatowych; Olimpiadę
Specjalną, gdzie prócz rywalizacji sportowej
ważna jest wspólna zabawa, tolerancja oraz
pokonywanie własnych słabości i ograniczeń
fizycznych, czy też Memoriał Jerzego Sędziaka – turniej gier i zabaw ruchowych organizowany ku pamięci byłego nauczyciela
szkoły.
Ponadto SP nr 13 jest jedyną szkołą w Rudzie Śląskiej, gdzie działa nowoczesna, zielona pracownia. Z kolei przystąpienie do

NASZEGO KOLEGI, WSPÓŁPRACOWNIKA,
WIELOLETNIEGO DYREKTORA.
ODSZEDŁ CZŁOWIEK SKROMNY,
LECZ WIELKIEJ MIARY I PRAWOŚCI
ZAWSZE NA POSTERUNKU
ODDANY PRACY I PRACOWNIKOM
Foto: AW

Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Szklarskiego obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia.
Podczas uroczystego jubileuszu w Domu Kultury w Bielszowicach zebrało się szerokie grono osób związanych z placówką. – W naszej
szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń,
duszą szkoły nauczyciel, a dumą jej absolwenci – mówiła dyrektor SP nr 13, Jolanta Sroka.
Podczas jubileuszu zaprezentowano m.in.
historię dzielnicy i szkoły. – Wszystkim nauczycielom i pracownikom administracyjnym
dziękuję za zaangażowanie i oddanie w wypełnianiu misji pedagogicznej. Życzę satysfakcji zawodowej oraz wielu dalszych sukcesów – mówiła Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dla Was, drodzy uczniowie, niech te szkolne lata będą źródłem siły do
realizacji najbardziej ambitnych planów – dodała.

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY
WIADOMOŚĆ O NAGŁEJ ŚMIERCI

Podczas jubileuszu nie
brakowało podziękowań.

ministerialnego projektu „Aktywna tablica”
pozwoliło placówce na zakup nowoczesnych tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, głośnikami i rzutnikami.
Uczniowie od września ubiegłego roku mogą również korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk.
AW

Pani Joannie Modrok
Kierownikowi Działu Opłat za lokale i wodę Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Panu Michałowi Zdebel
pracownikowi Administracji Nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i ich rodzinom wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

RODZINIE ORAZ BLISKIM
SKŁADAMY WYRAZY NAJGŁĘBSZEGO WSPÓŁCZUCIA
ORAZ SZCZERE KONDOLENCJE
JAKUB ŁOSOŚ-CZERNICKI – PREZES ZARZĄDU
MAREK AKCIŃSKI – WICEPREZES ZARZĄDU
ORAZ
PRACOWNICY „HUTY POKÓJ” S.A.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Wyrazy współczucia oraz słowa otuchy
dla rodziny i najbliższych zmarłego

Jarosława Wójtowicza
Wieloletniego Dyrektora Wydziału Profili
Formowanych na zimno Huty Pokój S.A.
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS S.A.
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Nie 60, a 90 proc. bonifikaty dla mieszkańców Rudy Śląskiej przy wykupie gruntów w użytkowaniu wieczystym zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Rudzcy radni dokonali poprawki prezydenckiego projektu uchwały w tej sprawie i zwiększyli zaproponowaną ulgę dla takiego wykupu o 30 proc. – W ten sposób pozbywamy się ok. 12 mln zł dochodu do budżetu
miasta w ciągu najbliższych lat. W obecnej chwili, gdy każda złotówka po stronie dochodów i wydatków jest niezwykle ważna, to nieodpowiedzialna i populistyczna decyzja – nie kryje oburzenia prezydent Grażyna Dziedzic.

Kosztowne zmiany

Przygotowany przez prezydent miasta projekt uchwały to pokłosie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo
własności z 20 lipca 2018 r. W myśl
zapisów tej ustawy z dniem 1 stycznia
2019 r. użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Za takie ustawowe przekształcenie
trzeba jednak wnieść tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez kolejne
20 lat. Ustawodawca przewidział bonifikatę w przypadku jednorazowej
spłaty całości opłaty przekształceniowej za 20 lat z góry. Stawka maksymalna takiej bonifikaty została ustanowiona na poziomie 60 proc. – Bonifikata ta dotyczy gruntów Skarbu Państwa, ustawodawca przewidział także
możliwość wprowadzenia ulgi dla
gruntów gminnych. Myśmy z takiej
możliwości skorzystali i przygotowali
projekt uchwały, będący praktycznie
kalką ustawy, z tymi samymi stawkami
bonifikaty – tłumaczy wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
grupa radnych z Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości
zgłosiła jednak poprawkę do prezydenckiego projektu uchwały, zwiększając maksymalną stawkę bonifikaty
dla gruntów gminnych z 60 do 90 proc.
argumentując, że to miasto jest dla
mieszkańców, a nie odwrotnie. Zaskoczenia tą decyzją nie kryła prezydent
miasta. – W ten sposób stajemy się
awangardą wśród miast województwa
śląskiego, które w większości przyjęły

bonifikaty zapisane w ustawie i są to
miasta bogatsze niż Ruda Śląska. Pozbywamy się w ten sposób milionowych dochodów do budżetu miasta
– mówiła.
Okazuje się, że decyzja radnych będzie miała niebagatelny wpływ na ten
i kolejne budżety Rudy Śląskiej w następnych latach. – Szacujemy, ze roczne wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej to kwota ok. 2 mln zł. Gdyby
wszyscy mieszkańcy zdecydowali się
na skorzystanie z maksymalnej bonifikaty 60 proc., to do budżetu miasta
wpłynęłaby kwota 16 mln zł. Przy
90 proc. bonifikacie kwota ta spada
do ok. 4 mln zł. W ten sposób do budżetu może nie wpłynąć 12 mln zł
– wylicza skarbnik miasta Ewa Guziel. – Wprawdzie w tym oraz następnym roku dochody z tego tytułu chwilowo wzrosną, ale w następnych latach
spadną praktycznie do zera, a przypomnę, że tegoroczna obsługa i wysyłka
niezbędnych zaświadczeń kosztować
nas będzie ok. 400 tys. zł – dodaje.
Na inny problem wskazywał wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
– Co z mieszkańcami, którzy wcześniej
nabyli prawo do własności? Dziś mogą czuć się pokrzywdzeni. Nie chcieliśmy zmieniać wartości bonifikat ujętych w ustawie także z tego powodu,
żeby zachować sprawiedliwość społeczną. Trzeba również pamiętać,
że zgodnie z nowelizacją ustawy przekształceniowej, gdy rada danej gminy
zwiększy bonifikatę, automatycznie
do tego samego poziomu zwiększa się
bonifikata dla gruntów Skarbu Pań-

stwa. W ten sposób znowu pozbywamy
się dochodu do budżetu miasta
– ostrzegał.
Przyjęta podczas sesji Rady Miasta
uchwała zakłada maksymalną bonifikatę dla gruntu gminnego w przypadku
jednorazowej spłaty całości opłaty
przekształceniowej za 20 lat z góry
na poziomie 90 proc. W kolejnych
5 latach wysokość bonifikaty będzie
malała o 10 proc. z każdym rokiem.
I tak w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, bonifikata wyniesie 80 proc; w przypadku gdy opłata
jednorazowa zostanie wniesiona
w trzecim roku po przekształceniu, bonifikata wyniesie 70 proc., aż do osiągnięcia pułapu 40 proc. w szóstym roku po przekształceniu.
W konsekwencji przyjęcia uchwały
zmienią się także stawki bonifikat dla
gruntów Skarbu Państwa – tu podobnie jak dla gruntów gminnych będą
obowiązywać ulgi od 90 proc., które
będą się zmniejszać o 10 proc. co roku, aż do osiągnięcia 40 proc. w szóstym roku po przekształceniu.
Aby skorzystać z bonifikaty, użytkownik najpierw musi otrzymać bezpłatne zaświadczenie z Urzędu Miasta
z informacją o kwocie opłaty przekształceniowej, następnie musi pisemnie zwrócić się do urzędu o woli dokonania całości opłaty za pozostały
okres z góry. Wtedy otrzyma informację zwrotną, która będzie podstawą do
dokonania zapłaty całości kwoty opłaty przekształceniowej. – Żeby skorzystać z bonifikaty w przypadku „gruntu

Ok. 39 tys. dotychczasowych użytkowników wieczystych
w Rudzie Śląskiej otrzyma takie zaświadczenie.
Koszt ich wysyłki wyniesie ok. 400 tys. zł.
miejskiego”, nie można mieć zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu. Należy też mieć uregulowany podatek od nieruchomości. Zaświadczenie, o którym mowa, każdy
użytkownik otrzyma pocztą najpóźniej
w ciągu roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Wysyłkę
takich zaświadczeń już rozpoczęliśmy
– informuje Iwona Frankowicz-Frank,
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Użytkownik może również sam wystąpić o wydanie zaświadczenia.
W takim przypadku zaświadczenie
otrzyma w ciągu czterech miesięcy od
dnia złożenia wniosku. Jednak za wy-

danie w takiej formie zaświadczenia
trzeba będzie zapłacić 50 zł opłaty
skarbowej. W sytuacjach pilnych, uzasadnionych
potrzebą
dokonania
np. sprzedaży, darowizny lokalu albo
stwierdzenia spadku, zaświadczenie
na podstawie wniosku wydawane będzie w terminie 30 dni od jego złożenia. W takich przypadkach również
trzeba będzie ponieść koszt opłaty
skarbowej w wysokości 50 zł.
W Rudzie Śląskiej jest ok. 15 tys.
użytkowników takich nieruchomości,
które były własnością Skarbu Państwa
oraz ok. 24 tys. użytkowników nieruchomości, które były własnością miasta. 
TK

Jubileuszowa, 10. edycja święta Szlaku Zabytków Techniki, odbywać się będzie w Rudzie
Śląskiej w dwóch obiektach. Obok zabytkowego osiedla Ficinus, w festiwalu weźmie też
udział Stacja Biblioteka, która została obiektem zaprzyjaźnionym Industriady 2019.

INDU-bal na Stacji Biblioteka

Dworzec w Chebziu czeka nie tylko na podróżnych.

– To bardzo istotny krok w naszych
staraniach o to, żeby budynek dworca
kolejowego w Chebziu powrócił
na Szlak Zabytków Techniki – mówi
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
– Bardzo zależy nam na tym, by Stacja
Biblioteka była mocnym punktem na
mapie szlaku. Przypomnę, że z tej prestiżowej listy budynek dworca
w Chebziu został skreślony w 2010 roku ze względu na zły stan techniczny,
kiedy jego właścicielem były jeszcze

PKP. Na szczęście obiekt ten udało nam
się przejąć i zrewitalizować – dodaje.
Komisja konkursowa Urzędu Marszałkowskiego wybrała trzy obiekty,
które wraz z 42 miejscami na Szlaku
Zabytków Techniki współtworzyć będą program tegorocznej Industriady.
Są to Osiedle patronackie Huty Silesia
w Rybniku, Śluza Rudziniec na Kanale Gliwickim oraz Stacja Biblioteka
w Rudzie Śląskiej. – Dwa z wybranych
obiektów brały już udział we wcze-

śniejszych edycjach festiwalu i ich
propozycje cieszyły się znacznym zainteresowaniem. W tym roku uczestnicy
święta będą mieli okazję bawić się
również w dopiero co odrestaurowanym miejscu, czyli w budynku Dworca
PKP w Rudzie Śląskiej-Chebziu,
w którym mieści się Stacja Biblioteka.
To interesujący obiekt, który kiedyś
należał do Szlaku Zabytków Techniki,
później został z niego wykluczony,
gdyż nie spełniał kryteriów, a teraz po
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Rudzcy samorządowcy zaapelowali do minister edukacji narodowej, Anny Zalewskiej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz urealnienie sposobu jej naliczania. Władze Rudy Śląskiej wyraziły też solidarność ze środowiskiem nauczycielskim i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, którzy domagają się od rządu
wzrostu wynagrodzeń i zapewnienia samorządom pieniędzy na wypłacenie podwyżek dla pracowników oświaty. Uchwałę w tej sprawie rudzcy radni podjęli na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic. Decyzja o przyjęciu treści apelu nie była jednak jednomyślna. Nie zdecydowali się go poprzeć radni Klubu Prawo
i Sprawiedliwość.

Ruda Śląska apeluje do MEN

– Zmiana sposobu naliczania subwencji oświatowej jest niezbędna
w celu umożliwienia realizacji zadań
przez placówki oświatowe – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic. – Proces
edukacji pełni istotną rolę w rozwoju
każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w tym procesie
realizują trudne i odpowiedzialne zadania oświatowe, ponosząc coraz
większe koszty, a przekazywane przez
państwo kolejne zadania w tym zakresie jeszcze je podnoszą. Ponadto samorządy ponoszą odpowiedzialność
za jakość i efekty kształcenia oraz właściwą realizację obowiązku szkolnego
– dodaje.
Uchwała została przegłosowana
16 głosami „za”, ale było też pięć głosów „przeciw”. Z kolei dwie osoby postanowiły wstrzymać się od głosu. Jak
się okazało, apelu nie zdecydowali się
poprzeć obecni na sali radni Klubu
Prawo i Sprawiedliwość. – Mamy pewne wątpliwości dotyczące samej treści
apelu. Wydaje nam się, że jest to apel
odrobinę polityczny. Chcielibyśmy się
pod nim podpisać, natomiast nie w takiej formule, która jest – mówił radny
Mariusz Pakuza (PiS). – Nie mogę się
zgodzić, że ten apel ma wymiar polityczny. To jest apel o godność i szacunek nauczycieli i wszystkich pracowników związanych z instytucją oświaty
– podkreślił radny Krzysztof Rodzoch.
– W apelu jest mowa o tym, że status
nauczyciela upada, nie tylko ze względu na to, że są słabe płace, ale przede
wszystkim dlatego, że tak się nas traktuje – zauważył.
Do sprawy odniosła się też odpowiedzialna za resort oświaty w Rudzie Śląskiej wiceprezydent Anna Krzystecz-

ko. – Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli obecni na Komisji
Oświaty, ale nie odbyła się żadna dyskusja i nie proponowali żadnych zmian
– powiedziała. – Ale ja powiem inaczej
– to jest apel polityczny, ponieważ politykę oświatową państwa kreuje rząd.
Jest ona konkretnie i szczegółowo zapisana w Prawie oświatowym, wszystkich rozporządzeniach i regulacjach,
a my – samorząd – realizujemy tę politykę. Chodzi nam tylko o to, żeby była
ona odpowiednio dofinansowana
– zaznaczyła Anna Krzysteczko.
W treści podjętego apelu zauważono, że z powodu niezapewnienia odpowiedniego finansowania z budżetu
pensje polskich nauczycieli są jednymi
z najniższych w Unii Europejskiej,
a płace nauczycielskie coraz bardziej
nie przystają do rynku wynagrodzeń
w Polsce, co powoduje odejścia z zawodu do prac wymagających dużo
mniejszych kwalifikacji, ale lepiej
płatnych. „Odpływ z sektora oświatowego wykształconych i doświadczonych pracowników, których zadaniem
jest kształcenie najmłodszych pokoleń,
a także rozwój nauki, jest zjawiskiem
wysoce niepokojącym” – czytamy
w treści dokumentu.
Warto przypomnieć, że z wyliczeń
Związku Miast Polskich wynika, że do
każdej złotówki otrzymywanej z budżetu państwa na edukację, samorządy
dokładają 0,44 zł ze źródeł własnych.
Tylko w 2018 roku niedoszacowanie
środków finansowych otrzymywanych
przez gminy, powiaty i województwa
na podwyżki płac nauczycieli oszacowano na kwotę 600 mln zł, a w roku
2019 niedobór ten ma przekroczyć
1 mld zł. Podobna sytuacja występuje
w Rudzie Śląskiej, gdzie subwencja

oświatowa nie pokrywa w całości wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, a do każdej złotówki
otrzymanej z budżetu państwa trzeba
będzie dołożyć w tym roku 0,52 zł,
czyli w sumie 69 812 867,00 zł. „Coroczny wzrost przyznawanej nam subwencji jest zbyt nikły i nie odpowiada
tempu wzrostu wydatków ponoszonych przez nasz samorząd na wypłaty
dla nauczycieli. Dla przykładu wystarczy wskazać, że w tym roku w stosunku do roku poprzedniego subwencja
oświatowa dla miasta Ruda Śląska
wzrosła o 7 644 489,00 zł, a na wynagrodzenia nauczycieli będziemy musieli wydać aż o 11 427 644,44 zł więcej” – podkreślono w treści apelu.
Niedoszacowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wysokości
subwencji dla Rudy Śląskiej sprawia,
że pokrywa ona jedynie około 66%
wszystkich wydatków, które miasto
ponosi na oświatę. Skalę problemu

gruntownej adaptacji na pewno jest
warty odwiedzenia – mówi marszałek
Jakub Chełstowski.
Przyznanie tytułu „Obiekt zaprzyjaźniony Industriady” jest równoznaczne z udziałem w działaniach
promocyjnych, jak i uczestnictwem
w samym festiwalu, którego finał zaplanowany jest na 8 czerwca 2019 roku. Motywem przewodnim wydarzeń
organizowanych łącznie w 45 zabytkach techniki będzie „INDU-bal”.
W tym roku czeka nas jubileuszowa, dziesiąta edycja Industriady. Przez
ostatnie kilka lat festiwal ten stał się

największym tego typu wydarzeniem
w Polsce. W zeszłym roku w święcie
szlaku wzięło udział blisko 100 tysięcy osób. Cały program festiwalu zaprezentowany zostanie w maju.
Impreza promuje unikalny w skali
kraju turystyczny szlak, który zrzesza
najciekawsze
obiekty
związane
z przemysłowym dziedzictwem regionu. Reprezentują one tradycję górniczą, hutniczą, energetykę, kolejnictwo, łączność, produkcję wody oraz
przemysł spożywczy. Na tej liście
znajduje się także kolonia robotnicza
Ficinus w Rudzie Śląskiej, która po-

wstała w 1867 roku dla pracowników
kopalni Gottessegen. – Chcemy
uatrakcyjnić ofertę kolonii robotniczej
Ficinus, gdzie zakupiliśmy jeden
z domków i właśnie go remontujemy
na potrzeby turystyczne i biblioteczne
– mówi prezydent miasta Grażyna
Dziedzic.
Pomysł Industriady został zainspirowany niemieckim wydarzeniem
o nazwie „ExtraSchicht”, organizowanym od 2001 roku w Zagłębiu Ruhry.
I edycja Industriady odbyła się
12 czerwca 2010 roku.
IM
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Apel do minister edukacji narodowej został uchwalony na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic.
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uwidacznia wskaźnik kosztów wynagrodzeń nauczycieli w stosunku
do środków otrzymywanych z budżetu
państwa. W 2015 r. subwencja pokrywała 96,7% tych wydatków, w 2016 r.
– 92,5%, w 2017 r. 91,6%, w 2018 r.
88,4%, a w tym roku będzie to jedynie
86,8%. „Powyższe wyliczenia pokazują jednoznacznie, że rząd przerzuca na
barki samorządu odpowiedzialność finansową m.in. za podwyżki płac dla
nauczycieli, nie zważając na to,
że nie zapewnia subwencji w odpowiedniej wysokości. Sytuacja ta jest
dla nas nie do przyjęcia, w głównej
mierze dlatego, że tempo wzrostu wydatków ponoszonych przez samorząd
z gminnego budżetu na oświatę przekracza tempo wzrostu dochodów bieżących” – napisano w odezwie do minister Anny Zalewskiej.
Władze samorządowe Rudy Śląskiej
sprzeciwiły się też polityce oświatowej
rządu, skutkującej obarczaniem gmin

kosztami zmian w systemie organizacyjnym i płacowym oświaty, albowiem
z powodu niedoszacowanych przez
rząd subwencji, nie mają one realnego
pokrycia w budżetach lokalnych. „[…]
apelujemy, by rząd wziął pełną odpowiedzialność finansową za podjęte decyzje oraz poczynione zobowiązania,
a co za tym idzie zwiększył nakłady
na edukację i przekazał naszemu miastu środki potrzebne na wypłaty dla
nauczycieli w całkowitej kwocie. Przyłączamy się również do apelu Związku
Miast Polskich […], by płace nauczycielskie były wypłacane bezpośrednio
z budżetu państwa, w formie dotacji
celowej dla gmin, powiatów i województw, albowiem dopiero taki model
finansowania oświaty będzie skutkował ponoszeniem odpowiedzialności
finansowej za decyzje powzięte przez
administrację rządową w kwestii płac
w sektorze oświaty” – zakończyli samorządowcy.
KP

Jak co roku Industriada odbędzie się także na Ficinusie.
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WIREK

REKLAMY

Babskie klachy jak zawsze udane

Foto: UM Ruda Śląska

Dobra zabawa, dużo śmiechu oraz tańce towarzyszyły paniom, które wzięły udział w babskich klachach na Ficinusie. To cykliczna impreza, która organizowana jest z okazji Dnia Kobiet w Violinowej Gospodzie w Wirku. W tym roku wzięło w niej udział ponad sto pań.

Kilkadziesiąt pań świetnie bawiło się podczas babskich klachów.

Wtorkowe popołudnie (26.02) było okazją dla rudzianek, aby znalazły one czas dla siebie. – To było
nasze kolejne spotkanie na Ficinusie, które na życzenie pań było prowadzone przez Ingę Papkalę. W jej
towarzystwie rudzianki zawsze bawią się świetnie
– podsumowała Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – W tym roku,
z racji tego, że zorganizowaliśmy babskie klachy
jeszcze w karnawale, oprócz rozmów oraz ciekawych
konkursów i zabawy, nie obyło się bez tańców
Podczas spotkania na Ficinusie przedstawicielki
płci pięknej bawiły się przy klachach, kołoczu i ka-

WOKÓŁ NAS | 6.03.2019

wie. – Kobiety muszą się spotykać, bo dzięki temu
pozytywnie się nastrajają. Nawet jeżeli jest jakiś
problem to kiedy z innymi paniami o tym porozmawiamy, przekonamy się, że poradzimy sobie w takiej
sytuacji. Uzmysłowimy sobie, że jesteśmy silne i damy sobie ze wszystkim radę – podkreśla Inga Papkala, prowadząca imprezę. – Ja sama mam swoje
przyjaciółki, z którymi chodzimy na koncerty, wyjeżdżamy na wakacje i wzajemnie się inspirujemy. Potrzebujemy siebie, bo nikt tak jak my, nie rozumie
naszych problemów i dylematów – dodaje.

JO
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań,
domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel.
501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-0388, 32 242-26-27.

1.

Ruda Śląska
-Wirek
ul. 1 Maja 247/1

Pow.
użytkowa

42,65 m2
(2p+k)

Ruda Śląska
37,00 m2
2.
-Orzegów
(1p+k)
ul. Orzegowska 32/12

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
wywoł.

inst. elektr., inst.
wod.-kan., inst.
gazowa, ogrzewanie 5,18 zł/m2
piecowe, wc na klatce
schodowej
inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc
na klatce
schodowej

4,69 zł/m2

Wadium

700 zł

700 zł

Termin oględzin
lokalu

18.03.2019 r.
godz. 13.00

18.03.2019 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie
Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.,
pokój nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia
22 marca 2019 r., do godz. 13.00 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 25 marzec 2019 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Sprzedam M-3, 38,70 m2, po kapitalnym remoncie, Nowy
Bytom. Tel. 535-217-309.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta.
Tel. 792-155-155.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752634, 502-865-808.

USŁUGI POGRZEBOWE

Adres lokalu

Szukam do wynajęcia kwiecień-wrzesień garażu lub piwnicy na dolnej Bykowinie. Tel. 605-041-445.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.

Lp.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.fhutechnika.pl,
tel. 785-720-563. Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie,
niedrogo. Tel. 606-274-056.

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Kupię kawalerkę do 22 m2, tel. 606-717-534.

Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 348-61-68, 504-819-404.
Pośrednik CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737593-999.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Halemba: wynajmę mieszkanie, 40 m2 kamienica, ogród,
dobry stan. Tel. 691-267-689.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy.
Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

PRACA

NIERUCHOMOŚCI

Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405, ANEL.

Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języka niemieckiego? Zapisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej,
z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel.
730-770-900.
Sprzedam M-4 Kanarków, 64 m2, M-3 Dworaka, 33 m2, Sławika 44 m2, 115 tys., M-2 Lecha, 79 tys. Tel. 793-017-323,
www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych domów
jednorodzinnych. Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności
od 89 m2, WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż”
od 125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.
SPRZEDAM MIESZKANIE, 110 m2, ul. Wolności – przy
DTŚ. Tel. 668-845-818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 887877-189.
Mieszkanie do wynajęcia długookresowo. Umeblowane,
po remoncie, 72 m2. Ruda Śląska, dzielnica Orzegów, nowe
budownictwo. Tel. 516-069-440.
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, tel. 512-799-211,
Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97.
Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-6097. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr.,
czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. 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

PPUH ,,PROMUS Ruda Śląska” sp. z o.o. zatrudni pracownika budowlanego. Wymagane: doświadczenie i znajomość
prac remontowo-budowlanych, prawo jazdy kat. B. Kontakt:
32 342-06-14; 32 342-06-40; kadry@promus.com.pl.
Kucharkę,bufetową zatrudnię na stałe – RŚL. 1. Tel. 668447-128.
Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. Halemba. Tel.
509-553-851.
Praca!!! Pakowacz/pakowaczka, pon.-pt., III zmiany 2400
brutto plus 200 zł premii, umowa o pracę tymczasową. Kontakt magdalena.korcela@hrworkforce.pl lub tel. 667-921928.
Przyjmę do pracy brukarstwo, ogrodzenia, remonty, budowa. Tel. 504-334-464.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603-280-675.

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

Pani Henryce Klimczak
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

OJCA
przekazują
Współpracownicy
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku

Najlepsi sportowcy wybrani

Już po raz 26. „Wiadomości Rudzkie” podsumowały Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku. Podczas gali w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach nagrodzeni zostali sportowcy, którzy
osiągnęli największe sukcesy w 2018 roku. Piątkowa uroczystość (01.03) była także wspaniałą okazją do spotkania się rudzkich sportowców oraz wymiany doświadczeń.
– Kolejny plebiscyt za nami i jak co roku dostarczył
on wszystkim wielu niezapomnianych emocji. W sumie
do plebiscytu nadesłano 46 zgłoszeń, co pokazuje, że
w Rudzie Śląskiej jest wielu utalentowanych sportowców, którzy odnoszą liczne, sportowe sukcesy. Dla nas
to ogromny zaszczyt, że możemy się z nimi spotkać
i uhonorować w imieniu mieszkańców – podkreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości Rudzkich”.
Piątkowa gala to podsumowanie plebiscytu trwającego od 6 do 27 lutego. Podczas głosowania na stronie
internetowej „Wiadomości Rudzkich” oddano 3319
głosów, natomiast na Facebooku kandydaci łącznie
otrzymali ok. 7 tys. „lajków”. Na sportowców można
było też wysyłać SMS-y, których w sumie było 2646.
Dodajmy, że głosowanie za pośrednictwem FB, strony
internetowej i SMS-ów odbyło się w kategoriach:
„Najpopularniejszy Sportowiec”, „Wyróżniający się
Sportowiec Skrzat” oraz „Wyróżniający się Sportowiec
Amator”. I właśnie od wręczenia tych nagród rozpoczęła się piątkowa gala. Tytuł „Wyróżniającego się
Sportowca Amatora” zdobyła biegaczka Anna Skupień.
W 2018 roku m.in. była ona pierwszą i najszybszą rudzianką, która wbiegła na metę Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. – Kiedy usłyszałam swoje nazwisko,
poczułam radość i euforię. To było coś niesamowitego.
Jest to dla mnie osobiste wyróżnienie i docenienie mojej pracy. Chciałam podziękować trenerowi Augustowi
Jakubikowi, a także Przemkowi Basie, Anecie Rajdzie
oraz Urszuli Szewczyk, że mogę trenować i uczyć się od
najlepszych. Dziękuję mojej rodzinie oraz wszystkim za
wsparcie i głosy – powiedziała Anna Skupień.
Wiele emocji wśród publiczności wzbudziła kategoria „Wyróżniający się Sportowiec Skrzat Roku 2018”,
w której nagrodę wręczyła prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszyscy jesteście wspaniali i cieszę się, że już
w młodym wieku poświęcacie się sportowi z tak wielkim zaangażowaniem – podkreśliła Grażyna Dziedzic.
Laureatem tej kategorii został Eryk Izydorczyk
z Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate – uczeń czwartej
klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 16, który
w ubiegłym roku był niepokonany w swojej kategorii
na wielu ogólnopolskich turniejach karate. „Najpopularniejszym Sportowcem Roku 2018” została natomiast
pływaczka Natalia Kozubowska z UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska, czyli mistrzyni Śląska 13-latków
w stylu dowolnym oraz wicemistrzyni w stylu klasycznym. Wielokrotnie stawała na podium również w innych zawodach okręgowych, międzywojewódzkich
oraz międzynarodowych.
W kilku kategoriach sportowców wybrała komisja
plebiscytowa. I tak tytuł „Najlepszego Sportowca Roku
2018” powędrował do Natalii Strzałki, która m.in. zdobyła srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach
Świata w zapasach kobiet, złoty medal Mistrzostw Polski Seniorek w zapasach kobiet oraz złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w zapasach
kobiet. Zaś „Najlepszym Trenerem Roku 2018” została
Katarzyna Czyż z TL Pogoń Ruda Śląska. To trenerka
złotych medalistek Mistrzostw Polski w sztafecie
4x400 m juniorek i w sztafecie przełajowej 10x800 m
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 6. Jej podopieczni wywalczyli w 2018 r. 22 medale lekkoatletyczne
podczas Mistrzostw Śląska we wszystkich kategoriach
wiekowych. – Jestem niezwykle wzruszona, że otrzymałam tę nagrodę. Dziękuję wszystkim, ale jestem tutaj
dzięki moim zawodnikom, którzy na co dzień oddają
serce na treningach. Ja jestem po to, żeby im pomagać

i ich wspierać. Dziękuję także mojej rodzinie, która pomaga mi realizować moje pasje – powiedziała Katarzyna Czyż.
Redakcja „Wiadomości Rudzkich” przyznała kilka
nagród specjalnych. Jedną z nich był „Sportowiec Pozytywnie Zakręcony”. Tytuł ten wręczyliśmy Tomaszowi Paszkowi z Academii Gorila Ruda Śląska, który
może pochwalić się wieloma medalami zdobytymi
w kraju i za granicą. – Pozytywne zakręcenie to wpływ
ludzi, których trenuję, bo to właśnie oni mnie pozytywnie nakręcają i mobilizują do działania. To moje rudzkie „goryle” – zaznaczył Tomasz Paszek po otrzymaniu nagrody.
Z kolei tytuł „Sportowca z Pasją” powędrował do
Rafała Burdzika z Rudzkiego Klubu Sportów i Sztuk
Walki Bushido Ruda Śląska – sportowca i profesora
Politechniki Śląskiej, który w 2018 roku został podwójnym wicemistrzem świata na zawodach w Budapeszcie. Każdego roku odkrywamy także młodych,
obiecujących sportowców, dlatego „Sportowym Od-

kryciem Roku 2018” została okrzyknięta Oliwia Suchy,
czyli dwunastoletnia biathlonistka. – Dziękuję wszystkim za oddane głosy oraz całej komisji, która właśnie
mi przyznała nagrodę „Sportowego Odkrycia Roku”.
Dziękuję rodzicom, bratu i dziadkom, którzy zawsze we
mnie wierzą oraz wspierają mnie, a najbardziej chciałam podziękować moim trenerom, bo bez nich nie byłabym w takiej formie – powiedziała Oliwia.
Kolejny raz przyznaliśmy także nagrodę w kategorii
„Sport Bez Barier”, którą otrzymały zawodniczki Klubu Olimpiad Specjalnych „Łukaszki” ze Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza. Są to: Weronika Czaplok, Laura Demarczyk, Monika Laksa
i Sandra Czaplok, które grają m.in. w piłkę nożną, tenisa stołowego, uprawiają lekkoatletykę, rzucają piłeczką palantową oraz pływają. Podczas 26. Plebiscytu na
Sportowca i Trenera Roku 2018 nagrodzona została
także „Drużyna Roku 2018”, którą został KPKS Halemba Ruda Śląska. Klub może pochwalić się licznymi
osiągnięciami na arenie polskiej i międzynarodowej.

Akrobaci KPKS-u startują na mistrzostwach Polski,
Europy oraz całego świata i przywożą z nich mnóstwo
medali. Z kolei siatkarki juniorki doszły do 1/4 finału
Mistrzostw Polski, a seniorki utrzymują swoją pozycję
w II lidze kobiet.
Dodajmy, że podczas gali można było podziwiać
niezapomniane występy. Przed publicznością zaprezentowali się: Barbara Chlebisz i Łukasz Trafiałek
– aktualni mistrzowie Polski, Europy oraz świata w kategorii Aerial Silk Duo Professional i trenerzy akrobatyki powietrznej w szkole SK Talent w Katowicach;
Aleksandra Stańczyk – brązowa medalistka Mistrzostw
Polski w akrobatyce powietrznej w kategorii 10-13 lat
oraz tancerki z rudzkiej Szkoły Tańca Emocja. Nie zabrakło też pokazów walki w wykonaniu zawodników
Academii Gorila Ruda Śląska oraz Rudzkiego Klubu
Sportów i Sztuk Walki Bushido Ruda Śląska, a także
popisu akrobatów KPKS-u Halemba.

Agnieszka Lewko
Foto: AL, AW

W kategorii „Wyróżniający się Sportowiec Amator”
nagrodę z rąk wiceprezydenta Krzysztofa Mejera
odebrała Anna Skupień.

,,Sportowcem z Pasją” został Rafał Burdzik, trener
Kempo Tai Jutsu w Rudzkim Klubie Sportów i Sztuk
Walki Bushido Ruda Śląska.

,,Wyróżniającym się Sportowcem Skrzatem
Roku 2018” został Eryk Izydorczyk.

Tytuł ,,Sportowego Odkrycia Roku 2018”
powędrował do Oliwii Suchy.

,,Najlepszym Sportowcem Roku 2018” wybrano
Natalię Strzałkę z ZKS-u Slavia. Statuetkę w jej
imieniu odebrała trenerka Elżbieta Garmulewicz.

Tytuł ,,Sportowca Pozytywnie Zakręconego”
powędrował do Tomasza Paszka
z Academii Gorila Ruda Śląska.

Nagrodę „Najlepszego Trenera Roku 2018”
przyznano Katarzynie Czyż
z TL Pogoń Ruda Śląska.

Tytuł „Najpopularniejszego Sportowca”
otrzymała Natalia Kozubowska z UKS Manta
Kochłowice Ruda Śląska.

Wręczona została również nagroda
w kategorii „Drużyna Roku 2018”,
którą został KPKS Halemba.
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Nagrodę „Sport bez Barier” otrzymał
Klub Olimpiad Specjalnych „Łukaszki”
ze Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza.

Wieczór swoim występem uświetnili akrobaci KPKS-u Halemba.

PLEBISCYT | 6.03.2019

Oto wszyscy nominowani w kategorii „Wyróżniający się Sportowiec Skrzat” wraz z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.

Galę otworzył występ trenerów akrobatyki powietrznej – Barbary Chlebisz
i Łukasza Traﬁałka ze szkoły akrobatyczno-cyrkowej SK Talent.

Na scenie mogliśmy także zobaczyć występ dziewczyn
ze Szkoły Tańca Emocja z Rudy Śląskiej.

Wręczanie nagród uświetnił pokaz Academii Gorila
i Rudzkiego Klubu Sportów i Sztuk Walki Bushido.

Galę zakończył występ Aleksandry Stańczyk z klubu SK Talent.

Piątkową galę poprowadzili konferansjerka
Monika Herman-Sopniewska i Mateusz Niegot,
trener sekcji WOPR Ruda Śląska.
OGŁOSZENIE

PARTNERZY PLEBISCYTU

Tonsmeier Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
prowadzi na zlecenie Miasta

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ
Z USUWANIEM SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ
ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO
I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

S�l��
F�����r���
B���n� �����K

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich
i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery
telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji
niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
pod numerem 32 248-10-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701,
w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986,
a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61,
Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS
o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
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Piłka ręczna

Zgoda idzie jak burza
Zgoda – Imperium II: 39:23 (26:10)

Zgoda: Zimowska, Podsiedlik, Cuber – Zelek 10, Kuberek 7,
Prokop 4, Zawada 4, Korbel 4, Chruścińska 4, Samol 3,
Weihrauch 2, Skubacz 1, Górczyk, Kita, Hawryluk.
Trenerzy: Marek Płatek, Piotr Depta.
Imperium II: Kałęka 4, Zuzel 4, Wodarka 4, Jelitko 4,
Bala 2, Jalowietzki 2, Kroll 1, Kulik 1, Pawłowska 1,
Stolarczyk, Zaborska, Bielat. Trener: Katarzyna Tyl.

To był niezwykle emocjonujący mecz. Zawodniczki
bielszowickiej Zgody w sobotnie (2.03) popołudnie odniosły kolejne zwycięstwo w rozgrywkach II ligi.
Szczypiornistki pokonały drużynę Imperium II FutureNet Katowice wynikiem 39:23 (26:10). Od samego
początku spotkania gra była zacięta, a rudzkie zawodniczki pokazały, na co je stać i już w pierwszych minutach spotkania objęły prowadzenie. Jednak później
czerwoną kartką za faul została ukarana Natalia Kita.
Warto dodać, że pomiędzy siódmą, a dziewiątą minutą
Zgoda grała w podwójnym osłabieniu i w tym czasie
zdobyła trzy bramki, nie tracąc ani jednej. Podczas tego
meczu w drużynie Zgody zadebiutowała bramkarka

Zawodniczki Zgody pokonały przeciwniczki
na własnym boisku 39:23.
Justyna Cuber, wychowanka Pogoni 1945 Zabrze.
Warto dodać, że w tym sezonie wszystkie mecze
z udziałem bielszowickiej drużyny zakończyły się
zwycięstwem. W sumie z poprzednim sezonem jest to
dwunaste zwycięstwo z rzędu, co daje prostą drogę
awansu do I ligi.

Piłka nożna

Sparing przed sezonem
MKS Zaborze 4:2 Grunwald Ruda Śląska (0:2)

Grunwald: Kurpas (46. zawodnik testowany 3)
– Kowalczyk (46. zawodnik testowany 4), zawodnik
testowany 1, Wojtaczka, Chmielarski (46. Petrus)
– Mleczko (46. Kozłowski), zawodnik testowany
2 (46. Podlacha), Babisz, Ogłoza – Jankowski
(71. Mleczko), Twardoch. Trener: Michał Szyguła.

Sobotnie (23.02) spotkanie nie okazało się owocne
dla Grunwaldu. Mimo, że pierwsza połowa sparingu
z MKS-em Zaborze była raczej udana, to druga wypadła znacznie gorzej. Ostatecznie Grunwald przegrał
z drużyną z Zaborza.
„Zieloni” objęli prowadzenie w 6. minucie. Wojciech
Jankowski odebrał piłkę obrońcy i nie dał szans bramkarzowi. Na 2:0 podwyższył Daniel Babisz, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Michale
Kowalczyku. Poza tymi dwoma bramkami Grunwald

powinien zdobyć jeszcze jedną, w 40. sekundzie. Wojciech Jankowski odebrał piłkę obrońcy i uderzył na
bramkę. Bramkarz MKS-u sparował piłkę przed siebie,
dopadł do niej testowany środkowy pomocnik, ale
strzelił obok dalszego słupka. W 15. minucie „Jankesowi” piłkę wybił obrońca i o mały włos nie zaskoczył
własnego bramkarza, który w ostatniej chwili przeniósł
piłkę nad poprzeczką. Z kolei gospodarze trzykrotnie
poważnie zagrozili bramce Łukasza Kurpasa
– w 3. minucie strzałem zza pola karnego nad bramką,
w 19. minucie po rogu również strzałem nad bramką
i tuż przed przerwą, kiedy to bramkarz Grunwaldu wygrał pojedynek sam na sam. W przerwie trener Michał
Szyguła dokonał pięciu zmian. Druga połowa należała
już do gospodarzy, którzy zdobyli aż cztery bramki.

Sportowy rozkład jazdy
Biegi – 6.03, godz. 18.30 – trening przed półmaratonem, stadion przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu.
24.03, godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki, bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej w Halembie.
Piłka ręczna – 9.03, godz. 19.00 – mecz Start Pietrowice-Zgoda Ruda Śląska, Rafako Arena w Raciborzu.
Narciarstwo – 9.03, godz. 11.00 – Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Narciarstwie Alpejski, Wisła-Skolnity.
Siatkówka – 14 marca, godz. 19.00 – rozgrywki Rudzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (RALS),
hala sportowa MOSiR, ul. Hallera 16B

SPORT | 6.03.2019

Łucznictwo

Dobry start łuczników
XVIII Memoriał Trenerów Borsy, Czuba, Hudyki
okazał się szczęśliwy dla rudzkich łuczników. Zawodnicy UKS-u Grot Ruda Śląska przywieźli kilkanaście
medali z Dąbrowy Tarnowskiej. Zawody zgromadziły
na starcie ponad stu zawodników i zawodniczek głównie z małopolskich klubów. Rywalizowano w dwóch
kategoriach wiekowych: młodzik i open – łuki klasyczne i open – łuki bloczkowe. Rudzki klub reprezentowało 13 zawodników. Bardzo ciekawie rozegrała się walka o medale, ponieważ po sesji kwalifikacyjnej wśród
najlepszych ósemek, rozegrano pojedynki. Do pojedynków awansowało ośmioro reprezentantów Grotu.
– Pojedynki dostarczyły wielu emocji i wywróciły
klasyfikację. Było to bardzo ciekawe doświadczenie,
szczególnie dla młodzików, którzy po raz pierwszy
strzelali rundki na zawodach. Pojedynki to świetny
sprawdzian psychiki, która w tym sporcie odgrywa
ogromną rolę – mówi Rafał Lepa, prezes UKS-u Grot
Ruda Śląska. – Start w Dąbrowie Tarnowskiej był dla
nas ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski, które odbędą się już w połowie marca dla kategorii
młodzików i w ostatni weekend marca dla kategorii juniora młodszego. Przed nami ostatnie szlify formy, poprawki w sprzęcie oraz umacnianie psychiki. Trzymajcie kciuki! – dodają trenerzy Grot-u.
Wyniki kwalifikacji: młodziczki – łuk klasyczny:
1. miejsce Natalia Lepa (568 pkt), 2. miejsce Dominika
Ratyńska (547 pkt), 3. miejsce Karolina Hernicka

Łucznicy wrócili do Rudy Śląskiej
z nagrodami i dyplomami.
(539 pkt), 6. miejsce Maja Tomczak (517 pkt); młodzicy – łuk klasyczny: 2. miejsce Jakub Sroka (556 pkt),
3. miejsce Adrian Szłapak (546 pkt) oraz poza ósemką:
Paweł Korzonek (507 pkt), Maciej Sitek (503 pkt)
i Mateusz Synowiec (464 pkt); open – łuki klasyczne:
poza ósemką Marcin Lesiński (462 pkt) oraz Jakub Gębala (460 pkt); open – łuki bloczkowe: 4. miejsce Mariusz Płuciennik (565 pkt), 8. miejsce Igor Chudy
(552 pkt). Wyniki ostateczne: młodziczki – łuki klasyczne: 1. miejsce Natalia Lepa, 2. miejsce Dominika
Ratyńska, 4. miejsce Karolina Hernicka, poza szóstką
– Maja Tomczak; młodzicy – łuki klasyczne: 1. miejsce
Jakub Sroka oraz 5. miejsce Adrian Szłapak; open
– łuki bloczkowe: 5. miejsce Mariusz Płuciennik,
a Igor Chudy znalazł się poza szóstką.

Karate

Młodzi karatecy z medalami
To był udany weekend dla dwóch młodych zawodników Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Laura Pawleta zajęła drugie miejsce w kata, a Eryk Izydorczyk
trzecie miejsce w kumite podczas rozegranego w sobotę (2.03) Turnieju Karate Kyokushin Pod Patronetem
Prezydenta Miasta Będzina.
Impreza w Będzinie zgromadziła około 300 zawodników z 29 ośrodków karate w całej Polsce. Do Będzina przyjechali zawodnicy m.in. z Rudy Śląskiej, Sieradza, Żor, Chrzanowa, Żywca, Zakopanego, Jaworzna,
Jastrzębia-Zdroju, Czerwionki-Leszczyn, czy Dąbrowy
Górniczej. Zawodnicy wystartowali w kategoriach kumite oraz kata – od kategorii młodzicy, poprzez kadetów, juniorów młodszych, starszych – aż po juniorów

W zawodach wzięło udział około 300 zawodników.
i juniorki oraz seniorów. Najmłodsze dzieci rywalizowały natomiast w konkurencjach pokazowych.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
REKLAMA

