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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 28 lutego redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12.
W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.
W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się
pod nr tel. 512-295-228. W sprawie ogłoszeń oraz osobistego
umówienia się proszę dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA POLICYJNA

Uwaga na internetowe oszustwa!

Alkohol, mróz i nastolatkowie

Rośnie liczba oszustw internetowych, do których dochodzi w naszym mieście. Nowy rodzaj przestępstw dotyczy kliknięcia w fałszywe linki, które wysyłane są poprzez aplikację lub wiadomości SMS. Rudzka policja tylko
w ostatnim tygodniu odnotowała kilka takich zdarzeń.
sfałszowanej strony internetowej
OLX, gdzie można
dokończyć
transakcję. Tam
należy podać dane
swojej karty bankowej, po to
aby otrzymać pieniądze ze sprzedaży wystawionego przedmiotu.
19-latek, który wyłudzał pieniądze od seniorów,
Oczywiście ma to
w końcu sam padł ofiarą pułapki.
na celu ,,wyciągnięcie”
przez
przez czujną, 71-letnią rudziankę. Senioroszustów pieniędzy z konta bankowego.
ka odebrała telefon od mężczyzny podająWarto więc unikać podejrzanych wiadocego się za policjanta i postanowiła opomości, zwracać uwagę na przeprowadzane
wiedzieć o swoich oszczędnościach w taki
transakcje oraz prawdziwość witryny insposób, żeby przy tej okazji powiadomić
ternetowej, a także rozliczać się tylko
prawdziwych policjantów. Dzięki temu
przez dany portal (bez pośredników).
mundurowi z rudzkiej komendy mogli
Niestety równocześnie przestępcy dalej
przygotować zasadzkę na oszusta, który
działają metodami ,,na wnuczka”, czy ,,na
przyjechał po pieniądze. Mężczyzna
policjanta”. W ubiegłym tygodniu rudzcy
wpadł, gdy pojawił się we wskazanym
mundurowi zatrzymali 19-letniego mężmiejscu. 19-latkowi przedstawiono zarzuczyznę, który tylko w jednym tygodniu
ty, a decyzją prokuratora został on objęty
trzy razy oszukał seniorów, wyłudzając od
policyjnym dozorem.
nich ponad 50 tys. zł. Na szczęście w końJoanna Oreł
cu sam padł ofiarą pułapki zastawionej

Foto: KMP Ruda Śląska

Ofiarą oszustwa padła m.in. 58-letnia
rudzianka. Kobieta otrzymała informację
rzekomo ze swojego banku, następnie nacisnęła na przesłany link, który przekierował ją do sfałszowanej aplikacji mobilnej.
Po chwili kobieta zorientowała się, że z jej
konta zniknęło 700 złotych. – To nie
pierwsze tego typu zgłoszenie. Przestępcy
atakują osoby, które zarówno wystawiają,
jak i kupują różne rzeczy w Internecie
i często korzystają z bankowych aplikacji
mobilnych. Przestrzegamy i prosimy
o przekazywanie tej wiedzy znajomym. Nie
wolno otwierać nieznanych linków i podawać danych – szczególnie tych związanych
z dokonywaniem płatności online oraz dostępem do bankowości internetowej – apeluje rudzka policja.
Kolejne oszustwa zgłoszone mundurowym dotyczyły portalu ogłoszeniowego
OLX. Trzy osoby otrzymały wiadomości
wysłane w imieniu tej witryny internetowej. Dwie mieszkanki Rudy Śląskiej,
przez kliknięcie w linki i wykonywanie
wszystkich poleceń oszustów, straciły
łącznie 3100 złotych. Na co warto zwrócić
uwagę? Najczęściej przestępcy działają
poprzez komunikator WhatsApp. Sprzedający otrzymuje od oszustów link do

Rudzcy policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i lekarze byli zaangażowani w poszukiwania i pomoc nastolatkom, którzy postanowili walentynkowy wieczór spędzić na mrozie i przy
alkoholu. Wszystko zaczęło się od
zgłoszenia policji informacji o leżącej
na śniegu pijanej młodej dziewczynie.
Na miejsce zgłoszenia pojechali policjanci oraz ratownicy medyczni.
Dziewczyna była wyziębiona i nie kontaktowała. Nastolatka została przewieziona do szpitala. Po chwili dyżurny
otrzymał kolejne informacje o dwóch
pijanych 14-latkach, które zostały
przyprowadzone do domów. Te również zabrano do szpitali. Policjanci

ustalili, że w spotkaniu na nieużytkach
w Rudzie uczestniczyło w sumie dziewięć osób w wieku ok. 14 lat.
Do działań włączono rudzkich strażaków, policjantów z katowickiego
Oddziału Prewencji i mundurowych
z Zabrza. Policjanci docierali do kolejnych uczestników, sprawdzając, czy
nie potrzebują pomocy. Strażacy i policjanci z Katowic przy użyciu kamer
termowizyjnych przeczesywali nieużytki w poszukiwaniu ostatniej dziewczyny. Pijana nastolatka wróciła jednak
do domu, tam też została przebadana
przez ratowników medycznych. Działania kilkudziesięciu osób zakończyły
się po czterech godzinach.

Nie korepetytorka, lecz złodziejka
Kryminalni z komendy w Rudzie
Śląskiej zatrzymali mieszkankę Zabrza, która kradła biżuterię w domach
dzieci, którym udzielała korepetycji.
Złodziejka wpadła po tym, jak małżeństwo rudzian zorientowało się, że z ich
mieszkania znikają wartościowe przedmioty.
Pokrzywdzeni skontaktowali się
z policjantami, którzy wspólnie z nimi
przygotowali zasadzkę. W dniu, w którym nauczycielka miała przyjść na ko-

repetycje, detektywi zainstalowali
w salonie kamerę, a sami czekali w pokoju obok. Zaskoczona kobieta nie
wiedziała co powiedzieć, gdy została
przyłapana na gorącym uczynku.
Policjanci przeszukali jej mieszkanie i znaleźli ok. 400 sztuk różnego
rodzaju biżuterii, złoto, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie. Część
z nich została rozpoznana przez pokrzywdzonych rudzian. Kolejne przedmioty także wrócą do właścicieli. JO

POMOC DLA AKTYWNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pełni
rolę realizatora, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”.
Program, którego głównym celem jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji,
w głównej mierze skierowany jest do osób
niepełnosprawnych w wieku aktywności
zawodowej z dysfunkcją narządu ruchu,
wzroku i słuchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie z PFRON składa się przez Internet
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez
wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej można uzyskać informację na
temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień
i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie
w systemie SOW może być pierwszym
krokiem do korzystania z całej gamy usług

i instrumentów dostępnych dla posiadaczy
podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
W przypadku osób nie posiadających
w domu komputera możliwe jest telefoniczne skontaktowanie z pracownikiem
MOPS Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi celem udzielenia pomocy przy składaniu wniosków
i w razie potrzeby udania się do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
W bieżącym roku do realizacji przewidziano następujące formy wsparcia adresatów programu, które są oczekiwane przez
osoby niepełnosprawne. Szczegółowy zakres rzeczowy Programu oraz kryteria
uczestnictwa określa corocznie Zarząd
PFRON.
W swym zakresie Program w ramach
dwóch modułów obejmuje następujące zadania:
• Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
• Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
• Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
• Pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
• Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,
• Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym.
W 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
• uzyskały do wniosku pozytywną opinię
eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb
wynikających z ich aktywności (eksperta
PFRON w ramach Obszaru C

Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego
przez Realizatora),
• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do
16. roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wy-

•
•

•
•

dane z powodu całościowych zaburzeń
rozwojowych (12-C),
są zatrudnione,
posiadają podpis elektroniczny/Profil
Zaufany na platformie e-PUAP i złożyły
wniosek o dofinansowanie w formie
elektronicznej w SOW,
złożyły wniosek w I półroczu 2021 r.,
w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub
innych zdarzeń losowych.

Ważne terminy:
Wnioski dot. Modułu I zgodnie z zasadami określonymi przez PFRON przyjmowane są
w trybie ciągłym (oprócz Obszaru D) od 1.03.2021 r. do dnia 30.08.2021 r.
Moduł I Obszar D
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, aktywne zawodowo, mające na
utrzymaniu dziecko uczęszczające do przedszkola lub żłobka, mogą składać do dnia
30.06.2021 r. wnioski o refundację opłat poniesionych od 01.01.2021 roku.
Wnioski na rok szkolny 2021/2022 będą przyjmowane do dnia 30.08.2021 r.
Moduł II
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zainteresowane dofinansowaniem do
kształcenia na poziomie wyższym (dawniej program Student lub Student II) składają
wnioski na semestr letni 2020/2021 w terminie od 1.03.2021r. do dnia 31.03.2021 r.
Wnioski na semestr zimowy 2021/2022 będą przyjmowane w terminie
od 27.09. do 10.10.2021 r.
Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy Działu
Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9.
Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek 14.00-16.30, wtorek, środa, piątek 8.00-10.00, czwartek 14.00-15.00
Informacje telefoniczne udzielane są
pod numerem telefonu 32 344-03-23 wew. 304.
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Aż 103 zdarzenia związane
z tlenkiem węgla
odnotowali w ubiegłym
roku rudzcy strażacy.
Każdego roku Państwowa
Straż Pożarna w Rudzie
Śląskiej zostaje wzywana
do przeszło stu tego typu
interwencji. Na szczęście,
przy tak dużej liczbie
zdarzeń, w ostatnich
dwóch latach w mieście
nie odnotowano żadnych
ofiar śmiertelnych w wyniku
zatrucia tym gazem. Warto
jednak pamiętać, że „cichy
zabójca” nie śpi, dlatego
tak ważna jest prawidłowa
eksploatacja i konserwacja
urządzeń grzewczych.
Duża liczba zatruć tlenkiem węgla
pokazuje niski poziom świadomości
społeczeństwa na temat zagrożenia
tym śmiertelnym gazem. Dlatego
rudzkie służby, w tym Państwowa
Straż Pożarna, prowadzą różne działania, które mają uświadomić społeczeństwo o niebezpieczeństwie związanym z tzw. czadem oraz jego zapobieganiu.
– Każdorazowo w czasie prowadzenia działań związanych z tlenkiem węgla informujemy o zagrożeniu, jakie
niesie ze sobą zatrucie czadem – podkreśla st. kpt. Mariusz Kita, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
– Informujemy także właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych o zobowiązaniu,
co najmniej raz w roku, do kontroli

Uważajmy na „cichego zabójcę”
stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). A także o wykonywaniu przeglądów gazowych podgrzewaczy wody, które przez niewłaściwą eksploatację są częstym źródłem uwalniania się
tlenku węgla – dodaje.
Strażacy zachęcają również do zainstalowania w pobliżu urządzeń grzewczych czujnika wykrywającego tlenek
węgla. W przypadku pojawienia się
tego gazu aparat emituje bardzo głośny sygnał dźwiękowy i może ostrzec
domowników przed zagrożeniem. Co
ważne, koszt zakupu takiego urządzenia oscyluje wokół kilkudziesięciu
złotych, a może uratować życie. Propagowaniu korzystania z czujników
tlenku węgla poświęcona jest ogólnopolska kampania „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa! Sezon
grzewczy 2020-2021”. Informacje na
jej temat można znaleźć na stronie internetowej www.kmpspruda.pl. W ramach kampanii, podczas interwencji
straży pożarnej, rozdawane są czujniki
tlenku węgla.
O tym, jak ważne jest zainstalowanie takiego czujnika przypomina również młody filmowiec z Rudy Śląskiej
– Andrzej Frat – który zatruł się tlenkiem węgla na początku 2018 roku.
– Bałem się przede wszystkim, że będę
miał uszkodzony mózg, bo aż trzy godziny leżałem w zaczadzonym pomieszczeniu. Na szczęście testy i badania wyszły pozytywnie – zaznacza Andrzej Frat. – Od tego tragicznego wydarzenia wiele zmieniło się w moim
życiu. Chyba jeszcze bardziej zacząłem je doceniać. Postanowiłem pokazać ludziom, jak straszne jest to zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i chcę
przestrzegać przed nim. Wiadomo, że
nie da się w stu procentach go wyeliminować, ale można je znacznie ograniczyć montując czujkę czadu. To bar-

dzo ważne! Moje przeżycie zmotywowało mnie do tego, żeby działać. Postanowiłem zrobić trzy filmy dotyczące
czadu. Jednym z nich jest „Czadowy
film” – dodaje.
Warto dodać, że tzw. czad powstaje
w wyniku niepełnego spalania, do którego dochodzi przy nieodpowiedniej
ilości tlenu. Jest palny, z powietrzem
tworzy mieszaninę wybuchową w stężeniach od 12,5 do 75 procent. Jest to
gaz silnie trujący, bezwonny, bezbarwny, nie ma również smaku. Ze względu na te właściwości, uniemożliwiające wykrycie przez ludzkie zmysły,
nazywany jest „cichym zabójcą”.
Z hemoglobiną wiąże się 250 razy
szybciej niż tlen, blokując jego dopływ do organizmu.
Skutkami oddychania powietrzem
z tlenkiem węgla, w zależności od jego stężenia, mogą być bóle głowy,
mdłości, wymioty, osłabienie mięśni
czy apatia. Przy wyższych stężeniach
następuje zapaść organizmu, która
może zakończyć się zgonem. Stężenie
na poziomie 13 000 ppm (liczba części
na milion) skutkuje śmiercią w czasie
od 1 do 3 minut.
Z kolei przyczyną emisji tlenku węgla w budynkach mieszkalnych może
być m.in.: użytkowanie niesprawnych
urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym,
czyli różnego rodzaju piecyków węglowych, na olej opałowy lub gaz,
a także gazowych podgrzewaczy wody, niewłaściwa wentylacja nawiewno-wywiewna lokali mieszkalnych,
w tym użytkowanie niesprawnych,
popękanych, nieszczelnych przewodów kominowych, zaklejanie kratek
wentylacyjnych, brak odpowiedniej
wentylacji, niedostosowanie systemu
wentylacji mieszkań do zamontowanych szczelnych drzwi i okien, niestosowanie się do zaleceń kominiarskich,
niewłaściwe podłączenia piecyków

oraz podgrzewaczy wody do kominów, niedokonywanie okresowych
przeglądów kominiarskich, w tym
czyszczenia kominów. Dlatego należy
systematycznie czyścić, sprawdzać
szczelność oraz wykonywać przeglądy przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych).
Zaleca się, aby wykonywać przeglądy cztery razy w roku w domach
opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy w roku
w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej raz
w miesiącu (jeżeli przepisy miejscowe
nie stanowią inaczej) palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, co najmniej raz w roku powinny być usuwane zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Natomiast właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych zobowiązani są do okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych co najmniej raz w roku.
Powinniśmy także pamiętać, żeby
nie zaklejać i nie zasłaniać kratek
wentylacyjnych. Muszą być drożne,
a do lokalu mieszkalnego czy użytkowego musi być zapewniony dopływ

świeżego powietrza, który można uzyskać poprzez stosowanie mikrowentylacji w oknach lub kratek nawiewnych.
W przypadku wymiany okien na nowe
powinniśmy też sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są często o wiele bardziej
szczelne w stosunku do poprzednich.
Liczba interwencji podejmowanych
przez rudzką straż pożarną w związku
z tlenkiem węgla każdego roku pozostaje na podobnym poziomie.
W 2018 r. było ich 164, w 2019 r.
– 152, a w 2020 r. – 103. Natomiast
w tym roku w walce „cichym zabójcą”
pomoc straży pożarnej potrzebna była
już 25 razy.
Jak pokazują statystyki, w 2020 roku tlenkiem węgla podtruło się
15 mieszkańców Rudy Śląskiej
– w tym 10 osób dorosłych i 5 dzieci,
jednak istotne jest to, że nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych. Natomiast rok wcześniej, w 2019 r., czadem zatruły się 44 osoby – w tym
25 dorosłych i 19 dzieci, wtedy również obyło się bez zgonów. Tragiczniej
było w 2018 roku, kiedy to zatruło się
55 osób, z czego 2 poniosły śmierć.
Wśród poszkodowanych znalazło się
36 osób dorosłych i 19 dzieci.
AL
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REMONTY TOROWISK

Na torowisku wzdłuż ul. Goduli
w Rudzie Śląskiej wybudowana została
nowa mijanka przy przystanku Młyn
Szombierski (tuż za granicą z Byto-

Coraz bliżej, czy dalej końca remontu?
miem) i ułożono tory w kierunku mijanki (ta także została przebudowana).
– Kolejny fragment jest w trakcie przebudowy, na części torowiska wbudowanego w jezdnię płyty torowe są już ułożone, a szyny zamontowane. Na części
ten zakres prac jest aktualnie realizowany. Kolejny fragment, czyli wydzielony tor niemal do tzw. ronda Paweł również jest już ułożony. Posadowione są
już niemal wszystkie nowe słupy trakcyjne – informuje Andrzej Zowada,
rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie. – Do przebudowy została jeszcze
część przejazdów torowo-drogowych,
kontynuacja rozpoczętej budowy peronów przystankowych, wykonanie przyłączy układu odwodnienia torowiska
i na koniec szlifowanie torowiska, rozpinanie nowej sieci trakcyjnej i przyłączenie do układu zasilania – dodaje.
Prace realizowane są wprawdzie bez
zarzutów wobec generalnego wykonawcy, czyli krakowskiej firmy
TOR-KRAK, ale jak zastrzega rzecznik
Tramwajów Śląskich – nie jest to równoznaczne z tym, że roboty zakończą
się zgodnie z przyjętym terminem, czyli do 16 marca. – Na etapie realizacji
robót wyniknęły bowiem niezależne od
generalnego wykonawcy i niezależne
od inwestora trudności, które spowodo-

wały opóźnienia. Na ten moment jeszcze nie wiemy dokładnie, o ile proces
realizacji zadania się wydłuży. W tej
chwili obowiązuje nadal termin zapisany w umowie, a generalny wykonawca
powinien w najbliższym czasie wystąpić
z wnioskiem o przedłużenie terminu
i propozycją nowego harmonogramu
robót. Mamy nadzieję, że opóźnienie
nie okaże się długie i zadanie zrealizowane zostanie do wakacji – zapowiada
Andrzej Zowada.
Jednak i to nie oznacza, że linia nr 9
wróci na tory. To dlatego, że prowadzona jest modernizacja dalszych odcinków ,,dziewiątki” wzdłuż ul. Frycza
Modrzewskiego w Bytomiu oraz od
granicy z Rudą Śląską do ul. Zabrzańskiej. Prace rozpoczęły się później niż
w Rudzie Śląskiej i termin ich zakończenia to kwiecień 2022 roku. Tramwaje Śląskie liczą jednak na to, że wykonawca wcześniej zakończy zadanie,
aby można było wznowić ruch tramwajowy między Rudą Śląską a Bytomiem.
– Teoretycznie po zakończeniu prac na
ul. Goduli będzie możliwość prowadzenia ruchu wagonami dwukierunkowymi
do nowej mijanki przy ul. Młyn Szombierski, jednak na takie rozwiązanie
musieliby przystać Zarząd Transportu
Metropolitalnego i gmina Ruda Śląska.

Foto: JO

Wraz z kolejnymi tygodniami
wzdłuż ulicy Karola Goduli
pojawiają się kolejne
fragmenty nowego
torowiska. Zaawansowana
jest również wymiana
torów przy ul. Pawła,
choć okazało się, że
prawdopodobnie odcinki
te nie będą gotowe, tak jak
pierwotnie zakładano, czyli
do 16 marca. Równocześnie
trwa modernizacja trasy
,,dziewiątki” w Bytomiu
oraz w Zabrzu. Inwestycja
ta zakończyć ma się dopiero
w kwietniu przyszłego roku.
Pasażerowie muszą się więc
liczyć z tym, że linia nr 9
prawdopodobnie jeszcze
przez ponad rok
nie wróci na tory.

Obecnie trwa także modernizacja torowiska przy ul. Pawła w Chebziu.

Gdy inwestycja będzie na ukończeniu, zapewne rozmowy na ten temat
będą prowadzone. Na razie nie mamy przyjętego rozwiązania na okres,
kiedy prace wzdłuż ul. Goduli zostaną ukończone, a wzdłuż ul. Frycza
Modrzewskiego w Bytomiu będą
jeszcze realizowane – wyjaśnia Andrzej Zowada.

Poza remontem torowiska w Goduli i Chebziu w tym roku spółka
Tramwaje Śląskie chce rozpocząć
modernizację tzw. rozjazdów torowych na pętli tramwajowej w tej
drugiej dzielnicy. Nie ma jednak
jeszcze ogłoszonego terminu przetargu dla tej inwestycji.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE
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Zmieniasz adres zamieszkania,
a może adres e-mail? Pamiętaj, by
poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych
danych ma duży wpływ nie tylko
na przepływ informacji, ale także
na wypłatę świadczeń. Zdarza się,
że renta bądź emerytura wraca
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż klient nie powiadomił
o zmianie miejsca zamieszkania.
– To bardzo ważne, by pamiętać
o poinformowaniu ZUS o każdej
zmianie adresu. Korespondencja, którą wysyłamy do naszych klientów, kierowana jest pod ten, który jako ostatni został podany. Zatem, jeśli nie jest
on zaktualizowany przez klienta, a list
zostanie wysłany właśnie pod stary
adres, gdzie dana osoba już nie przebywa, to taka korespondencja będzie
doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały klientów jako
adresata – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Dlatego, aby list trafił pod właściwy adres, klienci zobowiązani są
zgłaszać do urzędu każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu
elektronicznego. W przypadku, gdy
do załatwiania w ZUS spraw upoważniony został przedstawiciel lub pełnomocnik, osoba ta staje się stroną
w postępowaniu z ZUS. Wówczas
również ten przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiązek informować
o zmianie adresu do doręczeń korespondencji z ZUS – w tym adresu
elektronicznego.
Brak aktualnego adresu może spowodować, że z korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba
do tego nieuprawniona. W takim
przypadku istnieje ryzyko naruszenia
praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to
spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak
kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego
imienia.
Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem
ma skutek prawny.
JO

Nowy obiekt w Halembie

Problemy z latarniami

Przy ul. Kłodnickiej w okolicy sklepu Lidl od jakiegoś czasu trwają prace
budowlane. Mieszkańcy dopytują więc o to, co powstanie w tym miejscu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
działki, na których trwają prace, są przeznaczone pod usługi komercyjne,
a wydane przez prezydent miasta pozwolenie na budowę dotyczy powstania obiektu usługowo-handlowego. Na razie jednak nie wiadomo,
jakie będzie jego dokładne przeznaczenie.

Słabo działające lub w ogóle wyłączone latarnie przy dojściu do śmietników to problem mieszkańców ulicy Sztygarskiej w Bykowinie. Kolejny
kłopot, dotyczący oświetlenia, zgłosili nam kierowcy, którzy przejeżdżają
przez rondo turbinowe przy ul. 1 Maja oraz łączącą się z nią trasą N-S. Na
tym jednak nie koniec, bo cały czas mieszkańcy pytają o to, kiedy w mieście zostanie przywrócone pełne oświetlenie. Przypomnijmy, że z powodu oszczędności te zostało ograniczone w maju ubiegłego roku.

– Działki oznaczone numerami
geodezyjnymi
1642/8, 1643/8, 1644/8
przy ulicy Kłodnickiej
w Rudzie Śląskiej, zlokalizowane są na terenie zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu
o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m kw., gastronomia, turystyka, komunikacja, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie,
targowiska,
oznaczonej  
symbolem UK1 na rysunku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
Na wysokości ul. Kłodnickiej 71 powstanie
podjętego
Uchwałą
kolejny obiekt handlowo-usługowy.
Nr 1066/LXI/2006 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia
22 czerwca 2006 r., ogłoszoną
lacja hydrantowa, instalacja kanalizaw Dzienniku Urzędowym Wojewódzcji sanitarnej, instalacja wentylacji,
twa Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz.
instalacja elektryczna, instalacja c.o.),
2383, w sprawie miejscowego planu
instalacjami zewnętrznymi (instalacja
zagospodarowania
przestrzennego
wody, instalacja elektryczna, instalamiasta Ruda Śląska – wyjaśnia Daniel
cja kanalizacji sanitarnej, instalacja
Nowok, naczelnik Wydziału Urbanikanalizacji deszczowej), miejscami
styki i Architektury Urzędu Miasta Rupostojowymi, pylonem reklamowym
da Śląska.
oraz murami oporowymi”. Decyzja ta
przeniesiona została jednak na rzecz
Pierwotnym inwestorem, który miał
firmy AG REAL PROPERTY
realizować budowę przy ul. KłodnicSp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego
kiej w Halembie, była spółka
i to właśnie ona obecnie (po kilka
DEBT INFO z Poznania. To ona wniozmianach w zakresie zagospodarowaskowała o pozwolenia na budowę dla
nia terenu i w parametrach obiektu buinwestycji pn.: „budowa obiektu usłudowlanego) realizuje inwestycję przy
gowo-handlowego wraz z instalacjami
ul. Kłodnickiej.
JO
wewnętrznymi (instalacja wody, insta-

Jeżeli chodzi o oświetlenie przy ul. Sztygarskiej, po naszej interwencji sprawa wadliwie
działającej latarni została przekazana firmie
eksploatującej oświetlenie w Rudzie Śląskiej.
Na miejscu wykonano
już pierwsze prace naprawcze.
W przypadku trasy
N-S i zjazdu na rondo
turbinowe przy ul. 1 Maja (okolice sklepu Kaufland) sprawa była nieco
bardziej skomplikowana. Mieszkańcy zgłaszali bowiem, że latarnie na
Zdjęcie wadliwie działającej latarni otrzymaliśmy od
przemian gasły i zapalajednego z mieszkańców ulicy Sztygarskiej.
ły się. – Nieprawidłowe
działanie oświetlenia
tułu do końca ubiegłego roku. Chodzispowodowane było awarią zegara
ło o kwotę ok. 750 tys. zł. Niestety, nie
astronomicznego sterującego tym
wiadomo, ile dotychczas pieniędzy
oświetleniem. W  dniu 9.02.2021 r. zoudało się dzięki temu zaoszczędzić
stał wymieniony zegar sterujący
w budżecie miasta. Tymczasem nadal
oświetleniem ulicznym, a służby zajczęść latarni nie działa i na razie nic
mujące się eksploatacją oświetlenia
się w tym zakresie nie zmieni.
terenów publicznych w mieście moni– W związku z brakiem danych od dystorują prawidłowość działania tego
trybutora sieci dotyczących zużycia
oświetlenia – zapewnia Adam Nowak,
energii elektrycznej za okres do
rzecznik prasowy rudzkiego magistra31.12.2020 r., nie możemy obliczyć
tu.
oszczędności, jakie miasto osiągnęło
Ponadto wciąż otrzymujemy od
z tytułu wyłączenia części oświetlenia.
mieszkańców zapytania w sprawie teW kwestii przywrócenia oświetlenia
go, że od 1 maja ubiegłego roku ograinformuję, że aktualny stan będzie
niczone jest oświetlenie na ulicach
utrzymany do końca 2021 roku – zapoRudy Śląskiej. Władze miasta mówiły
wiada Adam Nowak. Joanna Oreł
wówczas o oszczędnościach z tego ty-

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

Ilość miejsc
ograniczona

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zapisy tel. 32 340-46-76

Tydzień Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
Jak co roku Ministerstwo
Sprawiedliwości organizuje
„Tydzień Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” (22.02-28.02).
W związku z tym jeszcze do
piątku, 26 lutego w godzinach
od 7.30 do 15.30 w Sądzie
Rejonowym w Rudzie Śląskiej
(ul. Bukowa 5a) nieodpłatnych
porad prawnych będą udzielać
asystenci sędziego oraz
kuratorzy sądowi. Osoby
zainteresowane proszone są
o kontakt z pracownikiem
Biura Obsługi Interesanta.

Foto: arch. prywatne

Poinformuj
ZUS
o zmianie
adresu

INTERWENCJE

Foto: AP

ZUS
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OGŁOSZENIA

DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!
NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7
oferuje protezy zębowe w ramach umowy
z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
Telefon: 32 340 70 07
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
do oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
murowany położony w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do
korzystania w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Bielszowickiej
(cz. o nr: 422/20, obręb Bielszowice, k.m.5)”.
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KOMUNIKACJA MIEJSKA

Jak tłumaczą przedstawiciele Zarządu Transportu Metropolitalnego, proponowane zmiany wynikają przede
wszystkim z pandemii koronawirusa
(wyższe koszty utrzymania taboru
oraz znaczny spadek liczby pasażerów).
Poza tym odnotowano mniejsze dochody ze sprzedaży biletów komunikacyjnych w Metropolii. – Wpływy z biletów
pokrywają średnio około 30 proc. kosztów funkcjonowania transportu publicznego na naszym obszarze – mówi
Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy
ZTM-u. – W związku z ograniczeniami
z powodów pandemicznych, pokrycie
kosztów spadło już do blisko 20 procent, co oznacza, że te różnice stają się
coraz większe. Dla przykładu – do każdego biletu jednorazowego za 3,6 zł,

Zapłacimy więcej za bilety, ale są i dobre zmiany
trzeba aktualnie dopłacać aż ok. 8 zł
– dodaje.
Dodatkowo transport publiczny na
terenie Metropolii jest finansowany
przede wszystkim z budżetów miast
i gmin, których sytuacja finansowa staje się coraz trudniejsza, ponieważ z powodu pandemii ich dochody są mocno
ograniczone. Dodatkowo wydatki gmin
na komunikację regularnie rosną, co
jest związane z większymi kosztami jej
funkcjonowania w czasie pandemii.
Dlatego ZTM zdecydował się na zmianę cen biletów oraz w taryfie, przez
co – jak zapewniają przedstawiciele
ZTM-u – transport publiczny będzie
mógł funkcjonować na podobnym jak
obecnie poziomie.
Jakich zmian możemy się spodziewać? Podwyżki dotyczą m.in. ceny biletów jednorazowych w wersji papierowej i elektronicznej, które będą droższe
o od 60 groszy do 1 zł i więcej (wszystko zależy od liczby miast oraz czasu
podróży). Wyższych cen należy się
spodziewać także za bilety tzw. średniookresowe. Bilety 24 h (w ramach
niego można także dojechać na lotnisko
w Pyrzowicach) oraz dzienny będą
droższe o złotówkę. Wprowadzone zostanie jednak nowe uprawnienie dla pasażerów korzystających z biletu dzien-

nego, którzy w soboty, niedziele oraz
święta będą mogli zabrać w podróż
transportem ZTM jedną dodatkową
osobę w ramach obowiązywania tego
biletu.
Największe skutki podwyżek odczują osoby, które kupują tzw. bilety długookresowe. Na razie za taryfę
,,Sieć 30” (upoważnia do przejazdu
wszystkimi liniami na terenie całej sieci
ZTM przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu) płacimy 134 zł. Po zmianach będzie to 159 zł. Z kolei w ramach
usługi ,,Sieć 90” pasażerowie mogą teraz
zakupić bilet za 344 zł. Od kwietnia ma
być to 399 zł. Natomiast cena za bilet
miesięczny w ramach jednego miasta
wzrośnie z 93 na 99 złotych.
Wprowadzony zostanie za to specjalny bilet na czas pandemii „Sieć 180”,
czyli na 180 dni od daty zakupu.
W przypadku taryfy normalnej będzie
on kosztował 550 zł (miesięczny koszt
takiego biletu wyniesie niecałe 92 zł).
Umożliwi on przejazd wszystkimi liniami na terenie całej sieci ZTM. Jednak nie będzie możliwości zwrócenia
go. Bilet „Sieć 180” zostanie udostępniony w sprzedaży do 31 grudnia 2021
roku.
Ponadto wprowadzone zostaną nowe
bilety długookresowe na dwa miasta

Foto: arch.

Prawdopodobnie od połowy
kwietnia ma obowiązywać
nowa taryfa usług
komunikacyjnych na terenie
Metropolii oraz podniesione
zostaną opłaty za korzystanie
z komunikacji miejskiej.
Wzrosną m.in. ceny
biletów jednorazowych
oraz długookresowych.

Zmiany w cenach biletów mają obowiązywać
najwcześniej od drugiej połowy kwietnia.

– „2 Miasta 30” oraz „2 Miasta 90”.
Ceny biletów elektronicznych pozostaną niższe niż w przypadku biletów
papierowych. Po wprowadzonych
zmianach przejazd liniami „lotniskowymi” będzie możliwy na podstawie
wszystkich biletów ZTM. Wydłużony zostanie również z 7 do 14 dni
termin wyznaczony w wezwaniu do

zapłaty, dla którego obniża się wysokość opłaty dodatkowej.
Zmiany w taryfie ZTM mają zacząć obowiązywać najwcześniej od
drugiej połowy kwietnia.
Ich projekt został przekazany
obecnie do konsultacji ze związkami
zawodowymi.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIE
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HOROSKOP

KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Szykuje się wyjazd
służbowy i trudne negocjacje,
ale uda Ci się osiągnąć sukces.
W domu spodziewaj się przejściowych problemów.
Byk – Twoje życie uczuciowe
zapłonie. Na horyzoncie pojawi się ktoś nowy, kto Cię zauroczy.
Bliźnięta – Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu
koło fortuny zacznie nabierać
rozpędu. Osiągniesz zamierzony cel.
Rak – Sprawy, które wymagają cierpliwości, postaraj się
szybko zakończyć. Wtedy
osiągniesz równowagę w życiu.
Lew – Zaczniesz mocno stąpać po ziemi, ale będziesz odczuwał zadowolenie z życia.
Wszystko pójdzie po Twojej
myśli.
Panna – Postaraj się naprawić
błędy, które wcześniej popełniłaś i wtedy wyjdziesz na
prostą. Podejmiesz właściwą
decyzję.
Waga – Niewykluczone, że
pojawi się okazja na korzystną lokatę. Skorzystaj z rady
kogoś bardziej doświadczonego.
Skorpion – Podejmując ważne życiowe decyzje, kieruj się
przede wszystkim intuicją.
Jeszcze nigdy Cię nie zawiodła.
Strzelec – Wyjazd z ukochaną
osobą – skorzysta na tym
Wasz związek. W pracy dużo
zadań więc nie będzie nudno.
Koziorożec – To będzie dobry
okres pod względem ﬁnansowym. Problemy z pieniędzmi
mają szansą się rozwiązać.
Wodnik – Spotkasz wielką
miłość i wszystko na to wskazuje, że będzie to bardzo poważny związek. Zaufaj sobie.
Ryby – W domu zaczniesz remont, który planowałeś od
dawna. Niestety wprowadzi to
dużo zamieszania w Twoim
życiu.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – kotlety wołowe,
5 – górskie rakiety śnieżne, 5 – kibić, pas,
9 – tura, 11 – taniec z XVI-XVII w.,
12 – grochodrzew, 15 – uzda, uździenica
bez wędzidła, 17 – jadalny orzech włoski, 20 – komórka w Bałtyku, 21 – frywolny taniec, 24 – sztywna tkanina siatkowa, 25 – mit. gr. ojciec Niobe, 28 – wyspa niemiecka na Bałtyku, 29 – dawn.
bezludzie, pustkowie, 32 – silnik,
35 – zgłębnik, 36 – łow. staropolska
nazwa tropiciela, 39 – separacja,
42 – imię męskie, 43 – biały w kinie,
45 – np. Atlantycki, Spokojny, 46 – wybitne zdolności, 47 – wisząca lampa.
PIONOWO: 1 – epoka Rubensa,
2 – dźwięk, 3 – wracał do niej Odyseusz,
4 – kłoda, 5 – narzuta na tapczan, 6 – stawonóg, 7 – feudum, ziemie dane wasalowi, 10 – dany żebrakowi, 13 – środek
cyrku, 14 – pasmo wzgórz nad Jez. Genewskim, 16 – skrót na receptach,
17 – porost na drzewie, 18 – warstwa
włókien w postaci zwoju, 19 – jezioro

w Afryce, 21 – pieszczota, 22 – rewolwer
siedmiostrzałowy, 23 – wielki ojciec kościoła, 26 – państwo w Himalajach,
27 – azdyk, urządzenie do wykrywania
okrętów podwodnych, 30 – małpa wąskonosa, 31 – przodek bydła domowego,
34 – potraw, 35 – mit. gr. żona Likosa,
37 – odm. ochry żelazowej, 38 – wiatr
wiejący w Argentynie, 40 – urodziny zajęcze i owcze, 41 – tatarak, 44 – niewolnik.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40),
otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl.,
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki
„WR 2” zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
nr 889-771-365 – Martynę Kozikowską.
Prawidłowe hasło: „Samotność jest złudzeniem”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma również książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
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| POLECAMY
Danuta Awolusi

Nie mówiąc nikomu

Jodi Picoult

Księga Dwóch Dróg

Izabella Frączyk

Keith Gessen

Kobiety z odzysku

Straszny kraj

Od ostatnich perypetii Zuzki, Felicji i Gośki
minęły 3 lata. Codzienne życie trzech sąsiadujących ze sobą rodzin płynie względnie spokojnym, utartym rytmem, ale jedynie do czasu,
gdy jednej z przyjaciółek przytraﬁa się gorący
romans. Zauroczona ognistym kochankiem
kobieta całkowicie traci głowę, czym komplikuje życie zarówno sobie, jak i wszystkim wokół. Musi minąć wiele dni okupionych stresem
i łzami, zanim sprawy jako tako się wyjaśnią.
Niestety, na horyzoncie pojawi się wróg, który
skomplikuje sytuację jeszcze bardziej.
Kontynuacja bestsellerowej serii „Kobiety
z odzysku”. Ponowne spotkanie z przyjaciółkami przyniesie wiele niespodzianek, zwłaszcza
że w ich szeregi wkroczy sympatyczna Agata.
Dziewczyna, która uciekła sprzed ołtarza.
Izabella Frączyk – absolwentka Akademii
Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły
Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Pisarstwem zajmuje się od 2009 roku.
Dotychczas wydała kilkanaście bestsellerowych powieści obyczajowych, między innymi
trylogię „Stajnia w Pieńkach”, serie „Śnieżna
Grań” i „Kobiety z odzysku” oraz dwutomowy
cykl „Wszystko nie tak”. Wszystkie pozycje spotkały się z gorącym przyjęciem czytelników.

Fantastyczny portret współczesnej Rosji
oczami emigranta, który wraca do Moskwy,
żeby zaopiekować się babcią.
Współczesna powieść o Rosji i Ameryce,
o tym, gdzie kończy się polityczny protest a zaczyna życiowy kompromis – lekka i zabawna,
ale bardzo ważna.
Gdy starszy brat Andreja Kaplana, Dima, naciska, żeby ten wrócił do Moskwy i zaopiekował
się podupadającą na zdrowiu babcią, Andrej
musi porzucić swoje życie w Nowym Jorku. To
o tyle łatwiejsze, że jego dziewczyna przestała
odpowiadać na wiadomości, a promotor doktoratu ze slawistyki raczej nie roztacza przed
nim perspektyw jakiejkolwiek sensownej pracy.
Jest lato 2008, stan konta Andreja systematycznie topnieje, więc ten szybko uznaje, że parę
miesięcy w Moskwie to może faktycznie to,
czego w tej chwili potrzebuje. Podnajmuje więc
swoje lokum na Brooklynie, pakuje sprzęt do
hokeja i przeprowadza się do mieszkania, które jego babka dostała w prezencie od Stalina.
Mieszkająca w nim 90-latka czuje się samotna,
bo przeżyła i męża, i niemal wszystkich swoich
przyjaciół. Przetrwała też trudne czasy komunizmu i była świadkiem agresywnych kapitalistycznych przemian, w wyniku których straciła
swą ukochaną daczę.

Ryzykowne decyzje

Prawda jest lepsza od kłamstwa. Powiedział to ktoś, kto nigdy nie musiał łamać
nią cudzego życia. Czasem boli jak siarczysty policzek, ale co zrobić, jeśli przypomina ostrze noża, wbite aż po rękojeść? Pozostaje jedno wyjście: udawać, że jej nie
ma. Tak się rodzą tajemnice. Niewypowiedziane myśli i pogrzebane nadzieje. Emocje opakowane w milczenie. Złe uczynki.
Nawet ból może być sekretem. Cierpienie,
którego nie widać w oczach ani kącikach
ust, wnika głęboko w człowieka jak nieuleczalna choroba. Lepiej o nim nie mówić,
nie wyjmować ostrza z rany, ryzykując, że
poleje się za dużo krwi.
Nie mówimy jednak wyłącznie
o tajemnicach wielkich i dramatycznych,
o traumach, które zamieniają ludzką
istotę w nieporadne stworzenie. Przecież
każdy z nas ma swoje małe, sekretne bolączki, wstydliwe myśli, nieczyste fantazje,
kontrowersyjne poglądy. Świat nie musi
o tym wiedzieć. Żona też nie, mąż również. Tym bardziej dzieci. Nawet przyjaciele. To, co głęboko ukryte, jest całkiem
niewinne. Nikomu nie szkodzi.
Też tak uważasz? To poznaj historię
Laury i Maksymiliana.

Kim byśmy byli teraz, gdyby nasze życie
potoczyło się zupełnie inaczej?
Dawn Edelstein zna się na śmierci jak
mało kto. Jest doulą od umierania, która
pomaga ludziom oswoić się z tym, co nieuniknione i uporządkować długo odkładane sprawy. Przed laty postawiła swoje
życie do góry nogami: porzuciła pasję,
karierę i miłość, aby w obliczu rodzinnej
tragedii rozpocząć wszystko od nowa.
Ale przychodzi dzień, kiedy znowu staje
na rozdrożu: oto sama musi zmierzyć się
z własną śmiertelnością, podjąć decyzje,
które mogą zaważyć na jej dalszych losach
i zadać sobie pytania, których sama dotąd
unikała. Co ciekawe – w momencie granicznym Dawn nie myśli wcale o mężu, ale
o dawnej miłości – egiptologu i archeologu
Wyatcie Armstrongu. Zszokowana własną
postawą postanawia wrócić do Egiptu, by
kontynuować przerwane niegdyś badania
nad Księgą Dwóch Dróg – najstarszym na
świecie przewodnikiem po zaświatach –
ale również po to, by odszukać Wyatta.
Czy całe nasze życie zależy od podejmowanych przez nas decyzji, czy też nieuchronnie rządzi nami przeznaczenie?

9

www.wiadomoscirudzkie.pl

ogłoszenia | 24.02.2021

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

Zamienię wyremontowane, 2-pokojowe mieszkanie mieszczące się w Rudzie Śl.-Wirku na 3-4pokojowe w Rudzie Śląskiej. Tel. 783-797-439.
Sprzedam działkę – Wirek, 2100 m2. Tel. 790451-125.

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

Godula: sprzedam M-4, 63 m2, IV p, po remoncie; kupię M-3 parter lub I p. Tel. 881-543-505.

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel.
601-292-699.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Pranie tapicerki meblowej, dywanów.SZYBKO
I SOLIDNIE! Tel. 519-639-121.

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

NAUKA
Nauka języka angielskiego, przygotowanie do
egzaminów. Nauczyciel akademicki z dużym doświadczeniem. Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Tel.
601-496-847.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd
do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,500,55 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego). Szukam kogoś do dobrego interesu – tel.
502-687-301.

PRACA

Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprzedam,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691-911-683.

Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.

Różne

Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 797299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro,
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 Słowiańska 57 m2, M-4
Czereśniowa M-4 47 m2 inne atrakcyjne oferty na
www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

MATRYMONIALNE
Emeryt 65 lat poszukuje towarzyszki w podobnym wieku lub młodszej, by wspólnie spędzić miło
czas. Tel. 721-832-196 (preferowany kontakt SMS).

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Haliny Stawinogi

Twój uśmiech, szczerość i dobroć na zawsze pozostanie z nami…
Wyrazy głębokiego współczucia synowi i rodzinie
składają
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy:
Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. 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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej położona jest w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ul. Wyzwolenia obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1238/27 o powierzchni 2167 m2 (użytki: dr, PSIV,
PsV), obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00004628/4.
W dziale III KW nr GL1S/00004628/4 figuruje wpis:
„Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością:
Służebność drogi koniecznej na części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, obejmującej działkę o numerze
geodezyjnym 1238/27 stanowiącą pas gruntu o długości 67 m w linii prostej pomiędzy punktami 2-3-4 oraz 65 m w linii
prostej pomiędzy punktami 1-5, przy jej szerokości 4,5 m w pasie wyznaczonym pomiędzy punktami 1-2-3-4-5-1, zaznaczonymi na wyrysie z mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do opinii biegłego sądowego Krzysztofa Pęskiego z dnia
2 maja 2013 roku – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej obejmującej działkę
o numerze geodezyjnym 1891/54, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (……). Nieruchomość władnąca: na
rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1891/54.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
(symbol planu 39MNUI).
Na przedmiotowej działce wyznaczona została nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Wyzwolenia.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 314.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 1.04.2021 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska. bip.info.pl)
i w terminie do dnia 25.03.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 19.600,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Wyzwolenia” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.0018.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako
jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona,
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. nr 32- 248-75-63.
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Wyciąg z ogłoszenia
o rokowaniach

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Jana Kasprowicza 36

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest
nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Jana Kasprowicza 36, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1688/304 o powierzchni 402 m2, obręb Bielszowice, k.m.4, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00051153/7
(działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów),
zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym
z poddaszem użytkowym w zabudowie bliźniaczej,
o powierzchni użytkowej 80,84 m2.
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie
prostokąta jest położona w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości jest płaski, ogrodzony, częściowo porośnięty trawą, krzewami i kilkoma drzewami. Nieruchomość
posiada uzbrojenie w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe (węglowe).
Z uwagi na stan techniczny budynek wymaga
przeprowadzenia kapitalnego remontu (liczne zawilgocenia i zagrzybienia).
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka
1688/304 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Przedmiotowa działka położona jest w strefie „A”
ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ponadto budynek
przy ul. Jana Kasprowicza 36 ujęty jest w gminnej
ewidencji zabytków miasta Ruda Śląska.
Przetargi przeprowadzone w dniach 28.08.2020 r.,
14.10.2020 r. i 30.11.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 132.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna
jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Rokowania odbędą się w dniu 9.04.2021 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 oraz na stronie internetowej
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 2.04.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 6.600,00 zł, przelewem na
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałekśroda 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek
8.00-14.00 (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą
w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. nr 32 248-75-63.
Oględzin budynku można dokonać w dniu
18.03.2021 r. w godz. 14.00-15.00.
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Piłka nożna

Zapasy

Remisowy sparing Grunwaldu

Zapaśnicy na medal

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Pelagii Kwapulińskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Pelagii Kwapulińskiej, stanowiące działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 2402/29 o powierzchni 853 m2, użytek RIVa,
– 2403/29 o powierzchni 850 m2, użytek RIVa,
– 2404/29 o powierzchni 1344 m2, użytek RIVa,
obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5 (działy III i IV
są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r.
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 35MNII).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 35MNII.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; są nie ogrodzone;
porośnięte dziko rosnącą roślinnością trawiastą. Działki: nr 2402/29 i nr 2403/29 posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, natomiast działka nr 2404/29 posiada nieregularny kształt
jednak umożliwiający optymalne zagospodarowanie i tylko ona posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ulicy Wireckiej.
Dojazd do zbywanych działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej zapewniony jest od strony zachodniej poprzez gminą działkę o numerze geodezyjnym 2394/29, KW GL1S/00011357/5, stanowiącą
drogę wewnętrzną ulicę Pelagii Kwapulińskiej, po której przejazd może odbywać się na zasadach
ogólnych. Dojazd do wszystkich nieruchomości powinien odbywać się z ulicy Pelagii Kwapulińskiej.
W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów.
4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wynoszą:
– dla działki 2402/29 – 163.000,00 zł,
– dla działki 2403/29 – 162.000,00 zł,
– dla działki 2404/29 – 217.000,00 zł,
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2021 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 6.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działki 2402/29 – 8.200,00 zł,
– dla działki 2403/29 – 8.100,00 zł,
– dla działki 2404/29 – 10.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Pelagii Kwapulińskiej, działka nr …” „ 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 8.0016.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Zawodnicy spotkali się na sztucznym
boisku w Sosnowcu.

a w 51. minucie Grunwald podwyższył prowadzenie.
Kamil Skorupa przejął piłkę na połowie przeciwników, wpadł w pole karne i został sfaulowany. Jedenastkę na gola zamienił Dariusz Kot. Z kolei kilkadziesiąt sekund później sprytny strzał z rzutu wolnego
Dawida Skorupy przeszedł obok słupka. W 59. minucie akcję lewą stroną przeprowadził Kamil Skorupa,
dograł do Dawida Ogłozy, który strzelił obok słupka.
Po chwili gospodarze złapali kontakt. Zawodnik Górnika Sosnowiec uciekł prawą stroną, odegrał na
15 metr do kolegi i piłka od Patryka Sobstyla po rykoszecie wpadła do siatki. Na tym jednak nie koniec
emocji. W 67. minucie sosnowiczanie przeprowadzili
szybką akcję i piłka minimalnie nie trafiła celu, jednak
w siatce znalazła się w 78. minucie. Po krótko rozegranym wolnym piłka odbiła się od Damiana Poprawy i zmyliła Rafała Grygiela. W końcówce oba zespoły miały
po dwie szanse – z Grunwaldu Michał Tałady (obrońca
wybił głową) i zawodnik testowany (strzał obok bramki).
0:1 Ogłoza, 19’ – po podaniu Kota
0:2 Kot, 51’ (karny) – po faulu na K. Skorupie
1:2 Flak, 60’ 2:2 Wolf, 78’ (wolny)
Skład Grunwaldu: Lomania (63. Grygiel) – Sobstyl
(78. Burdzik), Poprawa (78. Tałady), Wojtaczka,
K. Skorupa – Kowalczyk, Kubica – Maciaszek (46. zawodnik testowany), D. Skorupa, Ogłoza (63. Kozłowski) – Kot. Trener: Michał Szyguła.
AL

Akrobatyka

Dobry start w Świdnicy

Akrobaci
po raz
kolejny
udowodnili,
że są
w dobrej
formie.

Wyjazd na zawody do Świdnicy okazał się szczęśliwy dla rudzkich akrobatów. „Starsi” zawodnicy
w pięknym stylu rozpoczęli sezon podczas Międzynarodowego Turnieju Wiosny w Akrobatyce Sportowej
im. Henryka Chmielewskiego. Oprócz wysokich wyników w poszczególnych kategoriach rudzki KPKS
Halemba zajął 3. miejsce wśród 24 drużyn, które stanęły do rywalizacji.
WYNIKI:
Dwójki mieszane kat. youth: 1. miejsce – Natalia
Dziób i David Biliaiev, 2. miejsce – Julia Jessel i Szymon Jaworek.

Foto: KPKS Halemba

Aleksander Czarnota z trenerem Tomaszem Garczyńskim.

Remisem 2:2 zakończyło się weekendowe spotkanie GKS-u Grunwald Ruda Śląska z Górnikiem Sosnowiec. Podczas wyjazdowego sparingu na sztucznym boisku zawodnicy z Halemby zmierzyli się z piłkarzami grającymi w klasie A.
Spotkanie już na początku zapowiadało się dobrze
dla zawodników Grunwaldu, ponieważ w 4. minucie
Dariusz Kot przejął zagraną przez obrońcę Górnika
piłkę i w sytuacji sam na sam strzelił centymetry obok
dalszego słupka. W odpowiedzi gospodarze byli bliscy
otwarcia wyniku. Napastnik Górnika wykorzystał nieporozumienie stoperów Grunwaldu i wyszedł sam na
sam z Erykiem Lomanią. Zawodnik tak długo zbierał
się do oddania strzału, że Patryk Sobstyl przeszkodził
mu i piłka padła łupem bramkarza. Z kolei w 9. minucie w pole karne zapędził się Jakub Kubica, a bramkarz sparował jego strzał na róg. Po chwili bramkarz
miejscowych również odbił piłkę po strzale Krzysztofa Maciaszka z rzutu wolnego. W kolejnej akcji Grunwaldu Michał Kowalczyk z pierwszej piłki wymienił
podanie z Dawidem Ogłozą i uderzył tuż obok dalszego słupka. Kilka minut później po zagraniu Krzysztofa
Maciaszka „Kowal” przerzucił sobie piłkę zza pleców
i uderzył ponownie obok słupka.
Mimo to, w 19. minucie spotkania Grunwald wyszedł na prowadzenie. Jakub Wojtaczka z własnej połowy zagrał do Dariusza Kota, ten przerzucił piłkę do
Dawida Ogłozy za plecy obrońców i w sytuacji sam na
sam nie dał szans bramkarzowi. Później to przeciwnicy wyszli na prowadzenie. W 30. minucie po rzucie
wolnym piłkę zmierzającą w kierunku bramki wybił
głową Kamil Skorupa. Po dośrodkowaniu na długi słupek zawodnika Górnika uprzedził Eryk Lomania,
a strzał z wolnego przeszedł nad bramką. W 45. minucie sparingu Dawid Ogłoza miał szansę, ale jego strzał
na róg zablokował obrońca. Pierwsza połowa zakończyła się przewagą Grunwaldu.
Natomiast drugą część spotkania sosnowiczanie
rozpoczęli od strzału zza szesnastki nad bramką,

Foto: GKS Grunwald Ruda Śląska

Górnik Sosnowiec 2:2 Grunwald Ruda Śląska (0:1)

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym, który odbył się w miniony weekend w Siedlcach, należał do udanych dla rudzianina. Aleksander
Czarnota z ZKS Slavia Ruda Śląska zajął 2. miejsce
w kategorii do 92 kg.
Z kolei w niedzielę (14.02) dobrze spisał się Vasyl
Stepa, reprezentujący KS Pogoń Ruda Śląska, który
podczas Pucharu Polski Seniorów w zapasach w stylu
klasycznym w Radomiu wywalczył brązowy medal.
O krok od medalu byli też inni zapaśnicy klubu. Jednym z nich był Filip Chrząszcz. Przez fatalny błąd
sędziego, który nie zaliczył rzutu i nie odklepał położenia na łopatki, zawodnik zakończył z wynikiem 7:7
i wrócił do Rudy Śląskiej bez medalu.
AL

sport | 24.02.2021

Dwójki kobiet kat. youth: 2. miejsce – Maja Mrozek
i Laura Tronina.
Trójki kobiet kat. youth: 1. miejsce – Nadia Witek,
Zuzanna Klapuch i Lena Niedobecka, 32. miejsce
– Magdalena Klein, Wiktoria Szymańska i Dominika
Włodarz.
Trójki kobiet, kat. 11-16 lat: 1. miejsce – Emilia
Wodyk, Emilia Biernat i Emilia Urbańska, 6. miejsce
– Natalia Rudzka, Martyna Kahl i Amelia Ksiniewicz,
7. miejsce – Zuzanna Krawieczek, Milena Gabrysiak
oraz Dagmara Piktas.
AL
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KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
– SZANSA NA SZKOLENIA
DLA RUDZKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W latach 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego łączną kwotę ponad 4 mln złotych i podpisał
ponad 300 umów z rudzkimi pracodawcami! W zeszłym tygodniu ogłoszono kolejny nabór wniosków.
Rolą KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Niski poziom bezrobocia, a tym
samym kurczące się zasoby specjalistów
na rynku, przekładają się na zwiększoną
konkurencję w zakresie pozyskania pracowników. W sytuacji niemożności pozyskania nowych pracowników np. reprezentujących zawody deficytowe, wyjściem
alternatywnym staje się podniesienie
kompetencji dotychczasowej kadry pracowniczej. Odpowiedzią na zapotrzebowanie w tym obszarze są nabory w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W bieżącym roku Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej udało się
pozyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 728 900,00 zł. Te środki
czekają na rudzkich pracodawców i ich
pracowników.
Kto może wnioskować?
O wsparcie w ramach KFS może
wnioskować pracodawca mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności
na terenie Rudy Śląskiej oraz spełniający warunki do objęcia pomocą de minimis.
Jeśli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie 100% kosztów
kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego

wynagrodzenia w danym roku na jednego
uczestnika. Małym, średnim i dużym firmom przysługuje możliwość uzyskania
dofinansowania 80% kosztów kształcenia
ustawicznego, nie więcej jednak niż do
wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (20% kosztów pokrywa pracodawca).
O czym należy pamiętać?
Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy, który corocznie
ustala priorytety wydatkowania środków
KFS. Wnioski pracodawców, które spełniają co najmniej jeden z poniżej wymienionych priorytetów, mają pierwszeństwo
w uzyskaniu wsparcia:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego
osób zatrudnionych w firmach, które
na skutek obostrzeń zapobiegających
rozprzestrzenianiu
się
choroby
COVID-19, musiały ograniczyć swoją
działalność;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego
pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, prywatnych
domów opieki oraz innych placówek
dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19
lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego
przebiegu tej choroby;

Beata Płaczek,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej
Kiedy w 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej rozpoczynał działania związane z wdrażaniem i upowszechnianiem Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nikt nie
spodziewał się takiej skali zainteresowania
kształceniem ustawicznym wśród rudzkich
pracodawców i pracowników.
Działania Powiatowych Urzędów Pracy zazwyczaj kojarzone są ze wsparciem
udzielanym osobom bezrobotnym, polegającym na oferowaniu im szeregu usług i instrumentów umożliwiających powrót na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia. Warto
podkreślić, że KFS to jedyna forma wsparcia, jaką powiatowe urzędy pracy mogą adresować do osób pracujących, aktywnych na rynku.
Kilkaset rudzkich firm, które z powodzeniem korzystało ze środków KFS na przestrzeni ostatnich lat, zwiększyło dzięki niemu inwestycję w potencjał kadrowy, poprawiając sytuację przedsiębiorstwa i pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Niektóre firmy korzystają z tych środków wielokrotnie, a informacje zwrotne, dochodzące do Urzędu z lokalnego rynku pracy, prezentowane w trakcie paneli dyskusyjnych czy „Dni Otwartych z KFS”, dowodzą efektywności i celowości takiego wsparcia. Dzięki szkoleniom wielu rudzkich pracowników utrzymało swoje zatrudnienie,
podnosząc kompetencje i wiedzę, z korzyścią dla siebie i swojego pracodawcy.
Serdecznie zapraszam rudzkich pracodawców do udziału w ogłoszonym na stronie
internetowej Urzędu naborze wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Warto się pospieszyć.

3. wsparcie zawodowego kształcenia
ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie
zawodach deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego
osób po 45. roku życia;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego dla
osób powracających na rynek pracy
po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego
w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi
pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego
osób, które nie posiadają świadectwa
ukończenia szkoły lub świadectwa
dojrzałości;
8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
bądź osób mających zamiar podjęcia
się tego zajęcia, opiekunów praktyk
zawodowych i opiekunów stażu
uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania muszą
zostać rozpoczęte, a środki muszą zostać
wydatkowane w roku, na który zostały
przyznane. Dopuszcza się możliwość finansowania form kształcenia, które roz-

poczynają się w terminie do ostatniego
dnia lutego następnego roku.
W jaki sposób można wnioskować
o wsparcie z KFS?
Nabory wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ogłaszane
są na stronie internetowej Powiatowego
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej:
https://rudaslaska.praca.gov.pl/. Można
tam znaleźć regulamin przyznawania
wsparcia, wzór wniosku i wszystkie niezbędne załączniki.
Aktualny nabór rozpoczął się 22.02.,
a zakończy 5.03.2021 roku. O przyznaniu
wsparcia decyduje kolejność złożenia
wniosku.
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego środki mogą być wydatkowane na: określenie potrzeb pracodawcy
w zakresie kształcenia ustawicznego
w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
kursy i studia podyplomowe, egzaminy,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem.
Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy Urzędu, dostępni
pod nr telefonów: 32 771-59-12,
32 771-59-17, w godzinach od 8.00 do
12.00 i od 12.30 do 16.00.

Bożena Rolnik,
właścicielka salonu fryzjerskiego
Prowadzę salon fryzjerski przy ulicy
Ks. Niedzieli 16. Oferujemy strzyżenie damskie, męskie, a także dziecięce, farbowanie,
rozjaśnianie, balejaże i cały wachlarz innych
usług fryzjerskich.
W mojej długoletniej przygodzie z fryzjerstwem, zawsze starałam się wyróżnić na rynku. Dzięki temu zdobyłam grono wiernych klientów. Ale w tej branży nie można osiąść na laurach. Branża fryzjerska jest
niezwykle dynamiczna. Konkurencja nie śpi, a szkolenia są drogie. Jednocześnie
– trudno mi wyobrazić sobie dobrze prosperującą firmę, która nie inwestuje w pracowników. Skąd wziąć środki na szkolenia? Z pomocą przychodzi Krajowy Fundusz
Szkoleniowy.
Korzystam z możliwości, jakie dają środki KFS, każdego roku, począwszy od
2014 (z wyjątkiem 2018 r.). Złożyłam łącznie 10 wniosków, pozyskując w ten sposób, dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, łączną kwotę
ponad 32 000,00 zł. Z profesjonalnych szkoleń korzystałam zarówno ja, jak i moi
pracownicy. Efekty są widoczne głównie w obszarze satysfakcji naszych klientów.
Opinia o salonie na naszej stronie w mediach społecznościowych wynosi 5/5.
Zachęcam rudzkich pracodawców do skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki tym szkoleniom, zaangażowaniu i pasji, jesteśmy zawsze
„na czasie”, zgodnie z najnowszymi trendami fryzjerskimi. Bo fryzjerstwo to nie
tylko rzemiosło, to sztuka – wymagająca indywidualnego podejścia do każdego
klienta.

dr hab. Rafał Muster,
prof. UŚ. zastępca dyrektora
Instytutu Socjologii ds. Nauki
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach
Nie mam wątpliwości, co do istotnego znaczenia Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w zakresie realizacji
polityki aktywizacji rynku pracy. Instrumenty wsparcia oferowane przez
KFS w postaci szkoleń czy studiów podyplomowych, kierowane są wprawdzie do pracodawców i pracowników,
jednak w wielu przypadkach możliwość wzięcia udziału w szkoleniach
pozwala na swoistą ucieczkę przed
bezrobociem.
W obecnych czasach szczególnego
znaczenia nabiera konieczność nieustannego dostosowywania kwalifikacji zawodowych do zmieniających się
realiów rynku pracy. Dotyczy to nie
tylko osób bezrobotnych, które poszukują odpowiedniego dla siebie zatrudnienia, ale także pracujących i wreszcie
samych pracodawców. W literaturze
naukowej od lat używa się terminu life
long learning, który odnosi się do konieczności uczenia się przez całe życie
i dostosowywania do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy.
Niewątpliwie jednym z kluczowych
elementów dostosowywania kwalifikacji do potrzeb rynkowych są dobrej jakości szkolenia i studia podyplomowe.
Brak świadomie realizowanej strategii
rozwoju zasobów ludzkich utrudni uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to praktycznie każdej
branży.
Co więcej – pracodawcy powinni
pamiętać, że ich pracownicy oczekują
możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych. Przy czym można sformułować tezę, że im wyższy poziom wykształcenia, tym większe oczekiwania
wobec możliwości podnoszenia kompetencji. Z kolei brak możliwości rozwoju zawodowego jest jedną z częstszych przyczyn determinujących podjęcie decyzji o zmianie miejsca pracy.
Możliwość kształcenia ustawicznego
jest jednym z istotniejszych czynników
wpływających na satysfakcję z pracy
i motywację do niej, obniżającym jednocześnie wskaźniki fluktuacji personelu w firmie.

