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WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 14 marca 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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GÓRNICTWO

– Stoimy na stanowisku, że do rozmów powinni być włączone samorządy wszystkich gmin górniczych, przedstawiciele firm okołogórniczych oraz
wszystkie zainteresowane strony, które
będą miały wpływ na dalszy rozwój
regionów górniczych w kraju – podkreśliła podczas konferencji prasowej
Anna Hetman, prezydent JastrzębiaZdroju i przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
Sygnatariusze stanowiska, które
podpisane zostało w Rudzie Śląskiej
jako największej gminy górniczej,
zwrócili uwagę na to, że ze względu
na bezprecedensową skalę zmian, które mogą nastąpić, niezbędny jest szeroki dialog i wypracowanie nowych
kierunków rozwojowych, rozwiązań
zaradczych i działań osłonowych
w jak najszerszym gronie. – Tylko

Okrągły stół dla przyszłości Śląska
w ten sposób unikniemy kryzysu, który
już wkrótce może dotknąć nasz region.
Stąd też wzywamy do powołania „śląskiego okrągłego stołu”, przy którym
zasiądzie nie tylko strona rządowa
i społeczna, ale także podmioty, które
zostały pominięte, w szczególności samorządy i firmy okołogórnicze – podkreśla Piotr Kuczera, przewodniczący
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
prezydent Rybnika. – Chcemy wysłuchać różnych głosów i uzgodnić wspólne cele dalszych działań, a także przystąpić do wspólnych prac nad dokumentem, który umożliwi przekształcenie naszego regionu w taki sposób,
aby wykorzystać jego potencjał
i wzmocnić dalszy rozwój – dodaje
Piotr Kuczera.
Inicjatorzy stanowiska wyrażają
w nim zadowolenie z faktu, iż strona
rządowa i społeczna zbliżają się do
osiągnięcia porozumienia i wypracowania tzw. umowy społecznej. Jednocześnie podkreślają, że proces ten odbywa się z pominięciem innych zainteresowanych stron.
Na Śląsku mieszka ok. 4,5 mln ludzi, z czego zatrudnieni w kopalniach
górnicy to ok. 83 tys. osób, co stanowi
niecałe 2 proc. mieszkańców. Z kolei
nawet 400 tys. osób, czyli blisko
10 proc. mieszkańców, jest związanych z górnictwem pośrednio i współpraca z tym sektorem to główne źródło

ich utrzymania. – Dopiero w tym kontekście widać prawdziwą skalę wyzwań oraz liczbę zagrożonych miejsc
pracy, a także wymiar możliwego kryzysu gospodarczego i społecznego
– wyjaśnia Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
– Ten kryzys wywołany może zostać
nie tylko przez wysokie bezrobocie, ale
także obniżenie dochodów z podatków
PIT, CIT, czy też od nieruchomości, a to
głównie z nich samorządy finansują
bieżącą działalność – dodaje.
O tym, jak ważne jest wypracowanie jak najszybciej rozwiązań dla całego Śląska, przekonana jest także Anna
Hetman, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju. – Jesteśmy w przededniu gwałtownych
przemian, które nastąpią w naszym regionie i w Polsce. Od decyzji, które teraz podejmiemy, zależy przyszłość
gmin górniczych w Polsce – wskazuje
Anna Hetman. – Transformacja przyniesie najwięcej pożytku wtedy, kiedy
będziemy szeroko rozmawiać na ten
temat. Tylko w ten sposób zminimalizujemy jej skutki społeczne i gospodarcze
– dodaje.
W przyjętym dokumencie przeczytać można, jak ważne jest włączenie
w proces podejmowania decyzji, poza
samorządami lokalnymi, również in-

POMOC SPOŁECZNA
Ruda Śląska podejmie
kolejne działania dotyczące
zwalczania przemocy
w rodzinie. Podczas sesji Rady
Miasta radni przyjęli program,
który pozwoli na wdrażanie
efektywnych i zintegrowanych
działań w tym zakresie.
Program realizowany
będzie w latach 2021-2025
i jest kontynuacją inicjatyw
realizowanych w latach
2015-2020.
– Przemoc domowa jest problemem dotykającym wielu rodzin. Tego zjawiska nie
można lekceważyć – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
– Każdego roku w Polsce odnotowuje się
około 90 tysięcy osób, które doświadczają
przemocy domowej. Są to przede wszystkim kobiety, ale również dzieci i mężczyźni.
Dlatego tak ważna jest walka z przemocą
i zapobieganie jej, a w szczególności
ochrona osób nią dotkniętych – dodaje.
– Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie ma przyczynić się do przeciwdziałania i zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegać jej skutkom

Foto: UM Ruda Śląska

W Rudzie Śląskiej (1.03)
podpisany został apel do
premiera i rządu w sprawie
powołania tzw. śląskiego
okrągłego stołu. Wspólne
stanowisko przedstawili
samorządowcy zrzeszeni
w Śląskim Związku Gmin
i Powiatów oraz Stowarzyszeniu
Gmin Górniczych w Polsce,
a także przedstawiciele Górniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej.

Apel został podpisany przez samorządowców
oraz przedstawicieli Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

stytucji zrzeszających firmy okołogórnicze i inne podmioty działające w regionie. To właśnie te przedsiębiorstwa
posiadają unikalny know-how, relacje
międzynarodowe, a także, co istotne,
zidentyfikowały już obszary, w których mogłyby z powodzeniem kontynuować swoją działalność przy wsparciu rządu.
– Sektor górniczy to nie tylko wydobywanie węgla, ale także produkcja
maszyn i urządzeń górniczych, specjalistyczne usługi, czy też instytuty naukowo-badawcze. Aby móc przygotować jakikolwiek program, w pracach
nad nim muszą uczestniczyć wszystkie
strony, które mogą być objęte skutkami
przemian. Dlatego, oprócz dwustronnego porozumienia, potrzebna jest
szeroka umowa społeczna, która
uwzględni interesy samorządów lokal-

nych i całego przemysłu górniczego
– zastrzega Janusz Olszowski, prezes
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Jak wskazują samorządowcy, zrzeszeni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniu Gmin
Górniczych w Polsce, propozycja powołania „okrągłego stołu” to inicjatywa, która powinna być realizowana
równolegle do toczonych przez stronę
rządową i społeczną negocjacji dotyczących tzw. umowy społecznej. – Toczące się rozmowy dotyczą głównie
spraw osłonowych dla zatrudnionych
górników. My patrzymy szerzej, potrzeba nam bowiem rozwiązań dla całych lokalnych społeczności, a także
dla całej branży okołogórniczej – podkreśla Anna Hetman.
JO

Stop przemocy w rodzinie

– zaznacza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Efektem działań zawartych
w programie będzie m.in. udzielanie profesjonalnej pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc, a także zwiększenie kompetencji osób, które pomagają rodzinom dotkniętym przemocą. W ramach programu
przewidywane są działania profilaktyczne
i edukacyjne. Jego celem jest również
zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie w naszym mieście
– wylicza.
Monitorowanie programu odbywać się
będzie na podstawie corocznego sprawozdania z wykonania zadań, w tym osiągniętych efektów, które będzie składane przez
instytucje i organizacje powołane do przeciwdziałania przemocy w rodzinie do dnia
15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym. Oprócz MOPS-u zaangażowani są przede wszystkim: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, Straż Miejska,
Prokuratura Rejonowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpital Miejski, Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej przy Sądzie Rejonowym, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Izba

Wytrzeźwień, Wydział Oświaty, Wydział
Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Warto podkreślić, że w 2017 roku prokuratura w Rudzie Śląskiej nadzorowała
282 postępowania w związku z przemocą
w rodzinie. W 2018 r. było 236, w 2019 r.
– 265, a w 2020 r. – 212 postępowań. Z kolei liczba osób, wobec których zachodziło
podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie, wynosiła: w 2017 r. – 278 kobiet, 20 mężczyzn i 255 dzieci, w 2018 r.
– 237 kobiet, 20 mężczyzn i 198 dzieci,
w 2019 r. – 212 kobiet, 26 mężczyzn
i 153 dzieci, w 2020 r. – 211 kobiet,
31 mężczyzn, 167 dzieci.
Przedstawiciele instytucji uprawnionych do wdrażania procedury poprzez spisywanie formularza „Niebieska Karta – A”
od 2017 r. do 2019 r. wdrożyli 498 nowych
procedur „Niebieskie Karty”. W okresie
tych trzech lat prowadzone były łącznie
894 procedury (w tym wszczęte w latach
2011-2019). Z zebranych danych za lata
2017-2019 wynika, że liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” kształtowała się w następujący sposób: w 2017 r.
– 340, w 2018 r. – 288, w 2019 r. – 270,
a w 2020 r. – 275.
AL

OGŁOSZENIE

REHABILITACJA

Marcin w grudniu 2016 roku zapadł w śpiączkę i przez dwa
miesiące walczył o życie w rudzkim szpitalu. Dziś, po wybudzeniu, walczy o sprawność, gdzie z każdym miesiącem robi
postępy. By było to możliwe, potrzebne są czas i pieniądze
na dalszą rehabilitację. Liczy się każda złotówka.

Zawalcz o sprawność Marcina!

Przekaż 1%

KRS: 0000 350 393, cel szczegółowy:
Minakowski Marcin

Wyślij tradycyjny przekaz pieniężny na konto naszej fundacji Bank
Spółdzielczy we Włoszczowie 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001
tytuł przelewu – Minakowski Marcin

www.jestesmyblisko.pl
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JUBILEUSZ

– Udział szkoły w programie to nie tylko
patronat prestiżowego partnera, lecz także
możliwość wyposażenia pracowni nauki
zawodu w symulatory, panele dydaktyczne,
narzędzia i części samochodowe pozwalające uczniom lepiej przygotować się do
egzaminów zawodowych i przyszłej pracy
– podkreśla Paweł Ciepliński, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Bytomiu.
Uczniowie i nauczyciele zawodu Technikum nr 1 dzięki współpracy z firmą To-

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Foto: arch. Zespołu Szkół nr 1

15 lat z Toyotą

Foto: arch. Zespołu Szkół nr 1

23 lutego minęło 15 lat od
podpisania porozumienia
o współpracy pomiędzy
Zespołem Szkół nr 1
w Rudzie Śląskiej a firmą
Toyota. Umowa ta pozwoliła
na przystąpienie do
edukacyjnego programu
Toyoty i umożliwiła
otwarcie nowego kierunku
kształcenia – technik
pojazdów samochodowych.

OGŁOSZENIA

15 lat temu w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu rozpoczęła się współpraca z firmą Toyota.

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

yota rozwijają swoją wiedzę i umiejętności
podczas szkoleń oraz w trakcie pokazów
produktowych. Mają również możliwość
zdobycia certyfikatu „Technik Toyoty”,
udziału w wycieczkach przedmiotowych
do polskiej fabryki Toyoty czy odbycia
praktyk zawodowych w salonach samochodowych na całym Śląsku. Ponadto
dzięki współpracy doposażona została baza dydaktyczna Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej. – Uczniowie mogą korzystać

m.in. z symulatorów silników, zestawów
ćwiczeniowych wykorzystywanych w diagnostyce pojazdów samochodowych, elementów wyposażenia elektrycznego samochodów Toyota, stanowisk do ćwiczeń
z elektroniki i automatyki cyfrowej, oscyloskopów, testerów, modeli i przekrojów silników, elementów napędu i ogniw paliwowych, mierników oraz innych narzędzi
i urządzeń pomiarowych – wylicza Paweł
Ciepliński. W ramach współpracy pracow-

nia została też wyposażona w meble i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.
Przez to uczniowie i nauczyciele mają stały dostęp do dokumentacji technicznej pojazdów japońskiego producenta. Uczniowie kierunku technik pojazdów samochodowych korzystają także z pomieszczeń
Regionalnego Centrum Szkoleniowego
Toyota, które zostało utworzone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie
Śląskiej.
Joanna Oreł

Ilość miejsc
ograniczona

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zapisy tel. 32 340-46-76

EDUKACJA

Statystycznie najlepsi uczniowie
Badania zostały przeprowadzone na
przełomie roku wśród młodzieży w wieku
17-20 lat, mieszkającej na Śląsku oraz
w Kalifornii. Anna Rzepka, Kaja Firecka
i Kacper Choma, uczniowie Zespołu Szkół
nr 3 w Rudzie Śląskiej przygotowali dwujęzyczną ankietę, składającą się z 24 pytań,
a następnie przeprowadzili ją online. Respondenci mieli za zadanie odpowiedzieć
na pytania dotyczące zakupów oraz związanych ze świadomością powstawania odpadów. Uczniowie z Rudy Śląskiej wykazali
w ten sposób, że zarówno młodzież
w USA, jak i w Polsce zdaje sobie sprawę
z tego, że to, co kupuje, wpływa na środowisko i powstawanie odpadów. W badaniu
wzięło udział w sumie ok. 200 osób.
Anna Rzepka, Kaja Firecka i Kacper
Choma przygotowali także plakat nauko-

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
Foto: mat. pras. ZS nr 3

Uczniowie Zespół Szkół
nr 3 zajęli drugie miejsce
w etapie krajowym
Międzynarodowego
Konkursu Umiejętności
Statystycznych.
Samodzielnie przeprowadzili
oni dwujęzyczne ankiety
wśród młodzieży
mieszkającej w Polsce i USA.
Dotyczyło ono związku
pomiędzy nawykami
zakupowymi młodych
osób a świadomością
powstawania odpadów.

Ankietę przygotowali Anna Rzepka, Kaja Firecka i Kacper Choma
pod okiem nauczycielki Karoliny Bąk.

wy pt. „Nawyki zakupowe młodzieży
a powstawanie odpadów – badanie ankietowe wśród nastolatków na Śląsku i w stanie Kalifornia”. Dzięki swojej pracy zajęli
oni II miejsce w Międzynarodowym Kon-

kursie Umiejętności Statystycznych na
etapie
krajowym!
Przygotowaniem
uczniów do badań i konkursu zajęła się
Karolina Bąk, nauczycielka przedmiotów
zawodowych spedycyjnych w ZS nr 3.JO

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów dotyczących oddania w:
• użyczenie terenu przy ul. Wolności,
• najem lokalu użytkowego przy
ul. Przedszkolnej 6,
• najem gruntu przy ul. Kr. Jadwigi 5
• najem gruntu pod garażem murowanym położonym przy ul. S. Żeromskiego,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie
umów użyczenia terenu, najmu lokalu i najmu gruntu na czas oznaczony
1 roku i 3 lat.
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REMONTY DRÓG

Drogowców można było zobaczyć
w minionych tygodniach w kilku miejscach miasta. Remonty przeprowadzono m.in. przy ul. Starej, Katowickiej oraz Kochłowickiej. – W lutym br.
naprawiane były drogi w całym mieście, w miejscach gdzie ujawniły się
ubytki. Cząstkowe remonty dróg wyko-

nywane są w ramach remontów bieżących i według bieżących potrzeb – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy
rudzkiego magistratu.
Dużym problemem dla mieszkańców są także drogi gruntowe, które np.
prowadzą do ich osiedla lub posesji.
Zarówno do naszej redakcji, jak i do
radnych dotarło sporo zgłoszeń dotyczących ulicy Podlaskiej w Halembie.
– Od 2006 roku interweniuję w tej
sprawie i zgłaszam do Urzędu Miasta.
Wysłałem szereg pism i rozmawiałem
na ten temat także z władzami miasta.
Droga miała być zrobiona do
2019/2020 roku. Tymczasem nadal
musimy się męczyć z jej fatalnym stanem – podkreśla pan Mirosław, jeden
z mieszkańców ulicy Podlaskiej.
Interpelacje w tej sprawie zgłosili
m.in. radni Witold Hanke, Łukasz
Wodarski oraz Wioletta Tkocz. Podobne problemy zasygnalizowali także mieszkańcy ul. Nowowiejskiej
w Halembie. O tej drodze gruntowej
pisaliśmy już dwa lata temu. – Niestety od tego czasu nic się nie zmieniło.
Co roku wiosną, po wybłaganej interwencji łatania dziur, przyjedzie firma
na cały dzień zasypać kilka dziur, które
po pierwszym deszczu znów się poja-

wiają – mówi pan Bartosz, mieszkaniec ul. Nowowiejskiej.
Przedstawiciele Urzędu Miasta podkreślają, że drogi gruntowe także zostaną ujęte w harmonogramie prac naprawczych, ale dopiero wtedy, gdy ich
nawierzchnie będą suche. – W związku
z tym docelowa naprawa dróg o nawierzchni gruntowej przeprowadzona
zostanie w okresie wiosennym przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Do tej pory ubytki uzupełniane będą doraźnie, co jednak również wymaga przynajmniej częściowego obeschnięcia gruntu – wyjaśnia
Adam Nowak.
Jest jednak dobra informacja dla
mieszkańców ulicy Podlaskiej. – Na
Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
otrzymaliśmy informację na temat ulicy Podlaskiej, o której ostatnio głośno
było w mediach społecznościowych.
Po osuszeniu drogi nawierzchnia zostanie tymczasowo utwardzona, natomiast pod koniec roku 2021 rozpocznie się dwuletnie zadanie inwestycyjne
,,Rozbudowa ulicy Podlaskiej” na
łączną kwotę 4.260.920,00 zł – przekazał interweniujący w tej sprawie
radny Łukasz Wodarski.
Joanna Oreł

Foto: arch. prywatne

Drogi dziurawe jak szwajcarski ser

Ulica Podlaska na razie zostanie utwardzona, później szykuje się jej rozbudowa.

Foto: arch. prywatne

Wyższe temperatury
za oknem, a co za tym
idzie roztopy, sprawiły,
że po śniegu nie ma
ani śladu. Niestety jego
brak odsłonił prawdę
o niektórych rudzkich
drogach. W wielu z nich
po okresie zimowym
są ubytki, a drogi
gruntowe toną w błocie.
W tej chwili urzędnicy
przeprowadzają
inwentaryzację
stanu nawierzchni
w naszym mieście
i kolejne dziury są łatane.

Mieszkańcy m.in. ul. Nowowiejskiej muszą poczekać aż drogi obeschną,
wówczas ubytki będą uzupełniane.

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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SZPITAL MIEJSKI

KORONAWIRUS

Odwiedziny na Neonatologii

Odwiedziny są możliwe po upływie
jednego tygodnia od przyjęcia drugiej
dawki szczepionki. Godziny odwiedzin należy ustalić z personelem oddziału pod numerem telefonu 32 77959-06. Rodzic każdorazowo musi pokazać zaświadczenie o zaszczepieniu
się, nie może też mieć żadnych objawów infekcji. Przy wejściu na Oddział
Neonatologiczny odwiedzający otrzymują maseczkę oraz fartuch. Maksymalnie na sali mogą przebywać dwie
osoby. Jeżeli chodzi o kangurowanie,
które jest częstym elementem wizyt
na Oddziale Neonatologicznym, to
jest ono ustalane na bieżąco z personelem.
Sporo przyszłych rodziców ma również wątpliwości, jeśli chodzi o porody rodzinne w dobie epidemii. Taka
możliwość istnieje w rudzkim szpitalu, ale po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze osoba towarzysząca może uczestniczyć tylko przy
porodzie naturalnym, nie jest to możliwe przy cięciu cesarskim. Po drugie
ojciec dziecka lub inna osoba może
uczestniczyć w porodzie dopiero od
momentu wskazanego przez zespół
sali porodowej i po przejściu testu na
COVID-19 (koszt to 100 zł). Wynik

,,Poluzowanie” obostrzeń na kolejne dwa tygodnie, zaostrzenie zasad
bezpieczeństwa w woj. warmińsko-mazurskim oraz kwarantanna dla
osób przyjeżdżających z Czech i Słowacji, a także zakaz zakrywania twarzy m.in. przyłbicami i chustami. Od 27 lutego możliwe jest używanie
wyłącznie maseczek. To najważniejsze zmiany, które zostały ogłoszone
w ubiegłym tygodniu przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Istnieje możliwość odwiedzin na Oddziale Neonatologicznym, ale tylko, gdy rodzic,
chcący spotkać się z rodziną lub dzieckiem, jest zaszczepiony.

testu oczywiście musi być negatywny.
Podczas przebywania na sali porodowej osoba towarzysząca powinna mieć
założoną maseczkę oraz fartuch
ochronny. Po porodzie i dwugodzinnej

obserwacji mamy i dziecka oraz
wspólnie spędzonym czasie, w momencie przenosin na Oddział Położniczy osoba towarzysząca musi opuścić
szpital.
Joanna Oreł

SZCZEPIENIA

Wkrótce ruszą kolejne szczepienia

Dotychczas ponad milion Polaków zaszczepionych zostało na koronawirusa (dwie dawki szczepionki). Natomiast rząd planuje, że do końca marca 3 mln obywateli zostanie zaszczepionych pierwszą lub pierwszą i drugą
dawką. Oczywiście wszystko zależy od dostaw szczepionek do naszego kraju. Jeżeli chodzi o Rudę Śląską, to
przeciwko COVID-19 zaszczepionych zostało 9,5 tys. mieszkańców, w tym 3,3 tys. osób otrzymało drugą dawkę
szczepionki (dane z ubiegłego tygodnia).
– Obecnie nasz szpital miejski kończy szczepienie osób z grupy „zero”
(3840 osób – pierwszą i drugą dawką
– przyp. red.). Z kolei od ubiegłego tygodnia trwa akcja szczepienia nauczycieli. Szczepienia w naszym mieście są
realizowane na bieżąco, jednak z powodu małych dostaw szczepionek
z Agencji Rezerw Materiałowych, są
one realizowane wolniej, niż byśmy
tego chcieli – przekazał wiceprezydent
Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.
Powoli rozpoczyna się także szczepienie seniorów. Dotychczas w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej
pierwszą
dawką
zaszczepiono
ok. 120 osób w wieku senioralnym,
a ok. 30 otrzymało także drugą dawkę
szczepionki (dane na 22.02). Niestety
nie sposób określić, kiedy kolejni seniorzy zostaną zaszczepieni, czy to
w szpitalu, czy w przychodniach, ponieważ wszystko zależy od dostaw
producentów. Do końca ubiegłego tygodnia zaszczepionych zostało 600

Obostrzenia bez
rewolucyjnych zmian

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

W związku z epidemią koronawirusa na oddziałach Szpitala Miejskiego Rudzie Śląskiej nadal obowiązuje zakaz
odwiedzin pacjentów. Wyjątek dotyczy Oddziału Neonatologicznego, gdzie mali pacjenci zazwyczaj przebywają
przez dłuższy czas. W związku z tym wprowadzono możliwość ich odwiedzin, ale tylko w przypadku, gdy rodzice są zaszczepieni przeciw COVID-19.

rudzkich nauczycieli. W tym tygodniu
rozpoczęły się szczepienia kolejnej
grupy nauczycieli. Od 7 marca rozpoczną się  szczepienia uzupełniające
kadry medycznej (obecnie szczepienia
pierwszą dawką pracowników z grupy
„0” zostały wstrzymane). Z kolei od
15 marca mają być szczepione osoby
przewlekle chore (grupa 1B), a od 22
marca przedstawiciele służb mundu-

rowych (grupa 1C) oraz osoby w wieku 60-65 lat.
Tymczasem od 28 stycznia do 23 lutego w Rudzie Śląskiej odnotowano
420 nowych zakażeń oraz 20 zgonów
z powodu koronawirusa. Natomiast od
początku pandemii w Rudzie Śląskiej
było ponad 7,3 tys. zakażeń koronawirusem oraz 158 zgonów.

Joanna Oreł

W tej chwili liczba dziennych zakażeń koronawirusa kształtuje się na poziomie ok. 10 tys. potwierdzonych
przypadków dziennie. Największy odsetek zachorowań w przeliczeniu na
liczbę mieszkańców odnotowano
w ostatnich dniach w północnowschodniej części kraju. – Analizując
odsetek pozytywnych testów na terenie
całego kraju, widzimy, w których regionach następują większe wzrosty.
W woj. warmińsko-mazurskim jest to
34 proc. przy średniej ogólnopolskiej
19 proc. – poinformował minister
zdrowia Adam Niedzielski.
Dlatego też, o ile w reszcie województw zasady bezpieczeństwa zostały przedłużone, to w Warmińsko-Mazurskim rząd wprowadził od 27 lutego
dodatkowe ograniczenia. – W województwie warmińsko-mazurskim wracamy do nauczania zdalnego w klasach 1-3, zamykamy hotele, galerie
handlowe, kina teatry, muzea, galerie.
Zamknięte będą również baseny i korty tenisowe – przekazał minister Niedzielski.
W pozostałych województwach do
14 marca nadal otwarte będą hotele
(do 50 proc. dostępnych pokoi), kina,
teatry, opery i filharmonie (do 50 proc.
zajętych miejsc siedzących), baseny
(nadal zamknięte będą aquaparki),
stoki narciarskie, boiska zewnętrzne
i korty. Oczywiście wszędzie ma być
zachowany reżim sanitarny.

Przedstawiciele rządu podczas środowej (24.02) konferencji prasowej
nie ogłosili wprawdzie rewolucyjnych
zmian, ale jedna na pewno jest istotna
dla wszystkich, którzy dotychczas do
zasłaniania ust i nosa używali przyłbic, chust, szalików, czy bandan. Od
27 lutego jest obowiązek noszenia wyłącznie maseczek. – Mamy w tej chwili dostęp do wielu badań, które wskazują na to, że maseczki, które szczelnie
zasłaniają nos i usta oraz ściśle przylegają do twarzy, są w stanie ograniczyć transmisję, czyli przefiltrować
ponad 90 proc. patogenów znajdujących się w najbliższym otoczeniu (...).
Niezależnie od tego, czy jest to maseczka chirurgiczna, FFP2, czy FFP3,
należy podkreślić, że jest to bardzo dobra ochrona i osłona przed inhalacją
patogenów, wirusów chorobotwórczych, w tym głównie wirusa
SARS-CoV-2 – tłumaczyła podczas
konferencji prasowej prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz,
konsultant
krajowy w dziedzinie epidemiologii.
Kolejna ,,nowość” to kwarantanna
po przyjeździe z Czech i Słowacji,
która także obowiązuje od 27 lutego
(wyjątek dla zaszczepionych i osób
z negatywnym wynikiem testu). Dotyczy to nie tylko osób, które podróżują
np. transportem zbiorowym, ale również tych podróżujących prywatnie
samochodami.

Joanna Oreł
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KRZYŻÓWKA

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
1

2

3

4

5

6

7

7

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.

2

8

Tel. 607-468-787

9

10

11
1

12

Baran – Na początku tygodnia możesz czuć się zmęczony. Przed Tobą spokojniejsze dni, podczas których
trochę odpoczniesz.
Byk – Nowe źródło zysków
przyniesie duże dochody.
Przekonasz się, że potraﬁsz
bardzo dużo zaoszczędzić.
Bliźnięta – Znajdziesz dobry sposób na odzyskanie
uczucia osoby, na której Ci
zależy. Wszystko pójdzie po
Twojej myśli.
Rak – Ktoś zadba o to, żeby
dać Ci wszystko, czego
oczekujesz. Cierpliwość będzie Twoim najlepszym
przyjacielem.
Lew – Ostrożnie z wydatkami, możesz kupić przez to
rzeczy niepotrzebne rzeczy.
Znajdziesz wspólnika, z którym zarobisz.
Panna – Będą Cię otaczali
bardzo przyjaźni ludzie, którzy, gdy tylko będzie potrzeba, przyjdą Ci z pomocą.
Waga – Zmiany, jakich dokonasz, otworzą przed Tobą
drogę do szczęścia. Ukochany da Ci to, czego pragniesz.
Skorpion – Osoba, którą
o coś podejrzewasz, nie ma
złych zamiarów. Przeciwnie,
to z nią będziesz zarabiać.
Strzelec – Nie przesadzaj
z poświęceniem, możesz się
przeforsować i zniechęcić.
Szef i tak Cię pochwali.
Koziorożec – Będziesz czarować otoczenie, nikt Ci się
nie oprze. Czeka Cię namiętny romans z nieznajomym.
Wodnik – Wszystko, co rozpoczniesz, zakończy się sukcesem. Nie ma sensu wracać
do przeszłości. Wszystko
przed Tobą!
Ryby – Żeby nie przeżywać
rozczarowań, powinnaś myśleć jak najbardziej racjonalnie. To naprawdę Ci się
opłaci.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – zabytek przeszłości, 5 – w parze z Sodomą, 8 – podzwrotnikowe pnącze, 9 – ojczyzna
Odyseusza, 11 – taniec z XVI-XVII w.,
12 – miejsce przebywania zwierzyny,
15 – wynik dzielenia, 17 – jedn. jubilerska, 20 – dychawica, 21 – część
przyrządu optycznego, 24 – członek
rady gminy, 25 – obciążenie, 28 – mit.
sr. skrzydlaty syn Boreasza, 29 – formuła, 32 – niekastrowany samiec konia domowego, 33 – ulubieniec,
36 – uciskowa, krępulec, 39 – dawn.
wychowawca dzieci, 42 – puenta,
efekt dowcipu, 43 – opust, 45 – zwój
papieru z tekstem Tory, 46 – naturalny
barwnik organiczny, 47 – ludowy poeta muzułmański.
PIONOWO: 1 – potrzebne podejrzanemu, 2 – zespół rockowy, 3 – niejedna w szkole, 4 – kolor w kartach,
5 – gawron, 6 – orator, 7 – rodzinna,
socjalna, 10 – morski jamochłon,
13 – twórca dadaizmu, 14 – dawna
budka z tanim mięsem, 16 – medykament, 17 – niejedna w talii, 18 – prawnik w ﬁrmie, 19 – dukt, 21 – pozioma
belka na budowli, 22 – artykuł, para-

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.

graf, 23 – byt niezależny od innych,
26 – rośl. zielna z rodz. trędownikowatych, 27 – osad kryształków lodowych, 30 – pierwsze mleko matki,
31 – kryty pomost statku, 34 – traktat,
35 – jams, 37 – muszla morska,
38 – dawny mieszkaniec Meksyku,
41 – razem z Sawą, 41 – tam oczekują
statki, 44 – lilak.
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 3” zapraszamy
do redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 889-771-365
– Mariusza Starostkę. Prawidłowe hasło:
„Lepiej skromnie a pewnie”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma również książkę z wydawnictwa Prószyński
i S-ka.

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!

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 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli
jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba ﬁzyczna lub
prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich
osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32- 248-75-63.
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Gyburstag Biblioteki Ficinus

Mija rok od rozpoczęcia działalności biblioteki na zabytkowym osiedlu robotniczym przy ul. Pawła Kubiny w Rudzie Śląskiej. – To szczególny punkt na kulturalnej mapie miasta, bowiem kolonia Ficinus to jedyny rudzki obiekt
na Szlaku Zabytków Techniki. Udało się nam uratować unikatowy zabytek i jednocześnie stworzyć miejsce spełniające funkcje kulturalne i edukacyjne, a także służące turystyce industrialnej – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Bibliotekę tworzy kompleks składający się z odrestaurowanego budynku pod numerem 24 oraz
nowego parterowego obiektu. Po modernizacji znajduje się tam wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia czasopism,
punkt informacyjny oraz ekspozycja muzealna.
Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedyny zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, który obecnie należy do miasta. Pozostałe budynki znajdują się
w rękach prywatnych. Prace budowlane polegały na odtworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrznych oraz
detali architektonicznych wnętrza
charakterystycznych dla tej zabudowy. Obiekt został poddany odbudowie z wykorzystaniem historycznych
materiałów. Łączny koszt renowacji
wyniósł niecałe 2,8 mln zł, z czego
prawie 1,5 mln zł pochodzi z dotacji
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W budynku mieści się salka animacyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny, przeznaczona na spotkania, prelekcje czy wystawy. Co ważne, funkcjonuje tutaj punkt informacji o Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz stała wystawa muzealna pt. „W dawnej śląskiej kuchni”. Wystrój wnętrza nawiązuje do historii miejsca. – Niestety
pandemia nie pozwoliła nam na zaoferowanie mieszkańcom wszystkich

możliwości, jakie stwarza to miejsce.
Musieliśmy ograniczyć wizyty wycieczek edukacyjnych oraz zrezygnować
z tradycyjnych spotkań, tzw. „twórczych piątków na Ficinusie”, czy organizacji warsztatów edukacyjnych
dla dzieci – mówi Krzysztof Piecha,
naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. – Mam
nadzieję, że już niebawem będziemy
mogli gościć w Bibliotece Ficinus nie
tylko czytelników, ale przede wszystkim pasjonatów dziedzictwa industrialnego – dodaje Iwona Małyska,
koordynator obiektu na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Jeszcze w tym roku na skwerze
znajdującym się naprzeciw budynku
biblioteki powstanie strefa relaksu.
Projekt o tej nazwie zyskał uznanie
mieszkańców i zostanie zrealizowany
w ramach budżetu obywatelskiego.
Zakres prac obejmuje zagospodarowanie skarpy ogrodem skalnym,
montaż schodów i ławek, urządzenie
łąki kwietnej, utwardzenie terenu pod
funkcję sceny artystycznej oraz montaż urządzeń zabawowych. Pojawią

się tam również wagoniki kopalniane
jako symbol historii tego miejsca.
– Umiejscowienie wagoników na terenie kolonii Ficinus wpisze się
w górniczy charakter osiedla oraz będzie stanowić dodatkowy element
atrakcji dla zwiedzających zabytkowe
domki – zauważa Iwona Małyska.
Obecnie Biblioteka Ficinus otwarta jest dla czytelników. Ponadto ponownie został uruchomiony punkt
informacji turystycznej i sklepik
z pamiątkami regionalnymi. – Z organizacją spotkań z czytelnikami czy
warsztatów edukacyjnych musimy
jeszcze zaczekać, ale zapraszam do
śledzenia proﬁlu Biblioteki Ficinus
na FB – mówi Krystian Gałuszka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Przypomnijmy, że rudzka kolonia
robotnicza Ficinus jest najstarszą tego typu w regionie i tworzy Szlak
Zabytków Techniki od 2006 roku,
czyli od początku jego istnienia. Budynki wchodzące w skład osiedla są
murowane z kamienia naturalnego
– piaskowca, co stanowi rzadkość na
Śląsku.
IM
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ulicy 1 Maja, oznaczonej numerem geodezyjnym: 947/42 o powierzchni 20074 m2,
obręb Ruda, zapisanej na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod numerem KW GL1S/00020261/1, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu PU2, UK1, 2KZ1/4).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 1.816.000,00 zł.

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%
NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz paraﬁalny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

w w w. k a m i e n i a r s t wo. s l a s k . p l | t e l . 5 0 1 - 3 0 3 - 6 2 8 , 5 0 7 - 0 9 0 - 2 4 1

Powstaną kolejne stacje
ładowania „elektryków”

Rada Miasta zatwierdziła plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Rudy Śląskiej. Dotyczy on 56
punktów w 30 lokalizacjach. W sumie w mieście będzie 60 takich punktów. Cztery już są dostępne dla kierowców: dwa przy Centrum Handlowym Plaza i dwa przy Aquadromie. Uchwalony przez radnych plan
przekazany zostanie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron
Dystrybucja SA, który zajmie się jego realizacją. Termin zakończenia budowy planowany jest na IV kwartał 2021 roku.
– Rozbudowa sieci takich stacji jest
bardzo ważna, ponieważ dzięki temu
pojazdy elektryczne, które są ekologiczne i przyjazne dla środowiska, będą stawały się coraz bardziej popularne – zaznacza Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Jak na razie w Polsce sprzedaż „elektryków”
notuje się na dość niskim poziomie.
Wielu ludzi nie korzysta z tego typu
rozwiązania, między innymi dlatego,
że brakuje dostępu do odpowiednich
punktów zasilania. Natomiast gdy taka infrastruktura powstanie, elektromobilność będzie szybciej zyskiwała
na popularności – dodaje.
W Rudzie Śląskiej ma powstać minimum 60 ogólnodostępnych punktów
ładowania pojazdów elektrycznych,
które zostaną rozmieszczone w rejonie
budynków użyteczności publicznej,
punktów usługowych oraz osiedli
mieszkalnych. Ich liczba w danym

mieście wynika z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
z 2018 roku. W grudniu odbyły się
konsultacje z mieszkańcami, podczas
których nie wpłynęły żadne wnioski,
uwagi czy zastrzeżenia do planu.
Obecnie w Rudzie Śląskiej zlokalizowane są cztery punkty ładowania, rozmieszczone w dwóch stacjach ładowania. Są to dwa punkty przy ul. Kłodnickiej 95 w pobliżu Aquadromu (o mocach
22 kW prądu przemiennego) oraz dwa
punkty przy ul. 1 Maja 310 przy CH Plaza (o mocach 50 kW prądu stałego).
W opracowanym planie znajduje się
harmonogram budowy stacji oraz
określona jest moc zlokalizowanych
na nich punktów.
W Rudzie Śląskiej zarejestrowano
do tej pory 20 samochodów elektrycznych, 21 skuterów elektrycznych oraz
ponad 100 pojazdów hybrydowych.
IM

LISTA LOKALIZACJI:
• ul. Kokota 170, na parkingu przy Domu Kultury,
• ul. Ks. Niedzieli 51, na parkingu na terenie osiedla,
• ul. Gwarecka 27, parking na terenie dużego oraz gęsto zaludnionego
osiedla,
• ul. Wilka 6, parking na terenie dużego oraz gęsto zaludnionego osiedla,
• ul. Karskiego 2, parking na terenie osiedla,
• ul. Szpaków 33, parking przy przychodni,
• ul. Cynkowa 24, parking koło kościoła,
• ul. Bukowa 9, parking przy budynku, gdzie zlokalizowane są również
punkty usługowe, w bliskim sąsiedztwie jest trasa N-S,
• ul. Lipa 5, parking przy Szpitalu Miejskim,
• ul. Fojkisa 6, parking na terenie dużego osiedla,
• ul. Solskiego 15, parking przy Przychodni Specjalistycznej SPZOZ,
• ul. Podlas 20, parking na terenie osiedla,
• ul. Borowa 4, parking na terenie osiedla,
• ul. Solidarności 7, parking przy poczcie,
• ul. Oświęcimska 90, parking przy krytym basenie MOSiR,
• ul. Malczewskiego 9, parking na terenie osiedla,
• ul. Czarnoleśna, na terenie stadionu lekkoatletycznego,
• Pl. Jana Pawła II, parking w rejonie Urzędu Miasta,
• ul. Niedurnego, parking przy Urzędzie Miasta,
• ul. Markowej, parking przy Miejskim Centrum Kultury,
• ul. Hallera 61, na terenie parkingu przy budynku Straży Miejskiej,
• ul. Bytomska, na parkingu przy stadionie Burloch Arena,
• ul. Mickiewicza 15, parking na terenie dużego osiedla naprzeciw liceum
ogólnokształcącego,
• ul. Raciborska 8, parking na terenie osiedla,
• ul. Chryzantem 10, parking przy krytym basenie MOSiR,
• ul. Gołębi 3, parking na terenie osiedla,
• ul. Obrońców Westerplatte 16, parking w rejonie intensywnej zabudowy
mieszkaniowej,
• ul. 1 Maja 320-322, parking wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej,
• ul. Osiedlowa 1A, parking na terenie osiedla.
• ul. Paderewskiego 7C, parking na terenie dużego osiedla.
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OGŁOSZENIA DROBNE
„Umiera się nie po to, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej”.
Paulo Coelho

Panu Rafałowi Ciesielskiemu
pracownikowi Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Matki

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

Pani Iwonie Czusz
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

Ojca
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Pranie tapicerki meblowej, dywanów.
SZYBKO I SOLIDNIE! Tel. 519-639-121.

Sprzedam działkę – Wirek, 2100 m2.
Tel. 790-451-125.

Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.

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

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.
Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprzedam, www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Panu Piotrowi Matei
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

ŻONY
składa
w imieniu członków
Koła Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej,
Przewodnicząca Urszula Koszutska

Panu Piotrowi Matei
wyrazy szczerego żalu i współczucia
po śmierci

ŻONY
składa
Wojciech Saługa
Przewodniczący
Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej
wraz z Zarządem

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, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.

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

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.

Panu Piotrowi Matei
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Żony
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego). Szukam kogoś do dobrego
interesu – tel. 502-687-301.

PRACA
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.
Zatrudnię kucharkę – umowa o pracę.
Tel. 507-560-095.

Różne
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
„Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie”.
Michael Buchberger

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”.
Pwt 28,12

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

Kupię kamienice całość lub udziały.
Tel. 797-299-422.

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach i pamięci naszej”.
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski

NAUKA

Panu Rafałowi Ciesielskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach po śmierci

Emeryt 65 lat poszukuje towarzyszki
w podobnym wieku lub młodszej, by
wspólnie spędzić miło czas. Tel. 721-832196 (preferowany kontakt SMS).

Matki

przekazują koleżanki i koledzy
z Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska

Wyrazy głębokiego współczucia
i najszczersze kondolencje
dla lek. med. Michała Gracy oraz Jego Rodziny
z powodu śmierci

BRATA
składają

Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295228, 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
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OPŁATY

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoławcza

Wadium

1.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 23/8

34,50 m2
(1 p + k)

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

4,87 zł/m2

700 zł

2.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 31/5

39,00 m2
(1 p + k + łaz. + wc)

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

6,35 zł/m2

700 zł

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Potokowa 5/3

37,00 m2
(1 p + k)

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

2

4,35 zł/m

700 zł

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/5

34,17 m2
(1 p + k)

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

4,65 zł/m2

700 zł

Termin oględzin
lokalu (*)

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej strOnie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać.
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 10.03.2021 r. do 12.03.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1, 2, 3
poz. 4

– ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania,
nie później niż do dnia 19 marca 2021 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3
i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem
lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu
zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia
zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
– o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
– czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
– zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub
dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy),
– PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu
zajmowanego mieszkania,
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 22 marca 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali mieszkalnych w dniu 12.01.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:
godz. 9.00
-ul. Bankowa 23/8
godz. 10.00 -ul. Piastowska 31/5
godz. 11.00 -ul. Potokowa 5/3
godz. 12.00 -ul. Bytomska 33/5
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl .
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

Gastronomia
bez opłat
za koncesje
na alkohol
Rudzcy przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne nie zapłacą w tym roku
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż spożywanych w nich napojów alkoholowych. Rada Miasta jednogłośnie podjęła przedłożoną przez prezydent Grażynę
Dziedzic uchwałę w tej sprawie. Możliwość
rezygnacji z opłaty wprowadziła dokonana
przed miesiącem zmiana w ustawie dotyczącej zwalczania COVID-19.
– Wiemy, jak mocno na branży gastronomicznej odbiły się ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Dochody osiągane przez przedsiębiorców ze sprzedaży alkoholu w lokalach są
w ostatnim czasie bardzo niskie, a w niektórych przypadkach nie ma ich wcale – mówi Grażyna Dziedzic.
– Stąd uchwała, chociaż oczywiście ma ona skutki dla
dochodów miasta, które są przeznaczane na proﬁlaktykę – dodaje.
Zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą,
rudzcy przedsiębiorcy w 2021 roku będą zwolnieni
z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży. Co istotne, opłaty wniesione do
31 stycznia, kiedy przypada termin wpłaty pierwszej
z trzech rat, zostaną przedsiębiorcom zwrócone.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
Wysokość opłaty zależy od rodzaju sprzedawanego
alkoholu (jego zawartości procentowej) oraz wartości
sprzedaży w poprzednim roku. Opłatę uiszcza się
w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem
w trzech równych ratach – do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku lub jednorazowo, do
31 stycznia. Możliwość rezygnacji z tej opłaty
w 2021 roku dała gminom obowiązująca od 25 stycznia br. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W tym roku planowane wpływy z tytułu opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych miały wynieść w Rudzie Śląskiej prawie
234 tys. zł. W 2020 roku było to prawie 287 tys. zł,
a w 2019 roku – ponad 333 tys. zł. Środki z opłaty,
zarówno dotyczącej alkoholu sprzedawanego do spożycia na miejscu, jak i w sklepach, przeznaczane są na
ﬁnansowanie zadań gminy związanych z proﬁlaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Obecnie można je również wykorzystywać na walkę z pandemią. Zwiększona sprzedaż alkoholu w sklepach,
związana z ograniczeniem działalności gastronomii,
powinna choć częściowo zrównoważyć skutki rezygnacji z opłaty za jego sprzedaż w lokalach.
Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy mogą też
skorzystać z innych form pomocy w zakresie uiszczanych do kasy miasta podatków i opłat. Płatności podatków lokalnych na wniosek podatnika są odraczane lub
rozkładane na raty, można również starać się o umorzenie zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację
musieli zawiesić działalność, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej (ulga nie dotyczy opłat za
media).
WG
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Futsal

Łucznictwo

Gwiazda mistrzem Polski

Foto: UKS Grot Ruda Śląska

Natalia Lepa i Szymon Czarnik
z UKS Grot Ruda Śląska zostali halowymi mistrzami Śląska 2021 r. W minioną sobotę (27.02) w Stolarzowicach odbyły się III Halowe Mistrzostwa Śląska, których organizatorem
był Śląski Związek Łuczniczy. Rudzki
klub reprezentowało 12 juniorów,
a zawody składały się z dwóch rund
– kwalifikacyjnej i eliminacyjnej rundy pojedynkowej.
W kwalifikacjach najwyższe wyniki wystrzelali Dominika Ratyńska
oraz Maciej Sitek (UKS Grot). Jednak w tej kategorii wiekowej o medalach decydują pojedynki, które podczas tych zawodów były pełne emocji. W 1/4 finału odpadł zwycięzca
kwalifikacji Maciej Sitek, pokonany
przez klubowego kolegę Mateusza
Synowca. Z kolei najlepsza po kwalifikacjach była Dominika Ratyńska,
docierając do finału, gdzie po zaciętym pojedynku uległa 3:7 klubowej
koleżance Natalii Lepie (2. miejsce
po kwalifikacjach). Natalia Lepa
w drodze do finału pokonała w 1/4
Hannę Janik, a w 1/2 Luizę Gross
(LKS Tempo).
Wśród juniorów ostatecznie zwyciężył Szymon Czarnik (UKS Grot),
który z czwartego miejsca po kwalifikacjach w drodze do finału pokonał
kolejno: Pawła Korzonka, Mateusza
Synowca, a w finale wygrał z Adrianem Szłapakiem (również UKS
Grot).

Foto: SRS Gwiazda Ruda Śląska

Łucznicy mistrzami Śląska

Rudzcy łucznicy odnotowali kolejny dobry start w swojej karierze.

Podium zajęli:
Juniorki: 1. miejsce – Natalia Lepa,
2. miejsce – Dominika Ratyńska.
Juniorzy: 1. miejsce – Szymon
Czarnik, 2. miejsce – Adrian Szłapak,
3. miejsce – Jakub Sroka.
Natomiast w niedzielę (28.02)
w drugim dniu III Halowych Mistrzostw Śląska w Łucznictwie rywalizowali młodzicy i dzieci. Zawodnicy
UKS Grot sprawdzili swoje siły w kategoriach: pierwszy krok, dzieci, młodzicy młodsi i młodzicy. Łącznie rudzianie zdobyli 13 medali, a tytuł mistrza Śląska wśród młodzików młodszych wywalczył Józef Suchoń.

Podium zajęli:
Kategoria dzieci: 1. miejsce – Martyna Patlewicz. Kategoria pierwszy
krok: 1. miejsce – Wiktor Drożdż,
2. miejsce – Marcel Czop, 2. miejsce
– Bianka Filipiak, 3. miejsce – Bartosz
Podżorski, 3. miejsce – Julia Figura.
Kategoria młodzik młodszy: 1. miejsce – Józef Suchoń, 3. miejsce – Taczewski Julian. Kategoria młodziczka
młodsza: 3. miejsce – Maria Świętek.
Kategoria młodzik: 2. miejsce – Filip
Sporek, 3. miejsce – Jakub Mrozek.
Kategoria młodziczka: 2. miejsce
– Małgorzata Gebauer, 3. miejsce
– Kinga Ratyńska.

Lekkoatletyka

Złoty medalista

szłość i walczyć o kolejne medale,
w szczególności indywidualne oraz
o kwalifikacje w imprezach mistrzowskich – mówi Przemysław Kozłowski.
– W rywalizacji indywidualnej udało
mi się zdobyć najbardziej pechowe
miejsce dla sportowca, bo czwarte, ale
ono także jest dobrym prognostykiem
przed zbliżającymi się startami i walkę
o występ w tegorocznej letniej uniwersjadzie lub kto wie, może w igrzyskach? Trzeba mierzyć wysoko – dodaje.
Warto dodać, że rudzianin aktualnie
(od sierpnia 2020 r.) reprezentuje klub
AZS AWF Katowice, a wcześniej od-

Sztafecie rudzkiego lekkoatlety prawie
udało się pobić klubowy rekord Polski.

nosił sukcesy jako wychowanek
TL Pogoń Ruda Śląska. Co więcej, sztafeta rudzkiego lekkoatlety osiągnęła
bardzo dobry czas, zabrakło jej 0,4 sekundy do klubowego rekordu Polski.

Zapasy

Zawody na rudzkich matach
Otwarte Mistrzostwa Śląska Dzieci
i Dziewcząt za nami. W zawodach,
które odbyły się w Rudzie Śląskiej,
uczestniczyli zawodnicy z 24 klubów
z całej Polski. Nie zabrakło również
dwuosobowej ekipy z Węgier.
Złote medale wśród kadetek zdobyły Patrycja Cuber (73 kg), Martyna

Skalec (61 kg) oraz Julia Danisz
(53 kg), a w kategorii chłopców
– Marcel Nowak (+66 kg). Z kolei
srebrne krążki wywalczyli: Vitalij
Nikulochkin (35 kg) i Zuzanna Ptak
(33 kg). Brązowe medale wśród kadetek otrzymały Julia Niemczyk
(57 kg), Olivia Garmulewicz (53 kg)

Złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w kategorii U19 należy do SRS Gwiazdy Ruda
Śląska. W niedzielę (28.02) podopieczni zaledwie 21-letniego trenera Wiktora
Grzywaczewskiego popisali się wspaniałą formą i po trzech zwycięstwach
w fazie grupowej, także w fazie pucharowej wygrali trzy mecze i zdobyli mistrzowski tytuł.
Niedzielne granie na początku mogło
nie wydawać się szczęśliwe dla Gwiazdy, ale skończyło się zupełnie inaczej.
W ćwierćfinale Gwiazdy z Orłem Jelczem Laskowice już w 5. minucie spotkania Orzeł prowadził 3:0. Jednak
w 7. minucie rudzki zespół pokazał, na
co go stać. Dwie bramki zdobył Mateusz Bąk i do przerwy było 2:3, a po
zmianie stron drużyna z Rudy Śląskiej
dominowała na parkiecie. W rezultacie
Gwiazda wygrała 5:3.
Jeszcze lepiej było podczas meczu
półfinałowego, w którym Gwiazda spotkała się z drużyną Bonito Helios Białystok. Spotkanie rudzianie zakończyli
wynikiem 3:0 i tym sposobem awansowali do finału Mistrzostw Polski. Z kolei w finale Gwiazda zmierzyła się ponowie z Hurtapem Łęczyca, który

w ćwierćfinale i półfinale pokonywał
swoich rywali.
Mecz finałowy rozpoczął się prowadzeniem 2:0 dla rudzian i przez moment
wydawało się, że nic nie może im zagrozić. Jednak grający z kontry rywale
najpierw zdobyli kontaktowego gola,
a na początku drugiej połowy wyrównali. Na trzy minuty przed końcem meczu zawodnicy Gwiazdy ponownie objęli prowadzenie, ale przeciwnicy konsekwentnie dążyli do celu i wyrównali
w końcówce. Tym sposobem przyszedł
czas na rzuty karne. Dwa uderzenia
obronił Patryk Mentel i to dało rudzianom piękną wygraną – 4:3. W ten sposób zawodnicy z Rudy Śląskiej zdobyli
tytuł Mistrza Polski. Cel ten osiągnęli
po ośmiu latach.
Skład mistrzowskiej drużyny: Patryk
Mentel, Paweł Mieszczanin – Paweł
Grzywaczewski, Kamil Wojciuch, Mateusz Świerczyński, Hubert Szaraniec,
Dani Wardzichowski, Maciej Mazur,
Mateusz Bąk, Karol Byrski, Jakub
Joszko oraz Oliwier Plonka. Sztab
szkoleniowy: Wiktor Grzywaczewski
– trener, Arkadiusz Grzywaczewski
– II trener, Andrzej Wojciuch, Sebastian
Świerczyński – kierownicy drużyny.
ogłoszenia

Foto: arch.

Przemysław Kozłowski został złotym medalistą Halowych Mistrzostw
Polski w sztafecie 4x200 m. To pierwsze złoto i siódmy medal Mistrzostw
Polski w karierze młodego rudzianina.
Indywidualnie zawodnik znalazł się
na 4. miejscu. Rywalizację na 200 m
zakończył z wynikiem 21,69.
– Wszystkie moje poprzednie medale były w kolorach srebrnym oraz brązowym. Złoty zawsze smakuje inaczej
– lepiej i jeszcze mocniej motywuje do
dalszej pracy oraz przesuwania swoich granic coraz dalej. Szczególnie po
nieudanych poprzednich sezonach pozwala z optymizmem patrzeć w przy-

Rudzka Gwiazda wywalczyła mistrzowski tytuł po ośmiu latach.

oraz Zuzanna Wrona (46 kg), wśród
młodziczek – Agnieszka Jastrzembska (50 kg), Zuzanna Sobczyk
(54 kg) oraz Ola Hałas (39 kg),
dziewczynek – Hanna Jasińska
(35 kg), Roksana Wilczek (47 kg)
oraz chłopców – Marcel Faluta
(+66 kg) i Przemek Mrozek (42 kg).

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 nr 12 położony
w kompleksie wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony budynku kontenerowego o powierzchni użytkowej 108,43 m2 wraz
z terenem przyległym o powierzchni 38 m2, położonego w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu na terenie ośrodka sportowego przy ulicy Ratowników 2
w Rudzie Śląskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21,
ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.
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