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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 31 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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REKREACJA

Przyszłość ,,Przystani” od kilku lat stała pod znakiem zapytania, a obiekt, który
sentymentem darzy wielu mieszkańców,
sukcesywnie niszczał. Ośrodek tętnił życiem, gdy najpierw był we władaniu
KWK Nowy Wirek, a następnie passę
kontynuowali nowi właściciele. Miasto
przejęło „Przystań” w 1999 roku, ale teren, na którym są wybudowane budynki,
nadal był w rękach Lasów Państwowych.
Ostatecznie ośrodek został zamknięty
kilka lat temu. Problem z własnością terenu dał o sobie znać, gdy pojawili się
inwestorzy, którzy byli zainteresowani
ożywieniem ,,Przystani” w Kochłowicach. Miasto wypowiedziało umowę z Lasami Państwowymi, aby umożliwić przyszłemu nabywcy rozmowy z LP. W odpowiedzi Lasy Państwowe wezwały miasto
do usunięcia ośrodka i uporządkowania
terenu. Sprawa wróciła podczas grudnio-

Ośrodek kiedyś tętnił życiem, a dziś jest opuszczony.
wej sesji Rady Miasta. – Jesteśmy po
wstępnych rozmowach z Lasami Państwowymi. (...) Podjęliśmy decyzję o prze-

INWESTYCJE

Kolejne ﬁrmy „rosną” przy trasie N-S

– Budowa Parku Panattoni Ruda Śląska III jeszcze nie ruszyła, a już mamy informacje o jego pierwszych najemcach.
Kolejnych kilkanaście ﬁrm niebawem rozpocznie inwestycje w pobliżu trasy N-S
i ulicy Nowobukowej. Cieszą nas te inwestycje. Nie dość, że dzięki nim mamy większe przychody w budżecie miasta, to jeszcze przybywa nam miejsc pracy – poinformował w lutym wiceprezydent Krzysztof
Mejer. W Parku Panattoni Ruda Śląska III
działalność ma prowadzić (od czwartego
kwartału 2021 r.) ﬁrma Spokey, która specjalizuje się w dystrybucji sprzętu i akcesoriów sportowych.
Dotychczas przy trasie N-S wykupionych zostało dziewięć działek o przeznaczeniu produkcyjnym i produkcyjno-usługowym o łącznej powierzchni 37,5 hektarów. Przedsiębiorstwa, które otrzymały
pozwolenia na budowę lub zgłosiły budowy obiektów w tym rejonie to: Bellator
Maszyny Budowlane, FHU Nekopol Józef
Nieć, FHU Stanisław Małek, FHU Termo
IB Edyta Herzyk, Grupa Drogopol, Inci-

W ubiegłym tygodniu udało się
podpisać porozumienie w sprawie
przyszłości ,,Przystani”.
wielu latach rozwiązaliśmy „węzeł gordyjski”, który uniemożliwiał remont
ośrodka. Miasto Ruda Śląska przejęło
„Przystań” w 1999 roku. Niestety teren,
na którym są wybudowane budynki, pozostał w rękach Lasów Państwowych. To
uniemożliwiało remont ośrodka – wyjaśnił wiceprezydent Mejer. – Teraz Nadleśnictwo Katowice wydzierżawi go podmiotowi, który zadeklaruje jego remont.
Niebawem mieszkańcy Rudy Śląskiej będą z niego mogli ponownie korzystać
– zapowiedział.
Joanna Oreł
REKLAMA

USŁUGI
DENTYSTYCZNE
Foto: arch.

Pod koniec marca planowane
jest przeprowadzenie
aukcji elektronicznej,
w której uczestniczyć będą
wykonawcy zainteresowani
budową kolejnego odcinka
trasy N-S. Jej wydłużenie
sprawi, że Ruda Śląska
będzie jeszcze lepiej
skomunikowanym miastem.
Co za tym idzie – kolejni
inwestorzy zainteresowani
są zakupem działek
i prowadzeniem działalności
przy ,,enesce”.

kazaniu naszych nakładów inwestycyjnych, czyli ośrodka ,,Przystań” Lasom
Państwowym. To ułatwi wyłonienie późniejszego dzierżawcy tych obiektów, które
tam się znajdują – zapowiedział wówczas wiceprezydent Krzysztof Mejer.
W końcu udało się porozumieć z przedstawicielami Lasów Państwowych
i w efekcie w czwartek (18.03) wiceprezydent Krzysztof Mejer ogłosił przełamanie wieloletniego impasu. Chodzi
o podpisanie porozumienia w sprawie
przekazania budynków ,,Przystani” Lasom Państwowym. – W ten sposób po

Foto: UM Ruda Śląska

,,Przystań” w końcu odżyje?

Foto: JO

Kochłowicka ,,Przystań”
ma szansę na drugie
życie! Władze miasta
podpisały porozumienie
z Lasami Państwowymi,
na mocy którego nastąpi
przekazanie budynków
dawnego ośrodka.
Ten następnie ma
zostać wydzierżawiony
i wyremontowany.
– Niebawem mieszkańcy
Rudy Śląskiej będą
z niego mogli ponownie
korzystać – zapewnia
wiceprezydent miasta
Krzysztof Mejer.

Dotychczas dziewięć ﬁrm rozpoczęło działalność przy trasie N-S w Rudzie Śląskiej.

neris, Jeronimo Martins Polska, Novum
Stone Expert oraz PDC Industrial Center 100.
Obecnie do sprzedania pozostały dwie
działki, ale żadna z nich nie leży bezpośrednio przy trasie N-S, lecz w jej rejonie.
Równocześnie trwają zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w pobliżu ,,eneski”. – Przetargi powinny się odbyć w bieżącym roku, ale
niewątpliwie zmiana MPZP może wpływać również na datę przetargu – wyjaśnia
Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu. – Przy rondzie turbinowym
jest również kompleks działek o powierzchni ok. 2 ha z przeznaczeniem usługowym. Ta nieruchomość była już wystawiona do sprzedaży, ale nie znalazła dotychczas nabywcy – dodaje.
Inwestorzy cały czas są zainteresowani
nowymi terenami wzdłuż kolejnych odcinków trasy N-S. Głównie zgłaszają się
ﬁrmy logistyczne, dla których połączenia
drogowe są priorytetem w realizacji inwestycji.

Przypomnijmy, że następny odcinek
,,eneski” ma objąć budowę drogi od
ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. To duża i kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa
zadania. Ogłoszony przetarg dotyczy
pierwszego z nich. – Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę
ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła
do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych
dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od
ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza
wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Oprócz terenów przy trasie N-S, inwestorzy prowadzą rozmowy w sprawie prowadzenia działalności przy Drogowej Trasie Średnicowej. W tej chwili wzdłuż niej
działa kilkanaście ﬁrm. – Duży gminny teren przy DTŚ jest w trakcie procedury
aportu do Śląskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego, który ma za zadanie
rewitalizację tych terenów i następnie ich
sprzedaż pod inwestycje – zapowiada
Adam Nowak.
Joanna Oreł

•
•
•
•
•

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat
DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
LECZENIE PRÓCHNICY
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
LECZENIE KANAŁOWE
USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH
KONTRAKTU Z NFZ
Przychodnia Rejonowa SPZOZ
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)
Godziny otwarcia:
Kontakt:
• wtorek 12.00-17.00
32 706-98-38 wew. 38
• środa 12.00-17.00
32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00
32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00
32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00
32 248-74-52 wew. 38
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KORONAWIRUS

W minioną środę (17 marca) liczba zakażonych osób przekroczyła
25 tys. osób (u których przeprowadzono test), a następnego dnia
27 tys. osób. Tym samym średnia
dobowa liczba zakażeń przekroczyła wskaźnik 50, czyli najwięcej od
listopada ubiegłego roku. Liczba
zakażeń zwiększyła się o 38 proc.,

18 marca minął rok,
odkąd w Rudzie Śląskiej
odnotowano pierwszy
przypadek zakażenia
koronawirusem. Pierwszy
pozytywny wynik badania
stwierdzono u młodego
mieszkańca. Od tego czasu
(do 18 marca 21 r.) 8357
mieszkańców naszego miasta
zachorowało. Niestety, nie
wszystkim udało się wygrać
z chorobą. Przez rok od
wybuchu epidemii zmarło
164 zakażonych rudzian.

Powrót obostrzeń dla całego kraju
a liczba zgonów o 24 proc. Przybyło także zajętych łóżek ,,covidowych” (wzrost o 17 proc.) – Podjęliśmy decyzję, żeby obostrzenia regionalne wprowadzić na terenie całego kraju. Główną przyczyną przyspieszenia pandemii jest brytyjska
mutacja koronawirusa – osiągnęła
poziom 52 proc. – przekazał podczas środowej konferencji prasowej
minister zdrowia, Adam Niedzielski.
Wówczas zajętych było 21511
łóżek (72 proc.) oraz 2193 respiratorów (74 proc.) Wolnych zostało
8444 łóżek oraz 786 respiratorów.
Jak więc widać szczepienia (łącznie
4,6 mln Polaków, z czego 3 mln
pierwszą dawką) nie pozwoliły na
zatrzymanie kolejnej fali koronawirusa. Dane z Rudy Śląskiej także
nie pozostawiają złudzeń. W środę
(17.03) odnotowano 149 nowych
przypadków zakażenia koronawirusem, czyli najwięcej w tym roku
i są to dane porównywalne do listopada 2020 r.
W związku z tym rząd podjął decyzję o rozszerzeniu obostrzeń na
cały kraj. Od 20 marca zawieszona
została działalność hoteli (wyjąt-

Czujniki czadu dla
potrzebujących
Miasto zakupiło czujniki tlenku węgla,
które za pośrednictwem Państwowej
Straży Pożarnej trafią do najbardziej
potrzebujących mieszkańców Rudy
Śląskiej. Dzięki temu możliwe będzie
wcześniejsze wykrycie ewentualnej
obecności czadu w mieszkaniu i zapobieżenie tragedii.

kiem są m.in. hotele robotnicze,
a także noclegi na cele podróży
służbowych), galerii handlowych
(oprócz m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów
prasowych, księgarni, sklepów
zoologicznych i z artykułami budowlanymi), instytucji kultury (teatry, muzea, galerie sztuki oraz kina), basenów, saun, solariów, klubów fitness i siłowni oraz obiektów
sportowych (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
Poza tym rząd zadecydował
o tym, że uczniowie klas I-III znów

będą uczyli się zdalnie. Wszystkie
te obostrzenia wstępnie mają potrwać do 9 kwietnia. Poza tym minister zdrowia zaapelował, aby
w firmach i instytucjach publicznych w miarę możliwość wprowadzić pracę zdalną.
Wiele osób zastanawia się, jakie
będą możliwości spędzenia Świąt
Wielkanocnych w związku z wprowadzeniem krajowego lockdownu.
Na razie minister zdrowia Adam
Niedzielski poinformował jedynie,
że kościoły będą otwarte i nadal
obowiązuje zasada 1 osoba na
15 m kw.
Joanna Oreł

Rok z pandemią
– Po 12 miesiącach walki z pandemią, zamiast cieszyć się z powrotu
do normalności stoimy w obliczu narastającej trzeciej fali zakażeń. Pozostaje mieć nadzieję, że pomogą
szczepienia – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej wykonano ok. 14,5 tys. szczepień,
z czego ponad 5,2 tys. osób otrzymało dwie dawki. – Przypominam, że
osoby, które mają problem z dotarciem do punktu szczepień, np. ze
względu na niepełnosprawność, mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu.

Dotychczas wykonaliśmy 138 takich
kursów – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Jeżeli chodzi o obecne funkcjonowanie Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej, to nadal obowiązuje zakaz
odwiedzin, zabiegi planowe odbywają się po indywidualnych ustaleniach, tak samo jest w przypadku
porodów rodzinnych. Ponadto, choć
nasz szpital nie ma statusu zakaźnego, to w rudzkiej lecznicy przyjmowani się pacjenci z potwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2 (60 łóżek)
na różnych oddziałach.
JO

Foto: arch. prywatne

Od poniedziałku uczniowie
klas młodszych wrócili
do nauczania zdalnego,
a od soboty kolejny raz
zamknięte zostały m.in.
galerie handlowe, hotele,
baseny, kina i teatry.
W związku z trzecią falą
epidemii koronawirusa,
utrzymującą się wysoką
liczbów potwierdzonych
przypadków zakażenia
oraz ,,topniejącą” liczbą
miejsc w szpitalach oraz
dostępnych respiratorów,
rząd zadecydował
o wprowadzeniu lockdownu
w całym kraju. Potrwa on do
9 kwietnia (wstępnie).

BEZPIECZEŃSTWO

Ze względu na wysoką liczbę
zachorowań od kilku miesięcy
w rudzkim szpitalu przyjmowani
są pacjenci z koronawirusem.

W sumie z budżetu miasta zakupiono 30 urządzeń. – Czujniki, które trafią do rąk strażaków
będą przez nich przekazywane mieszkańcom, których nie stać na ich zakup, podczas interwencji
związanych z zagrożeniem zatrucia czadem, tak
aby sytuacja taka nie powtórzyła się już w przyszłości – podkreśla wiceprezydent miasta, Krzysztof Mejer. – Niestety ciągle obserwujemy niski
stopień świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tlenkiem węgla. Widać to ciągle w statystykach dotyczących liczby interwencji dotyczących zatruć tym śmiertelnym gazem. Każdego roku odnotowywanych jest w naszym mieście ponad
100 takich interwencji. W 2020 r. było ich 103
– dodaje.
Zakup czujników to jeden z elementów profilaktyki i prewencji. W przypadku pojawienia się
tlenku węgla aparat emituje bardzo głośny sygnał
dźwiękowy i może ostrzec domowników przed zagrożeniem. Propagowaniu korzystania z czujników tlenku węgla poświęcona jest ogólnopolska
kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2020-2021”, którą realizuje
m.in. rudzka Straż Pożarna. – 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 stanu
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jak również o wykonywaniu przeglądów
gazowych podgrzewaczy wody, które przez niewłaściwą eksploatację są częstym źródłem uwalniania się tlenku węgla – dodaje.
JO
REKLAMA
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TERENY ZIELONE

– Pomimo tego, że Ruda Śląska jest
miastem przemysłowym, mamy w mieście
naprawdę dużo terenów zielonych. Jak
wskazuje opublikowane opracowanie, stanowi ona ponad 50% powierzchni miasta.
Niezwykle ważna jest też dostępność do
tych miejsc, bowiem to jeden z tych czynników, który sprawia, że w danym mieście

Zielona Ruda Śląska
żyje się dobrze. Parki, skwery, ale także
ogrody działkowe praktycznie w każdej
dzielnicy powodują, że naprawdę mamy
czym się chwalić – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Z lektury opracowania można się dowiedzieć, że ponad 75% mieszkańców Rudy Śląskiej jest w stanie dotrzeć w ciągu
5-minutowego spaceru do terenów zielonych o powierzchni powyżej 1ha. – „Przyjęty 5-minutowy czas dojścia wynika
z przeciętnej prędkości poruszania się
człowieka. Osoba poruszająca się z prędkością 5-6 km/h jest w stanie w czasie
5 minut pokonać dystans około 500 m. Jest
to odległość, która nie stanowi większej
przeszkody w przemieszczaniu się dzieci,
osób starszych, a także większości osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.

Krótko mówiąc – dystans ten możliwy jest
do pokonania pieszo prawie przez wszystkich.” – można przeczytać w raporcie „Tereny zielone w dużych miastach Polski.
Analiza z wykorzystaniem Sentinel 2”.
Lepszym wynikiem w Polsce spośród
38 miast powyżej 100 tys. mieszkańców
może pochwalić się tylko Rzeszów
(77,9%). Na dalszych pozycjach znalazł
się Olsztyn (72,6%), Koszalin (70,3%)
oraz Kraków (65,7%). Dla przykładu
wskaźnik dostępności dla Warszawy wyniósł niespełna 55%, dla Wrocławia nieco
ponad 40%. Najmniejszą dostępnością, bo
poniżej 5% charakteryzują się tereny zielone w Opolu.
Specjaliści z Obserwatorium Polityki
Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów dokonali także analizy udziału te-

Foto: UM Ruda Śląska

Ruda Śląska, obok Rzeszowa, może
pochwalić się najlepszą dostępnością
do terenów zieleni w Polsce spośród
miast powyżej 100 tys. mieszkańców!
To jeden z wniosków wynikających
z szerokich badań, dotyczących
terenów zielonych w polskich
miastach, przeprowadzonych przez
Obserwatorium Polityki Miejskiej
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Ruda Śląska jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce.

renów zielonych w całkowitej powierzchni
miasta. Tu najlepszy wynik uzyskał Koszalin (70 proc.) oraz Zielona Góra
(67,5 proc.). Ruda Śląska znalazła się na
18. pozycji z wynikiem ponad 50%. Trze-

cim analizowanym parametrem była spójność terenów zielonych. Tu najlepsze okazały się Gdynia, Kalisz, Zielona Góra.
Ruda Śląska w tym punkcie raportu uplasowała się na 21. miejscu.
TK

SESJA RADY MIASTA

Program osłonowy, uchwalony
w Rudzie Śląskiej wraz z podwyżką
„opłaty śmieciowej”, został
unieważniony rozstrzygnięciem
nadzorczym wojewody śląskiego.
Na ostatniej sesji Rada Miasta
poparła wniosek prezydent Grażyny
Dziedzic w sprawie wniesienia skargi
na to orzeczenie.
– Program osłonowy miał złagodzić
osobom z niskimi dochodami skutki pod-

Walka o program osłonowy
wyżki opłaty, która w obecnej sytuacji na
rynku odpadów była nieunikniona – przypomina Grażyna Dziedzic. – Wojewoda
uznał, że uchwalenie programu naruszyło
obowiązujące prawo. Nie zgadzamy się
z taką interpretacją, dlatego skorzystamy
z możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia
do sądu administracyjnego – informuje.
Założeniem uchwalonego w grudniu
ubiegłego roku programu osłonowego jest
udzielenie w okresie od 1 lutego do
31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej

w wysokości 30% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9 zł przy
obecnej stawce 30 zł). Z programu miały
korzystać osoby samotnie gospodarujące
z dochodem nieprzekraczającym 200%
kryterium określonego w ustawie o pomocy
społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł)
oraz rodziny z dochodem nieprzekraczającym 150% tego kryterium (obecnie daje to
kwotę 792 zł na osobę w rodzinie).
Zdaniem nadzoru prawnego wojewody
śląskiego obowiązujące w Polsce przepisy

prawa nie pozwalają na przyznanie mieszkańcom określonych w programie osłonowym uprawnień. W konsekwencji rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały, co skutkuje wstrzymaniem
jej wykonania. Miastu przysługuje prawo
zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, aby
to zrobić, potrzebna była uchwała Rady
Miasta.
– Tego rodzaju programy osłonowe
z powodzeniem funkcjonują w niektórych

miastach w innych województwach – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej. – Nasz ośrodek realizuje już trzy
programy osłonowe w innych dziedzinach.
Teraz przygotowaliśmy ten, który miał objąć szerszy krąg osób niż rozwiązania
oparte na ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – dodaje.
W głosowaniu 23 radnych było ,,za”,
a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
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GÓRNICTWO
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
to narzędzie wsparcia z budżetu
Unii Europejskiej dla gmin, które
najdotkliwiej odczują skutki
transformacji energetycznej, czyli
m.in. zamknięcia kopalń. Ruda Śląska
jako największa gmina górnicza,
w której ostatnia kopalnia węgla
kamiennego zostanie zamknięta
w 2034 roku, najbardziej narażona
jest na te zmiany. Tymczasem nadal
nie wiadomo, ile będzie pieniędzy
w ramach FST oraz jak zostaną one
rozdzielone. W tej sprawie zwołana
została nadzwyczajna sesja Sejmiku
Województwa Śląskiego, m.in. na
wniosek radnej sejmiku z Rudy
Śląskiej – Urszuli Koszutskiej.
– W jaki sposób Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji może pomóc mieszkańcom
regionów związanych z górnictwem, w tym
mieszkańcom Rudy Śląskiej?
– Śląsk staje przed ważnymi wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi, które zmienią oblicze tego
regionu. Terytorialny Plan Sprawiedliwej
Transformacji jest jednym z mechanizmów
zapewniających ukierunkowanie wsparcia
w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami społeczno-gospodar-

Fundusz dla Śląska

czymi i ma służyć ich złagodzeniu. Z drugiej strony jest szansą dla gmin górniczych,
które czekają ogromne zmiany związane
z restrukturyzacją gospodarczą i społeczną
oraz skutkami zamykania kopalń. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie nadziei i szans, które mogą dotrzeć do województwa śląskiego poprzez fundusze europejskie, zatem musimy dołożyć wszelkich starań, aby tu, w Rudzie Śląskiej, ale
także w całym regionie stworzyć projekt,
który pozwoli na większe możliwości oraz
da impuls rozwojowy dla przyszłych pokoleń. Żeby to zaistniało, potrzebujemy
Planu Sprawiedliwej Transformacji przedyskutowanego, omówionego z wszystkimi zainteresowanymi stronami, a w szczególności z samorządowcami na każdym
szczeblu. Przy czym musimy pamiętać, że
mechanizmy finansowe pochodzące z funduszu nie są nakierowane na rozwiązanie
aspektów związanych z transformacją
energetyczną, ale na minimalizowanie
kosztów społeczno-gospodarczych dla
pracowników zatrudnionych w górnictwie
i przedsiębiorstwach okołogórniczych. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji powinien wzmacniać małe i średnie
przedsiębiorstwa, pomóc w przekwalifikowaniu zainteresowanych osób uwolnio-

nych z przemysłu górniczego i z firm, które obecnie działają na rzecz tego sektora.
Ważne jest ich przebranżowienie się, podnoszenie kwalifikacji, w związku z potrzebami rynku pracy i zapotrzebowaniami
potencjalnych pracodawców. Jednak pamiętajmy, że zamknięcie kopalń zmieni
nie tylko rzeczywistość osób tam pracujących, głównie mężczyzn, ale całych rodzin
i grup społecznych. Dlatego w TPST powinny być ujęte potrzeby i oczekiwania
rozwojowe nie tylko górników i pracowników związanych z resortem górniczym,
lecz także ich kobiet oraz dzieci.
– Na jakim etapie są prace nad założeniami Funduszu?
– Problem polega na tym, że właściwie
my radni nie wiemy. Obecnie nie znamy
harmonogramu, propozycji treści, kryteriów w TPST. Dlatego pojawiła się inicjatywa zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która w całości była przeznaczona właśnie tej tematyce. Po pierwsze, nieznana jest dokładna
kwota pieniędzy, która miałyby „spłynąć”
do nas na Śląsk. Warto zwrócić uwagę na
to, że jej wielkość jest powiązana ze zgodą
polskiego rządu na neutralność klimatyczną w Europie do 2050 roku. Jeżeli polski
rząd nie podpisze paktu o neutralności kli-

matycznej do 2050 roku, czego oczekuje
Komisja Europejska, to możemy się spodziewać środków mniejszych o 50 proc.,
czyli nie 2 mld euro, a 1 mld euro. Skoro
nie wiadomo nawet, jakie będą kwoty, to
w jaki w sposób konstruowany jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji?
Tymczasem już w maju tego roku ma on
zostać przedstawiony do konsultacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie w czerwcu/lipcu przekazany Komisji Europejskiej. Nie znamy także
modelu zarządzania funduszem. Jednak
mocno jesteśmy zainteresowani tym, aby
kierowanie TPST było w naszych, regionalnych rękach. Nie wiemy także, na co
będą przeznaczone środki z 2 i 3 filaru Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji
oraz jakie inwestycje związane z transformacją energetyczną na Śląsku planowane
są do realizacji z innych funduszy, czyli
specjalnego system pożyczkowego w ramach InvestEu (1,8 mld euro) dla sektora
prywatnego oraz instrumentów pożyczkowych (1,5 mld euro) dla sektora publicznego.
– Czy nadzwyczajna sesja dała odpowiedzi na te pytania?
– Niestety nie, dlatego dalej będziemy
monitorowali postępy nad opracowaniem

projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, tym bardziej, że czasu
jest naprawdę niewiele. Z interpelacji, którą skierowałam do marszalka we wrześniu
2020 roku i z otrzymanej na nią odpowiedzi, wynikało, że jeszcze w roku 2020 mają się odbywać się konsultacje społeczne,
a rolą radnych jest włączenie się w proces
opiniowania projektu dokumentu. My
chcieliśmy i chcemy więcej, pragniemy
mieć realny wpływ na to, co dzieje się
w naszym województwie. Czy to coś zaskakującego? Wnioskowałam o włączenie
do zespołu regionalnego, który zajmuje
pracami nad transformacją regionu, jednak
uzyskałam odpowiedź negatywną. Natomiast zostałam powołana w skład doraźnej
Komisji ds. Transformacji Regionów
utworzonej przez Sejmik Województwa
Śląskiego. Pierwsze jej posiedzenie odbędzie się w tym tygodniu. Radni starają się
kontaktować z samorządami górniczych
gmin. Uważamy, że bez solidnie przygotowanego, adekwatnego do potrzeb i progresywnego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, gminy te będą w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki zamknięcia kopalń.

Joanna Oreł
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EDUKACJA

BUDŻET OBYWATELSKI

Radosny plac zabaw

Chcesz zmienić pracę? A może zdobyć nowe umiejętności lub nowy zawód? W Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ruszają
bezpłatne kwalifikacyjne kursy w obrębie zawodów elektryk i technik
elektryk oraz operator obrabiarek skrawających i technik mechanik.
nauki zawodu. Obecna oferta skierowana
jest do fachowca w branży mechanicznej,
ze szczególnym uwzględnieniem operatora obrabiarki CNC. – Oferujemy elastyczny czas pracy na podstawie umowy o pracę, a wynagrodzenie uzależnione jest od
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
– wyjaśnia Jan Lomania.
Szczegóły oferty pracy znajdują się na
stronie internetowej ckz-ruda.pl.
Centrum Kształcenia Zawodowego
obok organizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kształci młodzież ze
szkół branżowych i techników. Praktyczna Nauka Zawodu odbywa się dla uczniów
szkół mających swoją siedzibę w Rudzie
Śląskiej. Zajęcia prowadzone są w czterech w pełni wyposażonych warsztatach
z udziałem wysoce wykwalifikowanej kadry. Uczniowie kształcą się na poziomie
branżowej szkoły I stopnia oraz technikum w następujących zawodach: elektryk,
fryzjer, krawiec, kucharz, magazynier-logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających,
sprzedawca, ślusarz, technik budownictwa, technik elektronik, technik elektryk,
technik górnictwa podziemnego, technik
informatyk, technik mechanik, technik
mechatronik, technik organizacji turystyki, technik pojazdów samochodowych,
technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik usług fryzjerskich,
technik żywienia i usług gastronomicznych.
Ponadto CKZ organizuje różnego rodzaju kursy – m.in. kurs pedagogiczny dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Przeznaczony jest on dla osób planujących podjęcie pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu. IM
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 wolnostojący wraz z terenem
niezbędnym do korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Czarnoleśnej (cz. działki o nr 1634/52, obręb Nowy Bytom, k.m.1).

Przy Miejskim Przedszkolu nr 4 w Nowym Bytomiu powstał nowy plac zabaw. To inwestycja, którą wykonano w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Tym samym do ukończenia pozostało jeszcze jedno zadanie.
Przy MP nr 4 w ramach ,,Radosnego
placu zabaw” zainstalowano m.in. dwa
domki – w tym jeden ze zjeżdżalnią, liczydło, karuzelę, huśtawki sprężynowe
oraz ławeczki. – Na zakończenie tej inwestycji z zeszłorocznego budżetu obywatelskiego musieliśmy co prawda poczekać,
ale jest już gotowa. Projekt obejmował
również wymianę ogrodzenia terenu
– mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
W ramach budżetu obywatelskiego na
2020 rok został do zrealizowania jeden
projekt, czyli ścieżka aktywizacyjna
w Bielszowicach. – W tym przypadku potrzeba trochę więcej czasu, najważniejsze
jednak, że zadania z budżetu obywatelskiego 2020 zrealizujemy w komplecie
– podkreśla Grażyna Dziedzic.
JO

Foto: UM Ruda Śląska

Ruszają bezpłatne
kursy zawodowe

Montaż instalacji elektrycznych oraz
użytkowanie obrabiarek skrawających
– to bezpłatne kursy rozpoczynające się
już w kwietniu br. i trwające około roku.
Skierowane są do wszystkich osób pełnoletnich, które ukończyły minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową. Nie
ma znaczenia, czy osoba jest aktywna zawodowo, czy bezrobotna. Nie trzeba być
także mieszkańcem Rudy Śląskiej.
– Zajęcia teoretyczne będą prowadzone
zdalnie, natomiast zajęcia praktyczne będą odbywały się w nowoczesnych i w pełni
wyposażonych warsztatach naszego Centrum Kształcenia Zawodowego – tłumaczy Jan Lomania, dyrektor Centrum
Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.
W sekretariacie CKZ można otrzymać
i złożyć wniosek o przyjęcie na wybrany
kurs. Taki sam wniosek można również
pobrać ze strony internetowej www.ckzruda.pl (w zakładce: Kształcenie/ Kwalifikacyjne kursy zawodowe) i odesłać
e-mailem lub pocztą. O przyjęciu na kurs
decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy kurs kończy się państwowym
egzaminem. CKZ jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, więc jego absolwenci
nie muszą zdawać egzaminów w innych
ośrodkach. – Ukończenie wybranego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej
mamy bardzo wysoką średnią zdawalność
egzaminów zawodowych. W niektórych
zawodach zdawalność wynosiła 100%
– mówi dyrektor Lomania.
Ponadto Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej oferuje pracę dla
nauczycieli teoretycznej oraz praktycznej
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Inwestycja zrealizowana została przy ul. Pokoju 22.

KINO PATRIA

Miało być otwarcie, jest kolejny lockdown

Kino Patria miało otworzyć swoje podwoje 19 marca. Jednak z powodu wprowadzenia dodatkowych obostrzeń,
nadal pozostanie zamknięte. Szansa na kolejne otwarcie będzie po 9 kwietnia, ale wszystko zależy od sytuacji
epidemicznej w kraju. Jedno jest pewne – przedłużające się zamknięcie rudzkiego kina studyjnego coraz bardziej podaje w wątpliwość jego dalsze funkcjonowanie. Wszystko z powodu finansów.
Po pierwszej fali epidemii kino zostało wysprzątane, zdezynfekowane oraz ogrza- trwać dzięki pożyczce z Polskiego Funduotwarte w czerwcu ubiegłego roku. – Szyb- ne, a w sklepiku pojawił się nowy towar. szu Rozwoju, którą trzeba będzie rozliczyć.
ko okazało się jednak, że dystrybutorzy Równocześnie jednak rosła liczba zakażeń Otrzymałam też dwukrotnie pomoc z Powstrzymali wypuszczanie filmów do kin. koronawirusem w całym kraju. – Mieliśmy wiatowego Urzędu Pracy, ZUS-u oraz
Graliśmy więc powtórki. Kolejnym proble- w planach dwa seanse dziennie, na począ- z miasta w formie umorzenia podatku od
mem było to, że w okresie wakacyjnym tek bajkę pt. ,,Co w duszy gra” Disneya nieruchomości – wylicza Brzezińska-Dłóspadła liczba gości i kino zaczęło świecić oraz komedię pt. „Palm Springs”. Zdecy- ciok. – Z kina nie utrzymywałam się nigdy,
pustkami – mówi Ewa Brzezińska-Dłó- dowałam się na otwarcie, bo mieszkańcy więc pandemia niczego nie zmieniła. Udaciok, właścicielka kina studyjnego Patria. cały czas o to dopytywali – tłumaczy Ewa je nam się funkcjonować dzięki mojej i mojego męża emeryturze, swojej i przyjaciół
– Na ponowne otwarcie zdecydowaliśmy Brzezińska-Dłóciok.
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Od dwóch tygodni trwały przygotowania do kolejnego otwarcia. Kino zostało

20 marca. – Na razie udało nam się prze-

przetrwa – podsumowuje. Joanna Oreł

KONKURS

Zaprojektuj etykietę i zgarnij nagrody!

Jesteś kreatywny, a do tego lubisz kawę? To wyzwanie dla Ciebie! Rusza konkurs na projekt etykiety i nazwę
kawy. Warunek? Elementy te muszą być powiązane tematycznie z Rudą Śląską. – Lokalne produkty są doskonałą i oryginalną promocją miasta. Jestem przekonany, że z pomysłowości mieszkańców, połączonej z pasją
rudzkiego przedsiębiorcy, wyjdzie coś niepowtarzalnego – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Na zgłoszenia jest czas do 21 kwietnia. Organizatorem konkursu jest Urząd
Miasta, a głównym fundatorem nagród wirecka palarnia kawy Buldog Coffee Roasting.
Konkurs skierowany jest do osób
pełnoletnich. Zwycięski projekt będzie
stanowił etykietę kawy, będącej mieszanką dwóch wysokogatunkowych
ziaren arabica oraz robusta o profilu
sensorycznym: czekolada mleczna,
orzechy, praliny oraz nuta wiśniowa.
Kawa, której nazwa zostanie wyłoniona w konkursie, produkowana jest
w palarni w dzielnicy Wirek. – Pierwsza palarnia kawy w Rudzie Śląskiej
powstała z wielkiego zamiłowania do
tego napoju. Chcemy, aby nasze produkty kojarzyły się z miejscem, w którym powstają, dlatego wpadliśmy na
pomysł, żeby jedna z mieszanek miała

nazwę związaną z Rudą Śląską – mówi
Łukasz Pogorzelski z Buldog Coffee
Roasting.
– Mamy w mieście bardzo dobrych
przedsiębiorców, których produkty rozsławiają Rudę Śląską. Rudzkie wędliny,
chleb, smalec, a nawet piwo to kulinarna wizytówka miasta. Chętnie podejmujemy współpracę z lokalnymi rzemieślnikami i przedsiębiorcami, która przynosi obopólne korzyści – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na adres media@ruda-sl.pl
w formie załącznika, w wybranym for-

macie: png, jpg lub pdf. W temacie maila należy zaznaczyć, że jest to zgłoszenie projektu w konkursie. W treści należy podać: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, nazwę oraz krótki opis
projektu. Można przesłać tylko jedno
zgłoszenie. Nagroda główna to 400 złotych do wykorzystania w sklepie firmowym Buldog Coffee Roasting, 2 kg kawy oraz zestaw materiałów promujących Rudę Śląską. Ponadto przewidziano nagrody pocieszenia dla każdego
uczestnika Konkursu w postaci porcji
kawy do odbioru w siedzibie firmy
oraz spacerownika po Rudzie Śląskiej.

IM
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POMAGAMY

Rzemieślnicze święto

Rudzcy rzemieślnicy obchodzili święto swojego patrona. Z okazji
wspomnienia św. Józefa w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Kochłowicach odbyła się msza św. w intencji wszystkich rzemieślników oraz przedsiębiorców. Świętowali m.in.: piekarze, cukiernicy, fryzjerzy, kominiarze, mechanicy i stolarze, którzy zrzeszeni są
w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.
– Dzień Rzemieślnika to wspaniała
okazja do wyrażenia szacunku dla rudzkich rzemieślników i przedsiębiorców
oraz podziękowania im za ich pracę,
zaangażowanie, wkład w rozwój naszego miasta, wysoką jakość usług, które
oferują oraz otwartość na współpracę
z rudzkim samorządem – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości
działa w Rudzie Śląskiej już 62 lata.
– Jest to organizacja samorządu gospodarczego, integrująca i reprezentująca
środowisko rzemieślników oraz  przedsiębiorców, która obecnie zrzesza
70 zakładów, spośród których aż
63 prowadzi praktyczną naukę zawodu
dla młodzieży – mówi Grzegorz Skudlik, starszy Cechu.
Uczniowie kształcą się w następujących specjalnościach: fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych, blacharz
samochodowy, lakiernik samochodowy,
elektromechanik, cukiernik, piekarz,
stolarz, ślusarz, monter sieci i urządzeń
sanitarnych, fotograf, przetwórca mięsa,
kominiarz, kucharz, tapicer i krawiec.
– Aby przedsiębiorca mógł szkolić
uczniów, powinien być członkiem Cechu. Doprowadzamy uczniów po trzech
latach nauki do egzaminu czeladniczego, który kończy się uzyskaniem dyplomu. Ten z kolei jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
w całej Unii Europejskiej – podkreśla
Grzegorz Skudlik. – Niestety od kilku
lat zaobserwowaliśmy, że czasem tra-

fiają do nas uczniowie z tak zwanego
przypadku, którzy nie dostali się do innych szkół lub nie mają pomysłu na
swoją drogę zawodową. Tymczasem należy pamiętać, że rzemiosło to praca od
podstaw i tylko przy odpowiednim stopniu zaangażowania można odnieść sukces. Dlatego naszym priorytetem
w ostatnich czasach jest powstrzymanie
niekorzystnych tendencji w szkolnictwie
zawodowym, dbałość o kształcenie
swoich następców oraz promowanie
dualnego systemu nauczania jako najefektywniejszej formy szkolnictwa zawodowego – dodaje.
Warto podkreślić, że zawodem najczęściej wybieranym przez uczniów
jest fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, cukiernik oraz
kucharz. W bieżącym roku w zakładach
zrzeszonych w Cechu naukę zawodu
pobiera łącznie 213 uczniów szkół zawodowych. Z kolei w roku szkolnym
2020/2021 w Cechu podpisano 97 nowych umów o praktyczną naukę zawodu, natomiast w roku poprzednim
(2019/2020) – 117.
Najwięcej zakładów zrzeszonych
w Cechu jest z branży fryzjerskiej
(24 zakłady) i motoryzacyjnej (17 zakładów). Do Cechu należy także dziewięć zakładów z branży spożywczej
i restauratorskiej, sześć zakładów
z branży stolarskiej, a także pojedyncze
zakłady reprezentują następujące branże: fotograficzną tapicerską, kominiarską, ślusarską, instalatorską, budowlaną
oraz krawiecką.
AL

Fabian pojedzie na operację do USA

Rodzice Fabiana Pogorzelca, ciężko chorego dwulatka z Rudy Śląskiej, po wielu tygodniach oczekiwań
otrzymali wreszcie wstępny kosztorys leczenia swojego synka. Lekarze z amerykańskiego Stanford szykują się do operacji serca Fabianka, a jeżeli ta będzie możliwa i powiedzie się, kolejnym krokiem będzie
przeszczep wątroby u maluszka. Pierwszy zabieg, który zostanie przeprowadzony prawdopodobnie
w lipcu tego roku, będzie kosztował ok. 6 mln zł.
Niezwykle skomplikowana wada
serca i zespół Alagille’a (wielonarządowa choroba genetyczna, której efektem jest m.in. uszkodzenie wątroby) to
dwa wyroki, które zagrażają życiu Fabianka Pogorzelca. Żeby maluszek
został zakwalifikowany do przeszczepu wątroby, konieczne jest zoperowanie jego słabego serduszka. Szansą
jest zabieg w Stanach Zjednoczonych,
który odbyć ma się w klinice w Stanford (Kalifornia). Tamtejsi lekarze
długo pracowali nad przygotowaniem
kosztorysu oraz planu operacji. Dzięki
zbiórkom na rzecz Fabianka rudzianom udało się uzbierać w tym czasie
ponad 12 mln zł. I to właśnie taką
kwotę wstępnie podali amerykańscy
lekarze. Jednak po rozmowach z rodziną dwulatka kwota ta została obniżona. – Koszt operacji serca miał wynieść 12 mln zł, ale udało się obniżyć
cenę o 50 proc., co daje nam łączną
kwotę operacji serca 6 mln zł. Nadwyżka na zbiórce pozostanie w rezerwie, ponieważ aktualna cena jest kwotą szacunkową. Nie obejmuje ewentualnych dodatkowych kosztów, które
mogą wystąpić tam na miejscu,
np. gdyby po operacji stan Fabianka
by się pogorszył, to za każdy dodatkowy dzień na intensywnej terapii trzeba
zapłacić dodatkowe pieniądze – wyjaśniają rodzice Fabiana Pogorzelca.
Chłopiec wraz z rodziną ma polecieć do Stanford w maju tego roku.
Tam lekarze zbadają jego stan, a następnie prawdopodobnie przeprowadzą cewnikowanie serca 2-latka. Wła-

Fabian wraz z rodziną w maju ma polecieć do Stanford w Kalifornii.
ściwa operacja ma zostać przeprowadzona w połowie lipca. Równocześnie
będzie prowadzone przygotowanie do
ewentualnego przeszczepu wątroby,
czyli m.in. sprawdzenie, czy ktoś z rodziny może być dawcą.
Koszty tej części leczenia Fabianka
nie są jeszcze znane. Dlatego też cały
czas trwa zbiórka na portalu www.siepomaga.pl, a na Facebooku działa
grupa
„Fabiankowa
Pomoc”.
– Wszystkie niewykorzystane pieniądze po operacji serca zostaną przekazane na przeszczep wątroby, dlatego
zbiórka pozostaje otwarta. Przypusz-

Foto: FB/Fabiankowa Pomoc
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czalny koszt przeszczepu wątroby to
8 mln zł. Mamy nadzieję, że w dalszym
ciągu zostaniecie z nami i wspólnie
będziemy walczyć o lepsze życie naszego synka – mówią Daria i Patryk,
rodzice Fabiana. – Dziękujemy z całego serca wszystkim wspaniałym ludziom, którzy brali udział w licytacjach, wystawiali fanty, swoje usługi,
także cudownym ludziom, którzy licytowali, udostępniali, ,,lajkowali”
i każdemu z osobna. Nie jesteśmy
w stanie Wam wyrazić swojej wdzięczności. Będziemy Wam dłużni do końca
życia – dodają.
Joanna Oreł

ROZLICZENIA PODATKOWE

Rozlicz PIT w Rudzie Śląskiej
Blisko co czwarta złotówka, która trafia do budżetu Rudy Śląskiej, pochodzi z podatku PIT jego mieszkańców. W ubiegłym roku była to kwota 193 mln zł.
– Te pieniądze są istotną częścią budżetu miasta. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy z jakichś powodów nie rozliczali swojego
podatku dochodowego w mieście, o wskazywanie w swoim rozliczeniu rocznym Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. Nie ma tu znaczenia, jak długo mieszka się w naszym mieście oraz to, czy ma się polskie obywatelstwo – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Zgodnie z ustalaną przez Ministerstwo Finansów zasadą podziału udziałów w podatku PIT do Rudy Śląskiej
trafia 48,48% podatku odprowadzanego
od każdego podatnika podatku PIT.
– Wpływy z tytułu tego podatku stanowią prawie 1/4 wszystkich dochodów
miasta i blisko połowę dochodów własnych, a to właśnie z nich samorząd finansuje bieżące utrzymanie miasta, czyli sprzątanie, utrzymanie dróg, chodników i zieleni, oświetlenie, remonty infrastruktury, czy wynagrodzenia. Z tych
środków również dopłacamy do systemu
gospodarki odpadami – wylicza Ewa
Guziel, skarbnik miasta.

Jaki jest dokładny wkład podatnika
w realizację zadań w swojej gminie,
zależy od wysokości odprowadzanego podatku, a ten od wynagrodzenia.
Można to zobaczyć na prostym przykładzie. W przypadku miesięcznego
wynagrodzenia brutto w kwocie
4680 zł (to 90% przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w Polsce w ubiegłym roku)
139 zł z tej sumy każdego miesiąca
trafia do budżetu miasta. Najwięcej
z tej kwoty, bo aż 1/4 przeznaczona
jest na oświatę w mieście. W dalszej
kolejności najwięcej środków trafia
na zadania związane z gospodarką

komunalną i ochroną środowiska. To
m.in. utrzymanie zieleni w mieście,
sprzątanie i odśnieżanie dróg i chodników, a także oświetlenie miasta.
Kolejnymi pozycjami są mieszkalnictwo, administracja publiczna i pomoc
społeczna.
– Jak widać, są to realne pieniądze,
które trafiają do miejskiego budżetu.
Dlatego decyzja o rozliczeniu podatku w Rudzie Śląskiej spowoduje, że
część naszych zarobionych pieniędzy
zostanie w mieście. Każda złotówka,
która w ten sposób trafi do miejskiej
kasy, zostanie spożytkowana na zadania realizowane przez nasz samorząd.

To z kolei przełoży się na lepsze funkcjonowanie miasta i lepszy komfort
życia – ocenia prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej podatek PIT za 2019 r. rozliczyło 104 155 podatników, którzy zapłacili ponad 403 mln zł podatku. Za
2018 r. rozliczyło się 104 367 podatników, a podatek należny wyniósł ponad 380 mln zł. Za 2017 r. dane te
były następujące: 102 662 podatników i ponad 344 mln zł zapłaconego
podatku.
Pomimo większej kwoty odprowadzonej przez podatników w 2019 r.

w ubiegłym roku budżet miasta zasiliło 192,9 mln zł, czyli mniej pieniędzy niż w 2019 r. i to pomimo tego, że
w ostatnich latach z każdym kolejnym rokiem wpływało więcej środków. – To efekt reformy systemu podatkowego z 2019 r. wprowadzającej
m.in. zerową stawkę PIT dla osób do
26. roku życia oraz obniżenie podatku
PIT z 18 do 17 proc. – wskazuje
skarbnik miasta.
W poprzednich latach w ramach
udziału w PIT do budżetu miasta
wpłynęło: w 2017 r. – 170,9 mln zł,
w 2018 r. – 188,8 mln zł, w 2019 r.
– 200 mln zł.
TK
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WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Otrzymasz prezent,
który będzie wielkim zaskoczeniem, ale za to sprawi Ci
ogromną radość.
Byk – Uważaj na atrakcyjne
propozycje wspólnych interesów. Możesz stracić. Wizyta
rodziny skończy się kłótnią.
Bliźnięta – Bądź bardzo
uważny w pracy. Ktoś będzie
szukał na Ciebie haków. Nie
daj się wciągnąć w żadne intrygi.
Rak – Czeka Cię krótki i gorący romans. Niestety, musisz być uważny, bo możesz
nadszarpnąć swoją reputację.
Lew – Spotkasz na swojej
drodze kogoś, kto Cię szybko
zauroczy. Musisz podejść
ostrożnie do tej znajomości.
Panna – Zapomnij o tym, co
było i zacznij planować przyszłość. Czeka Cię zaproszenie na imprezę. Oderwiesz
się od przeszłości.
Waga – Sprawy sądowe zakończą się pomyślnie. Będziesz mogła odetchnąć
i z optymizmem spojrzeć
w przyszłość.
Skorpion – Nieporozumienia w związku. Musisz wykazać się dyplomacją i zrozumieniem. Zakończ ten konﬂikt.
Strzelec – Romantyczny wyjazd. Spędzisz urocze chwile
z ukochaną osobą. Uważaj na
fałszywych przyjaciół.
Koziorożec – Zakończy się
trudny okres Twojego życia.
Sukces zawodowy sprawi, że
będziesz sowicie wynagrodzony.
Wodnik – Pozwolisz sobie
na chwile szaleństwa. Najbliżsi będą zaskoczeni Twoim zachowaniem. Czeka Cię
udany wyjazd.
Ryby – Poprawa zdrowia będzie wynikiem Twojej systematyczności i konsekwencji
w stosowaniu poleceń lekarzy.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – jarmułka, 5 – prymitywna łyżka, 8 – grzyb jadalny, 9 – owad,
11 – drwina, 12 – dowódca kozaków,
21 – rzeka w Rosji, 17 – jubilerska miara, 20 – harcownik, 21 – rel. reformator,
jasnowidz, 24 – czarny pas noszony
przez chrześcijan w Turcji, 25 – szkodnik sadów, 28 – w staroż. Grecji wieszczka Apollina, 29 – sielanka, 32 – uwiąd
rdzenia kręgowego, 33 – bon, 36 – zwierzę drapieżne, 39 – ptak z rodz. nektarników, 42 – jucha, 43 – ozdoba tałesu,
45 – angielski instrument muzyczny,
46 – tytoń w proszku, 47 – odzienie.
PIONOWO: 1 – zabalsamowane
zwłoki, 3 – tkanina drukowana w barwne
wzory, 3 – imię żeńskie, 4 – stan w Indiach, 5 – brat Abla, 7 – ﬁgiel, 7 – poczet, 10 – włamywacz komputerowy,
13 – załącznik, 14 – stolica Grecji,
16 – jedn. ciśnienia, 17 – chaszcze, zarośla, 18 – szeroki brzeg kapelusza, 19 – radula, 21 – obok podaży, 22 – w dawnej
Polsce pouczenia prawne, 23 – pająk,

26 – zwierzę koniowate, 27 – przelanie
praw, 30 – zapis testamentu, 31 – zabawa, 34 – rynek w staroż. Grecji, 35 – persona, 37 – mit. gr. król Salaminy,
38 – okazała galera, 41 – imię lub kwiat,
44 – gat. papugi.
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 8” zapraszamy do
redakcji po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym pod nr 889-771-365
– Krzysztofa Szczyrbę. Prawidłowe hasło: „Pozew ugody nie tamuje”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma
również książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.

| POLECAMY
Marek Harny

Agnieszka Osiecka

Dziecko września

Dzienniki 1956-1958
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

OGŁOSZENIE

ogłasza sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
samochodu służbowego marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym
SL 22711 wycofanego z użytkowania przez
Urząd Miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
samochód służbowy marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym SL 22711,
który został wycofany z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
Licytacja odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 213
(II piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Kwota wywoławcza wynosi 9 000,00 zł brutto.
Dane samochodu:

Adam został poczęty 1 września 1939
roku, kiedy jego ojciec Andrzej Borowy był
już w drodze na front, a następnego dnia
poległ pod Pszczyną w masakrze polskich
batalionów, rozjechanych przez niemieckie
czołgi.
Od tej pory Teresa Borowa prowadziła
prywatną wojnę z Hitlerem, Stalinem i całym światem, niewyłączając własnej rodziny, walcząc najpierw o urodzenie, a potem
ocalenie syna. Toczyła ją w rodzinnym
Tarnowie, gdzie został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia jej ojciec, w okupowanym Krakowie, gdzie traﬁła do obozu
w Płaszowie, w partyzanckiej ziemiance
w Gorcach, gdzie mały Adaś omal nie padł
oﬁarą polskiego policjanta, wreszcie, już po
wojnie, w odebranym Niemcom Zabrzu,
gdzie nowi władcy zaprowadzili nowy „porządek”.
Po latach Adam stara się uporać z upiorami dawnego życia i wybrać własną drogę.
Tłem dla losów Adama i jego matki są
mniej znane, niekiedy przemilczane fragmenty naszej historii, wymykające się jednoznacznym ocenom ludzkie postawy, które determinują dramatyczne wybory, przed
jakimi stają bohaterowie.

Ostatni tom młodzieńczych dzienników
i zapisków autobiograﬁcznych Agnieszki
Osieckiej to świadectwo pokolenia ogołoconego przez okupację i stalinizm z dziecięcej
beztroski, to wypowiedź dziewczyny, która straciwszy najlepsze lata na zebraniach
ZMP-owskich, bardzo nie chciała, a w końcu
też nie umiała dorosnąć.
„Jestem młodą kobietą, a koło mnie tylu
jest zmarłych, jakby przetoczyło się przez
moje łóżko powstanie listopadowe.
Czy karcisz nas, Panie Boże, za nasze niedołęstwo? Za to, że cośmy tak pięknie zaczęli
po teatrzykach, klubach i wiecach – tośmy
pogubili, rozbiegając się w popłochu? Za to,
żeśmy zaczynali w kupie, a ratowaliśmy się
w pojedynkę?
Za to, że się nam zdawało, że jesteśmy
nieśmiertelni, wieczni, żelaźni – a byliśmy jak
ćmy, jak jątki, turkucie podjadki?
Wszyscy chcemy być wiecznymi chłopcami, wiecznymi dziewczynami. ,,Niedojrzały
naród”. A czy nas kto traktuje jak dorosłych?”.
W zapiskach autobiograﬁcznych z lat
1956-1958 i z 1970 roku Agnieszka Osiecka
dokonuje bezlitosnej autoanalizy i psychoanalizy własnego pokolenia.

Marka pojazdu
Model
Nr rejestracyjny
Rodzaj pojazdu
Rodzaj silnika
Pojemność silnika
Moc silnika
Rok produkcji
Data pierwszej rejestracji
Stan licznika
Barwa nadwozia

Opel
Astra 3 H
SL 22711
samochód osobowy
benzyna
1400 (cm3)
66 kW
2005 r.
02.02.2006 r.
232 099 km
Srebrna

W licytacji mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
w terminie do 09.04.2021 r. do godz. 11.30 dokonają wpłaty wadium w wysokości 900,00 zł oraz przed otwarciem licytacji przedłożą Komisji Licytacyjnej
wymagane dokumenty, tj. dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 lub w kasie Urzędu Miasta (pokój nr 13 na parterze budynku
Urzędu przy Placu Jana Pawła II 6). Uczestnikom, którzy nie wygrali licytacji,
zwraca się wadium niezwłocznie po licytacji. Wygrywający licytację ponosi
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Samochód można oglądać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
w Rudzie Śląskiej, w dniach od 24.03.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Administracyjnym w godzinach pracy Urzędu
Miasta.
Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach pomiędzy ulicami WyzwoleniaWirecką z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska oraz pod drogę dojazdową

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. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2152/13
o powierzchni 1072 m2, użytek „Lz-IV”, obręb Kochłowice, zapisana na karcie
mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V, N, R-VI”, obręb Kochłowice, k.m. 4, nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są 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. przedmiotowe działki stanowią teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 39MNII.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien
odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę
nr 2155/13 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nieruchomości należy wystąpić
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 2152/13 wraz
z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 wynosi 198.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 12.00
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 22.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia-Wirecka, działka nr 2152/13” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 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. 2231

ogłoszenia | 24.03.2021

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.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie azbestu.
Tel. 512-549-097.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.
Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprzedam,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
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.
Sprzedam działkę – Wirek, 2100 m2. Tel.
790-451-125.
Godula: sprzedam M-4, 63 m2, IV p, po
remoncie; kupię M-3 parter lub I p. Tel. 881543-505.
Do wynajęcia kawalerka na Goduli, w pełni wyposażona. Tel. 503-60-48-48.

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

Motoryzacja

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,60-0,70 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie 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. 691-911-683.
Elektronika, montera – zatrudnię do domofonów. Tel. 604-796-694 godz. 17-18.
Zatrudnie opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej
z doświadczeniem ogrodniczym lub budowlanym. Informacji udzielam pod nr tel. 691-911683 od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 15.00.
Firma produkcyjna w Chudowie zatrudni
pracowników produkcyjnych. Zatrudnienie na
umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 32
277-52-29.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

MATRYMONIALNE
Wdowa 61 lat szuka towarzysza na dobre
i złe chwile... Tel. 505-715-074.

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy łącząc się z nami w bólu,
odprowadzili (osobiście lub duchowo)
w ostatnią drogę

śp. Joachima Franka
Dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie.
Pogrążona w smutku – Rodzina.

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

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Serdeczne podziĘkowania
wszystkim, którzy okazali pomoc w ciężkich chwilach,
złożyli wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce
oraz uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych
mojego

taty

składa Danuta Długaj z rodziną

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

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 wycinkę drzew w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Józefa Pordzika w związku z inwestycją
pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od ciepłowni Nowy Wirek
do komory WB4 przy ul. Józefa Pordzika w Rudzie Śląskiej”.

10

www.wiadomoscirudzkie.pl
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż sześciu nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami WyzwoleniaWirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 23.09.2020 r. i 17.11.2020 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest sześć niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, N”,
– 2116/13 o powierzchni 1928 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2150/13 o powierzchni 2111 m2, użytki: „Lz-IV, N, R-V, R-VI”,
– 2151/13 o powierzchni 1870 m2, użytek „R-V”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,

ogłoszeniA | 24.03.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone
w dniach 9.09.2020 r., 27.10.2020 r. i 9.12.2020 r. zakończyły się wynikiem
negatywnym

obręb Kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1308/38
o powierzchni 996 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
nr GL1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V, N, R-VI”, obręb Kochłowice, k.m. 4, nr KW GL1S/00011361/6.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska działka nr 1308/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

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 z dnia 18.04.2018 r., przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, porośnięta
drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Gęsiej. Na działce nr 1308/38 znajdują się pozostałości po zabudowaniach
byłego ogródka i ogrodzenie. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału
Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co
najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 39MNII.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą,
krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę
nr 2155/13 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny.
W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nieruchomości należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13
wynoszą:
– dla działki 2115/13 – 227.000,00 zł,
– dla działki 2116/13 – 232.000,00 zł,
– dla działki 2119/13 – 232.000,00 zł,
– dla działki 2150/13 – 245.000,00 zł,
– dla działki 2151/13 – 226.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 133.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. o godz. 12.00
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 15.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 2115/13 – 11.400,00 zł,
– dla działki 2116/13 – 11.600,00 zł,
– dla działki 2119/13 – 11.600,00 zł,
– dla działki 2150/13 – 12.300,00 zł,
– dla działki 2151/13 – 11.300,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 6.700,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia - Wirecka, 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 8.00-16.00, 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. 2231

Ceny wywoławcze (netto) do rokowań wynosi 105.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 21.04.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.04.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 5.300,00 zł,
z dopiskiem „zaliczka – ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 (dot. wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach
w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach
pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta
– ul. Gęsia”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
garażu usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Łukowa – garaż nr 7,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę
dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską
są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5071/319 o powierzchni 666 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5074/319 o powierzchni 669 m2, użytek „Ps-IV”,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014840/9. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana
łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka
nr 5096/318 stanowi fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu
KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2,
MM2 i KDW.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą,
krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach
nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083,
5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5071/319 – 144.000,00 zł,
– dla działki 5074/319 – 144.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. o godz. 12.00 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 20.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 5071/319 – 7.200,00 zł,
– dla działki 5074/319 – 7.200,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, 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 8.00-16.00, 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. 2231

ogłoszeniA | 24.03.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejRudzie przy ul. Klary z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Klary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 974/19
o powierzchni 1799 m2, użytek Ba, obręb Ruda, k.m.5, zapisaną w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00013455/6
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 974/19 stanowi teren obsługi komunikacji samochodowej
(symbol planu KS1) oraz częściowo jako teren obiektów i urządzeń ciepłowniczych
(symbol planu C1), teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m. (symbol planu KDW) i teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego
tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
50 m (symbol planu KGP2/3).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie
zabudowy usługowej i kompleksu garaży, porośnięta drzewami i krzewami. Działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Alei Powstań Śląskich oraz do drogi
wewnętrznej ul. Klary. Dojazd do ww. nieruchomości może odbywać się wyłącznie od
strony ulicy Klary, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych. W celu
budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych
( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane
w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni Alei Powstań Śląskich
oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy w pasie terenu oznaczonego w planie KGP2/3
mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 305.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. o godz. 12.00
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
21.04.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 15.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Klary” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa
8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dot. wyłącznie osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej) 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. 2231

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro
naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących
się w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod drogę, dojście, w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony.
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Tenis stołowy

Turniej w Dębicy był udany dla młodej rudzianki.

Łucznictwo

Łucznicy na medal
Łucznicy UKS-u Grot Ruda Śląska
sprawdzili swoje siły w Legnicy. Podczas
XXXI Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, które odbyły się w miniony weekend, rudzcy zawodnicy wystrzelali dwa brązowe medale i tym samym zdobyli tytuł drugich wicemistrzów Polski.
Na starcie zawodów pojawiło się blisko
240 zawodników z około 40 klubów z całej Polski. Nie będzie błędem, kiedy nazwie się zawody te międzynarodowymi,
a to za sprawą występu ekipy zawodników
z Ukrainy, którzy reprezentowali żywiecki
Łucznik. W ostatniej chwili decyzją zarządu PZ Łucz został zmieniony regulamin
zmagań. Skrócono je do jednego dnia i wyniki kwalifikacji były wynikami ostatecznymi, a więc pominięto rundę eliminacyjną – to, co w łucznictwie jest najistotniejsze i najciekawsze.
Rudzcy łucznicy zdobyli dwa medale,
a tym samym tytuły drugich wicemistrzów

Judo

Polski. Brązowy medal wywalczyli Natalia
Lepa oraz Mateusz Synowiec w konkurencji
mikst, a także Mateusz Synowiec, Adrian
Szłapak, Jakub Sroka i Paweł Korzonek
w konkurencji zespołowej. Drugi mikst

w składzie Dominika Ratyńska i Adrian
Szłapak zajął 8. miejsce. Z kolei drużyna
dziewcząt w składzie Natalia Lepa, Dominika Ratyńska, Aleksandra Antoniak i Dominika Brzezina wywalczyła 7. miejsce. AL

Akrobatyka

Brązowa Zuzanna

Międzynarodowy start akrobatów

Foto: arch. prywatne

Rudzianka Zuzanna Kruża może cieszyć się z kolejnego sukcesu. Podczas
„Ikizama Cup 4”, czyli Ogólnopolskiego
Turnieju Judo o puchar burmistrza Piaseczna, młoda zawodniczka, reprezentująca GKS Czarni Bytom, wywalczyła brązowy medal.
Zanim jednak zdobyła to wyróżnienie,
musiała zmierzyć się w ciężkich i wyrównanych walkach. Wśród jej przeciwniczek
były zawodniczki z klubów Legia Warszawa, MKS Olimpijczyk Włocławek, Ikizam
Judo Klub Piaseczno, UKJ Yuko Józefów
oraz UKS Judo Panda Warszawa. Dodajmy, że Zuzanna Kruża jest podopieczną
trenera Romana Druzica.
AL

Zawodnicy UKS-u Grot Ruda Śląska wzięli udział w zawodach w Legnicy.

Zuzanna razem z trenerem Romanem Druzicą.

Ju-jitsu

Dobry występ w Katowicach

Dobry występ odnotowali akrobaci
KPKS-u Halemba Ruda Śląska w ubiegły
weekend w Krakowie. Podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Pod Wawelem
w Akrobatyce Sportowej rudzki klub KPKS
reprezentowało aż 15 zespołów, z których
większość debiutowała.
W piątek (19.03) startowała najmłodsza
i najbardziej liczna kategoria – youth.
W dwójkach mieszanych 1. miejsce zajęli
Julia Jessel i Szymon Jaworek, a 2. miejsce
– Natalia Dziób i David Biliaiev. W trójkach dziewcząt (kat. youth) 5. miejsce zajęli Nadia Witek, Zuzanna Klapuch i Lena
Niedobecka, a 8. miejsce – Martyna Szymik, Nadia Wróżek oraz Agata Kołodziej.
Wysokie miejsca zajęły też dwójki dziewcząt (kat. youth) – 4. miejsce – Weronika
Szczyrba i Emilia Żurakowska.
Z kolei w sobotę (20.03) i w niedzielę
(21.03) walczyły starsze zespoły, pokazując wysoki poziom sportowy i zajmując

Foto: KPKS Halemba Ruda Śląska

Marysia Toborek z Rudy Śląskiej w rozegranym w Dębicy turnieju zdobyła tytuł
drugiej młodziczki Polski! Mając bardzo
trudną drogę do finału, pokonała wysoko
rozstawione zawodniczki w rankingu, grając mądrze i z polotem, co przełożyło się
na rewelacyjny wynik.
W starciu finałowym młoda zawodniczka zmierzyła się z reprezentantką Politechniki Rzeszów Kingą Hawro. Niestety mimo prowadzenia w setach 2-2 i wyniku
4:0 rudzianka musiała uznać wyższość
swojej przeciwniczki, z którą przegrała
ostatecznie wynikiem 3:2.
W dębickim turnieju głównym po eliminacjach w regionach (377 uczestniczek)
zagrały 64 najlepsze zawodniczki z całej
Polski. Dodajmy, że Marysia w poprzednim sezonie trzykrotnie zdobywała złote
medale i jeden brązowy Mistrzostw Śląska
ŚLZTS i LZS.
AL

Foto: arch. prywatne

Marysia drugą młodziczką w Polsce

sport | 24.03.2021

Foto: UKS Grot Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Akrobaci KPKS Halemba wraz z trenerkami wybrali się na zawody do Krakowa.

miejsca w ścisłej czołówce. Trójki kobiet,
kat. 11-16 lat: 2. miejsce – Emilia Wodyk,
Emilia Biernat i Emilia Urbańska; 5. miejsce – Natalia Rudzka, Martyna Kahl, Ame-

lia Ksoniewicz oraz 6. miejsce – Zuzanna
Krawieczek, Milena Gabrysiak i Dagmara
Piktas. Dwójki kobiet, kat. 11-16 lat:
5. miejsce – Maja Mrozek i Laura Tronina.

Podnoszenie ciężarów

Zawodnik z Rudy Śląskiej wywalczył 3. miejsce.

Pierwsze w tym roku zawody w ramach
Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży
w Ju-Jitsu Sportowym okazały się udane
dla Piotra Maligłówki. Reprezentant Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate (sekcja jujitsu) zajął w Katowicach 3. miejsce.
Młody zawodnik, który występem
w tych zawodach odnotował kolejny suk-

ces w swojej karierze, sprawdził swoje siły
w kategorii U16 do 66 kg newaza.
Warto dodać, że organizatorem zawodów był Roan Fight Club Katowice i Śląski Związek Ju-Jitsu. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią zawody
odbyły się bez udziału publiczności. Zmagania można było śledzić online.
AL

Adam Łaskawski zdobył w niedzielę (21.03) pierwsze miejsce
w Pucharze Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym. Rudzianin zaprezentował się rewelacyjnie w kategorii 120 kg +. Na tym jednak
nie koniec jego sukcesów. W kategorii open zawodnik zajął trzecie
miejsce z wynikiem 250 kg.
– To dopiero początek sezonu, ale już teraz zaczynam przygotowania i skupiam się na mistrzostwach Europy i świata. Postaram
się wypaść jak najlepiej, żeby Ruda Śląska mogła być dumna
ze mnie, czyli z człowieka, który z pasją robi swoje, a przy tym reklamuje nasze piękne miasto oraz cały region – podkreśla Łaskawski.
Warto dodać, że zawody Pucharu Polski były jednocześnie eliminacjami do mistrzostw Europy. Ostatni raz dobrą formą Adam Łaskawski popisał się w listopadzie ubiegłego roku w Kielcach, gdzie
ustanowił nowy rekord Polski federacji IPF, zdobywając pierwsze
miejsce w kategorii 120+, a do tego został najlepszym zawodnikiem
zawodów oraz laureatem nagrody za największy wyciśnięty ciężar.

AL

Foto: arch. prywatne

Foto: arch. prywatne

Najlepszy w wyciskaniu

Adam Łaskawski stanął na pierwszym stopniu podium.

