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ŚWIĘTO POLICJI

W podziękowaniu za służbę

Około 3 tys. wniosków w sprawie przyznania
świadczenia 300 plus wpłynęło na początku lipca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od rodziców i opiekunów z Rudy Śląskiej. Trzeba pamiętać o tym, że od tego roku realizacją rządowego programu „Dobry Start” zajmuje się właśnie ZUS, a nie jak dotychczas MOPS. Poza tym
dokumenty można składać wyłącznie drogą
elektroniczną. Rodzice mają na to czas do końca
listopada.

86 funkcjonariuszy rudzkiego garnizonu policji otrzymało mianowania na wyższe stopnie służbowe. Okazją do
wręczenia awansów było Święto Policji. – W imieniu wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej dziękuję Państwu za
rzetelność, profesjonalizm, ale przede wszystkim za zaangażowanie w zapewnienie rudzianom bezpieczeństwa i spokoju – powiedział podczas uroczystego apelu wiceprezydent Krzysztof Mejer. Obecnie w rudzkiej policji pracuje
304 policjantów i 46 pracowników cywilnych, a 23 wakatów czeka na obsadzenie.

– Zainteresowanie tym świadczeniem jest ogromne. Od
1 lipca do poniedziałku (5.07) do godz. 14.30 do ZUS-u
wpłynęło ponad 562 tysiące wniosków od rodziców i opiekunów dzieci szkolnych w całym kraju, natomiast z terenu województwa śląskiego tych wniosków jest już ponad 71 tysięcy
(wnioski te objęły przeszło 100 tys. dzieci – przyp. red.)
– mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS w województwie śląskim.
Od rodziców i opiekunów z Rudy Śląskiego zarejestrowano do tego czasu 2,9 tys. wniosków. Z Katowic do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 4 tys. wniosków,
z Mysłowic 1,4 tys., z Siemianowic Śląskich 1,3 tys.,
a z Chorzowa 2,1 tys. wniosków.
Wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry
Start” można składać do 30 listopada. Złożenie dokumentów
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty pieniędzy nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach ich rozpatrzenie i wypłaty świadczeń nastąpią w ciągu dwóch miesięcy.
Świadczenie z programu „Dobry Start” w wysokości
300 zł przysługuje raz w roku (bez względu na osiągany dochód) na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Obsługę programu „Dobry Start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko drogą online za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego
Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal
PUE ZUS, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe.
Nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej bezpośrednio w ZUS, czy też drogą pocztową. – Każda
osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start”, informacje na temat tego wniosku i jego obsługi
znajdzie na portalu PUE ZUS, w tym także wezwanie do uzupełnienia wniosku lub dołączenia niezbędnych dokumentów
oraz decyzję przyznającą świadczenie bądź decyzję odmowną – wyjaśnia Beata Kopczyńska.
Joanna Oreł

– Dla służb mundurowych był to szczególnie trudny rok – podkreślił wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Do codziennych obowiązków doszły nowe, związane z walką z pandemią koronawirusa. Z dumą mogę stwierdzić,
że policja w Rudzie Śląskiej wyszła z tarczą
z tej walki. Cieszy to tym bardziej, że rudzcy
policjanci są w czołówce, jeśli chodzi o jakość pracy w całym garnizonie śląskim – powiedział.
– Najważniejsi są ludzie, którzy tworzą policję i służą tej formacji każdego dnia i nocy,
niezależnie od warunków atmosferycznych,
sytuacji społecznej czy sanitarnej – podkreślił insp. Mariusz Luszawski, komendant
miejski policji w Rudzie Śląskiej. – Wasz
profesjonalizm, zaangażowanie, poświęcenie, oddanie służbie, a także wiedza, doświadczenie i wręcz miłość do drugiego człowieka są gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców Rudy Śląskiej – dodał komendant.
– Święto Policji to uroczysty dzień nie tylko dla jednostki, ale również dla naszych rodzin, którym dziękujemy za wyrozumiałość
dla naszej służby, często wymagającej poświęceń – zauważa asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Wszyscy życzymy
sobie, by nasza praca była efektywna, pełna
akcji zakończonych sukcesem, spotykała się
ze społeczną akceptacją i szacunkiem, a także przynosiła nam, policjantom, poczucie dobrze spełnionego obowiązku – dodaje.
Każdego dnia rudzcy funkcjonariusze policji przyjmują średnio 65 zgłoszeń i przeprowadzają 42 interwencje, spędzają ponad
400 godzin w służbie patrolowej, wykonują
blisko 30 badań stanu trzeźwości, ujawniają
80 wykroczeń. Warto podkreślić, że rudzcy
policjanci mogą pochwalić się dużą skutecznością w wykrywaniu przestępstw oraz ujmowaniu ich sprawców. W ubiegłym roku wykrywalność przestępstw narkotykowych i gospodarczych wyniosła 99 proc. Ponadto za-
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Do ZUS-u po 300 plus

Podczas uroczystego apelu policjantom podziękowano za ich służbę oraz wręczono awanse.
bezpieczono ponad 5 kg amfetaminy i blisko
2 kg marihuany, a także inne środki odurzające. Zlikwidowano też kilka plantacji konopi.
Niestety, w tym roku pogarszają się statystyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Od stycznia do czerwca ujawniono 95 pijanych
kierowców. Tylko w zeszłym miesiącu zatrzymano 42 kierowców, którzy zdecydowali się
na prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Odnotowano też 15 wypadków i 111 kolizji, w których uczestniczyło sześciu kierowców prowadzących „na gazie”. W czerwcu
ubiegłego roku odnotowano natomiast
sześć wypadków oraz 107 kolizji z udziałem
czterech pijanych kierowców. Przypomnijmy,
że w całym 2020 roku miały miejsce 73 wypadki, ponad tysiąc kolizji oraz wykryto
184 kierowców nietrzeźwych (zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila) i po spożyciu alkoholu (zawartość alkoholu do 0,5 promila).
Warto przypomnieć o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która usprawnia
działania policji. Jest to aplikacja, która pozwala mieszkańcom zgłaszać różnego rodza-

ju wykroczenia. W ubiegłym roku było
ich 942. Najczęściej zgłaszano: nieprawidłowe parkowanie (323 zgłoszenia), spożywanie
napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (246 zgłoszeń), przekroczenie dozwolonej prędkości (80 zgłoszeń), akty wandalizmu (55 zgłoszeń) czy też niewłaściwą
infrastrukturę drogową (54 zgłoszenia).
Święto Policji zostało ustanowione
w 1995 roku i przypada 24 lipca. Data ta
upamiętnia powołanie Policji Państwowej
ustawą Sejmu II RP w 1919 roku. Policjantom
wręczane są odznaczenia, akty mianowania
na wyższe stopnie policyjne oraz stanowiska
służbowe. Jest to również okazja do uczczenia pamięci po zmarłych funkcjonariuszach.
Obecnie oprócz 16 komend wojewódzkich
funkcjonuje Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Śledcze, Biuro Spraw Wewnętrznych, Komenda Stołeczna Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie. Przyszli funkcjonariusze uczą się policyjnego fachu w pięciu placówkach,
m.in. w Katowicach.
AS
REKLAMA
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INWESTYCJE

– To ważny moment, bo to najważniejsza inwestycja drogowa w naszym mieście.
Choć trzeba przyznać, że trochę nerwów
nas to kosztowało. Wpierw nierozstrzygnięty przetarg w 2019 r., potem zmiany
w podziale zadania na dwa etapy i przede
wszystkim zgoda na ten podział, umożliwiająca utrzymanie dofinansowania unijnego – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Najnowsze przedsięwzięcie drogowe
miasta 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. To
pierwszy etap, kolejny będzie obejmował
już tylko budowę trasy do łącznika z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja. – Pierwotnie
miał być to jeden duży odcinek realizowany w całości. Z uwagi jednak, że kwoty
uzyskane w przetargu przekraczały o ponad 100 mln zł koszty wynikające z projek-

Na starcie budowy kolejnego odcinka trasy N-S

Podpisana
umowa
dotyczy
budowy
odcinka
trasy N-S
od ulicy
Kokota
do ulicy
Bielszowickiej.

tu i kosztorysu inwestorskiego, zdecydowaliśmy się na podział zadania. Jak widać
była to dobra decyzja – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Prace przy budowie objętego podpisaną
dziś umową odcinka powinny rozpocząć
się jeszcze w lipcu. – W pierwszej kolejności prace związane będą z przebudową
i budową infrastruktury podziemnej.
W pierwszej fazie robót nie przewidujemy
utrudnień dla kierowców, te najwcześniej
pojawią się dopiero jesienią – zapowiada
Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg
i Mostów.
Sama inwestycja obejmuje budowę odcinka trasy N-S o długości prawie 1 km
wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.
– Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką
będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do
ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do
obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki
rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Mariusz Pol. Przewidziano
również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych i przepustów.
Na budowę całego brakującego odcinka
do autostrady miasto pozyskało pieniądze
ze środków Unii Europejskiej. – Wobec
zmienionego zakresu projektu wymagana
była weryfikacja wcześniej złożonego
wniosku o dofinansowanie. Przebiegła ona
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Jeszcze w te wakacje
ruszą prace przy budowie
pierwszego etapu
ostatniego odcinka trasy N-S
w Rudzie Śląskiej, łączącej
Drogową Trasę Średnicową
z autostradą A4. Budowany
odcinek ma przebiegać
od ul. Kokota do
ul. Bielszowickiej.
We wtorek (6.07) w Urzędzie
Miasta podpisana została
umowa z wykonawcą
inwestycji, która ma być
gotowa do maja 2023 r.
Koszt wszystkich prac ma
wynieść 95 mln zł, z czego
zdecydowana większość
sfinansowana zostanie
ze środków unijnych.

pozytywnie i otrzymaliśmy zgodę na podział odcinków – informuje wiceprezydent
Michał Pierończyk. – Dofinansowanie do
pierwszego z nich ma wynieść 85 proc.
kosztów kwalifikowanych – dodaje.
Ostateczną cenę w postępowaniu na
wykonawstwo udało się uzyskać dzięki
aukcji elektronicznej. Co ciekawe, kwota
po aukcji była o ok. 15 mln zł niższa od
pierwotnie złożonej oferty. Aukcja elektroniczna to dodatkowy etap postępowania,
przewidziany przez Prawo zamówień publicznych. – Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez nas po raz pierwszy. W aukcji mogli wziąć udział wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone podczas
analizy formalnej – mówi wiceprezydent
Mejer. Postępowanie zostało przeprowadzone na specjalnej platformie, umożliwiającej oferentom reagowanie w czasie
rzeczywistym na aktualną ocenę ofert.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S.

Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy
został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od
ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem
dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.
Kolejny odcinek do użytkowania
przekazany został w sierpniu 2016 roku.
Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo
wykonane zostało 1,5 km drogowego
połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad
60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul.

Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja
kosztowała blisko 54 mln zł.
Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie.
Pierwszy etap został dofinansowany
kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci
fragment kwotą około 82 mln zł.
Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie
trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę
w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie kończą się
prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego
realizacja uzależniona będzie jednak od
środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.
TK
REKLAMY

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
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ZABYTKI

– Cieszę się, że walory Wielkiego
Pieca doceniła komisja konkursowa,
która wybrała go do finałowej piątki
spośród 50 obiektów oraz internauci,
którzy zdecydowali o jego zwycięstwie
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – To kolejne wspaniałe wyróżnienie dla naszej perełki.
Przy okazji przypomnę, że w ubiegłym
roku Wielki Piec został wpisany na
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH, który łączy ponad
1850 obiektów, w tym 17 z całej Polski
– dodaje.
Wśród konkursowej piątki oprócz
Wielkiego Pieca Huty „Pokój” znalazły
się: Pałac Dietla w Sosnowcu, Rynek

Wielki Piec zwycięski
w Cieszynie, Tychy Osiedle A i przystań kajakowa w Tychach. Obiekty zostały wybrane przez komisję, w której
skład weszli: Joanna Macha – scenografka, Michał Śliwkiewicz – kierownik produkcji ds. lokacji oraz Anna
Szrama – zastępca dyrektora IF Silesia
Film i Patrycja Młynarczyk – szefowa
Silesia Film Commission. Z kolei
w wyniku głosowania internetowego,
które trwało od 7 do 30 czerwca, na
Wielki Piec oddano w sumie 1062 głosy spośród 2145 oddanych na wszystkie
obiekty.
Wielki Piec Huty „Pokój” wchodził
pierwotnie w skład zabudowań nowobytomskiej Huty „Pokój”, która została założona w 1840 roku. Obiekt uruchomiono w 1968 roku, co zarejestrowała nawet Polska Kronika Filmowa.
Wzniesiono go w głębi zakładu, a następnie przesunięto we właściwą lokalizację za pomocą stalowych lin. Budowa urządzenia trwała zaledwie
105 dni, zamiast szacowanego 1,5 roku. Po niespełna 20 latach funkcjonowania Wielki Piec okazał się przestarzały i nieefektywny, w związku z czym
zdecydowano o jego modernizacji.
Prace remontowe ukończono w 1987 r.
Zmieniono wówczas profil produkcyjny urządzenia, przestawiając je na wytop żelazomanganu. Huta „Pokój” była
wtedy jedynym w kraju producentem
tego stopu.
Kolejna modernizacja urządzenia
miała miejsce w latach 1995-1997,
jednak na wznowienie produkcji zde-

cydowano się dopiero w 2004 roku.
Obiekt przejęło wówczas Konsorcjum
„Eurostal Inwestycje”, przekształcone
wkrótce w Stalmag Sp. z o.o. Wysoka
awaryjność urządzenia oraz negatywny wpływ odpadów produkcyjnych na
środowisko szybko zdecydowały
o ostatecznym wygaszeniu Wielkiego
Pieca, co nastąpiło w lutym 2005 roku. Pod koniec 2012 r. decyzją śląskiego wojewódzkiego konserwatora
zabytków w Katowicach wpisany został do rejestru zabytków.
Pod koniec 2018 roku formalnym
właścicielem Wielkiego Pieca wraz
z całą infrastrukturą towarzyszącą zostało miasto. Po kilku miesiącach
ogłoszono międzynarodowy konkurs
architektoniczny na opracowanie koncepcji jego zagospodarowania, do
którego zgłosiło się 96 pracowni projektowych i architektów. Autorem
najlepszego projektu okazał się „eM4.
Pracownia Architektury. Brataniec”
z Krakowa. Zwycięska koncepcja zakłada powstanie platformy widokowej
wraz ze ścieżką dydaktyczną, adaptację budynku sterowni i maszynowni
na cele muzealne oraz budowę nowego obiektu „zawieszonego” w powietrzu, w którym znajdzie się m.in.
część ekspozycyjna i wystawiennicza
oraz strefa wypoczynku i spotkań.
Budynek ma mieć tzw. „zielony
dach”, który pozwoli na zwiększenie
powierzchni biologicznie czynnej
i retencję wód deszczowych. Pod budynkiem będzie m.in. plac zabaw na-

Foto: arch.

Wielki Piec Huty „Pokój”
z tytułem „Śląskiej Lokacji
Filmowej 2021”! Rudzka
perełka industrialna
otrzymała aż 50 procent
głosów w plebiscycie
zorganizowanym przez
Instytucję Filmową Silesia
Film oraz Silesia Film
Commission. Oprócz tytułu
nagrodą w konkursie
jest spot promocyjny
dotyczący obiektu. Będzie
można go zobaczyć przed
seansami filmowymi
w Kinie „Kosmos” i Kinie
„Światowid” w Katowicach.

Wielki Piec został doceniony przez internautów oraz komisję
w konkursie na „Śląską Lokację Filmową 2021”.
wiązujący do tradycji hutniczej. Według szacunków, które ujęte zostały
w warunkach konkursu, koszt rewitalizacji oraz adaptacji Wielkiego Pieca
na nowe cele ma nie przekroczyć
40 mln zł. Obecnie trwa opracowanie
projektu budowlanego oraz poszuki-

wanie zewnętrznych źródeł finansowania samej inwestycji.
Warto dodać, że w 2020 roku Wielki
Piec Huty „Pokój” został wpisany na
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH (European Route
of Industrial Heritage).
AL

TERMOMODERNIZACJE

Prawie 1,4 mln zł unijnego
dofinansowania na
działania związane
z termomodernizacją trafi
do Rudy Śląskiej. Środki
zostaną przeznaczone na
modernizację energetyczną
trzech miejskich budynków
wielorodzinnych. Inwestycje
te realizowane będą
w 2022 r. Natomiast w tym
roku na tego typu
przedsięwzięcia władze
miasta w budżecie
zaplanowały ponad
8 mln zł. Z tych środków
ocieplonych ma zostać
8 budynków wielorodzinnych,
z czego połowa ma mieć
nowe źródło ciepła.
1 356 732 zł, które trafią do miasta,
pochodzą z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskie-

Kolejne środki unijne na termomodernizacje
go 2014-2020 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Dotacja dotyczy termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Bielszowickiej 114,
ul. Kingi 68 oraz ul. Gliwickiej 10.
– W dwóch pierwszych budynkach
planujemy dodatkowo wymianę systemu ogrzewania. Inwestycje realizowane będą w przyszłym roku, ale chcemy
zakończyć je przed sezonem grzewczym – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
W budynku przy ulicy Bielszowickiej 114 planowane jest podłączenie
do miejskiej sieci CO, a w budynku
przy ul. Kingi 68 zostanie zastosowane ogrzewanie gazowe. – Niestety, nie
we wszystkich lokalizacjach możliwa
jest obecnie wymiana systemu ogrzewania, ale docelowo piece węglowe
zostaną zlikwidowane we wszystkich
miejskich budynkach – zapewnia wiceprezydent.
Całkowity koszt tych trzech inwestycji wyniesie 2 039 499 zł. Wkład

własny zostanie sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 682 767 zł.
– Kluczowe są tu oczywiście pieniądze
unijne, ale dzięki innym dotacjom zewnętrznym, np. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaplanowane inwestycje uda się nam zrealizować
w całości z dofinansowań – podkreśla
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Na przyszły rok zaplanowane są
również termomodernizacje budynków wielorodzinnych przy: ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku, ul. Janasa 15, Janasa 21, Zabrzańskiej 23
w Rudzie, ul. Jagiellońskiej 3 w Bykowinie i ul. Niedurnego 24-26 w Nowym Bytomiu. Ten ostatni budynek
podłączony zostanie także do sieci
ciepłowniczej. Na te inwestycje miasto pozyskało 2 mln zł, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
mieszkalnych w województwie śląskim”. Ponadto wspomniane dofinan-

sowanie pozwoli na podłączenie
do sieci ciepłowniczej budynków
wielorodzinnych przy ul. Kokota
121-123-125 i ul. Kokota 133-135137 w Bielszowicach.
Termomodernizacje miejskich budynków mieszkalnych realizowane są
również i w tym roku. Na ten cel w budżecie miasta zaplanowano prawie
8 mln zł. Pod koniec ubiegłego roku
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS rozstrzygnęło
przetargi na osiem takich przedsięwzięć. Chodzi tu o budynki przy
ul. Damrota 5, Bytomskiej 39-41,
Chorzowskiej 9A, Gierałtowskiego 2,
Kokota 127-129-131, Mickiewicza 1,
Bielszowickiej 112, Kokota 149. – Zakończono już prace przy ul. Gierałtowskiego 2, Bielszowickiej 112 i Kokota 149. Pozostałe budynki są w trakcie realizacji. Oprócz tych zadań na
ten rok zaplanowaliśmy także termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57.
W budynku tym zostanie również zmieniony system ogrzewania z węglowego

na gazowe – wyjaśnia Michał Pierończyk. Wszystkie tegoroczne inwestycje realizowane są przy współudziale
środków unijnych. – Są to pieniądze,
które pozyskaliśmy w 2019 i 2020 r.
– dodaje wiceprezydent.
Jeśli chodzi o inwestycje ubiegłoroczne, to w 2020 r. przeprowadzono
termomodernizację budynków przy:
ul. Jankowskiego 6, ul. Różyckiego 21,
ul. Hallera 10, ul. Strażackiej 16A,
ul. Sobieskiego 58 oraz ul. Cegielnianej 30. Zakończono też rozpoczętą
w 2020 roku termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52. W przypadku tych inwestycji również udało
się uzyskać dofinansowanie unijne.
Dodatkowo prace przy ul. Jankowskiego, Różyckiego, Hallera i Cegielnianej dofinansowane zostały w ramach Programu Ograniczania Niskiej
Emisji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
Od początku aktualnej perspektywy
unijnej na działania związane z termomodernizacją Ruda Śląska pozyskała
łącznie ponad 34,2 mln zł.
IM
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Ruda Śląska z „Czystym Powietrzem”

ganizację spotkań informacyjnych,
a co najważniejsze za wsparcie w przygotowaniu wniosków o dotację oraz
pomoc przy rozliczaniu przyznanego
dofinansowania – tłumaczy prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.
– Podpisanie porozumienia to bardzo
ważne wydarzenie dla naszego miasta,
ponieważ to kolejny krok w kierunku
ekologii i ochrony środowiska – zauważa.
– To duże udogodnienie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Dzięki temu
będzie można uzyskać bezpośrednią
pomoc i wsparcie bez konieczności wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – tłumaczy Tomasz Bednarek, prezes katowickiego WFOŚ. – Dodam też, że
województwo śląskie jest od samego

początku liderem tego programu,
w którym złożono już przeszło 42 tysiące wniosków. W tej chwili przyjmujemy ich tygodniowo około tysiąca.
A co ciekawe, wśród 20 najbardziej
aktywnych gmin na terenie całego kraju, 16 to gminy z terenu województwa
śląskiego. Dlatego jestem przekonany,
że dzięki podpisaniu tego porozumienia także Ruda Śląska dołączy do liderów programu – dodaje.
– Chcielibyśmy, by punkt ruszył już
w sierpniu. Za realizację programu
„Czyste Powietrze” odpowiadać będzie czterech przeszkolonych pracowników oraz dwie osoby nadzorujące
zadanie. Punkt czynny będzie cztery
dni w tygodniu w godzinach porannych
i popołudniowych. Postaramy się, żeby
godziny otwarcia satysfakcjonowały
mieszkańców – podkreśla Krystian

INTERWENCJA

Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Program „Czyste Powietrze” obowiązuje od 2018 roku i kierowany jest
do osób, które już posiadają lub planują budowę domów jednorodzinnych.
Dofinansowanie w ramach programu
obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne
spełniające najwyższe normy oraz
przeprowadzenie niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku. Re-

alizacja programu ma potrwać 12 lat,
ale tylko przez 10 lat będzie można
składać wnioski. Całkowity budżet
przedsięwzięcia to 103 mld zł. Z kolei
maksymalna dotacja, jaka można uzyskać, biorąc udział w programie, wynosi 37 tys. zł.
Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” znajduje się
na stronie: https://czystepowietrze.
gov.pl/czyste-powietrze/

AL

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

Co z terenem przed MCK?

Foto: JO

Pod koniec ubiegłego roku sfinalizowana została rewitalizacja terenu przed
Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. W miejsce dotychczasowego
parkingu powstała przestrzeń dla pieszych i rowerzystów oraz pionowe płyty. To właśnie ich przyszłe przeznaczenie, a także kwestia uporządkowania
terenu wokół od kilku tygodni zastanawia mieszkańców.

Zieleń zostanie skoszona i uporządkowana w momencie ustalenia nowego zarządcy.

W ramach przebudowy przy MCK-u powstał
mały plac z ławkami i oświetleniem ledowym.
Przed budynkiem ustawione zostały podświetlane płyty z granitu i szkła. Pytanie o to, jaka jest
ich rola, padło już podczas kwietniowego spotkania online mieszkańców z władzami miasta. W odpowiedzi wyjaśniono, że postumenty są przeznaczone do ekspozycji afiszy i plakatów z repertuarem MCK, dzięki czemu elewacja zabytkowego
budynku nie będzie zasłaniana przez banery. Nadal jednak płyty pozostają puste. Mało tego, otacza je dzika zieleń, która od kilku tygodni nie jest

Porozumienie w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego zostało podpisane
pomiędzy władzami miasta a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

koszona. – Po samej przebudowie miejsce to wyglądało elegancko, ale teraz zaczyna przynosić
wstyd – w końcu to centrum miasta – skomentował jeden z Czytelników, który zwrócił uwagę na
problem.
Okazuje się, że dotychczas nie została rozstrzygnięta sprawa utrzymania porządku wokół
tablic przed MCK. – Obecnie trwają rozmowy
z zarządcą na temat przejęcia tego terenu w zakresie zarządzania zielenią – przekazał Adam
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu.

JO

Medal dla rudzkiego rzemieślnika

Grzegorz Skudlik, starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Odznaczenie to
przyznawane jest osobom, które przyczyniają się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej
pomyślności kraju.

Rudzianin
Grzegorz
Skudlik
otrzymał
pamiątkowe
odznaczenie
państwowe.

– Oczywiście czuję osobistą satysfakcję z tego
wyróżnienia, ale odznaczenie to traktuję przede
wszystkim jako nagrodę za pracę z ludźmi, na którą składa się wiele czynników. Dotyczy ona nie
tylko rzemiosła rudzkiego, ale szerszego, bo śląskiego i ogólnopolskiego – mówi Grzegorz Skudlik, starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
w Rudzie Śląskiej.
Laureat od lat działa w branży stolarskiej
i przyucza młodych rzemieślników do zawodu.
Udziela się również w katowickiej Izbie Rzemieślniczej jako szef komisji stolarskiej, ciesielskiej i rzeźbiarskiej. Ponadto zasiada w zarządzie
rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości,
który istnieje od 62 lat i zrzesza ok. 70 zakładów.

Foto: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Skupia się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Punkt konsultacyjno-informacyjny ma zapewnić
kompleksową obsługę mieszkańcom
Rudy Śląskiej, którzy zdecydują się
wziąć udział we wspomnianym programie.
– Dzięki działalności punktu będzie
można załatwić wszystkie formalności
w Rudzie Śląskiej. Punkt będzie odpowiedzialny za udzielanie informacji
osobom zainteresowanym złożeniem
wniosku o dofinansowanie, a także or-

Foto: UM Ruda Śląska

W Rudzie Śląskiej powstanie punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach ogólnopolskiego
programu „Czyste Powietrze”. Władze miasta podpisały porozumienie w tej sprawie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt będzie
odpowiedzialny m.in. za wspieranie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków
o dofinansowanie czy pomoc przy rozliczaniu przyznanej dotacji. Zadanie realizował będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20.

– Ostatnie półtora roku było bardzo trudne dla
każdej branży. Niemożliwa była realizacja zajęć
praktycznych i tego czasu nie da się nadrobić.
Oczywiście przekazywaliśmy naszą wiedzę w formie zdalnej, ale w ten sposób nie sposób w stu
procentach nauczyć fachu. Na szczęście na przełomie kwietnia i maja mogliśmy wrócić do zajęć
stacjonarnych – podsumowuje Grzegorz Skudlik.
Dodajmy, że oprócz starszego rudzkiego cechu
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali Maria Banachowicz, Jacek Bara, Artur Fridberg, Zdzisław Hudak, Ernestyn Janeta, Jan Klimek, Henryk Michalik, Janusz Paterman, Danuta
Pietras oraz Janusz Ryniewicz.

Joanna Oreł
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Nagrodzeni za „Leśny zakątek”
edukacji ekologiczno-przyrodniczej
i wypoczynku dla społeczności lokalnej oraz zaprzyjaźnionych placówek

Foto: arch. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Dzięki zajęciom najmłodsi mogli poprzez praktykę poznać,
dlaczego dbanie o środowisko jest tak ważne.

W ramach projektu uczniowie szkoły m.in. spotkali się z leśnikiem.

aby szkoła wskazywała możliwości
dbania o otoczenie i wyrabiała nawyki
zagospodarowania swojego miejsca
zamieszkania – wyjaśnia Joanna Widera. – W ten sposób rozumiemy pojęcie edukacji regionalnej – jako troskę
o to, co najbliżej nas. Dając dobry

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

„Ekipa na kijach” zorganizowała dla chętnych zajęcia z nordic walking.

O bezpieczeństwie można było dowiedzieć się więcej
dzięki spotkaniu z rudzkimi policjantami.

Foto: MCK Ruda Śląska

W sobotnim spotkaniu przy MCK-u wzięli udział
m.in. pracownicy Muzeum Miejskiego.

Warsztaty plastyczne dla dzieci przeprowadziła Sandra Loska.

Akordeonista Józef Osmenda dzielił się ciekawostkami
na temat gry na instrumencie.

Najmłodsi nie mogli narzekać na nudę podczas pierwszego
w tym roku „Ogrodu śniadaniowego”.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: MCK Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

bogatym programem organizowane
były w latach 2016-2019. W tym czasie projekt otrzymał nagrodę „Słoneczniki” przyznawaną przez portal
„Czas Dzieci”, dzięki czemu znalazł
się w gronie kilku najlepszych projektów edukacyjnych adresowanych do
dzieci w regionie. I tak spotykaliśmy
się każdego roku, jednak w ubiegłym,
z powodu pandemii, nie mogliśmy
zorganizować tej bardzo lubianej
przez mieszkańców imprezy – dodaje.
Następne spotkania w ramach
„Ogrodu śniadaniowego” zaplanowane zostały na 17, 24 i 31 lipca w godzinach od 11 do 13.
JO

Foto: UM Ruda Śląska

Za nami pierwsze spotkanie w ramach szóstej edycji „Ogrodu śniadaniowego”, czyli sobotnich atrakcji organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury. Jego uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w zajęciach z nordic
walking, warsztatach plastycznych, tanecznych, gry na akordeonie oraz
z robienia biżuterii. Przygotowano też animacje dla dzieci, porady kosmetyczne oraz gry i zabawy z językiem angielskim. Z kolei pracownicy
sanepidu omawiali sprawy profilaktyki i promocji zdrowia, a Muzeum
Miejskie zorganizowało warsztaty pod tytułem „Szmaterloki, czyli motyle w letnim ogrodzie”. W sobotę kolejne spotkanie!
– Latem 2015 roku ogród Miejskiego Centrum Kultury po raz pierwszy
stał się miejscem zabaw najmłodszych
i odpoczynku ich rodziców. W każdą
lipcową sobotę dzieci pod opieką animatorów brały udział w zajęciach
plastycznych i ruchowych, spotkaniach z historią i bajką. Atrakcjami
„Ogrodu” były także zajęcia fitness,
samoobrony, salsy i jogi pod chmurką, fotobudka, pokaz wozów bojowych, rękodzieła i wiele innych – wymienia Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
w Rudzie Śląskiej. – Kolejne edycje
„Ogrodu śniadaniowego” z równie

przykład, jesteśmy w stanie zdziałać
o wiele więcej, niż nakazując czy zabraniając. Nasz wysiłek z pewnością
zaprocentuje w przyszłości – podsumowuje koordynatorka projektu ,,Leśny zakątek w Kłodnickiej Eko-Bazie”.

Joanna Oreł

Foto: UM Ruda Śląska

Lipiec w ogrodzie

oświatowych – mówi Joanna Widera,
wicedyrektorka Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 oraz koordynatorka projektu. – W trakcie realizacji
projektu dzieci na równi z dorosłymi
dbali o środowisko, a przez swoją
działalność wpływali na świadomość
rówieśników i rodziców – dodaje.
W ramach projektu szkoła m.in.
zorganizowała rodzinne konkursy
ekologiczne (wykonanie i powieszenie budek lęgowych dla ptaków, wykonanie domków dla pożytecznych
owadów, nietoperzy oraz domku dla
jeży). Ponadto odbyły się warsztaty
z pracownikami ogrodu botanicznego
oraz z leśnikiem. Uczniowie przygotowali też kokedamy (dekoracje
z mchu) i kule nasienne (w celu ochrony nasion). Kolejne plany to przeprowadzenie akcji sprzątania świata.
– W ramach projektu promowaliśmy
styl życia zgodny z naturą. Chcemy,

Foto: UM Ruda Śląska

– Stworzyliśmy wszechstronną i wielofunkcyjną pomoc dydaktyczno-wychowawczą, zieloną bazę, miejsce

Foto: arch. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 2 z Kłodnicy jako jeden z 48 w całym kraju został wyróżniony w ramach 11. edycji konkursu Funduszu Energii Naturalnej. Dzięki dotacji w wysokości 10 tys. zł przy szkole utworzono „Leśny zakątek w Kłodnickiej Eko-Bazie”.

W ramach sobotniego „Ogrodu śniadaniowego” dzieci mogły
m.in. uczestniczyć w warsztatach tworzenia biżuterii z makaronu.

9

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
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.
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.

Sprzedam kawalerkę w Rudzie Śl. 1.
Tel. 573-935-558.
Sprzedam garaż w Nowym Bytomi,
(Otylii). Tel. 500-582-184.

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.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.

Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, Solidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4,
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504030.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego, praca
w pełnym wymiarze lub jako dodatkowa.
NZOZ Paktor, zgłoszenia tel. 691-799-707
w godz. 7-15 lub praca@paktor.com.pl.
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.

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.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.07.2021 r.
do dnia 4.08.2021 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-Chebziu przy
Alei Powstań Śląskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 615/27
o powierzchni 8768 m2, obręb Orzegów, zapisanej na karcie mapy 4
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020791/5, która w drodze
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
(symbole planu: 1UCII, 54ZP).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 1.448.000,00 zł.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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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, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 708 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5070/319 o powierzchni 191 m2, użytek „PsIV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5063/4083 o powierzchni 517 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2) 744 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5053/321 o powierzchni 453 m2, użytek
„Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr
GL1S/00027865/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5059/4083 o powierzchni 291 m2, użytek „Ps-IV”,
KW nr GL1S/00006384/5 (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 działek nr 5070/319 i 5063/4083 - 151.000,00 zł,
– dla działek nr 5053/321 i 5059/4083 – 158.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2021 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 10.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działek nr 5070/319 i 5063/4083 – 7.600,00 zł,
– dla działek nr 5053/321 i 5059/4083 – 7.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki 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.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący 1/27 część
w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, 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.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
porośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami; posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej ul. Górnej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu udziału wynoszącego 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 wynosi 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
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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, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 710 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5078/319 o powierzchni 574 m2,
użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
nr GL1S/00028660/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5088/318 o powierzchni 136 m2, użytek „PsIV”, KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2) 624 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5075/319 o powierzchni 515 m2,
użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr
GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5082/319 o powierzchni 109 m2, użytek „Ps-IV”,
KW nr GL1S/00028660/4 (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 działek nr 5078/319 i 5088/318 – 152.000,00 zł,
– dla działek nr 5075/319 i 5082/319 – 140.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2021 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) dokonanie w terminie do dnia 11.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
1.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, udział 1/27 w drodze” 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.

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 12.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działek nr 5078/319 i 5088/318 – 1.520,00 zł,
– dla działek nr 5075/319 i 5082/319 – 1.400,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki 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

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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Biegacze sprawdzili swoje siły na bieżni
SPS nr 15 i w halembskim lesie.

wzięły udział w rywalizacji nordic walking, trzy razy (w sumie 12,6 km).
Warto przypomnieć, że podczas każdego biegu prowadzona jest klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Pod koniec
cyklu wręczone zostaną medale dla najaktywniejszych uczestników, którzy wystartują w co najmniej czterech biegach,
w tym koniecznie w ostatnim, na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji.
Kolejny „Bieg Wiewiórki” odbędzie się
14 sierpnia.
AL

OGŁOSZNEIA

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

Pani Annie Duńskiej
pracownikowi Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
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
,,Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani Annie Duńskiej
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MAMY

składają koleżanki i koledzy z Wydziału

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Panu Romualdowi Pasternokowi
pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
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

Nowy
sezon ligi
okręgowej
Do kibiców piłki nożnej dotarła dobra
wiadomość. Znane są już zespoły, które
w nadchodzącym sezonie 2021/2022 rywalizowały będą w piłkarskiej lidze okręgowej grupy katowicko-sosnowieckiej.
W gronie 18 zespołów znalazły się dwa
z Rudy Śląskiej, czyli beniaminek Grunwald Halemba, który wygrał rozgrywki
w klasie A oraz reaktywowany zespół rudzkiej Slavii, który po rocznej przerwie powraca do piłki seniorskiej. Zespół trenował
będzie pod kierunkiem Jarosława Zajdla.
Skład klasy okręgowej w sezonie
2021/2022: 1. Sarmacja Będzin; 2. AKS
Mikołów; 3. RKS Grodziec; 4. Zagłębie II
Sosnowiec; 5. Sparta Katowice; 6. Cyklon
Rogoźnik; 7. Niwy Brudzowice, 8. Pogoń
Imielin, 9. MK Górnik Katowice, 10. Tęcza
Błędów, 11. GKS GieKSa II Katowice,
12. Górnik Wojkowice, 13. Górnik 09 Mysłowice, 14. Źródło Kromołów; 15. Ostoja
Żelisławice, 16. Grunwald Ruda Śląska,
17. CKS Czeladź, 18. Slavia Ruda Śląska.
AL

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
następujących wykazów
nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny
w rej. ul. Starowiejskiej,
• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod
istniejący kiosk handlowy
z gruntem przyległym
w rej. ul. Kokotek,
• wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny
w rej. ul. Emanuela Smołki.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych które zostaną
oddane w najem, znajdujących
się w rejonie ulicy: Morskiej
– z przeznaczeniem pod
przepompownię ścieków,
1 Maja – z przeznaczeniem pod
parking.

Biathlon

Trzy medale dla biathlonistki
Oliwia Suchy z Rudy Śląskiej znowu
udowodniła, że jest w świetnej formie.
Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
które odbyły się w Czarnym Borze, młoda zawodniczka zakończyła z wielkim
sukcesem, zdobywając aż trzy medale.
Rudzianka wywalczyła mistrzostwo Polski w biegu indywidualnym, wicemistrzostwo Polski w sprincie oraz wicemistrzostwo w sztafecie.
– Pierwszy dzień pod chmurką, która
jak się później okazało, przyniosła niezłą
ulewę. Nie wpłynęło to jednak na moją
dyspozycję, gdyż po prawie idealnym
strzelaniu ostatecznie zajęłam pierwsze
miejsce, zdobywając złoty medal – podkreśla Oliwia Suchy. – Zacięta walka trwała
od pierwszych sekund startu aż do samego
końca. Po ostatnim strzelaniu miałam kilkanaście sekund straty do pierwszej zawodniczki. Dobry bieg i moje samozaparcie pozwoliło mi jednak na zniwelowanie
straty i dodanie kilku sekund do przewagi,
co uczyniło mnie mistrzem Polski w biegu
indywidualnym. Kolejny dzień zmagań,
kolejny stres i kolejne oczekiwanie na swój
start. Rywalizację skończyłam na 2. miejscu, zostając wicemistrzynią Polski
w sprincie – dodaje.

Foto: Oliwia Suchy Facebook

Drugi w tym roku „Bieg Wiewiórki” za
nami. W sobotę (10.07) miłośnicy aktywnego stylu życia wzięli udział w biegu,
który odbył się na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 oraz w halembskim lesie. Na starcie biegu nie zabrakło
dzieci, którym wiewiórka kibicowała podczas rywalizacji.
– Ten bieg to zawsze świetna okazja,
żeby wyjść z domu i spędzić sobotę aktywnie w towarzystwie zapalonych biegaczy
i miłośników nordic walking – mówi Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Dorośli uczestnicy biegli po pętli o długości 4,2 km, która przebiega przez halembski las. Z kolei dzieci, które nie przekroczyły jeszcze piętnastego roku życia,
mogły sprawdzić swoje siły na dystansie
1000 m. Każdy z biegaczy oraz uczestników marszu nordic walking sam zdecydował, ile okrążeń chce zrobić. Maksymalnie biegacze mogli pokonać pętlę pięć razy, czyli w sumie 21 km, a osoby, które

Foto: UM Ruda Śląska

Znowu pobiegli z wiewiórką

Piłka nożna

Mistrzostwa Polski okazały się
niezwykle udane dla młodej biathlonistki.

Niedziela zakończyła trzydniowe zmagania. W sztafecie Oliwia pobiegła w ostatniej zmianie. Zmianę otrzymała na 5. miejscu. Pierwszego strzelania nie można było
uznać za idealne. Zawodniczka musiała
przebiec jedną rundę karną i przez to jej
pozycja pozostała bez zmian. Z kolei drugie podejście okazało się udane i biathlonistka wybiegła ze strzelnicy jako druga.
Jednominutowa przewaga rywalki była nie
do odrobienia, a więc naszej zawodniczce
przypadł w udziale srebrny medal. Tym
samym Oliwia Suchy w generalnej tabeli
umocniła swoją pozycję i uplasowała się
na pierwszym miejscu. Po mistrzostwach
czas na zgrupowanie, krótki urlop zawodniczki, kolejne zgrupowanie i mistrzostwa
Polski.
AL

Lekkoatletyka

Lekkoatleci z medalami
Młodzi zawodnicy TL Pogoń
Ruda Śląska bardzo dobrze zaprezentowali się podczas Mistrzostw
Śląska Młodzików. Z zawodów,
które odbyły się pod koniec czerwca w Częstochowie, młodzi lekkoatleci przywieźli złote, srebrne
i brązowe medale.
Złote krążki zdobyli Zuzanna
Rudzcy zawodnicy popisali się dobrą formą.
Czyż w biegu na 1000 m z wynikiem 3:20,03 oraz Michał Giedź
w biegu na 600 m z wynikiem 1:29,57.
brym rezultatem 51:15. Brązowe medale
Z kolei srebrny medal wywalczyła sztafeta
powędrowały do Marii Puławskiej (w bie4x100 m dziewcząt w składzie: Jagoda
gu na 100 m-12,80 wiatr +2,6) i Jakuba
Romaniak, Magdalena Miliczek, Hanna
Skiby w rzucie oszczepem z wynikiem
Youssef i Maria Puławska z bardzo do28,55.
AL

Foto: TL Pogoń Ruda Śląska

Biegi
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Jeździectwo

Zdobyła wicemistrzostwo Polski
Zawodniczka Sportowego Klubu Jeździeckiego „Omega” w Rudzie Śląskiej
Monika Materlik została wicemistrzynią
Polski! Na przełomie czerwca i lipca w Radzionkowie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie, których
organizatorem był AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 21-latka zdobyła
2. miejsce w konkurencji kombinowanej
w klasyfikacji uniwersytetów.
Zawodniczka i jej koń po dwóch dniach
półfinałów zakwalifikowali się do finału
obu rozgrywanych na mistrzostwach konkurencji (skoki przez przeszkody oraz
ujeżdżenie). Świetna jazda w finale pozwoliła na zajęcie wysokiego miejsca.

Foto: Sportowy Klub Jeździecki Omega

www.wiadomoscirudzkie.pl

Monika osiągnęła sukces
w Radzionkowie.

Warto dodać, że Monika Materlik to studentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, która od początku tego sezonu związana jest z rudzkim klubem jeździeckim.
AL

www.wiadomoscirudzkie.pl
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