
ISSN 1232-0560
29 września 2021 r. (środa) numer 38/1490

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Fo
to

: A
PCzytaj więcej str. 4 

Rusza rozbudowa 
ul. Janasa Fo

to
: P

ix
ab

ay

Zmiana taryfy 
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Wsparcie dla starszych 
i schorowanych 
mieszkańców

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241
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Koksownia Orzegów 
„TOP Inwestycją”!
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PWiK to nie tylko woda,  
ale także energia wprost ze słońca

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w rudzie 
Śląskiej od lat stawia 
na ekologię nie tylko 
w zakresie realizacji swoich 
zadań, ale także, jeżeli 
chodzi o wykorzystanie 
alternatywnych źródeł 
energii. Obecnie na terenie 
oczyszczalni ścieków 
„Halemba-Centrum”  
oraz na dachu budynku 
dyrekcji rudzkich 
wodociągów działa 
prawie 900 modułów 
paneli fotowoltaicznych, 
które przetwarzają 
energię słoneczną na 
prąd elektryczny. O idei 
ekologicznego zarządzania 
Przedsiębiorstwem 
rozmawiamy  
z jego prezesem, 
Grzegorzem Rybką.

– 888 paneli słonecznych – ta liczba 
robi wrażenie. Co przekonało Państwa, 
jako Przedsiębiorstwo, żeby zainwesto-
wać w fotowoltaikę?

– Jesteśmy przedsiębiorstwem, które 
podejmowało działania na rzecz ekologii 
od początku funkcjonowania, a zwłaszcza 
po roku 2000, kiedy do wszystkich coraz 
bardziej zaczynało docierać to, jak ważne 
jest wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w kontekście ochrony środowiska.  
Jednak na początku skupiliśmy się m.in. 
na realizacji programu rozbudowy kanali-
zacji, budowy nowych oczyszczalni, czy 
ich modernizacji. Fotowoltaika to kolejny 
krok, który jak najbardziej wpisuje się  
w nasze działania. Jesteśmy świadomi te-
go, że dla naszego środowiska korzystniej-
sze jest wybranie OZE w miejsce nie do 
końca ekologicznych źródeł pozyskiwania 
energii elektrycznej. Mamy nadzieję, że 
nasze działania, czy to w skali miasta, czy 
województwa śląskiego, w jakimś zakresie 
przełożą się na lepszą ochronę środowiska 
i naszych zasobów naturalnych.

– Czy można oszacować, ile rocznie 
Spółka oszczędza na zakupie prądu za 
sprawą funkcjonowania instalacji foto-
woltaicznych na obiektach?

– Udało nam się stworzyć największą 
instalację fotowoltaiczną, jeżeli chodzi 
o miejskie obiekty w Rudzie Śląskiej. In-
stalacja działa i cały czas produkuje prąd. 
Wytworzona energia elektryczna zostaje 
w całości zużyta przez urządzenia przed-
siębiorstwa, przyczyniając się do więk-
szej niezależności energetycznej naszej 
firmy. Mamy 740 modułów o łącznej mo-
cy prawie 200 kWh na terenie oczyszczal-
ni ścieków „Halemba-Centrum” oraz 
148 o mocy ok. 40 kWh na dachu budyn-
ku dyrekcji w Nowym Bytomiu. Dzięki 
temu rocznie udaje nam się zaoszczędzić 
ok. 80 tys. zł na zakupie prądu, co oczy-
wiście ma znaczenie w obliczu ciągle ro-
snących cen energii elektrycznej. Należy 
pamiętać, że przy aktualnie obowiązują-
cych cenach, sama tylko oczyszczalnia-
„Halemba-Centrum” generuje koszty 
związane ze zużyciem prądu na poziomie 
800 tys. zł rocznie.

– To kolejna inwestycja, którą Przed-
siębiorstwo przeprowadziło dzięki fun-
duszom unijnym. Czy planujecie na-
stępne tego typu?

– Dotychczasową inwestycję udało się 
zrealizować dzięki środkom pozyskanym 
z Unii Europejskiej. Jej wartość wyniosła 
ok. 1,2 mln zł, z czego ok. połowę stano-
wiło dofinansowanie. W planach mamy 

Grzegorz Rybka, 
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

już kolejne zadania i chcemy uzbrajać na-
sze obiekty w zasilanie słoneczne. Pierw-
sza na tej liście jest oczyszczalnia ,,Bar-
bara” – montaż paneli fotowoltaicznych 
zamierzamy wykonać przy okazji jej mo-
dernizacji. Ponadto analizujemy możli-
wości takiej inwestycji przy oczyszczalni 
,,Orzegów” oraz rozważamy wykonanie 
kolejnych modułów na terenie dyrekcji 
Przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o źródła 
finansowania, to wszystko zależy od tego, 
jakie środki będą dostępne, jakie będą 
warunki ich pozyskania, a także czy jako 
duże przedsiębiorstwo będziemy mieli 
możliwość zawnioskowania o nie. Nie-
mniej jednak na pewno będziemy o to 
zabiegać, gdy tylko pojawi się taka szan-
sa.

– Poprzez kolejne inwestycje jako 
Przedsiębiorstwo dokładacie swoją ce-
giełkę na rzecz ochrony środowiska. 
Jak działa to w drugą stronę? Czy na 
przestrzeni ostatnich lat obserwujecie 
Państwo wśród mieszkańców wzrost 
świadomości ekologicznej?

– Przede wszystkim ekologia to nie tyl-
ko kwestia oszczędzania wody, co stricte 
wiąże się z usługami, jakie wykonujemy 
na rzecz mieszkańców. Zresztą nie jestem 
zwolennikiem tego sformułowania, bo 
powinniśmy zużywać tyle wody, ile na-
prawdę jej potrzebujemy. Chodzi więc 
raczej o racjonalne zużywanie wody po-
przez tak proste czynności, jak m.in. 
zmniejszenie jej strumienia czy zakręca-

nie wody podczas mycia zębów. Ponadto 
ekologia to nie tylko woda – to także dba-
nie o jakość powietrza, unikanie kon-
sumpcjonizmu, czy prawidłowa segrega-
cja śmieci, która  jest niezwykle ważna i ma 
niebagatelny wpływ na środowisko. Bar-
dzo dużym problemem dla naszego 
Przedsiębiorstwa jest na przykład fakt, że 
część mieszkańców wrzuca do kanalizacji 
śmieci. Tymczasem działanie to jest nie-
zgodne z prawem i prowadzi do szeregu 
awarii. Jest także nieekologicznie, gdyż 
śmieci nie trafiają do właściwych pojem-
ników. PWIK od lat apeluje, aby myśleć 
z troską o środowisku naturalnym na co 
dzień, stąd na przykład nasze konkursy 
proekologiczne dla uczniów szkół podsta-
wowych i przedszkolaków. Liczymy, że 
przyczyniają się one do propagowania  
ekologicznej postawy wśród mieszkań-
ców naszego miasta.

– Dziękuję za rozmowę.

Panele zamontowano na zadaszeniu poletka osadowego.

Prąd wyprodukowany przez instalację wykorzystany 
zostanie w całości przez urządzenia oczyszczalni.

Najwięcej paneli, bo 740 działa na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”.



Budżet oBywatelski

Rudzianie znów postawili 
na sport i rekreację
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ReklaMa

W tej edycji budżetu obywatelskie-
go rudzianie mieli do wyboru 10 pro-
jektów dużych, a najwięcej ważnych 
głosów – 1406 – zdobyło doposaże-
nie kompleksu Burloch Arena w no-
we atrakcje. Ma tam powstać boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki i siat-
kówki o nawierzchni poliuretanowej 
oraz urządzenia zabawowe dla star-
szych dzieci: huśtawki, duża piramida 
linowa, urządzenia wspinaczkowe 
i równoważnie, a także ławki i schody 
terenowe.

Z kolei wśród 27 projektów ma-
łych najwięcej ważnych głosów zdo-
był wybieg dla psów przy ul. Pade-
rewskiego, na który zagłosowało  
865 osób. Pozostałe wybrane przez 
mieszkańców zadania to: plac zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 35 
(503 głosy), rozbudowa terenowych 
tras rowerowych w Parku Strzelnica 
(444 głosy), pumptrack na Burloch 
Arenie (424 głosy), strefa odpoczyn-
ku przy Szkole Podstawowej nr 4 
(417 głosów), parking przy Szkole 
Podstawowej nr 3 (403 głosy), plac 
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 9 
(332 głosy), plac zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 20 (315 głosów), 
rewitalizacja skweru w rejonie ul. Ka-
towickiej i Siekiela (309 głosów), 
modernizacja ciągu pieszego pomię-
dzy ul. Górnośląską, Grzegorzka 
i Zgrzebnioka (293 głosy) oraz zago-
spodarowanie terenu przy ul. Jankow-
skiego 6 (293 głosy).

W głosowaniu wzięło udział ponad 
8,1 tys. rudzian. Prawie 97% głosów 

doposażenie kompleksu sportowego Burloch arena w kolej-
ne atrakcje, w tym wielofunkcyjne boisko to tzw. projekt duży, 
który uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego na 2022 rok i zostanie zrealizowany 
w przyszłym roku. oprócz niego wykonanych zostanie 11 pro-
jektów małych. w głosowaniu wzięło udział ponad 8,1 tys. osób. 
– Dziękuję wszystkim,  którzy  zaangażowali  się w  nasz  budżet 
obywatelski  –  czy  to  przygotowując  projekty,  czy  też  oddając 
głos – mówi prezydent Grażyna dziedzic.

oPŁaty

Nowe ceny wody i ścieków

–  W  latach  2015-2018  opłata  za  wodę 
i  ścieki była praktycznie niezmienna. W  tym 
okresie zwiększyła się tylko o 1 grosz. Przyję-
ta  w  2019  roku  trzyletnia  taryfa  musiała 
uwzględniać  wzrost  kosztów  materiałów 
i  usług,  wynagrodzeń,  a  także  energii  elek-
trycznej i gazu – przypomina Grzegorz Ryb-
ka, prezes PWiK Sp. z o.o.

W przypadku Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej jednym 
z najważniejszych czynników decydującym 
o wysokości taryfy jest stawka zakupu wody 
od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów S.A. Kolejne pozycje, które mają 
wpływ na taryfę, to: koszt utrzymania infra-
struktury, wynagrodzenia pracowników przed-
siębiorstwa, zakup materiałów eksploatacyj-
nych, a także zakup energii czy usług związa-
nych z zagospodarowaniem odpadów.

Zgodnie z zatwierdzoną dwa lata temu tary-
fą rudzianie od 5 października 2021 r. do 
4 października 2022 r. za wodę i ścieki będą 
płacić łącznie 15,64 zł brutto. W kwocie tej 

Zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo wodne wody Polskie, od 5 października w Rudzie Śląskiej 
cena za 1 m³ dostarczanej wody wyniesie 5,76 zł, a za 1 m³ odprowadzanych ścieków – 9,88 zł. opłaty abonamentowe pozo-
stają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy, który obejmuje lata 2019-2022.

cena 1 m³ wody wyniesie 5,76 zł (do tej pory 
5,63 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 
9,88 zł (do tej pory 9,59 zł).

Wysokość poszczególnych opłat abonamen-
towych została ustalona na cały okres obowią-
zywania taryfy. Dla osób posiadających tylko 
wodomierz główny i rozliczających się na 
podstawie faktury papierowej wynosi 5,24 zł 
brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowa-
ne dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród 
– płacą 6,37 zł brutto. Opłata abonamentowa 
dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK dro-
gą elektroniczną, wynosi 3,30 zł brutto w przy-
padku posiadania jednego wodomierza, 
a w przypadku posiadania wodomierza głów-
nego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto.

Obecna taryfa, opracowana zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków, została zatwierdzona 
przez regulatora tych cen – Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, a dokładniej 
dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

oddano za pośrednictwem platformy 
elektronicznej rudaslaska.budzet-
obywatelski.org, przy czym w ponad 
trzech czwartych przypadków użyto 
w tym celu urządzeń mobilnych. Gło-
sowanie tradycyjne wybrało trochę po-
nad 3% mieszkańców. Wśród głosują-
cych więcej było kobiet, których udział 
wyniósł ponad 60%. Pierwszy głos zo-
stał oddany cztery minuty po rozpoczę-
ciu głosowania, ostatni – dwie minuty 
przed jego zakończeniem.

Szczegółowe informacje o projek-
tach, ich lokalizacji oraz liczbie głosów 
oddanych na wszystkie biorące udział 
w głosowaniu zadania, można spraw-
dzić na stronie https://rudaslaska. 
budzet-obywatelski.org/.

Wydzielenie z przyszłorocznego 
budżetu miasta specjalnej puli do dys-
pozycji mieszkańców to dziewiąta te-
go typu inicjatywa realizowana w Ru-
dzie Śląskiej. W 2014 roku były to  
2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, 
w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 
i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 
roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku 
– 3,994 mln zł, w 2021 roku – prze-
szło 4,122 mln zł, a na 2022 rok za-
planowano 4,222 mln zł. W pierw-
szym głosowaniu wzięło udział 
3,5 tys. osób, w tegorocznym – ponad 
8,1 tys. WG

Wodnej (w przypadku Rudy Śląskiej z siedzibą 
w Gliwicach).

Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji realizuje budowę i moderniza-
cję blisko 32 km sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej za prawie 30 mln zł. Inwestycje te zostały 
zapisane w przyjętym przez Radę Miasta „Wielo-
letnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2018-2021”. Inwestycje są realizowane  
ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. 
z wypracowanych zysków oraz ze środków ze-
wnętrznych z Narodowego i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza 
wodę poprzez sieć wodociągową o długości 
449,4 km, natomiast do odbioru ścieków służy 
mu sieć kanalizacyjna o długości 335,3 km. 
PWiK eksploatuje sześć pompowni wody, 
51 przepompowni ścieków oraz 3 mechanicz-
no-biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Ha-
lemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. WG
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Czas to pieniądz, czyli o historii Rudy Śląskiej

– Wystawa kładzie nacisk na rozwój wiedzy 
z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w opar-
ciu o historię  terenów obecnej Rudy Śląskiej, 
pokazanej przez pryzmat rewolucji przemysło-
wej i dynamicznego rozwoju gospodarki kapi-
talistycznej. Porusza podstawowe zagadnienia 
ekonomiczne ułatwiające jej odbiorcom korzy-
stanie z atrybutów społeczeństwa nowoczesne-
go – wyjaśnia Krzysztof Gołąb, dyrektor Mu-
zeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka 
w Rudzie Śląskiej. –  Ekspozycja  przekazuje 
przesłanie  dotyczące  wartości  pracy  w  życiu 
człowieka  oraz wartości  edukacji wymaganej 
dla  osiągnięcia  sukcesu  zawodowego. Wysta-
wa zajmuje dwie kondygnacje muzeum w ośmiu 
tematycznych salach. Wirtualnymi przewodni-

Muzeum Miejskie organizuje wystawę „Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekono-
mii na przykładzie Rudy Śląskiej”. Jej oficjalne otwarcie zaplanowano na 2 paździer-
nika. ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od niedzieli, 3 października.

kami po wystawie i zarazem po świecie ekono-
mii są dwie postacie – Karol Godula oraz jego 
pasierbica Joanna Grycik – zapowiada.

Ta multimedialna wystawa poprzez różno-
rodność środków wystawienniczych, umożli-
wiających rozmaite prowadzenie narracji, jest 
kierowana do szerokiego grona odbiorców 
– gości indywidualnych, rodzin z dziećmi oraz 
zorganizowanych grupy szkolnych, a nawet 
przedszkolnych. Wiele treści przekazywanych 
jest zgodnie z zasadą „uczyć bawiąc”, dzięki 
ciekawej formie przekazu i elementom interak-
tywnym (np. grom ekonomicznym i quizom).

W dniu otwarcia wystawy dla zwiedzających, 
czyli 3 października wstęp będzie bezpłatny.  
Zaproszenie można uzyskać e-mailowo:  

info@muzeum.rsl.pl, telefonicznie: 32 248-44-57 
lub osobiście w siedzibie muzeum. Liczba odwie-
dzających wystawę ze względu na pandemię bę-
dzie ograniczona, dlatego o wizycie zdecyduje 
kolejność zgłoszeń. JO



BEZPIECZEŃSTWO

Stop dla czadu
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INWESTYCJE

Czas na modernizację ulicy Janasa
Ponad�6,9�mln�zł�kosztować�będzie�rozbudowa�ul.�Wincentego�Janasa�w�Rudzie�Śląskiej.�Umowa�z�wykonawcą�
została�podpisana�w�ubiegłym�tygodniu.�Powstanie�nowa�nawierzchnia�drogi,�chodniki,�parkingi,�kanalizacja�
deszczowa�i�sanitarna,�wodociąg�oraz�oświetlenie.�Na�tę�inwestycję�miasto�pozyskało�5,5�mln�zł�dofinansowa-
nia�z�Rządowego�Funduszu�Inwestycji�Lokalnych.
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Modernizacja ul. Janasa ma rozpocząć się w październiku.

– Modernizacja ulicy Wincentego Jana-
sa to temat wielokrotnie poruszany pod-
czas rozmów z mieszkańcami dzielnicy 
Ruda. Koncepcja została wybrana po kon-
sultacjach społecznych, teraz przystępuje-
my do jej realizacji – mówi prezydent Gra-
żyna Dziedzic.

Ulica Wincentego Janasa zapewnia do-
jazd do zabudowy mieszkalnej, głównie 
wielorodzinnej oraz obiektów usługowo-
handlowych. Znajduje się przy niej rów-
nież Młodzieżowy Dom Kultury. 

– W ramach samej rozbudowy ulicy po-
wstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodni-
ków i zjazdów do posesji, wytyczone zosta-
ną miejsca postojowe przylegających do 
jezdni, powstanie też oświetlenie i kanaliza-
cja deszczowa służąca odwodnieniu drogi 
– wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Szeroki jest również zakres prac towa-
rzyszących rozbudowie. – Przede wszyst-
kim chodzi tu o budowę parkingu przy 
ul. Emanuela Smołki, a poza tym o likwi-
dację istniejącej kanalizacji ogólnospław-
nej i budowę kanalizacji sanitarnej wraz 
z wykonaniem nowych przyłączy kanaliza-
cyjnych, przełożenie sieci wodociągowej 
i wykonanie elementów małej architektury 
– informuje Krzysztof Mejer.

Ulica zostanie przebudowana na całej 
długości. Nawierzchnia jezdni wykonana 

będzie z betonu asfaltowego, a nawierzch-
nia chodników z kostki betonowej. Oświe-
tlenie składać się będzie z 30 słupów alu-
miniowych z oprawami LED. Miejsc po-
stojowych przylegających do ul. Janasa 
będzie 33, a na parkingu przy ul. Emanuela 
Smołki będzie mogło stanąć 16 samocho-
dów. Rozpoczęcie prac planowane jest na 
październik br., wykonawca na realizację 
inwestycji będzie mieć czas do kwietnia 
2023 r.

Koszt inwestycji to ponad 6,9 mln zł, 
z czego 5,5 mln zł pokryte zostanie z dofi-
nansowania w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. – Dotychczas 

udało nam się pozyskać środki w trzech 
edycjach RFIL. W pierwszej było to blisko 
7,4 mln zł, w drugiej ponad 19 mln zł, w tym 
dofinansowanie rozbudowy ul. Janasa, 
a w trzeciej ponad 5 mln zł – przypomina 
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Na inwestycje drogowe w tegorocznym 
budżecie miasta zaplanowano ponad  
48,5 mln zł. Najważniejszym punktem jest 
tu rozpoczynająca się budowa kolejnego 
odcinka trasy N-S, która połączy ona Dro-
gową Trasę Średnicową i Autostradę A4. 
Kolejne duże zadanie, które ma się rozpo-
cząć pod koniec roku, to rozbudowa 
ul. Wolności. WG

Kampania ma charakter profilaktyczny, 
jej celem jest edukacja młodych ludzi 
w zakresie prawidłowego i odpowiedzial-
nego reagowania na groźbę zatrucia  
czadem. – Wierzę, że zabezpieczenie 
w postaci czujnika alarmującego o ulat-
nianiu się tlenku węgla oraz dawka prak-
tycznej wiedzy zapewnią wszystkim pełne 
bezpieczeństwo w czasie nadchodzącego 
sezonu grzewczego w domach – podkre-
śliła Dorota Tobiszowska, senator RP.

Statystyki dowodzą, że w wojewódz-
twie śląskim liczba wypadków związa-
nych z ulatnianiem się czadu jest wyższa 
niż w innych regionach kraju. Niestety 
w całej Polsce zatruciom tlenkiem węgla 
sprzyja niewiedza, ale też niewłaściwa 
eksploatacja urządzeń grzewczych.

– Nasze miasto ma dzielnice, w któ-
rych jest bardzo dużo mieszkań ogrzewa-
nych tradycyjnymi piecami. Mamy też 
piecyki gazowe, a ich niewłaściwa eks-
ploatacja to główne powody naszych in-
terwencji. Tylko w tym roku mamy już 
ponad 100 wyjazdów związanych z tlen-
kiem węgla, a przed nami dopiero rozpo-
częcie sezonu grzewczego – komentuje 
Andrzej Małysiak, komendant PSP 
w Rudzie Śląskiej.

Urządzenia zostały zakupione ze środ-
ków przekazanych przez Polską Grupę 
Górniczą S.A. i trafią do rąk 1222 
uczniów klas piątych z naszego miasta.

– Cieszymy się, że dzieci będą przeka-
zywały swoim opiekunom informacje na 
temat akcji. Zawsze stawialiśmy na profi-
laktykę i bezpieczeństwo. Wierzę, że 
przypomnienie uczniom tych zasad po-
zwoli uniknąć tragedii zatrucia tlenkiem 
węgla. Te czujniki będą o tym przypomi-
nać – mówiła Anna Krzysteczko, wice-
prezydent Rudy Śląskiej.
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Uczniom wręczono czujniki czadu.

POWIATOWY�URZĄD�PRACY

Rada Rynku Pracy
W�poniedziałek�(20.09)�zebrała�się�nowa�Powiatowa�Rada�Rynku�Pracy,�
która�jest�organem�opiniodawczy-doradczym�prezydent�miasta�w�spra-
wach�polityki� rynku�pracy.�W� jej� skład�wchodzą�przedstawiciele�władz�
samorządowych,�organizacji�związkowych�pracowników�oraz�pracodaw-
ców.

Fo
to
:�U

M
�R
ud

a�
Śl
ąs
ka

Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się w PUP w Rudzie Śląskiej.

– Dzięki różnorodności reprezentacyj-
nej, inspirowanie i opiniowanie przedsię-
wzięć zmierzających do wzmocnienia lo-
kalnej strefy zatrudnienia i przedsiębior-
czości, jest obiektywne i pozwala spojrzeć 
na specyfikę rudzkiego rynku pracy z trzech 
różnych perspektyw: środowiska samorzą-
dowego, pracodawców oraz pracowników. 
Zakres zadań powiatowych rad rynku pra-
cy jest odpowiednio odwzorowaniem za-
kresu zadań wojewódzkich rad rynku pra-
cy. Powiatowe rady rynku pracy dodatko-
wo opiniują celowość realizacji progra-
mów specjalnych oraz proponowane zmia-
ny ich realizacji, a także celowość realiza-
cji Programu Aktywizacja i Integracja  
– wyjaśnia Beata Płaczek, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Podczas spotkania wręczono nominacje 
nowo powołanym członkom. Funkcję 
przewodniczącego powierzono Grzego-
rzowi Skudlikowi – starszemu Cechu, re-
prezentującemu środowisko rzemieślni-
ków, które zrzeszone jest przy Cechu Rze-
miosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Ślą-
skiej. Z kolei wiceprzewodniczącą została 
Maria Pakosz, przedstawicielka Forum 
Związków Zawodowych. Spotkanie było 
również okazją do zapoznania się z sytu-
acją na rynku pracy w naszym mieście.

– Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej 
wynosi obecnie 3,6%, utrzymując się poni-
żej poziomu wojewódzkiego – 4,7% oraz 
ogólnopolskiego – 5,8%. 83,5% spośród 
zarejestrowanych osób bezrobotnych to 
osoby bez prawa do zasiłku. W 2021 roku 
wydano 2387 informacji starosty w zakre-
sie zapotrzebowania na nowych pracowni-
ków na określone stanowiska pracy. 
W okresie od 1.01.2021 r. do 15.09.2021 r. 

zarejestrowaliśmy 10675 oświadczeń o po-
wierzeniu pracy dla obywateli Ukrainy, 
Federacji Rosyjskiej oraz Republik: Arme-
nii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii – wylicza 
Beata Płaczek.

PUP w Rudzie Śląskiej angażuje się 
w różnorodne przedsięwzięcia i projekty 
wspierania przedsiębiorczości w mieście  
– obecnie realizowane są projekty unijne  
o łącznej wartości ok. 20 mln złotych. Wśród 
nich m.in. innowacyjny projekt zakładający 
utworzenie zespołu ds. przeciwdziałania 
konfliktom i stwarzający możliwość spotkań 
mediacyjnych z pracodawcami i osobami 
skierowanymi np. na staż. Ponadto PUP ak-
tywnie wspiera przedsiębiorców.

– W bieżącym roku pozyskaliśmy już 
kwotę 728 900,00 zł z Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego, na szkolenia dla 
79 rudzkich pracodawców i 326 pracowni-
ków. Pół miliona złotych zaangażowaliśmy 
w działania z PFRON na rzecz osób nie-
pełnosprawnych – przeznaczając te pie-
niądze na refundacje wyposażenia stano-
wisk pracy, dotacje na działalność gospo-
darczą, prace interwencyjne czy refunda-
cję kosztów zatrudnienia asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Należy pamiętać, że 
bieżący rok to także intensywne działania 
w obszarze tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli 
kompleksowych działań, wspierających 
rudzkich pracodawców i przedsiębiorców, 
którzy mierzą się ze społeczno-gospodarczy-
mi skutkami pandemii COVID-19. W 2021 
roku tutejszy urząd rozpatrzył pozytywnie 
1876 wniosków w zakresie „tarczy”, na 
kwotę 9 095 669,73 zł. Rozliczono 1349 
umów w zakresie dofinansowań dla 4408 
pracowników i przedsiębiorców – wylicza 
Beata Płaczek. AP

Akcja „Stop Czad” rozpoczęła się 
w Rudzie Śląskiej, ale już wiadomo, że 
urządzenia trafią do uczniów szkół pod-
stawowych w innych miastach. 

– Inicjatywa nabiera tempa i już teraz 
mogę powiedzieć, że dzięki współpracy 
z Hutą Łabędy zostanie rozszerzona 
o Świętochłowice. Chciałabym, żeby 
czujniki czadu trafiły również do uczniów 
w Chorzowie, Piekarach Śląskich i Sie-
mianowicach Śląskich – dodaje Dorota 
Tobiszowska, senator RP.

 AP

OGŁOSZENIE

Pierwsza�grupa�uczniów�rudzkich�klas�piątych�otrzymała�czujniki�czadu�w�ramach�akcji�„Stop�Czad”,�której�po-
mysłodawczynią�jest�pochodząca�z�Rudy�Śląskiej�senator�Dorota�Tobiszowska.�

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta� 
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości,�która�

zostanie�oddana�w�użyczenie�z�przeznaczeniem�pod�udostępnienie�
schronu�bojowego�wraz�z�terenem�przyległym� 
w�rej.�ul.�1�Maja�na�okres�do�31.08.2029�r.
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Pomoc doświadczającym przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ru-
dzie Śląskiej od 10 lat zapewnia obsługę orga-
nizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie, który został powołany do życia przez 
prezydenta miasta w związku z ustawą o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół ten 
nie jest kolejną miejską instytucją, ale tworzą 

go przedstawiciele instytucji już istniejących, 
takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Policja, Prokuratura, Sąd Rejonowy, Cen-
trum Administracyjne Obsługi Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych, Izba Wytrzeźwień, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Szpital Miejski, organizacje pozarządo-
we oraz Urząd Miasta, a konkretnie Straż 
Miejska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecz-
nych, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz 
Wydział Oświaty. Zespół ten powołuje grupy 
robocze składające się z pracowników wyżej 
wskazanych instytucji oraz innych specjali-
stów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Skład grup uzależniony jest od sy-
tuacji, jakie mają miejsce w poszczególnych 
rodzinach. W skład każdej grupy roboczej 
wchodzi pracownik socjalny Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Taka grupa two-
rzona jest zawsze z uwzględnieniem indywi-
dualnych potrzeb rodziny, a działania przez nią 
podejmowane skierowane są bezpośrednio do 
zastanej sytuacji i możliwości rodziny. Tutaj 
nie ma szablonowych działań, ponieważ każda 
rodzina jest inna i każda rodzina potrzebuje 
indywidualnej diagnozy sytuacji oraz pomocy 
dopasowanej konkretnie do jej potrzeb. 

Przemoc w rodzinie jest krzywdą dotykają-
cą członków rodziny bez względu na płeć, 
wiek, czy rolę jaką pełnią w rodzinie. Dlatego 
też pomoc, której potrzebują osoby dotknięte 
przemocą w rodzinie, musi być wielopłaszczy-
znowa i kompleksowa. 

Aby jednak móc udzielić jakiejkolwiek po-
mocy, trzeba wiedzieć, że jest ona potrzebna.

– Niestety ofi ary przemocy w rodzinie często 
ukrywają swoją tragedię pod płaszczem stra-
chu, wstydu czy bezsilności. Bardzo chcieliby-
śmy, aby te lęki były przezwyciężane oraz aby 
świadkowie domowej agresji mieli w sobie 
dość odwagi i odpowiedzialności, żeby infor-
mować odpowiednie służby, zanim skutki do-
mowej tragedii będą nieodwracalne – mówi 
Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – insty-
tucji, która w szczególny sposób zaangażowa-
na jest w niesienie pomocy potrzebującym 
– również tym dotkniętym domową agresją. 

KONTAKT PIERWSZEJ POMOCY
Komenda Miejska Policji: www.ruda.slaska.policja.gov.pl• 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej: www.interwencjakryzysowa.pl• 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: www.mops.rsl.pl• 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: • 
mkrpa.rudasl.eu.interia.pl
Pogotowie „Niebieska Linia”: www.niebieskalinia.info• 

– Mamy w mieście wielu wykwalifi kowanych 
specjalistów, wśród których są m.in. pracowni-
cy socjalni tut. ośrodka. Są to osoby życzliwe, 
które wiedzą jak pomóc i chcą pomóc – doda-
je.

Zadania pracownika socjalnego w procesie 
pomocy ofi arom przemocy domowej nie są ła-
twe. Jego rola rozpoczyna się od diagnozy sytu-
acji i potrzeb osoby dotkniętej przemocą. Jest to 
bardzo ważny moment, od którego często zale-
ży cała linia pomocy i wsparcia, którą otrzymują 
pokrzywdzeni. Do pracownika socjalnego nale-
ży również udzielanie kompleksowych infor-
macji o: możliwościach uzyskania pomocy, 
w szczególności psychologicznej, prawnej, so-
cjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym 
o instytucjach i podmiotach świadczących spe-
cjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. Od pracownika socjalne-
go dowiemy się również o formach pomocy 
dzieciom doznającym przemocy w rodzinie 
oraz o instytucjach i podmiotach świadczących 
tę pomoc, a także o możliwościach podjęcia dal-
szych działań mających na celu poprawę sytu-
acji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. To 
właśnie pracownik socjalny, jeśli wymaga tego 
sytuacja, jest na pierwszej linii działań związa-
nych z organizacją niezwłocznego dostępu do 
pomocy medycznej osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie, a także organizuje, w zależności od 
potrzeb, schronienie w całodobowej placówce 
świadczącej tego typu pomoc, w tym w szcze-
gólności w specjalistycznym ośrodku wsparcia 
dla ofi ar przemocy w rodzinie. Rola pracownika 

WYWIAD

DDOM, czyli opieka dla osób starszychSzpital Miejski w Rudzie 
Śląskiej pozyskał ponad 
milion złotych na nową 
formę wsparcia dla osób 
starszych, schorowanych 
oraz wymagających 
opieki profesjonalnego 
zespołu terapeutycznego. 
Rozpoczęła się rekrutacja 
do DDOM, czyli Dziennego  
Domu Opieki Medycznej. 
O szczegóły projektu 
pytamy Tomasza Kontnego 
ze Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej, 
koordynatora projektu 
DDOM.
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– Po co powstała forma wsparcia pod 
nazwą DDOM?

– To nowa inicjatywa dyrekcji Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej dla miesz-
kańców naszego miasta. Dzienny Dom 
Opieki Medycznej (DDOM) powstał dzię-
ki środkom z Unii Europejskiej, aby po-
szerzyć ofertę usług medycznych szpitala 
o brakujący element. Chcieliśmy dać 
mieszkańcom Rudy Śląskiej wsparcie, 

które pozwoli na zmniejszenie liczby po-
tencjalnych hospitalizacji osób, które mo-
gą trafi ć do szpitala z uwagi np. na utrud-
niony dostęp do lekarzy specjalistów, ko-
lejki, czy brak osób w swoim otoczeniu, 
które mogłyby pomóc w powrocie do 
zdrowia. Przeanalizowaliśmy historię na-
szych pacjentów i wiemy, że części hospi-
talizacji można uniknąć, a część osób mo-
głaby nie powracać do szpitala, ale potrze-
buje odpowiedniego wsparcia. Dlatego  
przygotowaliśmy wniosek o środki z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Poddziałanie 9.2.6. Rozwój 
usług zdrowotnych – konkurs). 

– Udało się pozyskać ponad milion 
złotych. To jest dopiero pierwszy 
krok…

– Dokładnie tak jest. Te fundusze prze-
znaczone zostały na remont budynku szpi-
tala w Bielszowicach i dziesięć miesięcy 
działania Dziennego Domu Opieki Me-
dycznej. Na tym jednak nie poprzestajemy, 
ponieważ będziemy się starać o pozyskanie 
kolejnych funduszy unijnych na kontynu-
ację tego projektu. Chcemy, by taka forma 
wsparcia wpisała się na stałe w wachlarz 
usług oferowanych przez nasz szpital.

– Dla kogo przeznaczone jest wspar-
cie w ramach Dziennego Domu Opieki 
Medycznej?

– Wsparcie jest przeznaczone dla osób 
potrzebujących pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu, któ re ze wzglę du na 
wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawnoś ć  
wymagają opieki albo wsparcia w zwią zku 
z niemoż noś cią  samodzielnego wykony-
wania co najmniej jednej z podstawowych 
czynnoś ci dnia codziennego. Do oceny 
stopnia samodzielnosści fi zycznej stoso-
wana jest skala Barthel. Pozwala ona na 
ocenę  chorego pod wzglę dem jego zapo-
trzebowania na opiekę  innych osó b. Bie-
rze się  w niej pod uwagę  mię dzy innymi 
czynnoś ci ż ycia codziennego takie jak: 
spoż ywanie posiłkó w, poruszanie się , 
wchodzenie i schodzenie po schodach, sia-
danie, ubieranie się  i rozbieranie, utrzyma-
nie higieny osobistej, korzystanie z toalety, 
czy kontrolowanie czynnoś ci fi zjologicz-
nych. Do projektu możemy zakwalifi ko-
wać osoby, które uzyskały pomiędzy 
40 a 65 punktów w skali Barthel.

– Jeżeli pacjent spełni te kryteria 
i dostanie się do Dziennego Domu Opie-
ki Medycznej, to jak w praktyce będzie 
wyglądała pomoc?

– W praktyce uczestnicy projektu  będą 
przebywać w nowo wyremontowanych 
pomieszczeniach budynku A szpitala 
w Bielszowicach, gdzie zapewniamy im 
bezpłatne świadczenia takie jak: konsul-
tacje lekarskie, psychologiczne, terapeu-
tyczne i logopedyczne. Na miejscu będzie 

również dostępna opieka pielęgniarska. 
To będzie taka forma sanatorium, ale 
w miejscu zamieszkania. Zamierzamy 
prowadzić zajęcia z fi zjoterapeutą i ru-
chowe, masaże, krioterapię, światłolecz-
nictwo, kinezyterapię oraz stymulację 
procesów poznawczych. Dodatkowo 
chcemy przygotować rodzinę lub opieku-
nów naszych pacjentów do kontynuowa-
nia tej opieki w domu. Będą również zaję-
cia dodatkowe, pozwalające na zagospo-
darowanie czasu wolnego pomiędzy 
udzielanymi świadczeniami zdrowotny-
mi. W razie pilnej potrzeby i w zależności 
od wskazania medycznego pacjenci będą 
mieli zapewnione niezbędne badania dia-
gnostyczne oraz specjalistyczne konsulta-
cje lekarskie. W trakcie pobytu każdy 
uczestnik otrzyma trzy posiłki, a dodatko-
wo dla osób tego wymagających zapew-
nimy bezpłatny transport do DDOM i od-
wóz do miejsca zamieszkania.

– Jak długo starsze osoby mogą ko-
rzystać z takiej formy wsparcia?

– Zgodnie z założeniami projektu każ-
da z osób uczestniczących może przeby-
wać w DDOM minimum 30 dni, maksi-
mum 120 dni roboczych, przy czym przez 
pierwszy miesiąc minimum osiem godzin  
dziennie, a od drugiego miesiąca od czte-
rech do ośmiu godzin dziennie. Czas po-
bytu jest uzależniony od stanu zdrowia 
i postępów w rehabilitacji uczestników 

projektu. To wszystko będzie ustalane 
z każdym pacjentem indywidualnie.

– Gdzie i w jaki sposób można zgło-
sić się do tego projektu?

– Do projektu można się zgłosić po-
przez uzyskanie skierowania od lekarza 
oraz wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego i dostarczenie tych dokumentów do 
administracji szpitala w Goduli. Jeżeli 
ktoś ma pytania, można się z nami skon-
taktować pod numerem 609-665-546. 
Odpowiem na każde pytanie i pokieruję, 
co należy zrobić. Można również wysłać 
e-maila na adres tkontny@szpitalruda.pl.

– Dziękuję za rozmowę
AP

socjalnego nie za-
myka się tylko 
w ramach pomocy 
i wsparcia ofi arom 
przemocy w rodzinie, ale może on również 
prowadzić rozmowy z osobami stosującymi 
przemoc. Takie działania dotyczą informowania 
o konsekwencjach stosowania przemocy w ro-
dzinie oraz o możliwościach podjęcia leczenia 
lub terapii i udziale w programach oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

– Każda z instytucji i organizacji powołana 
do walki z przemocą w rodzinie stanowi bardzo 
ważne ogniwo w łańcuchu wsparcia rodziny 
w kryzysie, a największe efekty przynoszą dzia-
łania interdyscyplinarne – podkreśla Karina 
Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślą-
skiej. Przedstawiciele instytucji uprawnionych 
do wszczynania procedury „Niebieskie Karty”, 
czyli przedstawiciele jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na terenie 
miasta Ruda Śląska od 2011 r. wdrożyli ponad 
1700 procedur.

Coraz więcej pokrzywdzonych 
mówi DOŚĆ 

Jeśli i Ty lub Twoi bliscy albo znajomi, są-
siedzi… doświadczacie przemocy w rodzinie, 
nie wahajcie się dołączyć do grona tych, którzy 
głośno o tym mówią, do grona tych, którzy da-
ją szansę sobie i innym.

Odpowiedzialność za 
przemoc ponoszą zawsze 
osoby, które ją stosują!
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej 
apeluje – CHROŃ SIEBIE
I SWOICH BLISKICH!
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Nadciąga „Szeryf z Fryn City”!

– Za nami śląska komedia muzyczna, 
a przed widzami Miejskiego Centrum 
Kultury śląska komedia… z Dzikiego Za-
chodu!. Niby daleko od Bykowiny i Wir-
ku do Teksasu, od górników do kowbo-
jów, ale…  no właśnie, czy na pewno? 

– Powiązania Śląska z Dzikim Zacho-
dem łatwo wytłumaczyć historycznie. Był 
taki czas, kiedy wyjazdy Ślązaków „za 
chlebem” właśnie do Teksasu były dość 
częste i liczne. Ciekawostką jest to, że do 
dziś istnieją osady, w których żyją potom-
kowie tamtych Ślązaków i wciąż mówią po 
śląsku, po ponad stu latach od wyjazdu ich 
przodków. Jest to niesamowita siła naszej 
tożsamości – osobiście poznałem mieszka-
jącą w USA panią o śląskich korzeniach, 
która do dziś posługuje się przepiękną ślą-
ską mową. Oczywiście z biegiem lat docho-
dziło do mieszania kultur, różne ich ele-
menty się wzajemnie przenikały, a nie 
wszystkie zwyczaje były początkowo łatwe 
do akceptowania. W sztuce między innymi 
z ust jednego z bohaterów pada zdanie 

„Muszemy jeść kukurydza, jo się tego 
wstydza”. Nieco żartobliwie, ale to pokazu-
je, że Ślązacy wpasowali się dzięki swojej 
silnej mentalności w tamtejsze realia, choć 
zawsze wyczuwalna była nuta tęsknoty za 
domem. Tradycje, wartości, charaktery lo-
kalnej ludności są jednak dość zbliżone. 
Wszystko się przeplata i wbrew pozorom 
nie jest aż tak daleko od Śląska do Teksasu. 
A poza tym – jest to przecież fikcja – lite-
racka, teatralna, świetny pretekst do dobrej 
zabawy. Który  
z mężczyzn nie marzył o tym, by być kow-
bojem? Ja na pewno, jest to dla mnie jedna  
z najpiękniejszych stylizacji. Dzięki temu 
świetnie bawimy się na próbach – wchodzi-
my i jesteśmy od razu uśmiechnięci!

– Kombinacja westernu z gwarą ślą-
ską w konwencji komediowej jest jednak 
dość oryginalnym pomysłem. Obserwu-
jemy nadal fascynację Dzikim Zachodem 
na Śląsku? Jak Pan sądzi, jakiej publicz-
ności ma szansę spodobać się takie nie-
oczywiste połączenie?

– Jest to coś tak dziwnego, że ktoś robi 
western po śląsku i to w teatrze, że myślę, że 
nawet jeśli ktoś wcześniej nie był fanem we-
sternów, będzie ciekawy i zechce zobaczyć to 
na własne oczy. Poza tym tutejsi widzowie 
doskonale już wiedzą, że dostaną coś praw-
dziwego i z charakterem. Przygotowanego 
przez ludzi, którzy od zawsze i w życiu, i na 
naszych próbach w naturalny sposób godają 
po ślonsku i nie będzie w tym żadnego oszu-
stwa. Klimat spektaklu budują także wspa-
niałe kostiumy przygotowane, podobnie jak 
w przypadku „Gita Story”, przez Dorotę Ze-
liszek – kowbojskie kapelusze, kolty, piękne 
suknie. No i będzie to komedia – zamiast dra-
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Dwa�lata�temu�w�Miejskim�
Centrum�Kultury�odbyła�się�
pierwsza�premierowa�produkcja�
teatralna�–�„Gita�Story”.� 
Tymczasem�już�10�i�11�
października�kolejna�premiera�
pod�tytułem�„Szeryf�z�Fryn�City”,�
czyli�śląska�komedia…�z�Dzikiego�
Zachodu!�O�przygotowaniach�
do�niej�rozmawiamy�z�autorem�
sztuki,�reżyserem�i�aktorem,� 
a�także�zastępcą�dyrektora� 
ds.�artystycznych�Teatru�Nowego�
w�Zabrzu,�Zbigniewem�Stryjem.

stycznych scen po prostu dobra zabawa!
– Bohaterowie nowej sztuki szukają 

pomysłu na odziedziczony salon. Ważną 
rolę odgrywa tu lokalny szeryf. Jak to  
z nim jest? Cwaniaczek, kombinator czy 
bardziej sprytny strateg?

– Trzeba przyjść na spektakl i się przeko-
nać! Jedno mogę obiecać, żadna z postaci 
nie jest oczywista i jednoznaczna. Zawsze 
tak pracujemy, współtworząc spektakle, aby 
widzowie mogli być w cudowny, szlachetny 
sposób „oszukiwani”. Niczego nie można 
być pewnym, zanim się nie zobaczy całego 
przedstawienia od początku do końca.

– No właśnie, wróćmy do tego współ-
tworzenia spektaklu wraz z aktorami. 
Czy często postać drastycznie ewaluuje 
podczas prób ?

– Drastycznie to nie, bo nie może być tak, 
że napisany „na biało” bohater nagle staje 
się „schwarzcharakterem”. Zresztą nie lubię 
takich nadinterpretacji w teatrze, że ktoś 
weźmie na warsztat na przykład „Dziady” 
Adama Mickiewicza, a zrobi z tego spektakl 
o narkomanach na imprezie techno. Nie idź-
my tak daleko, to już jest przecież coś, co 
powinno być po prostu napisane jako autor-
ska, odrębna sztuka. Natomiast wracając do 
meritum – postać ma swoje rysy, jest wek-
tor, kierunek, w jakim podąża, ale wielo-
krotnie na próbach zdarza się, że rozpisaną 
przeze mnie scenę, koledzy tak zagrają, że 
nie wpadłbym na to, iż można to zrobić 
w taki sposób. Na przykład na ostatniej pró-
bie „Szeryfa” jedna ze scen została tak za-
grana, że pomyślałem sobie, że gdybym pi-
sząc sztukę, czuł, że tak to będzie wyglądać, 
to uznałbym, że jestem genialny. To jest 
właśnie piękne w tej twórczej pracy zespo-

łowej.
– Skąd Pan czerpie inspiracje? Kie-

dy rodzi się pomysł?
– W tym przypadku jak dzwoni pani 

dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, 
mówiąc, że czas znowu coś wspólnie 
zrobić! (śmiech). Wtedy myślę całą noc, 
a potem się spotykamy, omawiamy i roz-
poczyna się cały twórczy proces. Skąd 
się biorą w mojej głowie konkretne rze-
czy? Odpowiem nie wprost – ostatnio 
jedna z bliskich osób z rodziny zadała mi 
podobne pytanie, mówiąc: „powiedz, 
skąd się w Twojej głowie takie rzeczy 
lęgną?” Nie wiem…

– Czyli dar!
– Czyli dar (śmiech). Teatr jest dialo-

giem. Jeżeli piszemy rzecz lekką, nasta-
wiając się na przyjemną rozmowę z wi-
dzem, podczas której obie strony mają się 
dobrze bawić, to człowieka po prostu nie-
sie. Ja czuję wielką przyjemność z pisa-
nia po śląsku i wierszem. Jak to się razem 
spotyka, po prostu mi się chce. Chyba 
wszystko rodzi się z tej euforii, wielkiej 
chęci do pracy. Jest dobra energia i lu-
dzie, z którymi się świetnie rozumiem.

– I widzowie, którzy czekają! Zatem 
na koniec zaprośmy ich na spotkanie 
z tytułowym szeryfem i resztą bohate-
rów sztuki.  Dlaczego warto przyjść do 
Miejskiego Centrum Kultury i zapo-
znać się z tą historią?

– To jest tak... jeżeli uważacie Państwo, 
że jest jakaś rzecz, którą ciężko sobie wy-
obrazić, iż może się zdarzyć na Śląsku, to 
to, co wydarzy się Ślązakom na Dzikim 
Zachodzie, jest w ogóle niewyobrażalne! 
Dlatego trzeba przyjść i zobaczyć to w te-
atrze w Rudzie Śląskiej! PRM

KULTURA

Trzeci spektakl – „Przyjaźń to trudne 
zadanie” powstało pod kierunkiem Mał-
gorzaty Grund-Bismor, a na scenie wystą-
pili młodzi artyści grupy teatralnej „Sza-
rada II”. Inspiracją do powstania tego 
spektaklu była właśnie sama młodzież.

Na zakończenie teatralnej uczty odbył 
się przedpremierowy pokaz spektaklu  
„Kurde balans i klas społecznych zmiesza-
nie, czyli o tym, jak trudna jest komunika-
cja pomiędzy jednostkami o odmiennym 
uposażeniu ideowym”. Przedstawienie to 
zaprezentowali artyści Lekkiego Teatru 
Przenośnego pod kierunkiem Mirosława 
Orzechowskiego. AP

Teatralna noc 
W�sobotę�(25.09)�w�ramach�tegorocznej�„Nocy�Teatru”�w�Miejskim�Cen-
trum�Kultury�zaprezentowane�zostały�trzy�spektakle�oraz�słuchowisko.

Wydarzenie rozpoczął premierowy 
spektakl „Dogrywka, czyli gramy do koń-
ca” w wykonaniu artystów Teatru Obecno-
ści pod kierunkiem Bartłomieja Latoszka. 
Przedstawienie odbyło się w formie słu-
chowiska radiowego „na żywo” w kon-
wencji czytania dramatu. Osią spektaklu 
była sztuka Przemysława Nowakowskiego 
„Trzy kobiety wokół mojego łóżka”.

Kolejną atrakcję dla miłośników sztuki 
stanowiło słuchowisko „Ankieta” według 
tekstu Łukasza Buszmana, którego reżyse-
rem jest popularny aktor Zbigniew Stryj. 
Adaptacji tekstu tej jednoaktówki dokonała 
Anna Białoń. 
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Tegoroczna 
„Noc Teatru” 

po raz 
kolejny 
została 

zorganizowana 
przez 

Miejskie 
Centrum 
Kultury.

PREZYDENT�MIASTA 
RUDA�ŚLąSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�
dotyczącego�oddania�w�dzierżawę�gruntu�z�przeznaczeniem�pod�

istniejący�ogródek�rekreacyjny�przy�ul.�Gierałtowskiego�2,�
który�zostanie�przydzielony�w�trybie�bezprzetargowym�na�podstawie�

umowy�najmu�dzierżawy�na�czas�oznaczony�do�3�lat.



NAGRODA DLA RUDY ŚLĄSKIEJ

Ruda Śląska z „TOP Inwestycją”

Kopalnia pomysłów

www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 29.09.20217

 EDUKAcJA

W  siedzibie Stacji Biblioteka odbyła się konferencja metodyczna nauczycieli regionalistów pt. „Kopalnia pomy-
słów”. Miłośnicy i pasjonaci regionu spotkali się, by omówić miejski program edukacji regionalnej oraz określić 
wspólne kierunki dalszych działań edukacyjnych. 
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Podczas konferencji wręczono „Gryfne podziynki”.

– Konferencja „Kopalnia pomysłów” by-
ła  spotkaniem,  które  śląskim  regionalistom 
było bardzo potrzebne. Nauczyciele ustalili 
wspólne  kierunki  działań  w  obecnym  roku 
szkolnym, a także wymienili się wieloma po-
mysłami na zajęcia z wiedzy o regionie. Cie-
szy mnie to, że Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprosiła nauczycieli na warsztaty do swej 
nowej  siedziby.  Z  taką  samą  ofertą wyszło 
Muzeum PRL-u – powiedziała Anna Moraj-
ko-Fornal, regionalistka, nauczyciel języka 
polskiego w II LO w Rudzie Śląskiej.

Zadaniem regionalistów jest kształcenie 
młodzieży w duchu poszanowania tradycji 
i wartości regionu. Ta idea przyświecała 
uczestnikom warsztatów. –  Ruda  Śląska 
podsumowała  swoje  osiągnięcia  i  efekty 
regionalnej  edukacji.  Sądzę,  że  była  to 
bardzo  udana  konferencja,  a  zaproszeni 
goście podnieśli jej rangę do bardzo wyjąt-
kowego  spotkania.  Stacja  Biblioteka, 
w której się spotkaliśmy to po prostu nasze 
miejsce. Tu wszyscy są u siebie, bez wzglę-
du na to, z której strony przybyli – dodała 
Anna Morajko-Fornal.

Do udziału w konferencji zostali zapro-
szeni nie tylko nauczyciele, ale także lo-
kalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
różnych środowisk, dla których wiedza  
o regionie ma istotne znaczenie.

Podczas spotkania wręczono „Gryfne 
podziynki”. Trafiły one do rzemieślników 

z Rudy Śląskiej – Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego Kuś, Piekarni-Cukierni Jaku-
biec oraz Piekarni Poloczek.  
– Za wieloletnie wspieranie  regionali-

zmu podziękowanie przyznano wyjątkowe-
mu artyście Grzegorzowi Poloczkowi, czy 
pani  Iwonie  Świętochowskiej-Kutz,  która 
swą  otwartością  i  serdecznością  ujęła 
wszystkich  zgromadzonych.  Odznaczono 
również  gospodarza  Stacji  Biblioteka 
– Krystiana Gałuszkę oraz współpracują-
cą z regionalistami od wielu  lat dyrektor 
Muzeum PRL-u Monikę Nizioł, a także se-
nator RP Dorotę Tobiszowską, która przez 
nauczycieli śląskich miast obrana została 

Ambasadorem Edukatorów Wiedzy o Re-
gionie  – podsumowała Anna Morajko-
Fornal.

Przypomnijmy również, że w Rudzie 
Śląskiej przyjęto plan systemowego wpro-
wadzania wiedzy o regionie do szkół.  
– Mogę śmiało powiedzieć,  że Ruda Ślą-
ska  jest  liderem  w  edukacji  regionalnej  
– zaznaczyła wiceprezydent Anna Krzy-
steczko. – Mamy tak bogatą historię i tak 
wspaniałe  dziedzictwo  kulturalne,  że  za-
szczepienie w młodzieży miłości do Małej 
Ojczyzny jest wręcz naszym obowiązkiem 
– dodała.

 AP

Konkurs „TOP Inwestycje Komunal-
ne”, którego Ruda Śląska została laure-
atem, organizowany jest przez Portal Sa-
morządowy oraz Europejski Kongres Go-
spodarczy w Katowicach. Ma on na celu 
wskazywanie inwestycji komunalnych ja-
ko tych, które przynoszą efekty prorozwo-
jowe dla gospodarki, regionu i mieszkań-
ców. – W tym roku konkurs odbywał się po 
raz 10. Przez  te wszystkie  lata nagrodzo-
nych zostało wiele projektów modelowych, 
które  wyznaczyły  trendy  na  kolejne  lata 
– mówił podczas gali Rafał Kerger, redak-
tor naczelny PortalSamorzadowy.pl. Orze-
gowska rewitalizacja najpierw w lipcu zo-
stała nominowana do najlepszej dwu-
dziestki, a podczas finału w Katowicach 
znalazła się w gronie dziesięciu najlep-
szych inwestycji samorządowych.

Sama inwestycja polegała na rekulty-
wacji prawie 5 ha zdegradowanego terenu 
po dawnym zakładzie koksowniczym.  
– Najważniejszym elementem zadania była 
neutralizacja  niebezpiecznych  związków, 
które  zalegały  nie  tylko  w  gruncie,  ale  

i  w  wodach  podziemnych.  Istotną  częścią 
przedsięwzięcia  było  także  zabezpieczenie 
ruin budowli po byłej koksowni, dzięki cze-
mu  stworzyliśmy  unikalną  ścieżkę  dydak-
tyczną – wymienia dr inż. arch. Łukasz 
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła 
się w 2018 roku. Najpierw prowadzono 
prace projektowe, później działania w te-
renie. Dokonane szczegółowe badania 
gruntu wykazały obecność na obszarze 
dawnej koksowni metali ciężkich, cyjan-
ków oraz różnych związków ropopochod-
nych. Aby oczyścić teren, zastosowano 
jednocześnie technologię bioremediacji 
(usuwania zanieczyszczeń za pomocą ży-
wych mikroorganizmów) i fitoremediacji 
(technologii wykorzystującej rośliny 
w procesie oczyszczania). Zastosowano 
także tzw. bariery reaktywne, w których 
dochodzi do procesu geochemicznego 
między zanieczyszczoną substancją a ma-
teriałem wypełniającym barierę.

W ramach prowadzonych prac usunięto 
również dziką roślinność, wprowadzając 
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Nagrodę za rekultywację koksowni Orzegów odebrał  
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Rekultywacja terenu po koksowni Orzegów wśród 10 najlepszych inwestycji samorządowych w Polsce! Nagroda dla 
miasta wręczona została na uroczystej gali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. – To kolejne 
wyróżnienie, które otrzymaliśmy w ostatnim czasie za udaną rewitalizację. Wcześniej w innych konkursach doceniona 
została adaptacja zabytkowego dworca w Chebziu na potrzeby biblioteki, czy rewitalizacja rynku w Orzegowie. Tym, co 
łączy wszystkie te inwestycje, oprócz tego, że zrealizowaliśmy je głównie dzięki środkom unijnym, jest to, że powstały 
z myślą o mieszkańcach! – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

w jej miejsce nowe nasadzenia. Renowacją 
zostały objęte obiekty budowlane, stano-
wiące pozostałości po dawnym zakładzie. 
Zabezpieczono konstrukcyjnie i poddano 
pracom konserwacyjnym budynek wieży 
węglowej, zbiornik smoły i baterie pieców 
koksowniczych. Baterie przykryto betono-
wym stropem, którego część to jednocze-
śnie taras, stanowiący punkt widokowy na 
całe założenie parkowe. Na ścianach wieży 
węglowej oraz na elewacji baterii koksow-
niczej umieszczono tablice informacyjno-
edukacyjne na temat procesów technolo-
gicznych stosowanych w koksowni „Orze-
gów” oraz historii przedsiębiorstwa.

Powierzchnię parku podzielono na dwie 
strefy – teren przylegający do zabytko-
wych obiektów zagospodarowano alejka-
mi parkowymi i obiektami małej architek-
tury, a północną część założenia zaaranżo-
wano jako teren zielony bez wytyczonych 
ścieżek. Obszar inwestycji oświetlono, 
wybudowano toaletę, utworzono miejsca 
parkingowe i wiatę rowerową oraz dwa 
place zabaw dla dzieci, ustawiono ławki 

parkowe i leżaki. Dzięki przeprowadzo-
nym działaniom obszar został całkowicie 
zrewitalizowany – oczyszczono glebę 
z niebezpiecznych substancji, wykonano 
zmianę zagospodarowania terenu na park 
rekreacyjno-edukacyjny oraz zadbano 
o upamiętnienie pierwotnej funkcji tego 
miejsca. – Koszt zagospodarowania tere-
nu  po  koksowni Orzegów wyniósł  ponad 
21 mln zł. Z tej kwoty prawie 18 mln zł po-
zyskaliśmy  z  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki Wod-
nej w  ramach  unijnego Programu  Infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-2020 
– informuje wiceprezydent Michał Pie-
rończyk.

Zakład koksochemiczny – koksownia 
„Orzegów” został uruchomiony w 1903 r.  
pod nazwą koksownia „Gotthard”. Powstał 

z inicjatywy właścicieli okolicznych tere-
nów – małżeństwa Joanny i Hansa Ulryka 
Schaffgotschów. W 1922 roku, w wyniku 
działań związanych z III Powstaniem Ślą-
skim oraz zgodnie z rezultatami plebiscytu 
z 1921 roku, Orzegów wraz ze znajdującą 
się na jego terenie koksownią został przy-
łączony do Rzeczypospolitej Polskiej. Za-
kład stał się wówczas częścią spółki akcyj-
nej „Godulla S.A” w Chebziu. Niska wy-
dajność baterii koksowniczych oraz trudne 
warunki pracy spowodowały, że przedsię-
biorstwo zostało zamknięte w 1976 roku 
jako przestarzałe i niemożliwe do rozbu-
dowy ze względu na szkody górnicze 
ujawniające się na jego terenie. 

W 1987 roku koksownia została wpisa-
na do rejestru zabytków województwa ślą-
skiego. TK

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

PREzYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości,  
które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem  

z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz garaż  
w rej. ul. Wincentego na okres 25 lat.

OGŁOSzENIA
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – sepia, głowonóg, 
5 – prymitywna łyżka, 8 – narzędzie 
ogrodnicze, 9 – przyjęta zasada, 
11 – byt niemający początku, 12 – licz-
ba dni w starym roku a początkiem no-
wego roku, 15 – racuszek, 17 – morski 
jamochłon, 20 – szybkość, 21 – papu-
ga zielona z Nowej Zelandii, 24 – po-
bożniś, 25 – krasomówca, 28 – lekki 
statek żaglowy, 29 – dzielnica miesz-
kalna otoczona drzewami, 27 – opust, 
33 – dyktat, 36 – łukowate sklepienie 
na fi larach, 39 – kwasja, amara, 
42 – broń sieczna, 43 – oklaski, 
45 – kotew, 46 – blagier, 47 – weksel 
ciągniony. 

PIONOWO: 1 – lanie, 2 – przodek 
bydła domowego, 3 – wieczerza pierw-
szych chrześcijan, 4 – uwodniony 
krzemian magnezu, 5 – narzuta na tap-
czan, 6 – plażowa sukienka, 7 – urzą-
dzenie na kanale, 10 – mit. gr. córka 
króla Kolchidy, 13 – gra w teatrze, 
14 – treść, osnowa, 16 – wydzielina 
gruczołów łzowych, 17 – okularnik in-
dyjski, 18 – gra owalną piłką, 19 – du-
że pióro ptaka, 21 – nikla, 22 – wódz 
plemienia, 23 – wróbel trzcinowy, 

26 – kawon, 27 – jednostka podziału 
adm. Iranu, 30 – stolica Senegalu, 
31 – dawne uzdrowisko, 34 – ptak 
z rodziny ibisów, 35 – smok latający, 
37 – ufortyfi kowany klasztor muzuł-
mański, 38 – konopie manilskie, 
40 – ślad po przejściu piły, 41 – ciasto 
z bakaliami, 44 – miasto zniszczone 
przez trzęsienie ziemi w Birmie. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) 
lub e-mailem (biuro@wiadomosci-
rudzkie.pl) hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu. Po odbiór kuponu z krzy-
żówki „WR 30” zapraszamy do redak-
cji po wcześniejszym umówieniu tele-
fonicznym (pod nr 889-771-365) – pa-
nią Jadwigę Langer. Prawidłowe hasło 
brzmi: „Głód fortece zdobywa”. Za 
poprawną odpowiedź zwycięzca otrzy-
ma również książkę z wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.
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Olga Rudnicka
Na własną rękę

| POLECAMY

Komisarz Tomczak zaginął. Nowa 
partnerka policjanta Mareckiego nie 
zamierza współpracować z prywatny-
mi detektywami, więc drogi Matyldy 
i komisarza Mareckiego, prowadzące-
go poszukiwania kolegi, rozchodzą się. 
Matylda podejrzewa, że Tomczak wpadł 
na ślad skradzionej przed laty biżuterii. 
Znalezione na terenie ogródków dział-
kowych zwłoki zdają się potwierdzać jej 
hipotezę.

Matylda, odsunięta na boczny tor, 
nie poddaje się. Odnalezienie skradzio-
nych kosztowności to jedyna droga do 
namierzenia sprawców makabrycznej 
zbrodni i uniewinnienia podejrzane-
go o dokonanie tej zbrodni komisarza 
Tomczaka.

Była bibliotekarka wkracza w świat 
przestępczy i na własną rękę usiłuje na-
mierzyć szajkę bandytów oraz zlecenio-
dawcę zuchwałej kradzieży sprzed lat.

Paulina Młynarska
Moja lewa joga

Masz po cichu ochotę na spotkanie 
z jogą, ale jednocześnie towarzyszy Ci nie-
odparte wrażenie, że joga to karkołomne 
wygibasy na markowej macie w modnych 
ciuchach pośród wonnych kadzidełek? Do 
tego z zażenowaniem oglądasz kolejne 
celebrytki, które ogłaszają światu, że zmie-
niają swoje życie dla jogi? Odmieniane 
przez wszystkich słowo JOGA powoduje, że 
już nie wiesz, czym ta joga tak naprawdę 
jest? Jeśli tak, to ta książka jest właśnie dla 
Ciebie.

Paulina Młynarska bardzo szczerze opo-
wiada o swojej drodze – dzięki regularnej 
praktyce jogi – od bólu, lęku i traumy do 
wolności, dobroci i łagodności. Od czego 
zacząć? Jak poznać jogicznych szarlatanów 
i oszustów? Jak krok po kroku iść ścieżką 
ku mądrości, nie traktując wszystkiego zbyt 
serio?

Anna Karpińska
Kiedy nadejdziesz

Czy warto poświęcić spokojne życie dla 
pełni szczęścia i realizacji największego 
marzenia?

Aleksandra i Jan przez wiele lat bez-
owocnie starają się o dziecko. Lekarze, 
mimo szczerych chęci, są bezradni.

Maria i Władek są rodzicami Kaliny, któ-
ra po wypadku porusza się na wózku. Pew-
nego dnia pojawia się szansa, że dziewczy-
na będzie chodzić o własnych siłach. Na 
operację potrzeba jednak fortuny, która 
jest poza ich zasięgiem.

Dla tak zamożnych ludzi jak Jan i Alek-
sandra taka kwota nie stanowiłaby więk-
szego wyzwania. Kiedy Aleksandra i Maria 
spotykają się na swojej życiowej ścieżce, 
postanawiają wykorzystać okazję na szczę-
ście – dla jednej i drugiej rodziny. Zawiera-
ją umowę, która wywróci ich świat do góry 
nogami. Droga, którą świadomie wybiorą, 
okaże się wyboista i pełna niespodzianek. 
Nie tylko dobrych.

Casey McQuiston
One Last Stop

Nowa powieść Casey McQuiston to hi-
storia o dwóch dziewczynach, które czują 
do siebie prawdziwy pociąg…

Przeprowadzka do Nowego Jorku ma 
być dla dwudziestotrzyletniej August 
potwierdzeniem tego, co już od dawna 
wie: magia i miłość jak z fi lmów są tylko 
fi kcją, a jedyny rozsądny sposób na życie 
to trzymanie wszystkich na dystans. Wy-
gląda na to, że świat nie próbuje zmienić 
jej przekonań: mieszkanie z paczką bar-
dzo dziwnych współlokatorów i studenc-
ka praca w całodobowej naleśnikarni 
bynajmniej nie sprawiają, że August ma 
szansę stać się bardziej towarzyska. Nie 
pomagają też codzienne dojazdy metrem 
na uniwersytet – to zło konieczne, pełne 
nudy, tłoku i okazjonalnych przerw w do-
stawach prądu.

Cóż, przynajmniej tak było do dnia, 
gdy w pociągu zauważa Jane.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) 

wykazu nieruchomości 
gruntowych, która zostanie 

oddana w dzierżawę, 
znajdująca się w rejonie ulicy: 

Nowy Świat 
– z przeznaczeniem pod 

istniejący ogródek rekreacyjny. 

PREZYDENT 
MIASTA 
RUDA 

ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 29.09.2021 r. 
do dnia 20.10.2021 r., na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz 
zamieszczeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
wykazu niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda 

Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach przy 
ulicy ks. Ludwika Tunkla, 

obejmującej stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej 

powierzchni 641 m2, oznaczone 
numerami geodezyjnymi 

624/121 o powierzchni 229 m2 
i 120 o powierzchni 412 m2, 
obręb Kochłowice, zapisane 

na karcie mapy 5 oraz 
w księdze wieczystej 

prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej 

pod nr KW GL1S/00008228/8, 
która w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego 
zostanie sprzedana 

z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu 15MNUI, 

fragmentarycznie 22KDL). 

Cena wywoławcza (nett o) 
do przetargu wynosi 

122.000,00 zł.

OGŁOSZENIA
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1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest od-
danie w dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości gruntowych 
zainwestowanych targowiskiem miejskim o łącznej powierzchni 
20391 m² stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, położo-
nych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Kupieckiej 2a, o numerach 
geodezyjnych:
– 1880/154 o powierzchni 3096 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1881/154 o powierzchni 222 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1882/154 o powierzchni 7833 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1884/154 o powierzchni 2127 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1889/154 o powierzchni 163 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1893/154 o powierzchni 40 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1894/154 o powierzchni 34 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1895/154 o powierzchni 32 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1897/154 o powierzchni 358 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1898/154 o powierzchni 106 m², użytek Bi, GL1S/00021052/0,
– 1885/154 o powierzchni 423 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1887/154 o powierzchni 4937 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1888/154 o powierzchni 104 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1890/154 o powierzchni 36 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1891/154 o powierzchni 2 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1892/154 o powierzchni 60 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1896/154 o powierzchni 46 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1899/154 o powierzchni 213 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1900/154 o powierzchni 127 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1902/154 o powierzchni 26 m², użytek Bi, GL1S/00006442/0, 
– 1903/154 o powierzchni 406 m², użytek Bi, GL1S/00007247/0. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości przezna-
czone do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolem 101U 
– tereny zabudowy usługowej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapo-
znania się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów 
oznaczonych symbolem 101U.

3. Oddanie nieruchomości w dzierżawę odbywa się w stanie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na 
mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta 
Ruda Śląska. 

Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskaza-
nych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwen-
taryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach bran-
żowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych 
kolizji projektowych dzierżawca przeniesie istniejące media na 
własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień 
i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

4. Osoby przystępujące do przetargu powinny w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 
238) zapoznać się z projektem umowy dzierżawy.

Projekt umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przepi-
sów prawnych wynikających z ustaw, uchwał, zarządzeń. 

5. Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m² gruntu 
w stosunku miesięcznym wynosi 0,40 zł.  

Wylicytowana (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na 
przetargu za 1 m² gruntu zostanie pomnożona przez powierzch-
nię dzierżawy tj. 20391 m², a następnie zostanie powiększona

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH

 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY ULICY KUPIECKIEJ 2A Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.
o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie uisz-
czał miesięczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów  
i usług w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy, naj-
mu oraz opłat za czasowe zajęcie nieruchomości wchodzących 
w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

Stawki czynszu podlegają waloryzacji co 3 lata, ze skutkiem na 
dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano 
waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu, obowią-
zującego w tym okresie, wskaźnika cen towarów i usług konsump-
cyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego, przy czym okresy 3-letnie liczy się od dnia 01.01.2021 r. 

6.  Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 8.30 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 15.10.2021 r. wpłaty wadium 

w pieniądzu w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych), przele-
wem na rachunek bankowy 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska, z dopiskiem „wadium dzierżawa targowisko – Kupiecka 2A” 
(za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu 
pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00. Zaleca się przedłożenie dowodu 
wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna 
osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać 
imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do 
przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetar-
gu:

– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość uczestnika przetargu,

– dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświad-
czenie w prowadzeniu (zarządzaniu bądź dzierżawie) targowiska,

– obowiązującej polisy OC w której suma gwarancyjna opiewa 
na kwotę min. 200 tys. zł.

– pisemnych oświadczeń:
o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, • 
tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez za-
strzeżeń,
o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nierucho-• 
mości będącej przedmiotem niniejszego przetargu i przyjęciu 
ich bez zastrzeżeń,
o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-• 
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą tere-
nów oznaczonych symbolem 101U
o zapoznaniu się z treścią obowiązujących uchwał w sprawie:• 

– ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na nierucho-
mościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,

– opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska, 
– określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

o zapoznaniu się z treścią obowiązujących zarządzeń w spra-• 
wie:

– ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stano-
wiących gminny zasób nieruchomości,

– wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż targowa) obowią-
zującej na targowiskach zlokalizowanych na nieruchomościach 
stanowiących gminny zasób nieruchomości,

– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które 
należy dokonać zwrotu wadium,

– aktualnego odpisu z CEIDG lub KRS przez osoby prowadzące 
działalność gospodarczą (do wglądu umowa spółki) 

– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub 
notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w te-
renie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 
informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania 
oferty. Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny 
koszt.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu. O wysokości 
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne 
postąpienie wynosi 0,05 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia wywoławczej 
stawki, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych 
postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który 
stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

8. Uczestnik przetargu może w terminie do 7 dni od dnia ogło-
szenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przepro-
wadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia 
skargi wstrzymuje się czynności związane z zawarciem umowy 
dzierżawy. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym termi-
nie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo 
w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku prze-
targu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

9. Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umo-
wy dzierżawy i powiadomi o tym wygrywającego przetarg.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do dnia 
1.12.2021 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał za-
licza się na poczet czynszu.

10. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, 
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomie-
niu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestni-
kom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.    

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, pok. 238, tel: 32 244-90-00, wew. 2381, 2382.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda 
Śląska BIP. 

PREZYDENT  
MIASTA  

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garaży 
usytuowanych na terenie Miasta Ruda 
Śląska: – garaż nr 21, ul. Jana Dobrego, 

– garaż nr 36, ul. Stara-Tylna
stanowiących własność Gminy Miasta 

Ruda Śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 

rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach mieszkalnych na 
terenie Miasta Ruda Śląska:

– ul. Zwycięstwa 6A/8
– ul. Grodzka 6A/27,

– ul. Sejmu Śląskiego 3/6,
– ul. Olszynowa 2A/10

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na 

okres 21 dni, tj. od dnia 29.09.2021 r. do dnia 20.10.2021 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) 

wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa 
położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej, oznaczonej 

numerem geodezyjnym 1021/507 o powierzchni 52968 m2, obręb Ruda, zapisanej 
na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014838/2, która w drodze przetargu 
nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska (symbole planu: 2P oraz 41KDW). 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 6.281.000,00 zł.
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�drugi�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
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.08.2021 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmują-
ce�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

7101.  m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5078/319 o po-
wierzchni�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�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3�
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�
6242.  m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5075/319 o po-
wierzchni�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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy�mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nych�symbolem�3MNU.
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�–�122.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5075/319�i�5082/319�–�112.000,00 zł.
Ceny�nieruchomości�ustalone�na�przetargu�zostaną�powiększone�o�należny�podatek�od�towarów�

i�usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2021 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�27.10.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5078/319�i�5088/318�–�6.100,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5075/319�i�5082/319�–�5.600,00 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,�czwar-
tek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�komisji�Przetargo-
wej�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasad-
nionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
 tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�drugi�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
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 17.08.2021 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmują-
ce�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

1) 708 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5070/319 o po-
wierzchni�191�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 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 po-
wierzchni�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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy� mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nych�symbolem�3MNU.
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�–�121.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5053/321�i 5059/4083�–�127.000,00 zł.
Ceny�nieruchomości�ustalone�na�przetargu�zostaną�powiększone�o�należny�podatek�od�towarów�

i�usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2021 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�28.10.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5070/319�i�5063/4083�–�6.100,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5053/321�i�5059/4083�–�6.400,00 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,�czwar-
tek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�komisji�Przetargowej�
wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. 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.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. Tel. 505-946-693.

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

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

NierUchomości

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKA, GOTÓWKA TEL. 501-239-
405.

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

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej gotówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

  Biuro Nieruchomości GABRIEL, tel. 
691-523-055 zaprasza klientów do zgła-
szania ofert sprzedaży nieruchomości.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe w Rudzie Śląskiej. Tel. 795-464-708.

moToryzacja

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, 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! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,50-0,60 gr/kg. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż trzech nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 

pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone 
w dniach 23.09.2020 r., 17.11.2020 r. i 22.04.2021 r. zakończyły się wyni-
kiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda śląską są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowi-
cach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiące działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi:

– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, N”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,

obręb Kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej 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 każda z ww. nieruchomości 
inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część 
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V, N, R-VI”, obręb 
Kochłowice, k.m. 4, nr KW GL1S/00054687/0. Działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów.

Nabywca każdej nieruchomości zostanie zobowiązany do ustanowienia na 
działce nr 2155/13 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejścia i przejazdu na rzecz gminnej działki nr 2154/13, na której zlokalizo-
wany jest objęty ochroną konserwatorską schron bojowy nr B-32 . 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39mNii).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej, 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.

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1376 z późn. zm.) dla działki nr 2119/13 obiekty budowlane na zbywanym 
terenie powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 8,00 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wyzwolenia oraz zgodnie z wyznaczonymi 
w Miejscowym Planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 wynoszą:

– dla działki 2115/13 – 195.000,00 zł, 
– dla działki 2119/13 – 199.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 114.000,00 zł,
Ceny nieruchomości ustalone w rokowaniach zostaną powiększone o należ-

ny podatek od towarów i usług.
rokowania odbędą się w dniu 15.12.2021 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 zapozna-

ją 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 8.12.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości :

– dla działki 2115/13 – 9.800,00 zł, 
– dla działki 2119/13 – 10.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 5.700,00 zł,

z dopiskiem „zaliczka – 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 przyjmu-
je 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 złożą pisem-
ne 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. Wyzwolenia-Wirecka, działka 
nr …”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

OBWIESZCZENIE  
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 16 ust. 2 oraz art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1363 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam,
że w dniu 22.09.2021 r. dla Miasta Ruda Śląska – Zarządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie 
Śląskiej, reprezentowanego poprzez pełnomocnika Pana Radosława Mencfela, P.U.H DROG-MEN, ul. Szyb Walenty 32 
w Rudzie Śląskiej, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.: „ROZBUDOWA ULICY 
WOLNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ” – odcinek I i II, obejmująca m.in.: budowę i rozbudowę skrzyżowań, ciągów pieszych 
i rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę zjazdów, rozbiórkę torowiska oraz budowę i przebudo-
wę sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 830/79, 837/49, 368/16, 876/16, 836/49, 
829/79, 875/16, 366/16, 362/14, 377/14, 374/79, 1000/49, 371/49, 364/14, 376/14, 76, 1267/209, 1270/208, 384/209, 
1272/229, 131/29, 1100/29, 232/29, 575/29, 579/29, 1190/29, 1269/208, 1477/209, 1476/209, 1266/208, 1265/208, 
1189/29, 1188/29, 1469/209, 1187/29, 1186/29, 1185/29, 1191/207, 1192/207, 1183/29, 1191/29, 1182/29, 1192/28, 
1189/207, 1633/207, 1631/206, 1071/206, 1273/229, 554/28, 1073/206, 548/28, 1115/28, 855/28, 607/28, 487/28, 
1074/185, 1221/181, 1234/181, 1127/11, 290/109, 291/5, 1222/181, 1216/181, 823/165, 1560/165, 219/1, 220/1, 
214/1, 1550/165, 1078/165, 1559/165, 1109/1, 213/1, 1108/1, 1104/1, 1112/1, 203/108, 1111/1, 1360/1, 1366/6, 
757/228, 1601/76, 786/75, 787/75, 788/75, 789/75, 2099/1, 2406/5, 790/75, 791/75, 867/75, 2405/5, 2238/5, 2236/2, 
2237/2, 1411/376, 792/75, 2234/3, 2235/3, 708/14, 2516/376, 794/75, 795/75, 224, 1413/15, 1868/15, 1908/376, 
1286, 862/16, 1339/16, 1338/16, 1914/16, 1560/16, 2482/16, 1402/16, 851/16, 797/16, 1415/16, 2483/16, 1370/16, 
2100/377, 1770/35, 2064/16, 519/16, 565/218, 489/2, 2047/2, 2045/2, 904/2, 1906/35, 1771/35, 2013/35, 2011/35, 
2012/35, 1324/3, 1318/3, 1923/216, 424/1, 438/216, 437/216, 1320/3, 1902/35, 1903/35, 2473/44, 1904/35, 408/219, 
647/19, 427/20, 428/20, 390/26, 736/27, 1568/27, 637/71, 225, 743/33, 1708/33, 69, 1575/34, 1576/34, 962/67, 
1699/35, 1700/35, 1261/38, 547/39, 664/42, 330/43, 635/63, 634/62, 554/44, 633/62, 666/48, 632/61, 1939/49, 
668/49, 477/50, 1937/50, 1938/50, 1778/52, 54, 770/59, 1794/57, 1793/57, 768/58, 1497/116, 818/117 (numery dzia-
łek przed podziałem, pogrubiono numery działek podlegających podziałowi);

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią 

decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im 
uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urba-
nistyki i Architektury mieszczącym się w pok. 320 przy pl. Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednic-
twem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni. 

Praca
 Firma budowlana zatrudni pracow-

ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-
030.

 Poszukujemy elektryka w nienormo-
wanym czasie pracy. Telefon kontaktowy 
697-750-002.

 Zatrudnię do pomocy przy remoncie 
budynku Kochłowice ul. Tunkla 114. Naj-
chętniej emerytów. Tel. 664-776-244.

 Zatrudnie opiekunki do pracy w Niem-
czech.Tel. 781-989-873.

 Zatrudnimy do ochrony z gr. niepełno-
sprawności. Więcej informacji pod nr. 
604-630-556.

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

różNe
 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-

garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-
559.
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Łowi wielkie sumy
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Panu 
Tomaszowi 

udało się 
złowić 

wielkie 
okazy.

– Mimo że w rudzkich stawach też 
Pan wędkuje, to te ogromne sumy złowił 
Pan poza naszym miastem.

– Tak, wspomniane trzy, a nawet cztery 
sumy złowiłem w jednym tygodniu  
w zbiorniku Pogoria w Dąbrowie Górni-
czej. Jednak w rudzkich stawach żyją także 
prawdziwe okazy. Latem tego roku  
w stawie Martyn w Chebziu złowiłem trzy 
tołpygi – każda pomiędzy 15 a 20 kg.

– Czy to największe okazy, które do 
tej pory Pan złowił? Da się złowić jeszcze 
większe?

– Połowami sumów specjalizuję się do-
piero od dwóch sezonów. W ubiegłym roku 
złowiłem kilkanaście sztuk, ale największy 
sum miał „tylko” 160 cm. Tymczasem w tym 
roku w jednym tygodniu dwukrotnie pobi-
łem swój życiowy rekord, łowiąc najpierw 
sztukę o długości 180 cm, a kilka dni póź-
niej 212 cm. Obydwie sztuki są większe 
ode mnie – mam tylko 175 cm wzrostu. 
Oczywiście w naszych wodach żyją osob-
niki większe – nawet o długości 250 cm, 
ale są to ryby mające kilkadziesiąt lat i zło-
wienie każdej sztuki powyżej 200 cm jest 
sporym osiągnięciem, chociażby ze wzglę-
du na ich wagę sięgającą 70-90 kg.

– Wędkowanie to Pana hobby. Skąd 
taka pasja?

– Wędkarstwo dla mnie to więcej niż 
hobby. To kontakt z przyrodą, ucieczka od 
codzienności, czas na przemyślenia, a tak-
że odrobina adrenaliny, kiedy już poczuje 
się na kiju rybę, która waży tyle, co ja. A ło-
wię praktycznie od urodzenia. Wędkował 
mój dziadek, wędkuje mój ojciec i to wła-
śnie z nim jeździłem na pierwsze prawdzi-
we wędkarskie wyprawy.

– Jak często Pan wędkuje i gdzie naj-
częściej?

– Obecnie wędkowanie muszę pogodzić 
z opieką nad dzieckiem i mogę poświęcić 
mojej pasji tylko dwa lub trzy popołudnia 
w tygodniu. Wtedy łowię na pobliskich 
akwenach. Jednak każdego roku w maju 
z całą rodziną wyjeżdżam nad nasze pol-
skie morze. Oczywiście na ryby.

– A czy bierze Pan udział w wędkar-
skich zawodach?

– Jeśli chodzi o zawody, to przez ćwierć 
wieku uczestniczyłem w setkach zawodów 
wędkarskich na szczeblu koła, okręgu 
i ogólnopolskim. Wielokrotnie zdobywa-
łem tytuł mistrza koła, byłem także mi-
strzem okręgu w dyscyplinie spławikowej 
i morskiej. Wraz z kolegami z klubu „Cier-
nik” kilkukrotnie reprezentowałem nasze 
miasto na Klubowych Mistrzostwach Pol-
ski.

– Proszę jeszcze zdradzić, czym zaj-
muje się Pan na co dzień.

– Oczywiście moja praca zawodowa 
wiąże się z wodą. Dotychczas wykonywa-
łem m.in. niewielkie łodzie wędkarskie. 
Jednakże ze względu na stan zdrowia 
chciałbym zmienić profil mojej działalno-
ści na usługowy – na przykład wynajem 
łodzi.

– Ma Pan jakieś wędkarskie plany 
związane z najbliższą przyszłością?

– Plany są, to także takie moje wędkar-
skie marzenia, które wiążą się z wyprawą 
nad Amazonkę i połowami oceanicznymi. 
Jednak myślę, że jak na razie te plany mu-
szą pozostać marzeniami.

– Dziękuję za rozmowę.  
 AL

tomasz kloza to rudzianin, którego pasją jest wędkarstwo. W rozmowie z na-
szą redakcją pochwalił się, że w ostatnim czasie udało mu się złowić trzy na-
prawdę olbrzymie sumy. ryby miały 178, 120 oraz 210 cm długości!

Zapaśnicy na medal
Zapasy

Zapaśnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska 
odnotowali udany start. Podczas Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
i Młodziczek w Gogolinie, które odbyły 
się w sobotę (18.09), rudzianie wywalczyli 
kolejne medale. Bardzo udany start odno-
towały dziewczęta – wygrały one klasyfi-
kację klubową. Z kolei chłopcy zakończyli 
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Zawodnicy 
trenują 

pod okiem 
Tomasza 

Garczyńskiego.

WOPR triumfował w Hiszpanii
ratoWnictWo Wodne

Ratowniczki rudzkiego WOPR-u repre-
zentowały nasze miasto w Hiszpanii. Pod-
czas Mistrzostw Europy w Ratownictwie 
Wodnym, które odbyły się 13-17 września, 
w reprezentacji Polski znalazły się dwie 
zawodniczki, czyli Natalia Pasek i Zuzan-
na Rzepka, które na co dzień pracują dla 
WOPR Ruda Śląska.

 Natalia Pasek startująca w kategorii ju-
nior walczyła w dwóch indywidualnych 
konkurencjach – 100 m ,,ratownik”, oraz 
100 m ,,holowanie manekina w płetwach”. 
W pierwszej konkurencji zawodniczka za-
kwalifikowała się do finału A, gdzie osta-
tecznie uplasowała się na 6. pozycji w Eu-
ropie. Natomiast w drugiej konkurencji 
Natalia zakwalifikowała się do finału B,  
z czasem 1:01.21, dzięki czemu w finale 
mogła płynąć na torze lidera. Tam zapre-
zentowała się na bardzo wysokim pozio-
mie i pokazała, że w finałach B również 

warto dać z siebie wszystko. Udało jej się 
uzyskać czas 59.39, co równocześnie czy-
ni ją 4. zawodniczką w Polsce, która zła-
mała barierę minuty na tym dystansie.

Z kolei Zuzanna Rzepka, która starto-
wała w kategorii senior, zajęła 15. miejsce 
w Europie na 100 m w konkurencji „ra-
townik” z czasem 1:06.52, a w konkuren-
cji 100 m ,,ratowanie w płetwach” uplaso-
wała się na 16. pozycji z czasem 59.90. Ze 
względu na to, że wynik ten uzyskała 
w porannych eliminacjach, została 3. za-
wodniczką w Polsce, która złamała barierę 
minuty w tej konkurencji.

Obie dziewczyny świetnie prezentowa-
ły się w sztafetach, mocno wspierając swo-
je koleżanki z reprezentacji. Przy okazji 
warto zaznaczyć, że rudzka reprezentacja 
zdobyła aż 11 medali, wśród których za-
wodnicy wywalczyli trzy złote, pięć srebr-
nych i trzy brązowe. AL

preZydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych na 

terenie Miasta ruda Śląska:
ul. 1 Maja 322/35,
ul. Łukowa 15/5,

stanowiących własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

oGŁosZenia

Firma MPM Group Sp. z o.o.  

ZaTrudni do Pracy w nieMcZech 
osoby na stanowisko:

spawacz MiG/MaG/tiG• 
Monter wod.-kan.• 
elektromonter• 

wyMaGania:
Zaświadczenia o kwalifikacjach na ww. stanowiska• 
doświadczenie w zawodzie• 
Mile widziana komunikatywna znajomość  • 
j. niemieckiego

oFerujeMy:
atrakcyjne wynagrodzenie | opłacone zakwaterowanie

długoterminowe zatrudnienie |umowę o pracę
CV prosimy nadsyłać na adres: praca@mpmkonin.pl

kontakt tel. 535-119-918

rywalizację na trzecim miejscu. Ponadto 
indywidualne medale zdobyli: złote – Zu-
zanna Ptak (33 kg), Natalia Kotusz  
(39 kg) oraz Fabian Wrona (68 kg); srebr-
ne – Natalia Szczęsna (46 kg) i Zuzanna 
Duda (62 kg); brązowe – Jakub Halama 
(38 kg), Agnieszka Jastrzembska (54 kg) 
oraz Klaudia Kulesza (66 kg). AL

Porażka
rudzian

piŁka ręcZna

sMs i kielce – spr Grunwald 
ruda Śląska 36:30 (17:17)

W sobotę (25.09) SPR Grunwald Ruda 
Śląska zmierzył się z SMS I Kielce. Druży-
ny przystąpiły do meczu z trzema punktami 
po pierwszej kolejce, więc można było spo-
dziewać się zaciętej walki już od pierw-
szych minut.

Jako pierwsza na prowadzenie wyszła 
drużyna SMS I Kielce, wykorzystując błę-
dy techniczne graczy Grunwaldu, dlatego 
po pięciu minutach uzyskała przewagę 4:1. 
Po chwili jednak sytuacja się zmieniła i po 
czterech rzuconych bramkach z rzędu na 
prowadzenie (5:4) wyszli rudzianie. Do 
końca pierwszej połowy żadna z drużyn nie 
potrafiła uzyskać wyższej przewagi i po  
30. minutach było już 17:17.

Druga połowa spotkania okazała się jesz-
cze bardziej wyrównana. Przewaga jednych 
i drugich sięgała maksymalnie dwóch bra-
mek i do 47. minuty ciężko było wytypo-
wać zwycięzcę. W tym momencie nastąpił 
7-minutowy kryzys w szeregach gości, 
podczas którego nieskuteczność rzutową 
oraz błędy techniczne skutecznie wykorzy-
stywali młodzi zawodnicy drużyny gospo-
darzy. W 54. minucie na tablicy pojawił się 
wynik 32:25 i było już wiadomo, że o wy-
wiezienie punktów z Kielc przez gości bę-
dzie ciężko. W ostatnim fragmencie gry ru-
dzianie zmniejszyli przewagę gości do sze-
ściu bramek, a mecz zakończył się wyni-
kiem 36:30 dla SMS I Kielce.

Warto wspomnieć, że w najbliższą sobo-
tę (2.10) o godz. 17 będzie okazja do re-
wanżu. W tym dniu do Rudy Śląskiej przy-
jedzie drugi zespół SMS Kielce. AL

Intensywny 
weekend 

ŁucZnictWo

Rudzcy łucznicy strzelali w IV Rundzie 
Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Głu-
chołazach. W sobotę (25.09) młodzi zawod-
nicy po raz kolejny popisali się dobrą formą. 
Na 4. miejscu uplasował się Jakub Sroka,  
a 8. miejsce zajął Adrian Szłapak. Z kolei 
w niedzielę (26.09) kadeci startowali w Me-
moriale Jana Konopczyńskiego w Żołędo-
wie. Tu ponownie najlepiej spisał się Jakub 
Sroka, zajmując 2. miejsce. Natomiast na  
8. lokacie sklasyfikowany został Łukasz Pa-
tlewicz. Tego dnia w Krakowie odbył się 
również Turniej Lajkonika, na którym swoją 
formą popisali się najmłodsi łucznicy. Wśród 
dzieci młodszych 2. miejsce zajęła Martyna 
Patlewicz, a w młodziczkach trzecia była 
Małgorzata Gebauer.

Ponadto w ten weekend zakończył się Pu-
char Ożarowianka Masters. W podsumowaniu 
całego cyklu 3. miejsce zajął Robert Byjoś. 
Wspaniała wiadomość nadeszła też z zagrani-
cy, gdzie w międzynarodowych zawodach 3D 
w kategorii łuków bloczkowych 3. miejsce 
wystrzelał Mariusz Płuciennik. AL



W minioną niedzielę 
(26.09) w Katowicach 
odbyła się Liga Dzieci 
i Młodzieży w Ju-Jitsu. 
Podczas tej rywalizacji 
bardzo udany start za-
notowali rudzcy za-
wodnicy, którzy na co 
dzień trenują w KTJ 
MMA Team Ruda Ślą-
ska.

Rudzcy zawodnicy 
wystartowali w syste-
mach ne waza oraz fi-
ghting bez pierwszej 
fazy. Medalistami pod-
czas zawodów zostali: 
Jakub Karaś (zdobył złoto i srebro) Daniel Pytlok (udało mu się 
wywalczyć złoto i brąz), Emilia Zeidler (zdobyła dwa srebra), Ni-
na Baucz (dwa złota i srebro), Piotr Rekus (srebro), Oskar Wloso-
wicz-Iwan (srebro), Wojtek Jankowski (brąz) oraz Zuzanna Duda 
(złoto, srebro i brąz). Wyniki młodych zawodników świadczą 
o ich dobrej formie, którą z pewnością zaprezentują podczas ko-
lejnych rozgrywek. AL

W czwartek niepełnosprawni sportowcy 
mieli okazję sprawdzić się w piłce nożnej.

Ju-Jitsu

www.wiadomoscirudzkie.pl� sPORt |�OGŁOsZENiE | 29.09.202115
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Młodzi zawodnicy popisali się dobrą  
formą i zdobyli kilkanaście medali.

Rudzka Spółdzielnia  
MieSzkanioWa
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,  
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, 
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego 
przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa 

do zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

i przetarg 

adres: powierzchnia:
kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

uwagi:

w Rudzie Śląskiej-Halembie:
ul.�Olszynowa�5C/1

2 p + k, parter 45,56 m2 156.240 zł
(wymeldowanie 

w toku)
ul.�Energetyków�19A/4

2 p + k, parter 38,50 m2 129.090 zł
(wymeldowanie 

w toku)
w Rudzie Śl. – Bykowinie:

ul.�Franciszka�Wilka�
6A/30

2�p�+�k,�X�piętro
32,93 m2 115.380 zł

(wymeldowanie 
w toku)

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie�się�z�regulaminem�przetargu�na�ustanowienie�odrębnej�wła-1. 
sności�w�zasobach�RsM.
Złożenie�w�sekretariacie�Rudzkiej�spółdzielni�Mieszkaniowej�–�pokój2.  213 
pisemnej�oferty�w�zamkniętej�kopercie� z�dopiskiem:�„ustanowienie�od-
rębnej� własności� do� mieszkania� przy� ul.� .................................”� do� dnia�
19.10.2021 r. do godz. 14.00. Ofertę�należy�złożyć�w�odpowiedniej�formie�
wg�załączonego�druku�dostępnego�w�Registraturze�spółdzielni�RsM�i�na�
stronie�internetowej�w�zakładce�„Druki”�poz.�23.
Wpłacenie� wadium� w� wysokości�3.� 5.000,00 zł oraz 123 zł w tym 23% 
VAT tytułem� opłaty� przetargowej� na� każde� mieszkanie,� o� które� ofe-
rent� się� ubiega� przelewem� do� dnia� 19.10.2021 r. do godz. 14.00 
i�dołączenie�kserokopii�dowodu�wpłaty�do�oferty.�Nr�konta�bankowego:�
67102024010000000200450502�w�PKO�BP�O/Gliwice.
Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 

20.10.2021 r. o godz. 11.00 przy�udziale�oferentów�za�okazaniem�kserokopii�
dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa. 
Oferta�winna�zawierać�proponowaną�kwotę�wyższą�co�najmniej�o�100,-�zł�

od�kwoty�wyjściowej.
O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�kwota�na�dane�miesz-

kanie�stanowiąca�nadwyżkę�ponad�kwotę�wywoławczą.
Nadwyżka�oferowana�ponad�kwotę�wywoławczą�przeznaczona�zostanie�na�

fundusz�remontowy�spółdzielni.
Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�własny�

koszt.�Przystępujący�do�przetargu�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�30�dni�od�
daty�wygrania�przetargu�nie�wniesie�zaoferowanej�kwoty.
W�przypadku�niewygrania�przetargu�wadium�zostanie�zwrócone�na�wska-

zany�nr�konta�bankowego�nie�później�niż�7�dni�od�pisemnego�powiadomienia�
o�wyniku�przetargu.
Przed�przystąpieniem�do�przetargu�i wpłaty�wadium�osoby�mające�zamiar�

zaciągnąć�kredyt�hipoteczny�w banku,�proszone�są�o wcześniejsze�uzgodnie-
nie�warunków�z bankiem.
spółdzielnia�dla�ww. transakcji�wyda� jednorazowe�zaświadczenie�o stan-

dardowej�treści�zawierające�niezbędne�informacje�dot.�przedmiotowego�lo-
kalu.
spółdzielnia�uprzedza,�że�nie�będzie�zawierać�i podpisywać�żadnych�umów�

ani�oświadczeń�dla�banków,�gdyż�te�nie�są�dla�niej�stroną�w przeprowadzanej�
transakcji�będącej�wynikiem�przetargu.

Oględzin�mieszkań�można�dokonać�w�dniu�11.10.2021 r. w godz. od 14.00-
16.00� oraz� w� terminach� uzgodnionych� z� administracjami� budynków,� któ-
rych�numery�podajemy�w� załączeniu:�A-1�Ruda� Śl.-Godula,� tel.� 32�248-22-32;�  
A-2�Ruda�Śl.-Nowy�Bytom,�tel.�32�248-61-94;�A-3�Ruda�Śl.-Ruda,�tel.�32�248-44-
10;�A-4�Ruda�Śl.-Halemba,�tel.�32�242-65-93;��Ruda�Śl.-Kochłowice,�tel.�32�242-
88-97;�A-5�Ruda�Śl.-Wirek,�Bielszowice,�tel.�32�242-09-35;�A-6�Ruda�Śl.-Bykowina,�
tel.�32�242-70-75;�A-7�Ruda�Śl.-Orzegów,�tel.�32�248-18-11.
O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�powiadomieni�pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi 

w ciągu jednego miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty, w kan-
celarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.�Powyższy�dokument�będzie�
podstawą�do�podpisania�protokołu�zdawczo-odbiorczego�i�odbioru�kluczy.
szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Lokalowy�spółdzielni�

tel.�32�248-24-11,�wew.�209,�290.
spółdzielnia�może�odwołać�przetarg�bez�podania�przyczyn.

Wydawca:�Śląskie�Media�sp.� z�o.o.�Anna�Piątek� (prezes).�Redakcja:�Anna�Pią-
tek� (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).�Redak-
tor� techniczny:� Aleksandra�Mazur,� tel.� 889-771-365.� Redakcja� czynna� pn.-pt.�
w�godz.�8-14.�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

Sobotnie biegi w Halembie
BiEGi
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Zagrali w piłkę i kręgle
OLiMPiADy�sPECJALNE

XIX Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych od-
był się w miniony czwartek (23.09) w halach Football-on na Czar-
nym Lesie. W sportowej rywalizacji wzięło udział ok. 100 niepeł-
nosprawnych sportowców, reprezentujących kilkanaście miast 
województwa śląskiego. Organizatorem zawodów był Klub Olim-
piad Specjalnych „Halembianka”.

Z kolei kilka dni wcześniej (14-15.09) Klub  Olimpiad Specjal-
nych „Halembianka” w CH Plaza zorganizował XL Śląski Turniej 
Bowlingowy Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, w którym wystąpiło ponad 150 sportowców 
z czterech województw. Ta edycja była wyjątkowa przede wszyst-
kim dlatego, że uczestniczyła w niej rekordowa liczba zawodników. 
Ponadto turniej po raz pierwszy rozgrywany był przez dwa dni.

 AL

Wywalczyli medale

Bieg Wiewiórki połączony z Biegiem Rzemieślnika za nami. 
W sobotę (25.09) na bieżni przy Szkole Podstawowej Sportowej 
nr 15 oraz w halembskim lesie oprócz tradycyjnych zawodów 
biegowych i nordic walking odbyła się także rodzinna rywaliza-
cja w ramach pożegnania lata. W imprezie wzięło udział około 
300 zawodników. – Ten bieg to świetna okazja, żeby wyjść z domu 
i  spędzić  sobotę  aktywnie w  towarzystwie  zapalonych  biegaczy 
i miłośników nordic walking – mówiła Aleksandra Poloczek, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W trakcie biegu uczestnicy pokonali pętlę o długości 4,2 km. 
Każdy z biegaczy oraz uczestników marszu nordic walking sam 
decydował, ile okrążeń pokona. Z kolei dzieci, które nie przekro-
czyły jeszcze piętnastego roku życia, mogły sprawdzić swoje siły 
na dystansie 1000 m.

Przy okazji wrześniowego Biegu Wiewiórki odbył się także 
Bieg Rzemieślnika. Ponadto można było wziąć udział w imprezie 
zorganizowanej z okazji zakończenia lata. Uczestnicy wydarze-
nia sprawdzili swoje siły podczas Mistrzostw Rudy Śląskiej 
w noszeniu żon. AL
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na starcie wrześniowego Biegu Wiewiórki 
stanęło około 300 zawodników.
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Młodym 
sportowcom 

pogratulował 
wiceprezydent 

krzysztof 
Mejer.

LEKKOAtLEtyKA
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najmłodsi mieszkańcy sprawdzili swoje siły 
na stadionie lekkoatletycznym.

Ruda Śląska stała się jednym z pięciu miast w Polsce, w których 
została zorganizowana Dziecięca Liga Lekkoatletyczna. Najmłod-
si rudzianie mieli okazję sprawdzić swoje siły w rywalizacji spor-
towej w niedzielę (26.09) na stadionie lekkoatletycznym przy 
ul. Czarnoleśnej.
– Z przyjemnością patrzyłem na młodych zawodników biorących 

udział  w  zawodach  na  stadionie  lekkoatletycznym.  Niesamowite 
było to, że niektóre zawodniczki wbiegały na metę ostatnie z uśmie-
chem na ustach. Zastanawiałem się przy okazji, czy wśród nich nie 
ma następców naszej rudzkiej olimpijki Zuzanny Radeckiej-Paka-
szewskiej, która ligę zorganizowała i prowadziła. To była napraw-
dę dobra impreza – podsumował wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Dziecięca Liga Lekkoatletyczna to cykl imprez biegowych or-
ganizowanych na terenie całej Polski. Podczas zawodów rozgry-
wane są konkurencje biegowe na: 60 m, 100 m, 150 m, 200 m oraz 
400 m wśród dziewcząt i chłopców. Dzieci rywalizują w różnych 
kategoriach wiekowych (7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat). W 2021 roku 
Dziecięca Liga Lekkoatletyczna odbywa się w: Bydgoszczy, Bia-
łymstoku, Warszawie, Słupsku oraz Rudzie Śląskiej. AL

Dziecięca Liga 
Lekkoatletyczna za nami
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