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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 10.03
MBP nr 18 – Halemba – 11.03
MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 12.03
ODK Country – Bykowina – 13.03
Ruda 1, ul. Wolności  6, p. I, sala nr 1 – 17.03
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Spotkania z mieszkańcami 
rozpoczęte!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE
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Szkolenie z samoobrony to już tradycyjny prezent na Dzień Kobiet.
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KURS SAMOOBRONY

Niezwykły prezent na Dzień Kobiet
Radość i satysfakcja, ale i zmęczenie malowały się na twarzach uczestniczek, które wzięły udział w szkoleniu 
z samoobrony. Już po raz siódmy w prezencie dla rudzianek z okazji Dnia Kobiet został zorganizowany kurs, 
dzięki któremu panie nauczą się, jak poradzić sobie w sytuacji niespodziewanego zagrożenia oraz wzmocnią 
poczucie pewności siebie.  

dać się zaatakować. W trakcie całego kursu 
rudzianki poznają także metody działania 
potencjalnego napastnika. Przed uczest-
niczkami jeszcze siedem spotkań, które 
zakończą się egzaminem.

– Organizujemy to szkolenie już po raz 
siódmy i co roku cieszy się ono ogromnym 
zainteresowaniem rudzianek. Mam nadzie-
ję, że w tym roku nasze uczennice też będą 
zadowolone z efektów. Zależy nam na tym, 
żeby umiały skutecznie obronić się przed 
atakiem napastnika. Na pierwszych zaję-
ciach dowiedziały się m.in. jak przyjąć bez-
pieczną pozycję walki oraz co zrobić, aby 
zmniejszyć skutki ewentualnego ataku, 
a także jak bezpiecznie upadać – podkreślił 
Roman Dymek, jeden z instruktorów. 
– Na początek zaprezentowaliśmy najprost-
sze i najłagodniejsze formy samoobrony, 
ale bardzo skuteczne, które można zastoso-
wać w przypadku niespodziewanego zagro-
żenia. W samoobronie bardzo ważna jest 
determinacja i postawa, którą wykazujemy 
przed przeciwnikiem. Jeżeli nie pokazuje-
my, że się boimy, to istnieje szansa, że ktoś 
zrezygnuje z ataku. Dlatego należy przyjąć 
postawę bojową, pokazać, że nie jesteśmy 
łatwym celem. To na pewno pomoże – tłu-
maczył podczas pierwszych zajęć instruk-
tor Marek Partuś.

Instruktorzy zapowiadają, że na kolej-
nych spotkaniach na uczestniczki szkolenia 
czekać będzie kolejna dawka teorii i prak-
tyki. Poza wspomnianymi umiejętnościami 
panie nauczą się także, jak bezpiecznie 
uwolnić się z chwytów i duszenia oraz jaką 
taktykę zastosować w potencjalnej „sytu-
acji bez wyjścia”. Poćwiczą też kopnięcia 
i uderzenia. – Na kolejnych zajęciach bę-
dziemy rozwijać coraz bardziej zaawanso-
wane techniki, będziemy też utrwalać po-
znane już elementy. Będzie coraz więcej 
ćwiczeń w parach. Z kolei ostatnie spotka-
nie będzie całkowicie należało do pań, 
które zaprezentują nabyte umiejętności 
i obezwładnią przeciwnika – zdradził Ro-
man Dymek.

Co ważne, podczas pierwszych zajęć 
okazało się także, że damska torebka wcale 
nie musi być tylko dodatkiem do kobiecego 
stroju, ale może posłużyć jako skuteczna 
broń. – Każda z pań ma zawsze przy sobie 
na przykład fl akon perfum, telefon komór-
kowy czy nawet cała torebka może stać się 
narzędziem obrony. Dzięki temu zyska się 
kilka dodatkowych minut na ucieczkę. Wy-
daje się to śmieszne, ale w chwili zagroże-
nia naprawdę może pomóc – zaznaczył 
Marek Partuś. – Musimy  również pamię-
tać, że w chwili zagrożenia ważna jest też  

Pani dowiedziały się m.in., co mogą zrobić, aby nie dać się zaatakować.
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nasza sprawność fi zyczna. Jeżeli ktoś nas 
zaatakuje, a nie mamy pod ręką rzeczy, któ-
ra mogłaby nam służyć jako obrona, musi-
my użyć rąk i nóg. Istotne byśmy wiedzieli, 
jak się zachować – podkreślił Piotr Muc.

Warto dodać, że uczestniczki szkolenia, 
które odbywa się w siedzibie Rudzkiego 
Klubu Kyokushin Karate, ćwiczą pod 
okiem trzech instruktorów – Marka Partu-
sia, Romana Dymka oraz Piotra Muca, któ-

rzy na co dzień są nie tylko pracownikami 
służb miejskich, ale również sportowcami 
i trenerami Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate.

Pierwsze szkolenie z okazji Dnia Kobiet 
w Rudzie Śląskiej odbyło się w 2014 roku 
i przez dwa lata miało charakter jednodnio-
wy. Natomiast cykl spotkań po raz pierw-
szy odbył się w 2016 roku.

 AL

MAŁY PACJENT WIELKA SPRAWA

Tel. 500 537 955, 663 833 995, 512 590 641, e-mail: fundacjaaniolywp@gmail.com

Jesteśmy grupą ludzi, którą połączyła przyjaźń 
i chęć pomagania! Działamy na terenie Kochło-
wic i okolic z grupą dzieci i młodzieży w Zakątku 
Aniołów, gdzie: siejemy wrażliwość, zarażamy 
radością, uczymy dobroci, odwiedzamy, poma-
gamy, dzielimy się talentami. W myśl zasady 
niesienia pomocy, postanowiliśmy włączyć się 
w akcję „Mały pacjent, Wielka sprawa”. Nasi 
wolontariusze będą kwestować na rzecz zakupu 
aparatu USG. Uruchomiliśmy także zbiórkę na 
portalu zrzutka.pl – wszystko po to, by zebrać 
potrzebnych 111.000 zł! Wierzymy, że się uda 
– bo przecież Mały pacjent to Wielka sprawa.

Razem jesteśmy w stanie tego dokonać!

Tylko w ubiegłym roku badania USG 
na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej wykonano aż 1000 razy, 
czyli każdemu małemu pacjentowi. Przy tej 
okazji diagnozuje się szereg innych chorób, 
które nie dawały o sobie znać, a dzięki USG 
udało się je wykryć! 

Dlatego tak ważny jest nowy sprzęt! Skorzystają 
z niego nie tylko mali pacjenci, 
ale również uczniowie rudzkich szkół 
w ramach nieodpłatnych badań 
profi laktycznych. To może uratować życie 
niejednego dziecka! 

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta myśl będzie 
nam przyświecać podczas zbiórki na zakup 
nowoczesnego ultrasonografu dla Oddziału 
Pediatrycznego. Obecny, kilkunastoletni jest 
już wysłużony oraz nie można wykonać na nim 
specjalistycznej diagnostyki 
– np. kardiologicznej. Dzięki nowemu 
aparatowi USG wyniki badań będą 
czytelniejsze i jednoznaczne. Ponadto mali 
pacjenci oraz ich rodzice, którzy obecnie na 
badania kardiologiczne USG muszą jeździć 
do ościennych miast, nie będą narażani na 
ogromny stres, a diagnostyka będzie szybsza.

Fundacja Anioły w Piżamkach nr konta: 
62 1140 2004 0000 3802 7805 0034 

tytuł wpłaty: USG

Link do zrzutki: zrzutka.pl/5v2ejr 

JAK POMÓC

– Taki prezent z okazji Dnia Kobiet to 
coś wspaniałego. Bardzo mi się podobało 
i mam teraz ogromną motywację, żeby 
przychodzić na kolejne zajęcia. Jestem bar-
dzo ciekawa, jak będą wyglądały i czego 
się nauczymy – powiedziała Monika Sie-
rankowska, jedna z uczestniczek kursu.

Z kolei o miłej atmosferze i profesjona-
lizmie, które panowały podczas pierwszych 
zajęć, wspomniały panie Mirosława Żmij 
i Wanda Jędrzejewska. – Jestem wniebo-
wzięta, bo bardzo mi się podobało. To miły 
prezent z okazji Dnia Kobiet. Atmosfera 
wspaniała, trenerzy tak samo. Mam nadzie-
ję, że nigdy nie znajdę się w takiej sytuacji, 
żebym musiała wykorzystać to, czego się 
nauczyłam na tym kursie, ale jeśli już zaist-
nieje taka potrzeba, to na pewno sobie po-
radzę – podkreśliła Mirosława Żmij, jedna 
z uczestniczek szkolenia. – Polecam 
wszystkim paniom udział w takim kursie, 
bo można się czegoś nauczyć i wzmocnić 
poczucie pewności siebie. Myślę, że cały 
cykl zajęć utrwali pewne umiejętności, któ-
re będzie można wykorzystać w sytuacji 
zagrożenia lub w konfrontacji z napastni-
kiem – dodała Wanda Jędrzejewska.

Na pierwszych zajęciach uczestniczki 
dowiedziały się m.in. jak przyjąć bezpiecz-
ną pozycję walki oraz co zrobić, aby nie 
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OGŁOSZENIA

Ostatnie spotkania z mieszkańcami odbyły się w Halembie oraz Bielszowicach.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Trzy spotkania na start
Rozpoczęła się kolejna edycja spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. We wtorek 
(3.03) prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic rozmawiała z rudzianami zamieszkującymi Wirek i Czarny Las,  
w czwartek (5.03) przyszedł czas na Halembę, natomiast w poniedziałek (9.03) władze miasta odwiedziły Biel-
szowice. Sporo czasu podczas tegorocznych spotkań poświęconych zostało przedstawieniu mieszkańcom trud-
nej sytuacji finansowej miasta. Jednak przede wszystkim był to czas dla rudzian, którzy chcieli podzielić się 
problemami, z jakimi borykają się w miejscu zamieszkania.

HarmOnOgram  
wiOsennycH spOtkań

12.03 – czwartek, godz. 17  
– Kochłowice, III LO, ul. Oświęcimska 90,

16.03 – poniedziałek, godz. 17  
– Nowy Bytom i Chebzie, MCK, ul. Niedurnego 69,

19.03 – czwartek, godz. 17  
– Ruda, MDK, ul. Janasa 28,

23.03 – poniedziałek, godz. 17  
– Godula i Orzegów, SP nr 36, ul. Bytomska 45,

30.03 – poniedziałek, godz. 17  
– Bykowina, ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa.

– Dyskusję o tym, co nas czeka w tym ro-
ku, rozpoczęliśmy już jesienią zeszłego ro-
ku. Teraz podczas spotkań prezentujemy już 
konkretne liczby i konsekwencje dla miej-
skiego budżetu. Niestety, decyzje zapadają-
ce na szczeblu rządowym i parlamentarnym 
mają duży wpływ również na samorządy  
i jakość życia w mieście – podkreślała pod-
czas pierwszej wiosennej wizyty prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Planując budżet na 
2020 rok, musieliśmy w pierwszej kolejno-
ści zabezpieczyć wydatki na zadania obo-
wiązkowe, m.in. na wynagrodzenia czy za-
dania związane z realizacją zadań statuto-
wych. Dopiero potem mogliśmy dokonywać 
cięć i dotyczyło to tylko zadań fakultatyw-
nych, czyli nieobowiązkowych – wyjaśniał 
z kolei wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pomimo tego mieszkańcy mogą spo-
dziewać się kilku inwestycji w ich dziel-
nicach. Chodzi m.in. o zrealizowanie ko-
lejnego etapu Traktu Rudzkiego. – Chodzi 
o odcinek od ul. Nowary do ul. Tuwima. 
Inwestycja obejmuje także zagospodaro-
wanie dwóch dużych obszarów zielonych. 

Będzie to zieleniec pomiędzy ul. Nowary  
a ul. Czajkowskiego, a także skwer przy 
ul. Tuwima – zapowiada wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – W ostatnich dniach 
wyłoniliśmy wykonawcę tego zadania. Ten 
odcinek traktu gotowy ma być do końca 
października – dodaje. 

Szykuje się także renowacja podwórka 
przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, 13b oraz 
termomodernizacje budynków wieloro-
dzinnych przy ul. Jankowskiego 6, Różyc-
kiego 21 oraz Strażackiej 16. Powstanie 
także kanalizacja deszczowa ul. Wyzwole-
nia (numery 86-126). Ponadto w Szkole 
Podstawowej nr 7 wykonana zostanie insta-
lacja oddymiania oraz hydrantowa, konty-
nuowane będą prace związane z poprawą 
standardu użytkowania Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2, a przy Szkole Pod-
stawowej nr 8 powstanie strefa gier i rekre-
acji. Została również zlecona ekspertyza 
stanu technicznego dachu sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 16. Czego 
jeszcze oczekują mieszkańcy Wirku oraz 
Czarnego Lasu? Pytali oni m.in. o kwestię 

szkód górniczych. – Żyjemy w takich wa-
runkach, że ściany nam się walą (...). Pro-
szę przyjść i zobaczyć, jak wyglądają nasze 
mieszkania – zgłosiła jedna z mieszkanek 
ulicy Kopernika w Wirku.

Podczas spotkania obecny był przedsta-
wiciel kopalni Ruda, który zapewnił, że 
kończy się eksploatacja w tym rejonie  
i wówczas szkody górnicze zostaną kom-
pleksowo naprawione. Obecni na spotkaniu 
rudzianie dopytywali ponadto o szansę  
na zwiększenie liczby pojemników  
m.in. na popiół. – Na razie nie mamy moż-
liwości zwiększenia częstotliwości wywozu 
popiołu, bo wynika to z obecnej umowy  
z przedsiębiorcą. Możemy natomiast zwięk-
szyć liczbę pojemników. Stąd prośba do za-
rządców budynków, aby wnioskowali o to 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta – poinformował wiceprezydent 
Mejer.

Zupełnie inne tematy zdominowały 
czwartkowe (5.03) spotkanie władz miasta 
z mieszkańcami Halemby, podczas którego 
ze względu na wyjazd do Wrocławia na 
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Pol-
skich nieobecna była prezydent Dziedzic. 
Rudzianie przede wszystkim zgłaszali pro-
blemy z liczbą miejsc parkingowych  
w dzielnicy oraz parkowania na dziko. 
Chodzi m.in. o brak miejsc parkingowych 
przy ul. Kosynierów. – Po raz kolejny za-
prosimy do rozmowy przedstawicieli spół-
dzielni mieszkaniowej, ale i mieszkańców, 
aby wspólnie rozwiązać ten problem – za-
powiedział wiceprezydent miasta Krzysz-
tof Mejer.

Jeden z mieszkańców zgłosił również 
konieczność zamontowania lustra u zbiegu 
ulic Borowej i Leśnej, gdzie jest kłopot  
z wyjazdem. Sprawa ma być rozpatrzona 
przez komisję ds. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. W Halembie poruszono także 
kwestię szkód górniczych ze względu na 

pogarszający się w ostatnim czasie stan 
ulicy Halembskiej. Przedstawiciele strony 
górniczej zapowiedzieli przeprowadzenie 
doraźnego remontu. Pojawili się również 
mieszkańcy ulicy Podlaskiej, którzy od 
wielu lat czekają na przebudowę na-
wierzchni drogi przy ich domach. – Tak, 
jak w przypadku realizacji kompleksowej 
modernizacji dróg gruntowych, ma po-
wstać kanalizacja, oświetlenie, a przede 
wszystkim nowa nawierzchnia ulicy. Mamy 
już dokumentację przetargową, ale na ra-
zie nie wiemy, kiedy rozpoczną się prace 
budowlane ze względu na brak środków  
w budżecie miasta – tłumaczył wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Przedstawił on również inwestycje, któ-
rych mogą spodziewać się w tym roku ha-
lembianie. Chodzi m.in. o realizację dru-
giego etapu strefy aktywności fizycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 24 oraz wybu-
dowanie skweru przy ul. Solidarności. Po-
nadto opracowana zostanie dokumentacja 
projektowa drugiego etapu modernizacji 
hali sportowej w Halembie.

W poniedziałek (9.03) odbyło się kolej-
ne spotkanie – tym razem dla mieszkańców 
Bielszowic. Najwięcej głosów w trakcie 
dyskusji dotyczyło budowy nowego bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 17. Obecny 
jest w złym stanie technicznym z powodu 
szkód górniczych. – Rodzice będą cały czas 
informowani o przebiegu prac i sytuacji 
placówki, a w najbliższym czasie zorgani-
zujemy spotkanie informacyjne dla  „trójek 

klasowych” na temat dalszych losów szkoły 
– mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.  
– Budowę SP nr 17 chcemy podzielić na 
etapy, żeby w przyszłym roku zacząć już 
prace – dodała.

Na spotkaniu pojawili się także miesz-
kańcy m.in. ul. Piernikarczyka oraz Nobli-
stów Śląskich, którzy pytali o budowę ka-
nalizacji. – Jeśli chodzi o ul. Noblistów 
Śląskich to jesteśmy na etapie przygotowy-
wania dokumentacji przetargowej. Mamy 
przygotowane środki finansowe na ten cel. 
W tym roku zostanie zbudowana kanaliza-
cja w rejonie ul. Piernikarczyka od budyn-
ku nr 3 do 13 – powiedział Grzegorz Ryb-
ka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji.

Zgłoszono również, że niektóre drzewa 
w Parku Strzelnica są w złym stanie i przy-
dałaby się ich wycinka. – W tym parku jest 
około siedemdziesięciu drzew do wycinki. 
Zaczęliśmy prace i część drzew została już 
wycięta od strony parkingu – wyjaśnił Bo-
gusław Waćko, wiceprezes MPGM TBS.

Podczas spotkania w Bielszowicach 
przedstawiono również inwestycje, jakie 
zostaną realizowane w tej dzielnicy. Głów-
nie będą one dotyczyły kontynuacji budo-
wy trasy N-S. Ponadto przy Szkole Podsta-
wowej nr 13 powstanie ścieżka aktywiza-
cyjna oraz zrewitalizowane zostanie po-
dwórko w rejonie ul. Husarskiej, a Szkoła 
Podstawowa nr 11 Specjalna zostanie do-
stosowana do wymogów przeciwpożaro-
wych. Joanna Oreł

REKLAMA



W marcu przypadają terminy zapłaty wielu podatków i opłat lokalnych. Najwygodniejszą for-
mą uregulowania należności jest przelew, pozwalający uniknąć kolejek do urzędowej kasy. 
Osoby, które wolą dokonać wpłat w urzędzie, mogą zrobić to gotówką lub kartą płatniczą nie 
tylko w kasie, ale także w opłatomacie.
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Marzec – czas opłat

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
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KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

 Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

ADELAJDY LABISZ
byłej wieloletniej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rodzinie oraz bliskim 

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

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

Paniom Stefanii i Iwonie Sokup
wyrazy współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA I OJCA
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Spraw Lokalowych 
Urzędu Miasta Ruda Śląska

PODATKI
15 marca upływa termin zapłaty 

pierwszej raty podatku od nierucho-
mości dla osób fi zycznych (a także 
rolnego i leśnego). W przypadku, gdy 
kwota podatku nie przekracza 100 zł, 
podatek jest płatny jednorazowo w ter-
minie płatności pierwszej raty. 15 lute-
go upłynął termin zapłaty pierwszej 
raty podatku od środków transporto-
wych. Druga rata płatna jest natomiast 
do 15 września.

OPŁATA ZA PSA
Do 31 marca właściciele psów mu-

szą uiścić opłatę za czworonoga. Do-
konuje jej się w siedzibie Urzędu Mia-
sta lub w administracjach: Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Między-
zakładowej Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa”, Gór-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” lub w siedzibie Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS. Opłata w tym ro-
ku wynosi 68 zł.

Uwaga! Na mocy uchwały Rady 
Miasta na zwolnienie z podatku mogą 
liczyć osoby, które przygarną psa ze 
schroniska dla zwierząt w Rudzie Ślą-
skiej, a na podstawie ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych z opłaty 
zwolnione są: osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych z tytułu 
posiadania jednego psa; osoby niepeł-
nosprawne z tytułu posiadania psa 
asystującego; osoby w wieku powyżej 
65 lat prowadzące samodzielnie go-
spodarstwo domowe – z tytułu posia-
dania jednego psa; podatnicy podatku 

rolnego od gospodarstw rolnych 
– z tytułu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów.

UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE

Także do końca marca, nie czekając 
na wezwanie, należy uiścić opłatę 
za użytkowanie wieczyste za grunty, 
które nie zostały objęte przekształce-
niem w prawo własności na mocy 
ustawy o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów w pra-
wo własności. Dotyczy to m.in. garaży 
czy gruntów komercyjnych. Z kolei 
właściciele gruntów objętych prze-
kształceniem, którzy nie zdecydowali 
się na jednorazową wpłatę opłaty prze-
kształceniowej, do 31 marca muszą ure-
gulować należność za 2020 rok. Warto 
przypomnieć, że termin wpłaty należno-
ści za 2019 rok minął 29 lutego br.

OPŁATA ŚMIECIOWA
Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi uiszcza się do 15 dnia 
miesiąca następującego po tym, które-
go należność dotyczy. Oznacza to, że 
15 marca upływa termin uregulowania 
opłaty za luty. Aktualnie stawka za 
śmieci segregowane wynosi 21,7 zł od 
osoby miesięcznie.

PRZELEW I OPŁATOMAT 
ZAMIAST KOLEJEK

 DO KASY
Dokonując opłat tuż przed końcem 

terminu, trzeba liczyć się z kolejkami 
do urzędowej kasy. Aby ich uniknąć, 
warto uregulować należności wcze-
śniej lub skorzystać z innych sposo-
bów płatności. W budynkach Urzędu 
Miasta znajdują się dwa opłatomaty: 

jeden w budynku przy pl. Jana Pawła II 
przy Biurze Obsługi Mieszkańców 
oraz drugi w holu budynku B przy 
ul. Niedurnego. Obsługują one wybra-
ne płatności urzędowe, w tym opłaty 
komunikacyjne i skarbowe, a także za 
psa, czy za zagospodarowanie i odbiór 
odpadów. Urządzenia umożliwiają 
także zapłatę podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego od osób fi zycz-
nych. Opłacenie podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego dla osób fi -
zycznych ułatwiają specjalne kody 
QR, drukowane w lewym górnym ro-
gu decyzji podatkowych. Żeby doko-
nać szybkiej transakcji, wystarczy je 
zeskanować w opłatomacie. Co waż-
ne, w obu urządzeniach można zapła-
cić także kartą płatniczą. Kartą można 
również zapłacić za wszystkie trans-
akcje dokonywane w kasie Urzędu 
Miasta. Zainstalowane są tam dwa ter-
minale płatnicze, a stanowiska, w któ-
rych można zapłacić kartą, zostały 
specjalnie oznakowane.

Zaoszczędzić czas można także uisz-
czając należności przelewem. Podatek 
od nieruchomości można wpłacać na in-
dywidualny numer rachunku bankowe-
go podany w decyzji. Podobnie sytuacja 
ma się w przypadku uiszczania „opłaty 
śmieciowej”. Numery rachunków dla 
innych podatków i opłat podane są na 
stronach internetowych Urzędu Miasta.

Mieszkańcy, którzy wolą jednak 
osobiście regulować należności w urzę-
dzie, mogą to zrobić w jednej z kas 
znajdujących się w pokoju nr 13 na 
parterze budynku przy pl. Jana Pawła 
II. Kasy otwarte są w godzinach pracy 
UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 
godz. 8 do 16, w czwartki od godz. 10 
do 18, w piątki od godz. 8 do 14. WG

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

Emily Dickinson
Pani Iwonie Sokup

pracownikowi Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE OPŁAT ZALEGŁYCH GROBÓW
na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja w Halembie 

oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat, 

będziemy groby 
SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

O DOKONYWANIE OPŁAT ZALEGŁYCH GROBÓW 
na cmentarzach komunalnych  przy ulicy Chorzowskiej 
w Nowym Bytomiu oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.

W przypadkach stwierdzenia braku opłaty  przez wiele lat, 
będziemy groby 

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

następujących wykazów nieruchomości:

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznacze-• 
niem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana Dobrego,

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznacze-• 
niem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Kędzierzyńskiej. 
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W środę w SP nr 12 zorganizowano dzień otwarty.
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Szkoła�Podstawowa�nr�12�Specjalna�w�Wirku,�czyli�tzw.�Szkoła�Życia�otworzyła�swoje�podwoje�dla�przyszłych�podopiecznych�oraz�ich�rodziców.�To�jedna�
z�najbardziej�specjalistycznych�placówek�edukacyjno-terapeutycznych�dla�podopiecznych�z�niepełnosprawnościami.�Pod�jej�opieką�są�osoby�z�Rudy�Śląskiej�
i�miast�ościennych.�– Placówka istnieje już od ponad 25 lat i zatrudnia doświadczoną kadrę nauczycieli, terapeutów i specjalistów, przygotowanych do pracy 
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w przedszkolu, szkole podstawowej oraz zespołach rewalidacyjno-wychowawczych –�podkreśla�Wiesław�Jagielski,�
dyrektor�SP�nr�12�im.�Świętego�Łukasza.�

EDUKACJA

Prawdziwa szkoła życia
O tym, jak wygląda edukacja oraz 

opieka w szkole można było przeko-
nać się podczas środowego (4.03) dnia 
otwartego. – Zaprosiliśmy głównie ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych, któ-
rzy mają zdecydować o wyborze szkoły 
i przedszkola dla swojego dziecka. By-
ła to okazja do rozmów, zadawania 
pytań oraz zaprezentowania naszej 
oferty edukacyjnej oraz sal zajęcio-
wych – wylicza Wiesław Jagielski.  
– Naszym atutem na pewno jest to, że 
prowadzimy zróżnicowane zajęcia 
z zastosowaniem nowatorskich metod 
nauczania. Ponadto mamy bardzo do-
brze wyposażone gabinety i sale, a za-
jęciach prowadzone są w bardzo ma-
łych zespołach klasowych i przed-
szkolnych, bo zazwyczaj dwu- lub 
czteroosobowych – dodaje.

Rozwój podopiecznych, a w sumie 
jest ich ok. 100, prowadzony jest m.in. 
przez logopedów, oligofrenopedago-
gów, grupę terapeutów i rehabilitan-
tów, w tym terapeutów behawioral-
nych i komunikacji alternatywnej,  

a także psychologów i pedagogów, 
specjalistów wczesnego wspomagania 
rozwoju oraz z zakresu diagnozy i te-
rapii pedagogicznej. 

Na tym jednak nie kończy się dzia-
łalność Szkoły Podstawowej nr 12 

Specjalnej. Jedną z jej atrakcji jest 
ogród sensoryczny, który rozwijany 
jest z roku na rok. Przy szkole działa 
również Stowarzyszenie Otwarte Ser-
ca oraz organizowane są olimpiady 
specjalne. Joanna Oreł

REKLAMA
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Do dyspozycji podopiecznych są bogato wyposażone sale zajęciowe. 
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Lekcje odbywają się zazwyczaj w małych zespołach.



KULTURA

Głębiny po raz trzeci
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Niezwykły�świat�podwodnej�głębi�odkryją�uczestnicy�tegorocznej�edycji�Festiwalu�Filmów�Nurkowych�„Głę-
biny”.�Już�po�raz�trzeci�w�Miejskim�Centrum�Kultury�im.�H.�Bisty�w�Rudzie�Śląskiej-Nowym�Bytomiu�odbę-
dzie�się�największa�niekomercyjna�nurkowa�impreza�w�Polsce,�podczas�której�nie�zabraknie�wielu�atrakcji.�
Wydarzenie�zorganizowane�przez�Rudzkie�Stowarzyszenie�Inicjatyw�Niebanalnych�In-nI�zostało�zaplanowa-
ne�na�20�i�21�marca.

– Tegoroczna edycja zapowiada się nie-
zwykle ciekawie. „Głębiny” już na stałe 
zagościły w harmonogramie imprez zwią-
zanych z bardzo popularnym w Polsce 
nurkowaniem. Każdego roku frekwencja 
jest bardzo duża i teraz także spodziewa-
my się, że odwiedzą nas ludzie nie tylko  
z Rudy Śląskiej i Śląska, ale i z całej Pol-
ski. A będzie się działo. Postawiliśmy na 
różnorodność i mamy nadzieję, że każdy 
znajdzie coś dla siebie – podkreśla Marcin 
Adamowicz, szef programowy Festiwalu 
Filmów Nurkowych „Głębiny”. – W po-
przednich edycjach swoje prace na wysta-
wie fotografii podwodnej prezentowali 
Irena Stangierska i Bartosz Stróżyński. Na 
festiwalowej scenie gościliśmy takie nur-
kowe sławy jak: Jakub Degee, Sebastian 
Marczewski, Adam Pawlik, Piotr Kardasz, 
Karol Ołówek, Cezary Abramowski, Mar-
cel Korkuś, a uczestnicy festiwalu mogli 
zobaczyć takie filmy jak „Deep Love”, 
„Piwnice Diabła”, „Człowiek Delfin”, 
czy „Badjao. Duchy z morza” – dodał.

Udział w festiwalu jest całkowicie bez-
płatny. – Każdy może przyjść i zanurzyć 
się w otchłani filmów, fotografii i opowie-
ści nurkowych! Uczestnicy dodatkowo 
mogą zdobyć cenne nagrody ufundowane 
przez licznych sponsorów,. Będą to vo-
uchery na wyjazdy nurkowe, sprzęt nurko-
wy i wiele innych. A dzięki współpracy  

z wieloma firmami związanymi z rynkiem 
nurkowym, impreza może mieć niekomer-
cyjny charakter – mówi Marcin Adamo-
wicz z Rudzkiego Stowarzyszenia Inicja-
tyw Niebanalnych In-nI.

W piątek (20.03) w Miejskim Centrum 
Kultury im. H. Bisty na wernisażu wysta-
wy fotografii podwodnej swoje prace za-
prezentuje chorzowski artysta fotograf 
Wojciech Podhorski. Będzie też można 
zobaczyć film „Last Breath” w reżyserii 
Richarda Da Costa i Alexa Parkinsona.  
Z kolei w sobotę (21.03) na basenie kry-
tym przy ul. Pokoju 13 w Nowym Byto-
miu uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć 
udział w „Deep Battle 2020”, czyli  
II Amatorskich Mistrzostwach Klubów 
Nurkowych w Hokeju pod Wodą, a w pu-
bie Druid odbędą się warsztaty sprzętowe 
„Santi i Tecline”. Natomiast w Miejskim 
Centrum Kultury im. H. Bisty oprócz fil-
mów, które zwyciężyły w konkursie fil-
mowym „Podwodne Światy”, zaprezento-
wany zostanie film pt. „Cisza Głębin”. Na 
tym jednak nie koniec. Na scenie wystą-
pią: zawodowy nurek Artur Rosołowski, 
Grupa Specjalna Płetwonurków RP, reży-
ser filmu „Cisza Głębin” wraz z innymi 
członkami ekipy filmowej oraz po raz 
pierwszy goście z zagranicy: Jani Santala 
z Finlandii wraz z małżonką Iną Santala 
Jordbru z Norwegii. To para, która pobrała 

się w norweskiej jaskini Plura, a ślub odbył 
się w głębi jaskini, dlatego też wydarzenie 
to zostało wpisane do Księgi Rekordów 
Guinessa. Pod koniec festiwalu w pubie 
Druid zorganizowane zostanie „Night Di-
ving Party”.

Warto dodać, że formuła festiwalu jest 
cały czas rozwijana, jednak jego stałe bloki 
programowe to: wystawa fotografii pod-
wodnej, pokazy filmów o tematyce nurko-
wej, spotkania z zaproszonymi gośćmi, 
konkurs filmowy, Amatorskie Mistrzostwa 
Klubów Nurkowych w Hokeju pod Wodą  
i „Night Diving Party” czy after party. – Te-
goroczna edycja festiwalu została wzboga-
cona jeszcze o warsztaty tematyczne. Jako 
że jednym z celów nadrzędnych imprezy 
jest promowanie nurkowania, każdy może 
wziąć udział w warsztatach „Nurkowanie 
– jak, gdzie i od czego zacząć”, podczas 
których uczestnicy mają możliwość zdoby-
cia voucheru na kompletny kurs nurkowa-
nia warty 1500 zł. Kolejne warsztaty to 
„Fotografia Podwodna – jak zacząć i jak 
rozwinąć swoją pasję”, prowadzone przez 
trzech polskich fotografów ze światowej 
czołówki podwodnych artystów. Dzięki te-
mu już nurkujący będą mogli zapoznać się 
z nowinkami sprzętowymi, prezentowanymi 
przez największych polskich producentów 
sprzętu nurkowego – zaznacza Marcin 
Adamowicz. AL

OGŁOSZENIE

RUDZKIE�SMAKI

Wiśniowy łosoś
Pani�Aleksandra�Majewska�laureatką�kolejnego�etapu�kon-
kursu�Rudzkie�Smaki.�Jej�przepis�na�wiśniową�rybę�został�
smakiem�lutego.�– Łosoś w różowym sosie to danie w sam 
raz na walentynki, a przy tym łatwe w przygotowaniu  
–�mówi� laureatka.� Z� kolei� do� końca�marca� do� rudzkiego�
magistratu�można� przesyłać� przepisy� związane� z� hasłem�
„wiosna�na�talerzu”.

– Kontynuujemy kulinarną za-
bawę z rudzkim magistratem. 
Obok głównej nagrody, którą jest 
publikacja zwycięskiego przepisu 
w kalendarzu na przyszły rok, 
laureaci poszczególnych miesię-
cy otrzymują w tej edycji książkę 
kulinarną pt. „Nastoletnie wy-
piekanie. Pyszne i fit” autorstwa 
Justyny Dragan – mówi Iwona 
Małyska z Wydziału Komunika-
cji Społecznej i Promocji Miasta 
UM Ruda Śląska.

Do końca marca można prze-
syłać do rudzkiego magistratu 
przepisy w myśl hasła „wiosna 
na talerzu”. – Czekamy na propo-
zycje wiosennych dań z wykorzy-
staniem nowalijek. Mogą to być 
na przykład sałatki, zupy czy 
zdrowe przekąski – podpowiada 
Iwona Małyska.  

Przepisy  można wysyłać dro-
gą e-mailową na adres media@
ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzę-
du Miasta z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”, bądź składać osobiście 
w Wydziale Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta UM 
(p. 325).

WiśnioWy łosoś
Składniki:

trzy płaty łososia bez skóry,• 
po 100-150 g serów pleśnio-• 
wych: brie, gorgonzola, złoty 
lazur,
100 ml bulionu,• 
100 ml śmietany 30%,• 
100 ml wiśniówki,• 
świeży koperek, łyżka masła, • 
sól.

Kawałki łososia oczyścić i po-
kroić na mniejsze części (jeden 
płat mniej więcej na trzy kawałki), 
ułożyć w naczyniu żaroodpornym 
wysmarowanym masłem, posolić. 
Pomiędzy łososia ułożyć różne ro-
dzaje pokrojonych na małe kawał-
ki serów pleśniowych (brie, gor-
gonzola, złoty lazur). W osobnym 
naczyniu wymieszać 100 ml bu-
lionu, 100 ml śmietany 30% oraz 
100 ml wiśniówki. Zalać łososia, 
posypać posiekanym, świeżym 
koperkiem i zapiekać ok. 20 min. 
Podawać z bagietką czosnkowo-
ziołową i lampką czerwonego wi-
na.

Smacznego!
IM
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Sąd w Katowicach warunkowo umorzył sprawę Aleksandry S., której postawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.  
Na razie rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a prokuratura nie wyklucza wniesienia apelacji.

RUDA ŚLĄSKA

Katowicki sąd umorzył sprawę Aleksandry S.

Teren po dawnej elektrowni Halemba świeci dziś pustkami. 
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Przypomnijmy – 22.11.2019 r. Prokura-
tura Rejonowa Katowice-Północ poinfor-
mowała, że nadzoruje postępowanie przy-
gotowawcze przeciwko Aleksandrze S. 
podejrzanej o prowadzenie samochodu  
w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone 
pierwsze badanie na zawartość alkoholu 
wykazało 0,29 mg/l, a drugie 0,26 mg/l al-
koholu w wydychanym powietrzu (nieco 
ponad pół promila). Sprawa miała doty-

czyć zdarzenia z października ubiegłego 
roku. W trakcie prowadzonego śledztwa 
Aleksandra S. przyznała się do popełnie-
nia zarzucanego jej czynu i złożyła wyja-
śnienia. Teraz pojawiła się informacja, że 
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód warun-
kowo umorzył sprawę, a zarazem nałożył 
roczny zakaz prowadzenia przez Aleksan-
drę S. pojazdów mechanicznych. Prokura-
tura Rejonowa Katowice-Północ złożyła 

Schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej działa zgodnie z prawem. Kontrola przeprowadzona w nim przez Wydział Audytu i Kontroli 
Urzędu Miasta nie wykazała żadnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Urzędnicy przyjrzeli się działaniu placówki w związku  
z opublikowanymi w internecie zarzutami, dotyczącymi nielegalnego wywożenia psów ze schroniska za granicę.

TOZ FAUNA

Schronisko działa prawidłowo

– Ze współpracy z Towarzystwem Opieki 
nad Zwierzętami „Fauna” jesteśmy bardzo 
zadowoleni, ale nie zlekceważyliśmy tych 
doniesień. Pracownicy Wydziału Audytu  
i Kontroli przyjrzeli się realizacji zadań To-
warzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
„Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta” – mówi wice-
prezydent Krzysztof Mejer. – Zagraniczne 
transporty zwierząt są udokumentowane  
i przeprowadzane były z zachowaniem wy-
maganych procedur – dodaje.

Zarzuty zawarte we wpisie zamieszo-
nym na jednym z portali społecznościo-
wych oraz komentarzach do niego doty-
czyły nielegalnego wywozu psów do Nie-
miec. Zarządzający schroniskiem zostali 
oskarżeni o organizowanie transportów  
w bardzo złych warunkach, dostarczanie 
ich w „dziwne” miejsca i w niewiadomym 
celu oraz o czerpanie z tego tytułu korzyści 
finansowych. Adopcje zagraniczne były 
więc jednym z głównych zagadnień urzę-
dowej kontroli.

Sprawdzone zostały lata 2015-2019.  
W tym okresie do rudzkiego schroniska tra-
fiły 2664 psy. Do adopcji oddano 1945 
psów, z czego w 1544 przypadkach była to 
adopcja krajowa. W przypadku adopcji za-
granicznej głównymi kierunkami były 
Niemcy i Wielka Brytania, sporadycznie 
psy trafiały również do Austrii, Holandii  
i Szwajcarii. W ogólnej liczbie 401 zwie-
rząt, które przekazane zostały za granicę, na 
Niemcy przypada 300. 248 tych psów trafiło 
do dwóch współpracujących organizacji nie-
mieckich, w tych przypadkach transportem 
zajmowała się „Fauna”. 52 zwierzęta zostały 
odebrane indywidualnie przez adoptujących. 
Warto podkreślić, że do adopcji zagranicznej 
trafiają także psy starsze, 8-10-letnie, które 
nie mają szans na adopcję w Polsce.

W toku kontroli ustalono procedurę ad-
opcji psów do Niemiec. Rozpoczyna ją or-
ganizacja niemiecka, która przedstawia 
możliwości adopcji konkretnych zwierząt 
przez rodziny w tym kraju. Na tej podsta-
wie TOZ „Fauna” sporządza listę, którą za-
twierdza niemiecki lekarz weterynarii. Po 
jej pozytywnej weryfikacji wystawiane są 

dokumenty identyfikacyjne na potrzeby 
przemieszczania zwierząt między państwa-
mi Unii Europejskiej. Następnie „Fauna” 
występuje do powiatowego lekarza wetery-
narii w Katowicach z wnioskiem o wysta-
wienie świadectwa zdrowia w ramach sys-
temu kontroli i powiadamiania o przemiesz-
czeniach zwierząt przez terytorium państw 
członkowskich UE. W kontrolowanych la-
tach każdy transport do niemieckich organi-
zacji był zgłaszany do Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii, który wydawał ze-
zwolenie na przewóz konkretnych zwierząt, 
w ściśle określonym terminie do ustalonego 
miejsca przeznaczenia, pojazdem posiada-
jącym stosowny certyfikat, z udziałem kie-
rowcy posiadającego specjalistyczne prze-
szkolenie.

Przedstawiciele zarządu TOZ „Fauna” 
poinformowali, że ze wspomnianymi orga-
nizacjami nie były zawierane umowy adop-
cyjne, zwierzęta były im przekazywane  
w celu przejęcia opieki nad nimi i przepro-
wadzenia procedury adopcji. Podkreślili 
też, że TOZ „Fauna” nie otrzymuje wyna-
grodzenia za przekazywane zwierzęta. Jed-
na z niemieckich organizacji przekazuje 
„Faunie” darowiznę w stałej comiesięcznej 
kwocie, druga, z którą obecnie rudzkie 
schronisko już nie współpracuje, przekazy-
wała darowizny rzeczowe w postaci karmy, 
smyczy, koców itp.

Przypomnijmy, że zarząd TOZ „Fauna” 
odniósł się do sprawy również w oświad-
czeniu zamieszczonym na portalu społecz-
nościowym. „Prawdą jest fakt, że część 

Jakie będą dalsze losy terenu po elektrowni w Halembie? Temat ten powrócił podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta za sprawą zgłoszeń ze strony mieszkańców. Firma, która pro-
wadziła działalność przy ul. Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej, jest w tej chwili w nadzorowa-
nej przez syndyka upadłości. Równocześnie do Urzędu Miasta zgłaszają się inwestorzy 
zainteresowani tym miejscem. 

ELEKTROWNIA HALEMBA

Miała być rekultywacja, jest pustka

Sprawa terenu po elektrowni Halemba 
ciągnie się od lat. Ostatnio działalność pro-
wadziła tam spółka Stalmet Nieczaj zaj-
mująca się rekultywacją poprzez składo-
wanie ustabilizowanych osadów pościeko-
wych. Pojawiły się jednak podejrzenia, że 
na składowisko trafiają także odpady, któ-
re nie powinny się tam znaleźć, a równo-
cześnie firma złożyła wniosek o przedłuże-
nie zezwolenia na działalność w Rudzie 
Śląskiej oraz rozszerzenie listy odpadów 
przewidywanych do przetwarzania. Oczy-
wiście wywołało to sprzeciw mieszkań-
ców. Skończyło się na kontroli Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
która wykazała, że na teren po dawnej 
elektrowni trafiały osady spoza wojewódz-
twa, choć nie powinny. Ponadto nie pro-
wadzono monitoringu składowiska i ście-
ków m.in. jakościowego i ilościowego,  
a działalność firmy wiązała się z nieprzy-
jemnym dla okolicy zapachem. W związku 
z tym wydano odmowną decyzję na pro-
wadzenie dalszych prac. Na tym sprawa 
ucichła w 2018 roku. Kilka miesięcy póź-
niej spółka Stalmet Nieczaj ogłosiła upa-
dłość. Obecnie syndyk masy upadłościo-
wej poszukuje nowych nabywców nieru-
chomości. Teren został wystawiony na 
sprzedaż.

Choć dziś miejsce po dawnej elek-
trowni Halemba wydaje się opuszczone, 
to mieszkańcy wciąż zgłaszają niepoko-
jące sygnały. – Przekazano mi informa-
cję, że po raz kolejny widziano w tamtym 
terenie samochody, wiozące jakieś nie-
zbyt przyjemnie pachnące materiały. Co 
dzieje się w tej sprawie? – dopytywał  
w interpelacji podczas ostatniej sesji Ra-
dy Miasta radny Łukasz Wodarski.  
– Z mojej wiedzy wynika, że żadne tego 
typu samochody nie powinny się tam po-
jawiać (...). W tej chwili zgłaszają się do 
mnie potencjalni nabywcy z zapytaniem, 
jakie mają możliwości prowadzenia dzia-
łalności na tym terenie (...) – poinformo-
wał wiceprezydent Krzysztof Mejer.  
–  Konsultowaliśmy się w tej sprawie  
ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  
i wspólnie podjęliśmy decyzję, że dopóki 
nie pojawi się nowy właściciel, to nie da-
my zielonego światła na wydanie nowej 
decyzji dotyczącej składowania odpadów 
w celu zakończenia procesu rekultywa-
cji. Natomiast jeżeli uda się znaleźć in-
westora, wspólnie ustalimy listę kodów 
odpadów, jakie będzie można wykorzy-
stać przy rekultywacji tego składowiska 
– dodał.

 Joanna Oreł

jednak wniosek o uzasadnienie sądowej 
decyzji. Dopiero po zapoznaniu się z od-
powiedzią, podejmie decyzję o złożeniu 
ewentualnej apelacji. – Otrzymaliśmy już 
uzasadnienie wyroku, prokurator po zapo-
znaniu się z nim podejmie odpowiednią 
decyzję. Mamy 14 dni na wywiedzenie ape-
lacji lub niepodjęcie jej – informuje Kata-
rzyna Kluczewska, szefowa Prokuratury 
Rejonowej Katowice-Północ. JO

zwierząt trafiających do naszego schroni-
ska znajduje nowe domy poza granicami 
kraju. Tak dzieje się w większości polskich 
schronisk. W minionym roku 19 psiaków 
znalazło nowych właścicieli w Niemczech, 
za pośrednictwem organizacji, z którą 
współpracujemy od wielu lat. Współpraca 
ta pozwala nam mieć pewność, gdzie psy 
trafiają, jak dalej toczą się ich losy, a w ra-
zie wystąpienia jakiegokolwiek problemu 
członkowie niemieckiej organizacji rozwią-
zują ją na miejscu” – czytamy we wpisie. 
W oświadczeniu poinformowano także  
o rozpoczęciu działań prawnych mających 
na celu „oficjalne ustalenie autorów za-
mieszczanych pomówień i oszczerstw,  
a następnie wyciągnięcie odpowiednich 
konsekwencji wobec tych osób”.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
Fauna powstało w 1994 roku jako organiza-
cja społeczna o charakterze charytatywnym. 
Cele statutowe stowarzyszenia stanowi 
ochrona i opieka nad zwierzętami oraz edu-
kacja humanitarna i ekologiczna. Prioryte-
tem w działalności TOZ „Fauna” jest pro-
wadzenie Społecznego Schroniska dla 
Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Ru-
dzie Śląskiej, które istnieje od 1996 roku. 
Prowadzi również działalność edukacyjną 
w placówkach oświatowych. W ramach 
działalności odpłatnej TOZ „Fauna” reali-
zuje umowy na zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzętom i prowadzenie pogo-
towia interwencyjnego, zawarte z Rudą 
Śląską, Orzeszem, Łaziskami Górnymi, Or-
nontowicami i Wyrami. WG

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

Zawalcz o sprawność Marcina!

Przekaż 1%
KRS: 0000 350 393, cel szczegółowy: 

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

tytuł przelewu – MinakOwski Marcin
www.jestesmyblisko.pl

Zbieramy na rehabilitację
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WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30

tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607- 468-787

Baran – Nadchodzący tydzień 
przyniesie Ci sporo niespodzia-
nek. Czeka Cię pasmo sukcesów 
zawodowych i uczuciowych.
Byk – Czeka Cię stabilny czas 
pod względem miłości. Praw-
dopodobnie dlatego, że jeszcze 
nie wiesz, czego chcesz od ży-
cia.
Bliźnięta –  Pomyślnie zała-
twisz ważne sprawy urzędo-
we. Nie zwlekaj, bo potem 
mogą pojawić się komplika-
cje.
Rak – Przed Tobą wielka szan-
sa. Spotkasz kogoś, kto zarazi 
Cię miłością do dziedziny, 
o której nie miałeś pojęcia.
Lew – To będzie bardzo praco-
wity tydzień. Na sprawy pry-
watne pozostanie Ci niewiele 
czasu, musisz dobrze plano-
wać.
Panna – Zyskasz uznanie, 
którego tak bardzo pragniesz. 
Twoja pozycja zawodowa bar-
dzo się umocni. Będzie pre-
mia.

Waga – Bez emocji omówisz 
z partnerem wspólne proble-
my. Warto na spokojnie odpo-
wiedzieć sobie na kilka pytań.
Skorpion – Pamiętaj, że ży-
jesz dla siebie. Musisz odróż-
nić troskę od egoizmu kogoś, 
kto ma na Ciebie duży wpływ.
Strzelec – Weekend spędzisz 
we wspaniałej atmosferze 
w bardzo dobrym towarzy-
stwie. Spróbujesz czegoś zu-
pełnie nowego.
Koziorożec –  Bądź ostrożny. 
Gwiazdy sprzyjają zawiera-
niu nowych znajomości, ale 
nie wszystkie wyjdą Ci na do-
bre.
Wodnik – Szczęście w miłości 
Cię nie opuści. Twoje życie to-
warzyskie nabierze tempa. Du-
żo spotkań.
Ryby – Masz nosa do dobrych 
interesów. Korzystaj z dobrej 
passy i poszukaj nowej pracy. 
Wystarczy się rozejrzeć.

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – foka obrączkowana, 
5 – król elfów, 8 – głos męski, 9 – zator 

śnieżny na drodze, 11 – trud, 12 – drwina, 
15 – zakładnik, 17 – kolista wioska mu-

rzyńska, 20 – pisarz brazylijski, 21 – świt, 
24 – suwa się po sztagu, 25 – reprymenda, 
oracja, 28 – kanał w pd. Pakistanie, 
29 – skrzydlica, 32 – stolica Arabii Saudyj-
skiej, 33 – Dorpat, dawne miasto w Esto-
nii, 36 – miła woń, 39 – ptak z rodz. petre-
li, 42 – mit. gr. piekło, 43 – georginia, 
45 – elektroda dodatnia, 46 – eksces, 
47 – małpiątka z Madagaskaru. 

Pionowo: 1 – miano, 2 – brat Lecha 
i Czecha, 3 – ozdoba tałesu, 4 – osiedle wil-
lowe w Warszawie, 5 – złoty jaź, 6 – zwią-
zek organiczny, 7 – rozpustna uczta pijac-
ka, 10 – sosna włoska, 13 – miasto w Japo-
nii na Honsiu, 14 – stan w USA, 16 – sza-
cunek, uznanie, 17 – morski jamochłon, 
18 – żołnierz osobistej straży sułtana 
w Maroku, 19 – podzwrotnikowe pnącze, 
21 – siarczan baru, 22 – podstawowa księ-
ga kabały, 23 – głowonóg z rzędu dziesię-
ciornic, 26 – rajska jabłoń, 27 – urządzenie 
radiolokacyjne, 36 – ośrodek sportów zi-
mowych w Szwajcarii, 31 – gat. wierzby, 
34 – kwitną tylko raz, 35 – surowy bef-
sztyk, 37 – krajan, 38 – weksel ciągniony, 
40 – skaza, wada, 41 – ślad, 44 – spoiwo.

Kupon o wartości 50 złotych który jest 
do realizacji w fi rmie handlowej „Rum-
cajs” (Ruda Śląska, ul. Hlonda 38-40) z tej 
krzyżówki, otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda 
Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu.

Kobiety jak te kwiaty
Rudzianki swoje święto spędziły w niedzielę (8.03) 

przy dźwiękach muzyki zespołu Trio Appassionata 
podczas koncertu, który zorganizowany został przez 
miasto w Miejskim Centrum Kultury. Oprócz muzycz-
nej uczty nie zabrakło życzeń i oczywiście kwiatów. 
Bo też i koncert odbył się pod hasłem „Muzyczny bu-
kiet dla Pań”. – W imieniu władz miasta oraz wszyst-
kich mężczyzn życzymy dużo radości, szczęścia, miłości 
oraz wszystkiego, o czym marzycie. Życzymy tego, że-
byście się czuły kochane, doceniane i potrzebne. Dzień 
Kobiet to symboliczne święto, bo tak naprawdę chce-
my, aby te życzenia były aktualne przez cały rok 

– mówił wiceprezydent Michał Pierończyk do rudzia-
nek zgromadzonych w Miejskim Centrum Kultury. 
Podczas koncert zaprezentowane zostały przeboje mu-
zyki fi lmowej oraz z musicalów. JO

Podczas
koncertu 

panie 
obdarowane 

zostały 
kwiatami.
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Kinowe świętowanie
Jeszcze przed swoim świętem w szczególnym na-

stroju panie spotkały się podczas piątkowego (6.03) 
,,Kina dla Kobiet”. Jego uczestniczki m.in. mogły do-
wiedzieć się, jak dzięki diecie mogą zadbać o swój 
wygląd oraz samopoczucie, a także wygrać atrakcyjne 
nagrody. Nie zabrakło również zabiegów pielęgnacyj-
nych, upominków oraz pokazu fi lmowego.

– Jedną z wyjątkowych atrakcji była możliwość wy-
grania mega metamorfozy o wartości ok. 1500 zł. Pani, 
która została wylosowana, będzie mogła skorzystać 
z permanentnego makijażu, konsultacji ze stylistką oraz 
przejdzie rewolucję fryzjerską – wyjaśnia Patrycja Pel-
ka, która wraz z Martą Ziają organizuje „Kino dla Ko-
biet”. – Informacje o przebiegu tej metamorfozy bę-
dziemy na bieżąco podawać na fan page’u – dodaje.

Ponadto podczas spotkania w kinie Patria dietetyk 
Krzysztof Skorupa prowadził prelekcję na temat wpły-

wu diety na urodę. Można było również skorzystać ze 
stanowisk, gdzie panie wykonywały hennę i regulację 
brwi. Na zakończenie na kinowym ekranie wyświetlo-
ny został fi lm ,,Swingersi”. Natomiast kolejne „Kino 
dla Kobiet” odbędzie się 24 kwietnia. Wówczas będzie 
można obejrzeć fi lm pt. „Zawód: Kobieciarz”. JO

Panie świętowały Dzień Kobiet w kinie Patria.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

DO 400 TYS. ZŁ
prowadzących działalność gospodarczą powyżej roku

na obszarze województwa śląskiego

– cel pożyczki: fi nansowanie inwestycji
(m.in.: zakup nieruchomości, zakup środków trwałych, środków transportu, 
budowa, rozbudowa i modernizacja budynków i budowli)

– cel pożyczki: fi nansowanie środków obrotowych
(m.in.: zakup surowców, materiałów, produktów oraz usług)

Oprocentowanie w wysokości od 4,34 % w skali roku• 

Okres spłaty do 72 miesięcy w przypadku pożyczki na fi nansowanie inwestycji• 
lub do 48 miesięcy w przypadku pożyczki na fi nansowanie środków obrotowych

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
Fundusz Pożyczkowy Rudzkiej Agencji Rozwoju ,,Inwestor” Sp. z o.o.

ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 244-21-87
e-mail: fundusz@rarinwestor.pl |www.rarinwestor.pl
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 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-
292-699.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-
672.

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

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Kredyt samochodowy i mieszkaniowy 
w SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32 
240-00-49, 32 240-20-98, www.skok.slask.pl.

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu 
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności – 
zadzwoń, tel. 695-450-168.

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

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Solidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.

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

NIERUCHOMOŚCI

 
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 

TEL. 501-239-405, ANEL.

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

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, 2-pok, 46 m2, 93 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
gotówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka, 54 m2, M-3 Ko-
chłowice 54 m2 100 tys., Hlonda 46 m2, 89 tys., 
Mickiewicza 40 m2, tel. 793-017-323, www.lo-
kator.nieruchomosci.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 502-812-504.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA, ul. Solidarności 

i Bielszowice, ul. Na Piaski, powierzchnia domu 
od 93,35 m2, cena od 300 000,-. Pomagamy 

uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

 Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościa-
mi. DOM, tel. 504-434-445.

 Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 m2, 
DOM, tel. 504-434-445.

 Do wynajęcia lub sprzedaży mieszkanie 38 
m2, Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608-
465-457.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 
507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Szukamy ślusarzy i pracowników niewy-
kwalifi kowanych praca na terenie Rudy Śląskiej. 
Telefon do kontaktu 697-881-111.

 Zatrudnię mężczyznę z doświadczeniem 
w ogrodnictwie. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683.

 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.

RÓŻNE

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-
lejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-
280-675.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa

Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoławcza Wadium Termin oględzin 

lokalu

1.
Ruda Śląska

Wirek 
ul. Główna 38/3

96,70 m2

(3 p + k + łaz. 
+ wc)

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

piecowe
6,05 zł/m2 1.200 zł 23.03.2020 r.

godz. 12.30

2.
Ruda Śląska

Orzegów 
ul. Janty 15/5

37,17 m2

(1 p + k)

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

schodowej

4,58 zł/m2 700 zł 23.03.2020 r.
godz. 14.00

3.
Ruda Śląska

Orzegów 
ul. Grunwaldzka 1/4

37,00 m2

(1 p + k)

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

schodowej

4,87 zł/m2 700 zł 23.03.2020 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 33 doku-
mentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 27 marca 2020 r., do godz. 13.00 oraz 
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski 
O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 30 marca 2020 r. (data wpływu wadium na konto 
MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. w Ru-
dzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 lub 745.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez poda-
wania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

następujących wykazów nieruchomości:

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny • 
w rej. ul. Jana III Sobieskiego,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w rej. • 
ul. Cypriana Norwida, 

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod obiekt budowlany wy-• 
korzystywany na cele mieszkaniowe w rej. ul. Szczęść Boże,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródek • 
rekreacyjny oraz garaż wolnostojący w rej. ul. Szczęść Boże.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

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

nieruchomości gruntowych które zostaną oddane 
w dzierżawę, znajdujących się w rejonie ulic: 

Halembskiej, Jasnej – Ks. Niedzieli, Basenowej, 
Poligonowej, Admiralskiej, Ułańskiej, Ks. Ludwika Tunkla, 

Kolberga, Pomorskiej, Admiralskiej, Kochłowickiej 
– z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Szyb Paweł 
– Długa, Barbary – z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Alan Kosiak
syn Łukasza i Kariny

ur. 1.03 (3590 g i 54 cm)

Elżbieta Grzybek
córka Pawła i Katarzyny 

ur. 28.02 (3060 g i 55 cm)

Blanka Biskup
córka Ewy i Łukasza

ur. 3.03 (2906 g i 53 cm)

Tymoteusz Lebioda
syn Weroniki i Sebastiana
ur. 1.03 (2870 g i 49 cm)

Michał Piontek
syn Beaty i Łukasza

ur. 1.03 (3310 g i 57 cm)

Bartosz Wyleżoł
syn Aleksandry i Kamila

ur. 29.02 (2115 g i 49 cm)

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów 
części nieruchomości  gruntowych, 
które przydzielone zostaną w trybie 

bezprzetargowym na podstawie umów 
najmu zawartych na czas oznaczony 

do 3 lat, położonych przy ul. Solidarności 
oraz Sienkiewicza.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
Kwiecień/2020 r.

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium (zł) Termin oględzin 
lokalu 

1

Ruda Śląska-Ruda 
ul. Sobieskiego 11 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym

95,49 elektryczna, 
wod.-kan. 3,50 500,00 20.03.2020 r.

godz. 9.30

2

Ruda Śląska-Ruda 
ul. Janasa 13/01 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym

21,76 elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 20.03.2020 r.

godz. 10.30

3
Ruda Śląska-Ruda 

ul. Magazynowa 14/3 
lokal w budynku użytkowym 

41,67 elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 20.03.2020 r.

godz. 11.30

4

Ruda Śląska-Godula 
ul. Joanny 20/04 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym WMN

91,00 

+ piwnica 

56,10 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 10,00 1.500,00 20.03.2020 r.

godz. 12.30

5

Ruda Śląska-Orzegów 
ul. K. A. Hlonda 47/01 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

134,60 
+ teren 
418,00 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 1.000,00 20.03.2020 r.

godz. 13.30

6

Ruda Śląska-Wirek 
ul. Tuwima 8/04 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

23,27 

+ pow. 
wspólna 

8,24 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00 19.03.2020 r.

godz. 10.30

7

Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 230/01 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym

21,96 elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 19.03.2020 r.

godz. 11.30

8

Ruda Śląska-Nowy Bytom 
ul. Markowej 22/26 

lokal pokój na piętrze w budynku 
usługowym 

9,55 

+ pow. 
wspólna 

2,77

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 7,00 500,00 19.03.2020 r.

godz. 12.30

9
Ruda Śląska-Ruda 

ul. Bankowa 36 
zespół nr I garaż nr 2 

17,50 elektryczna 5,00 500,00 19.03.2020 r.
godz. 9.30

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaże przelewem na konto ban-
kowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (data wpływu na konto Organizatora 
przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 
(w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00) w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 1.04.2020 r. poz. nr …. 
(lp. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 13.00, do siedziby MPGM TBS 
Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń. 

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego/garażu na własny koszt. 
Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego/garażu oraz Regulaminem Przetargów znajdu-
jącym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań 
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie interne-
towej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:  Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

następujących wykazów nieruchomości:
wykaz nieruchomości, które zostaną od-• 
dane w dzierżawę z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. Kę-
dzierzyńskiej – Przy Kolei,
wykaz nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w najem z przeznaczeniem pod stację 
transformatorową w rej. ul. 1 Maja.
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Osiem złotych, pięć srebrnych i cztery 
brązowe. Tyle medali wystrzelali łucznicy 
UKS-u Grot Ruda Śląska w minioną sobo-
tę (7.03). Podczas tegorocznych Mi-
strzostw Śląska Dzieci, Młodzików i Ka-
detów w Łucznictwie rudzcy zawodnicy 
po raz kolejny pokazali, że stać ich na wie-
le. Warto dodać, że podczas tych zawodów 
łucznicy strzelali dwie rundy halowe, a ka-
deci dodatkowo pojedynki od 1/4 do fina-
łu.

WYNIKI
Kategoria pierwszy krok: 1. miejsce  

– Jagoda Nowak, 1. miejsce – Bartosz 
Roczniok, 3. miejsce – Tomasz Naleziński. 
Kategoria dzieci starsze dziewczęta:  
1. miejsce – Agnieszka Ficek, 2. miejsce  
– Małgorzata Gebauer, 3. miejsce – Alicja 
Kiera. Kategoria dzieci starsze chłopcy:  
1. miejsce – Filip Sporek. Kategoria mło-
dziczki: 1. miejsce – Karolina Grudzień,  

Rudzcy łucznicy wystrzelali kolejne ważne medale w swojej karierze.

Łucznictwo

17 medali dla łuczników

2. miejsce – Emilia Balint. Kategoria mło-
dzicy: 1. miejsce – Szymon Czarnik,  
2. miejsce – Daniel Kamiński. Kategoria 
kadetki: 1. miejsce – Marta Zielińska,  

Dobry start zaliczyli naj-
młodsi zawodnicy Academii 
Gorila Ruda Śląska w Katowi-
cach. Piątka z nich pod kierun-
kiem trenerki wywalczyła sie-
dem medali oraz zdobyła ko-
lejne cenne doświadczenie.

Jedną z medalistek była 
Małgorzata Baucz, która ko-
lejny raz z rzędu zamknęła 
swoją, a także wyższą katego-
rię wygrywając wszystkie 
walki przed czasem i zdoby-
wając cztery złote medale. 
Kolejni młodzi zawodnicy, 
którzy zdobyli medale to: 
Wiktoria Rolnik (srebrny), 
Aleksander Woczka (srebrny) 
i Laura Stankiewicz (brązo-
wy).

Małgorzata Baucz (z prawej) 
wywalczyła cztery złote medale.

Ju-Jitsu

Najmłodsi z medalami

PiŁka nożna

Kolejna wygrana zielonych
GKS Grunwald Ruda Śląska poko-

nał LKS Mordarka w piątek (6.03) na 
wyjazdowym spotkaniu w Wieliczce. 
I choć w pierwszej połowie to właśnie 
gospodarze zagrozili bramce strzeżo-
nej przez Mateusza Stasiczka, to już 
w drugiej musieli uznać wyższość dru-
żyny z Rudy Śląskiej.

Już w 5. minucie spotkania to za-
wodnicy z Halemby objęli prowadze-
nie. Jakub Dolecki wyprowadził akcję 
z własnej połowy i dograł przed pole 
karne do Dariusza Kota, który podał 
w szesnastkę do Kaikiego Ozakiego. 
Ten pokonał z boku pola karnego strza-
łem w długi róg wychodzącego bram-
karza. W kolejnej akcji Jakub Dolecki 
zagrał za plecy obrońców do Japoń-
czyka, który lobem uderzył obok 
bramki. W 10. minucie Dolecki mógł 
zaliczyć asystę, ale strzał Dariusza Ko-
ta zza 16. metra obronił bramkarz. Kil-
ka minut później naciskany przez Da-
riusza Kota golkiper LKS-u wybił pił-
kę na oślep, a dopadł do niej Dawid 
Ogłoza i z pierwszej piłki uderzył obok 
pustej bramki.

W 20. minucie strzał Wojciecha Jan-
kowskiego zza pola karnego padł łu-
pem bramkarza. W odpowiedzi pierw-
szą groźną sytuację przeprowadził na-
pastnik gospodarzy, który uciekł obro-
nie, jednak uderzył nieczysto i pewnie 
piłkę złapał Mateusz Stasiczek. Po 
chwili wychodzącego na czystą pozy-
cję przeciwnika uprzedził Stasiczek. 
W 23. minucie na 2:0 wynik po poda-
niu Damiana Poprawy podwyższył Da-
riusz Kot, który minął bramkarza i po-
słał piłkę do pustej bramki.

Kilkanaście minut później musiał 
wykazać się bramkarz Grunwaldu po 
strzale z ponad 20 metrów. W 35. mi-

nucie w polu karnym został sfaulowa-
ny Dawid Ogłoza i sędzia podyktował 
jedenastkę. Etatowy wykonawca  
jedenastek, Dariusz Kot, podszedł do 
piłki i jego strzał na róg wybił  
bramkarz. W 41. minucie prostopadłe 
podanie w pole karne otrzymał napastnik 
LKS-u i w sytuacji sam na sam piłkę wy-
bił nogami Mateusz Stasiczek. Po rzucie 
rożnym Kamila Skorupy piłka odbiła się 
od obrońcy LKS-u i trafiła w słupek, 
przejął ją Karol Ostrowski i strzelił nie 
do obrony (3:0).

Jedenaście minut po przerwie rzut 
karny wywalczył zawodnik testowany, 
który wszedł na boisko po zmianie 
stron. Do piłki ustawionej na 11. me-
trze ponownie podszedł Dariusz Kot, 
ale bramkarz złapał piłkę. Dwie minu-
ty później Kot zagrał w pole karne do 
zawodnika testowanego, a ten trafił do 
siatki między nogami bramkarza, co 
dało wynik 4:0. W 65. minucie kolejne 
trafienie zaliczył Dariusz Kot. Piłkę 
obrońcy odebrał Dawid Ogłoza. Ta tra-
fiła pod nogi Kota, który z dystansu 
celnie uderzył przy słupku (5:0).

W 72. minucie po wrzutce z rzutu 
wolnego Michała Kowalczyka piłka 
minęła słupek. Stoper Grunwaldu kil-
kadziesiąt sekund później dalekim po-
daniem z własnej połowy zagrał „na 
nos” do Dariusza Kota, który ustrzelił 
hattricka (6:0). I tak w 87. minucie wy-
nik meczu ustalił Kamil Skorupa.

Skład Grunwaldu: Stasiczek – Po-
prawa (60; Sobstyl), Ostrowski, Woj-
taczka, Skorupa – Dolecki (60’ Chmie-
larski), Kowalczyk – Ozaki (46’ Ko-
złowski), Ogłoza (75’ Botor), Jankow-
ski (46. zawodnik testowany) – Kot 
(75’ Burdzik). Trener: Michał Szygu-
ła.

Futsal

Niewielka przegrana Gwiazdy

W miniony weekend Gwiazda zagrała na własnym boisku.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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lks MoRdaRka 0:7 GRunwald Ruda Śląska (0:3) EF – Gwiazda Ruda Śląska – Moks sŁonEczny stok BiaŁystok 1:2 (0:0)
Niewielką porażką zakończyło się 

spotkanie Gwiazdy Ruda Śląska 
z MOKS Słoneczny Stok Białystok. 
Rudzianie zagrali dobre spotkanie 
i sprawili faworytowi wiele proble-
mów. Gdyby jeszcze zachowali lepszą 
skuteczność w drugiej połowie, to 
przeciwnicy nie wyjechaliby z Halem-
by z kompletem punktów.

Pierwsza połowa zakończyła się 
bezbramkowym remisem. Grę prowa-
dził MOKS, ale sytuacji bramkowych 
pod jedną i drugą bramką było tyle sa-
mo. Z kolei początek drugiej połowy 
przyniósł szczęście gościom, którzy 
zdobyli gola. Jednak Gwiazda po 
szybko rozegranym rzucie z autu i pre-
cyzyjnym uderzeniu najlepszego w ze-
spole Olafa Białka, wyrównała wy-
nik.

MOKS drugiego gola zdobył 
w przypadkowych okolicznościach. 
Rudzianie mieli kilka sytuacji na do-
prowadzenie do remisu, także grając 

z lotnym bramkarzem, ale okazali się  
nieskuteczni. Po wyrównanym spo-
tkaniu drużyna z Rudy Śląskiej prze-
grała 1:2.

2. miejsce – Natalia Lepa, 3. miejsce – Do-
minika Brzezina. Kategoria kadeci:  
1. miejsce – Jakub Sroka, 2. miejsce – Ma-
ciej Sitek, 3. miejsce – Adrian Szłapak.
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MARcOWy BIEG WIEWIóRKI 

ODWOŁANy
w związku z zalecaniami Ministerstwa zdrowia oraz krajowych 

służb sanitarnych dotyczących organizowania imprez  z przykrością 
informujemy, że zaplanowany na najbliższą sobotę (14 marca) Bieg 
wiewiórki zostaje odwołany.

najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, dlatego 
oceniając potencjalne ryzyko zdecydowaliśmy się na podjęcie takiej 
decyzji. wpływ na nią miał również fakt, że zawody te organizowane 
są na terenie miejskiej placówki oświatowej.

Jednocześnie informujemy, że zapisy do udziału w tym wydarzeniu 
zostały wstrzymane. osoby, które już uiściły opłatę startową, zostaną 
poinformowane o sposobie jej zwrotu lub przepisaniu opłaty na ko-
lejny bieg cyklu.

Organizatorzy Biegu Wiewiórki

PiŁka Ręczna

Przyjdź  
do szkoły  

z piłką ręczną
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janu-

sza Korczaka w Rudzie Śląskiej za-
prasza uczniów z klas trzecich rudz-
kich szkół podstawowych wraz z ro-
dzicami na „Sportową sobotę z piłką 
ręczną”.

Wydarzenie odbędzie się najbliższą 
sobotę (14.03) o godz. 9 w sali gimna-
stycznej w budynku szkoły przy  
ul. Obrońców Westerplatte 2a. W pro-
gramie imprezy znalazły się gry i za-
bawy ruchowe, turniej mini piłki ręcz-
nej oraz pokazowy mecz. Nie zabrak-
nie też zdrowego poczęstunku.
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