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Tak głosowali 
rudzianie

Andrzej Duda 51,14%
Rafał Trzaskowski 48,86%

Frekwencja 63,74%

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

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%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

Informujemy, że redakcja 
„WIADOMOŚCI RUDZKICH” 

czynna jest 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 8-14. 
Kontaktować można 

się również pod 
nr tel. 512-295-228 (redakcja) 

oraz 889-771-365 
(sekretariat, ogłoszenia).

KORONAWIRUS: RAPORT Z RUDY ŚLĄSKIEJ (dane na wtorek, 14 lipca, godz. 10.30, statystyki od początku epidemii)
LICZBA ZAKAŻONYCH (OGÓŁEM)

LICZBA OSÓB PODDANYCH 
KWARANTANNIE

LICZBA OSÓB POD NADZOREM 
EPIDEMIOLOGICZNYM

LICZBA OSÓB 
HOSPITALIZOWANYCH

LICZBA OZDROWIEŃCÓW LICZBA ZGONÓW

408 130 162 7 345 14
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STRAŻ MIEJSKA

„Mandat zaufania” po raz 15.
Wraz z początkiem lipca rudzcy strażnicy miejscy rozpoczęli coroczną akcję ,,Mandat zaufania”. 
Wręczają je mieszkańcom, którzy pomimo zakazu decydują się na kąpiel w niestrzeżonych 
akwenach. „Mandat zaufania” uprawnia do wejścia na baseny kryte w Rudzie Śląskiej i ma być 
formą przestrogi przed tragedią, do której może dojść na tzw. dzikim kąpielisku. 

Strażnicy 
rozpoczęli 

akcję 
wręczania 

,,mandatów” 
za kąpiel 

w nielegalnych 
miejscach. Fo
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– W ubiegłym roku wydaliśmy  
58 mandatów zaufania przy akwenach, 
które są wykorzystywane przez miesz-
kańców jako miejsca relaksu. Najczę-
ściej są to zbiorniki w Kochłowicach 
przy ul. Księżycowej, stawy przy  
ul. Karola Goduli, w Rudzie i Orzego-
wie, a także w Chebziu oraz Bielszowi-
cach. Ogółem mamy wytyczonych sie-
dem miejsc, gdzie prowadzimy regu-
larne kontrole pod kątem nielegalnych 
kąpieli – wyjaśnia Marek Partuś, ko-
mendant rudzkiej Straży Miejskiej. 
W miejscach, gdzie kąpiel jest zaka-

zana,  trzeba  liczyć  się  z  mandatem  
w wysokości do 250 zł lub skierowa-
niem do sądu wniosku o ukaranie. Jak 
jednak  podkreślają  strażnicy  –  celem 
akcji  nie  jest  karanie,  lecz  edukowa-
nie. – Chcemy uświadamiać mieszkań-
com, że kąpiel w akwenach, które nie 
są w żaden sposób nadzorowane, jest 
bardzo niebezpieczna. W miejscach 
tych często odbywają się różne spotka-
nia, często mówiąc wprost – dochodzi 
do libacji – mówi Marek Partuś. – Mo-
że się więc okazać, że tam, gdzie dzień 
wcześniej ktoś kąpał się bez większych 
problemów, znalazły się potłuczone 
butelki. Ponadto woda w tych miej-
scach nie jest badana, a jej skład może 
być niebezpieczny dla naszego zdro-

wia. Często zdarza się też, że dorośli 
ludzie, którzy kąpią się w tych akwe-
nach, są pod wpływem alkoholu.  
To wszystko powoduje, że zagrożenie 
utonięciem jest bardzo duże – podsu-
mowuje.
Wystarczy  przypomnieć  2004  rok, 

kiedy to podczas kąpieli w niestrzeżo-
nych akwenach utonęło pięć osób. Ta-
ki też był początek akcji „Mandat za-
ufania”,  która  pierwszy  raz  została 
przeprowadzona  w  2005  roku.  – Na 
szczęście w ostatnich latach nie do-
chodziło do tego typu tragicznych wy-
darzeń. Mam nadzieję, że między inny-
mi dzięki naszym apelom – mówi Ma-
rek Partuś. – Staramy się docierać nie 
tylko do dorosłych, ale również do 

dzieci, aby edukować ich od najmłod-
szych lat i zaproponować alternatywę 
– dodaj.
W ubiegłych latach był nią „mandat 

zaufania” w postaci  biletu wstępu na 
kąpielisko  w  Nowym  Bytomiu.  Jed-
nak ze względu na to, że w tym sezo-
nie  nie  uruchomiono  go,  ,,mandat” 
uprawnia  do  jednorazowej wizyty  na 
basenach krytych Miejskiego Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji w Rudzie Śląskiej 
–  przy  ul. Chryzantem w Rudzie  lub 
ul.  Oświęcimskiej  w  Kochłowicach. 
Jeżeli  jednak  ktoś  drugi  raz  zostanie 
przyłapany  na  kąpieli w  nielegalnym 
miejscu,  będzie  musiał  liczyć  się 
z większymi konsekwencjami. 

 Joanna Oreł

INFRASTRUKTURA

Nowe oświetlenie na 21 ulicach
Prawie 700 opraw oświetleniowych LED zostanie zamontowanych tego lata na rudzkich uli-
cach. Miasto rozstrzygnęło przetarg na 8 zadań, które łącznie kosztować będą ponad 1,1 mln zł, 
w ramach czwartego etapu modernizacji oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Ru-
dzie Śląskiej. W sumie etap ten, zaplanowany na lata 2020-2021, ma objąć wymianę  
3751 punktów świetlnych. Wart prawie 16 mln zł projekt został dofinansowany przez Unię 
Europejską oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

– Kompleksową modernizację 
oświetlenia ulicznego realizujemy od 
kilku lat. Dzięki temu zmniejsza się 
emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 
obniża zapotrzebowanie na energię 
i koszty utrzymania, poprawia się też 
estetyka i bezpieczeństwo mieszkań-
ców – mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Zawsze szukamy zewnętrznego 
finansowania inwestycji, w przypadku 
obecnego etapu pozyskaliśmy środki  
z dwóch źródeł – podkreśla.
Rozstrzygnięty  przetarg  dotyczy 

ośmiu  zadań  w  dzielnicach:  Halemba 
(172 oprawy LED przy ul. Kłodnickiej 
i  Solidarności),  Nowy  Bytom  
(108  opraw  przy  ul.  Szarotek,  Cho-
rzowskiej,  Pokoju,  Ratowników,  Jana 
Szymały  i  Spółdzielczej),  Wirek  
(101 opraw przy ul. Osiedlowej, Jarzę-
binowej i Fryderyka Joliot-Curie), Ko-
chłowice (81 opraw przy ul. Kamiennej, 

Wschodniej,  Brzozowej  i  Opolskiej), 
Godula  (76  opraw  przy  ul.  Joanny  
i w Parku Mickiewicza), Bykowina (72 
oprawy  przy  ul.  Górnośląskiej),  Orze-
gów  (64  oprawy  przy  ul.  Bytomskiej 
i Grunwaldzkiej)  oraz Ruda  (20  opraw 
przy ul. Bankowej i Stanisława).

– W sumie daje to 694 oprawy, do 
tego w niektórych lokalizacjach do-
chodzi montaż słupów aluminiowych, 
których razem będzie 77. W tym tygo-
dniu podpiszemy umowę z wyłonionym 
w przetargu wykonawcą, a do końca 
miesiąca chcemy przekazać plac budo-
wy. Od tego momentu wykonawca bę-
dzie miał 40 dni na realizację inwesty-
cji – informuje Marcin Lis z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej UM.
Cały  czwarty  etap  modernizacji 

oświetlenia  ulicznego,  zaplanowany 
na lata 2020-2021, ma objąć wymianę 
3751 opraw i 667 słupów oświetlenio-

wych.  – Wartość projektu to prawie  
16 mln zł. Na jego realizację pozyska-
liśmy ponad 12 mln zł ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Wsparcie przyznała nam też Górnoślą-
sko-Zagłębiowska Metropolia, która 
przeznaczyła na ten cel ponad  
1,6 mln zł w ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji 
w roku 2020 – zaznacza wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.
Przypomnijmy, że poprzednie etapy 

zostały  zrealizowane  w  latach  2016-
2019,  a  ich  łączna  wartość  to  ponad  
3,6  mln  zł.  Na  każdy  z  nich  miasto 
również  pozyskało  unijne  dofinanso-
wanie,  którego  suma  wynosi  prawie 
1,6 mln zł. Ogółem zamontowano po-
nad 460 opraw LED i ponad 220 słu-
pów aluminiowych. WG

PoLIcJA

Bezpieczne wakacje
Rozpoczęły się wakacyjne wyjazdy, do których warto się do-
brze przygotować, aby były one bezpieczne i spokojne. 
W tym celu rudzcy policjanci m.in. przeprowadzają kontrole 
autokarów.
Planując  zorganizowany  wyjazd 

dziecka, warto sprawdzić, czy środek 
transportu będzie sprawny, a kierowca 
wypoczęty  i  przygotowany  do  drogi. 
Funkcjonariusze  kontrolują  przede 
wszystkim  trzeźwość kierowców, do-
kumenty i stan techniczny pojazdów.
Najlepszym  rozwiązaniem  jest  po-

informowanie policjantów o planowa-
nym wyjeździe  z  kilkudniowym wy-
przedzeniem. W Rudzie Śląskiej kon-
trole autokarów przeprowadzane są na 

parkingu  u  zbiegu  ulic  Objazdowej  
i  Generała  Hallera  w  Nowym  Byto-
miu. Kontrole  należy uzgadniać  tele-
fonicznie w godzinach od 8 do 15 pod 
nr tel. 47 854-12-90 (do 292). Prośby 
o sprawdzenie autokarów można kie-
rować również do Inspekcji Transportu 
Drogowego pod nr  tel. 32 428-81-53. 
W trakcie zgłoszenia podać należy da-
tę i godzinę wyjazdu, miejsce kontroli 
(wyjazdu) autokaru oraz liczbę pojaz-
dów.   JO

WYBoRY PREZYDENcKIE

Andrzej Duda ponownie 
prezydentem RP

Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej 
Andrzej Duda wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. 
Dotychczas urzędujący prezydent uzyskał 51,03 proc. waż-
nych głosów, a jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski 
48,97 proc. Frekwencja wyborcza była niemalże rekordowa, 
bo wyniosła 68,18 proc.

Jest to druga tak duża frekwencja po 
wyborach prezydenckich w 1989 roku, 
kiedy  to do urn udało  się 68,23 proc. 
wyborców. Jeżeli chodzi o wojewódz-
two śląskie, to w ostatnią niedzielę za-
głosowało  66,91  proc.  uprawnionych 
mieszkańców. Najwięcej osób na Ślą-
sku  oddało  głos w powiecie  bielskim 
(72,47  proc.),  a  najmniej  w  Zabrzu  
–  57,13  proc.  Natomiast  w  naszym 
mieście  zagłosowało  63,74  proc. wy-
borców.  Rudzianie  mogli  oddawać 
głosy w 79 obwodach wyborczych.
Jeżeli  chodzi  o  wyniki,  to  w  skali 

całego  kraju  Andrzej  Duda  uzyskał 
więcej głosów niż Rafał Trzaskowski 
w  województwach:  podkarpackim, 
małopolskim,  świętokrzyskim,  lubel-

skim,  podlaskim  i  łódzkim  (wschód 
Polski). Kandydat PO zdobył większe 
poparcie  w  zachodniej  i  centralnej 
Polsce  –  w  województwach  śląskim, 
opolskim,  dolnośląskim,  wielkopol-
skim,  kujawsko-pomorskim,  mazo-
wieckim, warmińsko-mazurskim,  po-
morskim,  zachodniopomorskim  oraz 
lubuskim.  Ogółem  jednak  Andrzej 
Duda  uzyskał  więcej  głosów,  bo 
51,03  proc.  Rafał  Trzaskowski  drugą 
turę  głosowania  zakończył  z  kolei 
z  wynikiem 48,97 proc. Do końca jed-
nak wynik wyborczy był pod znakiem 
zapytania, bo w powyborczym sondażu 
exit poll różnica pomiędzy obydwoma 
kandydatami  wynosiła  0,8  proc.  (na 
korzyść Andrzeja Dudy). JO
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Obydwaj kandydaci do końca walczyli o wygraną.
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Rudzki 
piec 

hutniczy 
trafił 

na listę  
unikatowych 

zabytków 
industrialnych.

Wielki Piec Huty „Pokój”

Rudzka perełka na szlaku ERIH
Wielki Piec Huty „Pokój” został wpisany na Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego  
– ERIH (European Route of Industrial Heritage). – To kolejny krok w pracach nad rewitalizacją 
naszej perełki – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Rudzki zabytek znalazł się na pre-
stiżowej liście obok m.in. Narodowego Muzeum Górnictwa Węglowego Anglii, belgijskiego 
Muzeum Archeologii Przemysłowej i Włókiennictwa czy holenderskiego Muzeum Tramwajów 
Parowych Hoorn-Medemblik. 

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego to 
jedyny na taką skalę szlak zabytków industrialnych na 
Starym Kontynencie. Łączy ponad 1850 obiektów, 
w tym 17 z Polski. Są to m.in.: obiekty światowego 
dziedzictwa UNESCO jak Muzeum Żup Krakowskich 
– Kopalnia Soli „Wieliczka”, Kopalnia Srebra w Tar-
nowskich Górach, a także Muzeum Browaru Żywiec 
czy bydgoskie Exploseum. Warto dodać, że poszcze-
gólne zabytki tworzą szlaki regionalne, także wcho-
dzące w skład ERIH. Obecnie jest ich 20, w tym Szlak 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, do któ-
rego należy zabytkowa kolonia robotnicza Ficinus 
w Rudzie Śląskiej.

– ERIH jest jednym z prestiżowych Europejskich 
Szlaków Kulturowych Rady Europy – mówi dr Adam 
Hajduga, wiceprezydent ERIH i reprezentant krajowy 
tej sieci w Polsce. – Osobiście bardzo się cieszę, że 
Wielki Piec Huty „Pokój” z miasta, w którym się uro-
dziłem, dołączył do tego zacnego grona. To bardzo 
ważne, aby pamiętać, co uczyniło nas tym, kim jeste-
śmy, a przecież nie byłoby Nowego Bytomia bez huty. 
Jestem przekonany, że za jakiś czas ten symbol otrzy-
ma nowe życie – podkreśla.

ERIH jest koordynowany przez stowarzyszenie 
o tej samej nazwie, które zostało powołane w 1999 ro-
ku w celu zabezpieczenia, ochrony, zwiększenia świa-
domości społecznej o wartości zabytków industrial-
nych oraz ich promocji. Ważnym aspektem jego dzia-
łalności są doroczne konferencje, projekty skierowane 
do członków sieci i wizyty studyjne dające możliwość 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie 
poszukiwań najbardziej efektywnych sposobów rewi-
talizacji obiektów i przywrócenia im funkcji użytko-
wych. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 300 człon-
ków z 26 państw.

– Przykładem zabytku, który jest dla nas inspiracją 
i wzorem w pracach nad rewitalizacją naszej perełki, 
jest „Weltkulturerbe Völklinger Hütte” – mówi prezy-
dent Dziedzic. – Przez wiele lat funkcjonowała tam 
największa huta w Niemczech, a dziś obiekt jest wpisa-
ny na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ma setki 
tysięcy zwiedzających, jest miejscem unikatowych wy-
staw i koncertów – mówi. – Mam nadzieję, że współ-
praca w ramach ERIH pomoże skutecznie ubiegać się 

o środki na realizację projektu rewitalizacji Wielkiego 
Pieca. Wierzę, że będzie to miejsce, z którego wszyscy 
będziemy dumni – podkreśla prezydent miasta.

Przypomnijmy, że miasto stało się formalnym wła-
ścicielem Wielkiego Pieca pod koniec 2018 r. i po paru 
miesiącach ogłosiło międzynarodowy konkurs archi-
tektoniczny na opracowanie koncepcji jego zagospo-
darowania, do którego zgłosiło się 96 pracowni pro-
jektowych i architektów. Autorem najlepszego projek-
tu okazał się „eM4. Pracownia Architektury. Brata-
niec” z Krakowa. Zwycięska koncepcja zakłada po-
wstanie platformy widokowej wraz ze ścieżką dydak-
tyczną, adaptację budynku sterowni i maszynowni na 
cele muzealne oraz budowę nowego obiektu „zawie-
szonego” w powietrzu, w którym znajdzie się  
m.in. część ekspozycyjna i wystawiennicza oraz strefa 
wypoczynku i spotkań. Budynek ma mieć tzw. „zielo-
ny dach”, który pozwoli na zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej i retencję wód deszczowych. Pod 
budynkiem będzie m.in. plac zabaw nawiązujący do 
tradycji hutniczej. – Teraz czas na opracowanie pro-
jektu budowlanego, na co mamy zarezerwowany w te-
gorocznym budżecie 1 mln zł – informuje dr inż. arch. 
Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. 
– Poza tym szukamy zewnętrznych źródeł finansowa-
nia samej inwestycji. Na pewno pozyskany przez nas 
certyfikat i znalezienie się na liście tak ważnych zabyt-
ków przemysłowych pomoże nam w tych działaniach 
– dodaje. AS
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OGŁOSZENIE

SZPITAL MIEJSKI

Półrocze pulmonologii „po nowemu”
Nowy sprzęt, trwający remont, powiększony zespół – tak w skrócie można podsumować 
ostatnie miesiące pracy Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej. Pomimo epidemii koronawirusa sporo udało się zmienić w jego 
funkcjonowaniu pod skrzydłami nowej ordynator – doktor Ewy Strańskiej-Bartosik.

Na oddziale pojawił się nowy sprzęt 
do diagnozowania i leczenia pacjentów.
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– Niedawno minęło pół roku od momentu, kiedy 
została pani ordynatorem Oddziału Chorób Płuc 
z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. Co zmieniło się przez ten czas?

– Szybko przyszło nam zmierzyć się z nową rzeczy-
wistością, bo zanim zaczęliśmy wprowadzać zmiany 
na oddziale, rozpoczęła się epidemia koronawirusa. 
Obecnie praca powoli wraca do normy. Udało nam się 
zbudować dobry i większy zespół, bo dołączyła do nas 
jeszcze jedna pani doktor i pielęgniarka, a braki kadro-
we były jednym z wyzwań. Stopniowo zmienia się 
również wygląd oddziału. Tuż przed pandemią rozpo-
częło się malowanie kolejnych pomieszczeń. Prace 
trzeba było zawiesić na pewien czas z powodu korona-
wirusa, ale od kilku tygodni ekipa remontowa wróciła, 
by dokończyć malowanie.

– Ostatnimi czasy pojawiło się sporo nowego 
sprzętu. Jak wpływa to na skuteczność diagnozo-
wania oraz leczenie pacjentów?

– Faktycznie, sprzętu jest coraz więcej i spełnia on 
aktualne standardy obowiązujące dla pulmonologii. 
Zostaliśmy doposażenie m.in. w zestaw endoskopowy 
z videobronchoskopem HD, który znacznie poprawia 
komfort i jakość badania. Równocześnie używamy do-
tychczasowego bronchofiberoskopu, co sprawia, że 
moglibyśmy szybciej i skuteczniej diagnozować pa-
cjentów. Ponadto mamy nowy sprzęt USG, nowy defi-
brylator oraz ssaki, a do tego stację diagnostyczną i ko-
lejne komputery. Sprzętu pojawia się coraz więcej, 
dzięki czemu moglibyśmy przyjmować i leczyć więk-
szą liczbę pacjentów.

– Dlaczego tylko ,,moglibyście”?
– Nie możemy w tej chwili używać naszego sprzętu 

na taką skalę, jak byłoby to możliwe, ponieważ przyj-
mujemy mniej pacjentów niż przed COVID-19. Część 
pacjentów – owszem – decyduje się na planowy za-

bieg, ale sporo osób jeszcze rezygnuje w obawie przed 
zakażeniem. Tymczasem szpitale są obecnie jednymi 
z najbezpieczniejszych pod tym względem miejsc. Po 
pierwsze ze względu na to, że u nas każdy pacjent ba-
dany jest pod kątem koronawirusa. Po drugie – od po-
czątku zostały wprowadzone wysokie standardy bez-
pieczeństwa i ochrony całego szpitala. Dlatego cieszy-
my się, bo przybyło nam sprzętu, ale są sprawy, jak na 
przykład epidemia, na które nie mamy wpływu. Liczy-
my, że wkrótce się to zmieni.

Joanna Oreł

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze  

w tym stawy hodowlane oraz w najem z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność związaną 
z zapleczem gospodarstwa rolnego w rej. ul. Stefana Żeromskiego.
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Droga pod wodą | RUDA
Ulewne deszcze na początku lipca znów dały się we znaki. Zalana została m.in. droga pod mostem przy ul. Piastowskiej 
w Rudzie, choć jej kompleksowa przebudowa zakończyła się kilka miesięcy temu. Stąd pytania ze strony mieszkańców, czy 
inwestycja została zrealizowana poprawnie.

– Kolejna ulewa i kolejny raz wody jest 
po kostki, a kierowcy mają problem z prze-
jechaniem, bo woda sięga do kół. Tak było 
przed remontem i jak widać, po remoncie 
nic się nie zmieniło – komentuje pan 
Krzysztof, mieszkaniec ulicy Piastow-
skiej.

Przebudowa tej drogi zakończyła się 
w grudniu ubiegłego roku. W ramach prac 
m.in. wykonano nową kanalizację desz-
czową. – Kanalizacja deszczowa w ciągu 
ulicy Piastowskiej zlokalizowana w rejo-
nie wiaduktu kolejowego (skrzyżowania 
z ulicą Szyb Bartosza) posiada średnicę 
900 mm – mówi Adam Nowak, rzecznik 
prasowy rudzkiego magistratu. – Zapro-
jektowana została w oparciu o obliczenia 

Pod wiaduktem przy ul. Piastowskiej jest niecka, co powoduje, 
że woda spływa tam z terenów położonych wyżej.
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Demolka na placu zabaw za 30 tys. zł | WIREK
Plac zabaw na Górze Antonia, czyli zrewitalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja w Wirku, kolejny raz został zdewastowany. 
Dlatego też nie został otwarty wraz z „odmrożeniem” placów zabaw po wcześniejszym zakazie korzystania z nich. Przypo-
mnijmy, że ten związany był z epidemią koronawirusa. 

Plac zabaw w Wirku zdemolowano już 
na początku 2019 roku, a ponownie 
– w lipcu ubiegłego roku. – Powstało na-
prawdę świetnie miejsce, gdzie można po-
spacerować i odpocząć. Niestety, co z te-
go, skoro plac zabaw co chwilę jest za-
mknięty. Naprawdę nie potrafi my zadbać 
o nasze wspólne otoczenie? – skarży się 
jedna z napotkanych tam mieszkanek Ru-
dy Śląskiej. 

Pracownicy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego, które za-
rządza placem zabaw na Górze Antonia, 
wyliczyli, że naprawa urządzeń i uporząd-
kowanie przestrzeni dookoła, będzie kosz-
towało ok. 30 tys. zł. To dlatego, że remont 
ma zapewniać 100-procentowe bezpie-
czeństwo przyszłym użytkownikom, 
a sprzęt musi posiadać odpowiednie Obecnie plac zabaw na Górze Antonia w Wirku jest zamknięty.
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hydrologiczne, biorące pod uwagę wielko-
ści opadów oraz obszar zlewni, z jakiej 
odprowadzane są wody opadowe i rozto-
powe – wyjaśnia.

Jak jednak mogliśmy zobaczyć 2 lip-
ca – to za mało. Czy to oznacza, że kana-
lizacja deszczowa została źle podłączo-
na? – Kanalizacja deszczowa została 
wykonana zgodnie z dokumentacją pro-
jektową. Zalewisko tworzące się 
w ww. rejonie po intensywnych opadach 
deszczu mogło wynikać z niedrożności 
wpustów kanalizacji deszczowej – ko-
mentuje Adam Nowak. – Pragnę pod-
kreślić, iż intensywność opadu deszczu 
na terenie miasta Ruda Śląska w dniu 
2 lipca po południu wyniosła od 56 do 

102 mm/h. To są opady bardzo intensyw-
ne – dodaje.

Aby zapobiec tego typu sytuacjom w ko-
lejnych tygodniach, po ostatniej ulewie 
pracownicy Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji kompleksowo wyczy-
ścili wpusty kanalizacji deszczowej przy 
ulicy Piastowskiej.

Zapytaliśmy urzędników także o to, czy 
w grę wchodzi ewentualna przebudowa 
kanalizacji w związku z gwarancją na wy-
konaną inwestycję. Obowiązuje ona do 
23 grudnia 2024 roku. – W ramach gwa-
rancji mogą zostać wykonane jedynie ro-
boty związane z usunięciem wad i usterek 
– odpowiedział rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta. Joanna Oreł

atesty. – Nie możemy udostępnić placu za-
baw do użytku, dopóki nie zostanie on wy-
remontowany. Aktualnie szukamy wyko-
nawcy, więc trudno oszacować, kiedy 
mieszkańcy znów będą mogli korzystać 
z tego miejsca – mówi Krzysztof Mikołaj-
czak z MPGM TBS Sp. z o.o. – Niestety 
gwarancja nie obejmuje konsekwencji de-
wastacji, do jakiej doszło w tym przypadku 
– dodaje.  Joanna Oreł

Umawiał się 
z dziewczynkami

KRONIKA KRYMINALNA

Rudzcy policjanci zatrzymali 29-letniego mieszkańca Rudy 
Śląskiej, który umawiał się przez internet z dziewczynkami 
i składał im niemoralne propozycje. Rudzianin wpadł, kiedy 
okazało się, że zamiast 14-latki po drugiej stronie monitora 
siedzi dorosła kobieta.

29-latka udało się złapać dzięki współpracy z mieszkańcem Wro-
cławia, który jest tzw. łowcą pedofi lii i pomógł w ujęciu innych 
przestępców seksualnych. To on powiadomił policjantów, że rudzia-
nin od jakiegoś czasu pisze z dorosłą kobietą. W internecie podawa-
ła się ona za 14-latkę. Przekonany o tym pedofi l umówił się 
z ,,dziewczynką” i zaproponował jej spotkanie o charakterze seksu-
alnym. 

Rudzianin został zatrzymany przez policjantów w swoim domu. 
Był tym faktem zaskoczony. Później okazało się, że korespondował 
on z kilkoma innymi dziewczynkami. Mężczyzna usłyszał zarzuty 
i został tymczasowo aresztowany. JO Policja aresztowała tymczasowo 50-letniego pedofi la.
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50-letni pedofi l został zatrzymany 
50-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej został zatrzymany przez policjantów, po tym, jak ojciec jednej z dziewczynek nakrył go ze swoim dzieckiem. 
Mężczyzna zwabił małolatę do swojego mieszkania, częstując ją słodyczami.

Prosił, żeby nikomu nie mówiła o tym, co dzieje się 
w mieszkaniu. Na szczęście czujne koleżanki powiado-
miły ojca dziewczynki, że poszła do mieszkania sąsiada 
i nie wychodzi z niego. Na podstawie zebranego mate-
riału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzane-
mu zarzut dopuszczania się innych czynności seksual-
nych wobec małoletniej poniżej 15. roku życia.

Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do pro-
kuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. 
Sąd w Rudzie Śląskiej przychylił się do tego wniosku 
i aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu kara od 2 do 12 lat więzie-
nia. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają, 
czy wcześniej rudzianin dopuszczał się takich prze-
stępstw i czy wykorzystywanych dzieci nie było więcej.
 JO

INTERWENCJE

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.
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Kokardki zostały smakiem czerwca
„RUDZKIE SMAKI”

Makaron z truskawkami smakiem czerwca w konkursie „Rudzkie Smaki”. Przepis przesłała 
pani Agnieszka Wyciślik jako propozycję dania dzieciństwa. –  Pamiętam jak mama robiła 
truskawkowy obiad na słodko. Teraz w sezonie przygotowuję go dla mojej rodziny – mówi 
laureatka konkursu. „Smaki wakacji” to z kolei hasło lipcowej i sierpniowej edycji konkur-
su. Do końca sierpnia do rudzkiego magistratu można przesyłać receptury na kulinarne 
wspomnienia z wakacji.

Okazuje się, że truskawki nie muszą 
być dodatkiem tylko do deserów. Danie 
jest proste w przygotowaniu. Warto więc 
wykorzystać czas, kiedy możemy najeść 
się  do woli aromatycznymi truskawkami. 
W wersji fi t obiadu można użyć makaronu 
razowego, a zamiast cukru dodać ksylitol, 
który ma zdecydowanie mniej kalorii. Ten 
obiad na słodko, będący wspomnieniem 
dzieciństwa, na pewno przypadnie do gu-
stu nie tylko najmłodszym członkom ro-
dziny.

– Kontynuujemy kulinarną zabawę 
z rudzkim magistratem. Obok głównej na-
grody, którą jest publikacja zwycięskiego 
przepisu w kalendarzu na przyszły rok, 
laureaci poszczególnych miesięcy otrzy-
mują w tej edycji książkę kulinarną 
pt. „Nastoletnie wypiekanie. Pyszne i fi t” 
autorstwa Justyny Dragan – mówi Iwona 
Małyska z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.

Do końca wakacji można przesyłać do 
rudzkiego magistratu przepisy, które przy-
wieziemy z urlopu jako kulinarne wspo-
mnienia. – Po powrocie z wakacji dzielimy 
się z rodziną i przyjaciółmi wrażeniami, 
także tymi kulinarnymi, częstując ich da-
niami i przekąskami, na które przepisy 
podpatrzyliśmy na letnim wypoczynku 
– mówi Iwona Małyska. – Niektóre z nich 
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wpisują się w domowe menu na stałe, przy-
pominając nam beztroskie chwile – dodaje. 
Receptury można wysłać drogą e-mailową 
na adres media@ruda-sl.pl z dopiskiem 
„Rudzkie Smaki”.

Makaronowe kokardki z truskawkami
Składniki:
150 g makaronu typu kokardki,• 
300 g truskawek,• 
pół szklanki jogurtu naturalnego lub • 
śmietany homogenizowanej 12%,
2 łyżki cukru lub ksylitolu,• 
listki mięty do dekoracji.• 
Makaron gotujemy zgodnie z przepisem 

na opakowaniu. Truskawki myjemy, obie-
ramy z szypułek, połowę truskawek kro-
imy na plasterki, a drugą połowę miksuje-
my z cukrem i jogurtem lub śmietaną. Od-
cedzony makaron wykładamy na talerze, 
polewamy sosem truskawkowym, na gó-
rze układamy plasterki truskawek.  Deko-
rujemy listkami mięty. Smacznego! IM

Ruda Śląska na planie fi lmowym!
CIEKAWOSTKI

Rudzka Kuźnica zamieniła się w plan fi lmowy. W ubiegłym tygodniu przy ul. Jana III 
Sobieskiego kręcone były sceny do fi lmu „Skarbek”, który reżyseruje Tomasz Jurkie-
wicz. Jak się okazuje, fi lmowcy wrócą wkrótce do Rudy Śląskiej, by nakręcić więcej 
scen.

Ekipa fi lmowa kręciła ujęcia w domu 
przy ul. Sobieskiego. Film powstaje także 
w Piekarach Śląskich, Chorzowie i Miko-
łowie. Będzie to produkcja przygodowa 
dla dzieci i rodziców z pogranicza kome-
dii, fantasy i kina grozy. Film ma opowia-
dać o historii 10-letniego Janka, który 
przyjeżdża z siostrą na Górny Śląsk na wa-
kacje do babci. To tutaj za sprawą swojego 
pradziadka, emerytowanego górnika, dzie-
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ci poznają świat śląskich legend górni-
czych. Dzięki temu czekać ich będzie nie-
zwykła przygoda.

Oprócz scenariusza, który napisał znany 
pisarz Wojciech Kuczok, ciekawie zapo-
wiada się także obsada. W fi lmie zagrają 
m.in. Olgierd Łukaszewicz, Sonia Boho-
siewicz, Dorota Pomykała i Cezary Kosiń-
ski. Premiera produkcji zaplanowana jest 
na przyszły rok. Joanna Oreł
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30
tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607 – 468 – 787

Baran – Humor i życzliwość 
pomogą Ci uporać się z trudny-
mi sprawami, które zależą od 
dobrej woli innych.
Byk – Czekają Cię wielkie 
zmiany w sferze osobistej. 
W stałych związkach prawdzi-
wy rozkwit miłości.
Bliźnięta – Przed Tobą okres 
zawodowych niespodzianek. 
Większość z nich będzie dla 
Ciebie korzystna.
Rak – Pomyśl teraz o bliskich. 
Ktoś bardzo potrzebuje Twoje-
go wsparcia. Niebawem się od-
wdzięczy.
Lew – Przed Tobą okres pełen 
trudnych decyzji i wyrzeczeń. 
Musisz być silny i skupić się 
tylko na sobie.
Panna – Nawet jeśli wydajesz 
trochę za dużo pieniędzy, nie 
martw się. Czeka Cię duży 
przypływ gotówki.
Waga – Pewna bliska Ci osoba 
złoży ciekawą propozycję. Nie 
wahaj się zbyt długo i powiedz 
„tak”.
Skorpion – Stosunki rodzinne 
ostatnio było trochę napięte, ale 
na szczęście wszystko wróci do 
normy.
Strzelec – Po co te nerwy? 
Opanuj się, uspokój, a wszyst-
kie pilne sprawy uda Ci się 
szybko załatwić.
Koziorożec – Nawet nie myśl, 
by rezygnować z pracy. Prze-
zwyciężysz wszystkie proble-
my.
Wodnik – Przestań w nieskoń-
czoność rozpamiętywać prze-
szłość. Skup się na teraźniej-
szości.
Ryby – Poczujesz przypływ 
energii. Postaraj się jej nie 
zmarnować. Nawet jeśli pogoda 
temu nie sprzyja.

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – buziak, 5 – lobia, fasol-
nik egipski, 8 – podwalina, 9 – lasso, 
11 – szabla indyjska, 12 – muz. bardzo po-
wolne tempo, 15 – wulkan na Wyżynie Ar-
meńskiej, 17 – jubilerska miara, 20 – polskie 
włókno, 21 – mit. gr. siedziba muz, 
24 – przyrząd gimnastyczny, 25 – pokarm, 
28 – miasto nad Nysą Kłodzką, 29 – imita-
cja, 32 – patyna, 33 – suwa się po sztagu, 
36 – kwietnik, 39 – gladiator walczący z za-
krytymi oczami, 42 – lebioda, 43 – nauka 
o moralności, 45 – dawna machina wojenna, 
46 – wróżba, 47 – wojsko.

PIONOWO: 1 – puchar, 2 – haust, 
3 – zgłębnik, 4 – używany na ringu, 5 – pora 
roku, 6 – dokument papieski, 7 – ptak z rodz. 
ibisów, 10 – brat Mojżesza, 13 – świadectwo 
kontroli, 14 – ojczyzna Odyseusza, 

16 – ischias, 17 – kaftan, 18 – ind. wóz 
ozdobny, procesyjny, 19 – gilza, 21 – np. do 
wojska, 22 – książę nowogrodzki, 23 – od-
miana rymu niezupełnego, 26 – wałek, szpu-
la, 27 – ognisko góralskie, 30 – opust, 
31 – niedopałek papierosa, 34 – elektroda 
dodatnia, 35 – dopływ Rodanu, 37 – mit. gr. 
bogini mądrości, 38 – kwitnie tylko raz, 
40 – termin kalendarzowy, 41 – odm. grusz-
ki, 44 – ignam, pochrzyn.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zło-
tych, który jest do realizacji w fi rmie handlo-
wej „Rumcajs” (Ruda Śląska, ul. Hlonda 
38 – 40), otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwią-
zaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy 
do 10 dni od daty zamieszczenia krzyżówki.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

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

zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy 
(budowę wiaty śmietnikowej) w rej. ul. 1 Maja.
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, 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.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. 
Tel. 605-109-517.

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, gar-
deroby. Tel. 512-121-532.

 Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

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

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyska-
niu najlepszego kredytu gwarancja sku-
teczności – zadzwoń, tel. 695-450-168.

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

NIERUCHOMOŚCI
 Kupię kamienice całość lub udziały. 

Tel. 797-299-422.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKA TEL. 501-239-405, ANEL.

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

 Kochłowice, 1-pok, 37 m2, 129 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, II 
p., M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – Sło-
wiańska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty na 
www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 793-
017-323.

 Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, w blo-
ku na Goduli. Tel. 783-687-073.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwię-

cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKU-
MULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie 
Śląskiej zatrudni pracowników budowla-
nych, tel. 601-504-030 w godz. 8-15.30.

 Zatrudnię mężczyznę na pełny etat 
w ogrodnictwie i budownictwie do pracy 
fi zycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% dofi n-
nsowaniem Unijny Program – Spowolnij 
Starzenie, możliwość dowozu, tel. 501-
642-492.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników posiadających 
stopień niepełnosprawności do pracy na stanowiskach:

Robotnik gospodarczy –  Zakres obowiązków: 
Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych mających na celu prawidłowe utrzymanie terenów zielonych (kosze-• 
nie, grabienie, wysady roślin, sprzątanie, wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich)
Obsługa narzędzi spalinowych (kosy, piły, traktor ogrodniczy).• 
Oczekujemy: Osoby posiadające prawo jazdy kat. B• 

Referent ds. windykacji – Zakres obowiązków: 
Obsługa klientów w zakresie opłat i windykacji. • 
Sporządzanie pism, wezwań, sprawozdań i wykazów.• 
Uczestniczenie w pracy biura w zakresie bieżącej działalności. • 
Oczekujemy: Osoby z min. średnim wykształceniem, znajomością pakietu Ms Offi  ce (Word i Excel).• 

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia.

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą e-mailową na 
adres mpgm@mpgm.com.pl

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-
bowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.)

Kluby wycofały się z rozgrywek
FUTSAL, KOSZYKÓWKA

SRS Gwiazda Ruda Śląska i KS Pogoń 
Ruda Śląska – to dwa kluby, które w ostat-
nim czasie zrezygnowały z udziału w roz-
grywkach. Władze Gwiazdy podjęły decy-
zję, że w sezonie 2020/2021 drużyna nie 
zagra w ekstraklasie. Z kolei koszykarzy 
Pogoni nie zobaczymy w II lidze męż-
czyzn.

– Do ostatniej chwili prowadzone były 
rozmowy z osobami i fi rmami, ale na tę 
chwilę nikt nie jest w stanie nam zagwa-
rantować płynności fi nansowej. Zawodni-
cy i trener przez drugą część sezonu grali 

zupełnie za darmo. Za to należy im się 
wielki szacunek, biorąc pod uwagę fakt, że 
zajęli 5. miejsce, co trzeba uznać za dobry 
wynik. Chcemy im dziś za te emocje i wal-
kę podziękować, bo dali z siebie wszystko 
– czytamy na Facebooku Pogoni Ruda Ślą-
ska.

Powodem decyzji obydwu klubów była 
ich zła sytuacja fi nansowa oraz brak spon-
sorów. Tym samym Gwiazda, która grała 
na najwyższym szczeblu ligowym w kraju, 
będzie grać na szczeblu niżej – czyli w I li-
dze Polskiej Ligi Futsalu. AL

„Kulanie na lufcie”
JU-JITSU

Rudzkie kluby Nelson Club oraz Acade-
mia Gorilla Ruda Śląska były organizato-
rami akcji „Kulanie na lufcie”. W sobotę 
(27.06) na Burloch Arenie oprócz klubów 
z Rudy Śląskiej, spotkali się także zawod-
nicy z Chorzowa, Gliwic, Tychów, Racibo-
rza, Rybnika, Opola i Kędzierzyna-Koźla.
Wydarzenie miało podwójny cel. Po 

pierwsze odmroziło polską akademię ju-
jitsu i wspólne sparingi, a po drugie miało 
wymiar charytatywny, ponieważ było oka-
zją do wsparcia zwierzaków ze schroniska 
TOZ Fauna, dla których zbierano karmę. 
Warto dodać, że w ostatni weekend wrze-
śnia obydwa kluby zapraszają na drugą 
edycję „Kulania na lufcie”. AL

Zawodnicy 
trenowali 

na Burloch 
Arenie 

w Orzegowie.

Udany start w Głuchołazach
ŁUCZNICTWO

Dobre starty odnotowali rudzcy łuczni-
cy podczas II Rundy Pucharu Polski Junio-
rów Młodszych. Na zawodach, które odby-
ły się w Głuchołazach, swoje siły spraw-
dziło 140 zawodników i zawodniczek w ka-
tegorii juniora młodszego. Rywalizacja 
odbyła się na dystansie dwóch rund na od-
ległości 60 metrów. Wzięły w niej udział 
reprezentacje klubów z całego kraju.

– Osiągnęliśmy zadowalające wyniki, 
tym bardziej że naszym celem było zdoby-

cie kwalifi kacji do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży przez ostatnią naszą za-
wodniczkę, której nie wyszedł start 
w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Wy-
nik, który uzyskała, zapewni jej awans do 
imprezy głównej sezonu, a my nie musimy 
już jechać na trzecią rundę PP. Tym bar-
dziej, że w tym samym czasie zaplanowali-
śmy początek zgrupowania sportowego 
dla zawodników klubu – zaznaczył Rafał 
Lepa, prezes UKS Grot Ruda Śląska. AL

Rudzcy
 łucznicy 
uzyskali 

dobre 
wyniki 

podczas 
ostatnich 

zawodów.

I i II Liga Rudzkich Orlików za nami
PIŁKA NOŻNA

Przed wakacyjną przerwą na orliku 
w Nowym Bytomiu spotkali się zawod-
nicy Ligi Rudzkich Orlików, którzy 
w sobotę (4.07) rozegrali mecze w ra-
mach I i II ligi.

I liga: FC Pub Pod Łososiem 5:3 
AWIR, Zryw Betlejem 6:2 CHzP, B-ce 
Team 4:5 Ekspert, ZZ Kadra Bielszowi-

ce II 6:2 Lambda – Zygzak, Wojak Go-
dula 9:4 MakroGeo, CallistoShop.pl 
2:3 ZZ Kadra Bielszowice.

II Liga: Team Jack 2:6 RST Team, 
No Name 0:1 FC Bar Karolinka, FC KE-
LERIS 3:2 TELE-NAT & MILON, 
El Quattro 2:9 Wataha Zabrze, HHT 
4:7 Los Blancos. AL

Panu Wacławowi Początkowi
Zastępcy Prezesa Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

OFERUJE DO NAJMU W DRODZE ROKOWAŃ
stawki czynszu najmu m.in. nw. lokale użytkowe z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ruda Śląska

Rokowania odbędą się, po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., 
ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do:
1. Wpłaty wadium o podanej wysokości na poszczególny lokal użytkowy przelewem na konto: 

ING Bank Śląski o/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109 
0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) w opisie po-
dając: wpłata wadium na rokowania poz. (lp. lokalu z ogłoszenia),

2. Zapoznania się z Regulaminem rokowań (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Mia-
sta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), 

3. Zapoznania się ze stanem technicznym oferowanych lokali po uprzednim telefonicznym kon-
takcie z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:

lokal o powierzchni•  21,76 m2 

lokal położony na parterze budynku • 
mieszkalnego będącego własnością Gminy 

wejście do lokalu oraz okno od ulicy Janasa• 

lokal usytuowany w pobliżu ulicy Wolności • 

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan.• 
oraz elektryczną

kwota wpłaty wadium wynosi • 500,00 zł

stawka czynszu najmu wyjściowa do • 
rokowań nett o: 8,00 zł, nie mniej niż 5,00 zł

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%)• 

lokal przeznaczony na działalność • 
handlowo-usługową

RUDA
UL. JANASA 13/01 

lokal – pokój o powierzchni • 9,55 m2 + pow. 
do wspólnego użytku 2,77 m2 (korytarz, wc)

lokal położony na I piętrze budynku • 
niemieszkalnym, będącego własnością 
Wspólnoty 

lokal usytuowany w pobliżu centrum • 
dzielnicy Nowy Bytom

wejście do lokalu od ulicy Markowej • 

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan., • 
elektryczną oraz centralnego ogrzewania

kwota wpłaty wadium wynosi • 500,00 zł

stawka czynszu najmu wyjściowa do • 
rokowań nett o: 10,00 zł, nie mniej niż 7,00 zł 

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%)• 

lokal przeznaczony na działalność biurową• 

ul. Janasa 13/01

ul. Markowej 22/26

– dla poz. 1 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30,
– dla poz. 2 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom nr tel. 32 244-26-50, 32 244-26-60
4 przesłania drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymaganych 

dokumentów i druków, które można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl 
w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych.

Zważywszy na zawieszenie bezpośredniej obsługi w Spółce, spowodowanej zwalczaniem zagroże-
nia COVID-19, wszelkie informacje nt. oferowanych lokali użytkowych znajdują się na stronie 
www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych. 
Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745, Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.

NOWY BYTOM
UL. MARKOWEJ 22/26 
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