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Rodzice miesięcznego chłopca usłyszeli zarzuty

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał miesięcznego chłopczyka z jednego z mieszkań w Bielszowicach w środę ok. godz. 15. Po pogotowie
zadzwoniła 29-letnia matka, która wyszła
z 14-miesięczną córką do sklepu. W domu z dzieckiem był 30-letni ojciec.
Chłopiec miał zatrzymane krążenie,
cały czas był reanimowany przez ratowników. Do Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka trafił w bardzo ciężkim
stanie z zatrzymaniem akcji serca. W końcu udało się przywrócić krążenie i malec
został przekazany na oddział intensywnej
terapii. – Tam po wykonaniu niezbędnej
diagnostyki ujawniono obrażenia mogące
świadczyć o tym, że dziecko było maltretowane. Dziecko miało liczne złamania
i obrażenia głowy. Niestety mimo usilnych
starań lekarzy intensywnej terapii dziecko
po kilku godzinach zmarło. Stan dziecka
był na tyle ciężki, że nie było możliwości
jakiegokolwiek leczenia operacyjnego
– wyjaśnił podczas czwartkowej konferencji prasowej dr Andrzej Bulandra, chirurg dziecięcy, który jest koordynatorem
Centrum Urazowego dla Dzieci w Katowicach.
Andrzej Bulandra przekazał także, że
przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji
serca związane z doznanym urazem. Natomiast sekcja zwłok miała wykazać, jak
rozległy był to uraz i który z nich bezpośrednio przyczynił się do zgonu. Dr Bulandra zapytany o to, czy być może doszło
do nich na skutek wypadku, odpowiedział, że pierwsze urazy prawdopodobnie
miały miejsce już bezpośrednio po urodzeniu dziecka. – Teoretycznie jest możliwość, żeby takie obrażenia powstały
w wyniku upadku z wysokości, natomiast
sekwencja zdarzeń – czyli nakładanie się
urazów występujących w różnym czasie
w ciągu tego miesiąca – świadczy o tym,
że były to regularne urazy, co przemawia
za maltretowaniem – powiedział dr Andrzej Bulandra.

Foto: KMP Ruda Śląska

W środę wieczorem (22.07) zmarł miesięczny chłopczyk z Rudy Śląskiej, który trafił do katowickiego szpitala
z licznymi obrażeniami i złamaniami. Przyczyną śmierci był rozległy uraz czaszkowo-mózgowy. Dziecko prawdopodobnie było maltretowane od urodzenia. Rodzicom małego Wiktorka grozi dożywocie. Nie przyznali się do
winy. Para została tymczasowo aresztowana.

W sprawie zatrzymani zostali 29-letnia matka dzieci i 30-letni ojciec.
Do szpitala trafiła także 14-miesięczna
dziewczynka, siostra chłopczyka, która
została przebadana pod kątem ewentualnych obrażeń na ciele. – W trakcie badania lekarz nie stwierdził śladów znęcania
się nad dziewczynką – przekazał Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP Ruda
Śląska. Została ona wypisana do szpitala
i trafiła pod opiekę zastępczą.
30-letni ojciec dziecka jest znany rudzkiej policji. W ubiegłym roku jego rodzina, czyli matka, ojczym oraz żona w innym miejscu zamieszkania byli objęci
niebieską kartą w związku ze stosowaniem przemocy. – Została ona założona
na krótki czas, bo zaledwie 2,5 miesiąca
– poinformował Arkadiusz Ciozak.
Początkowo sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej, ale
została ona przejęta przez Prokuraturę
Okręgową w Gliwicach. – Stało się tak ze
względu na stopień skomplikowania tego
postępowania oraz fakt, że dotyczy to bardzo małego dziecka, a de facto zabójstwa
tego dziecka (postępowanie jest wszczęte
z art. 148 KK, czyli zabójstwa – przyp.
red.) – wyjaśniła Joanna Smorczewska
z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
W czwartek późnym wieczorem zakończyła się sekcja zwłok dziecka.

– Biegli stwierdzili, że przyczyną śmierci
był rozległy uraz czaszkowo-mózgowy
związany ze złamaniem kości czaszki,
jak również rozległymi krwiakami. Zarówno o charakterze świeżym, jak i starym. Co do czasu powstania tych krwiaków, bieli będą się jeszcze wypowiadać
po przeprowadzonych badaniach histopatologicznych – zapowiedziała Joanna
Smorczewska.
W piątek po kilkugodzinnym przesłuchaniu Prokuratura Okręgowa w Gliwicach postawiła zarzuty rodzicom dziecka.
30-letni ojciec będzie odpowiadał za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem
i spowodowaniem śmierci u małego
Wiktora oraz spowodowanie obrażeń ciała u swojej 14-miesięcznej córki, do jakich doszło w ubiegłym roku. Natomiast
29-letnia matka odpowie za znęcanie się
nad synem i pomoc w zabójstwie dziecka
poprzez zaniechanie i brak reakcji na znęcanie się męża nad dzieckiem. Obojgu
rodzicom grozi dożywocie. 29-latka
i 30-latek nie przyznali się do winy.
Przedstawili swoją wersję, która będzie
analizowana przez prokuraturę. Gliwicki
sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu pary na najbliższe trzy miesiące.

Joanna Oreł

Zlikwidowano nielegalny salon gier

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach wkroczyli do kolejnego nielegalnego salonu gier. Tym razem wzięto na cel lokal z automatami działający na ulicy 1 Maja.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w czasie kontroli wykazali, że automaty te są maszynami do
gier hazardowych. W związku z naruszeniem przepisów o grach losowych

mundurowi zabezpieczyli cztery urządzenia. Trafiły one do magazynów śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Teraz
śledczy ustalają, jakie straty poniósł
Skarb Państwa w związku z nielegalną

działalnością salonu gier. Za naruszenie
przepisów ustawy karno-skarbowej grożą trzy lata więzienia i wysoka grzywna
(100 tys. zł od jednego automatu).

JO

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w oddana w najem
z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, drogę, dojście w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej
w związku z inwestycją pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej: Modernizacja sieci ciepłowniczej od końca sieci
napowietrznej komora MW – 17 ul. Westerplatte do komory MB – 1 ul. Katowicka w Rudzie Śląskiej”.
(cz. o nr: 2304/181, 2302/181, obręb Wirek, karta mapy 1).

MOPS: Asystent rodziny
regularnie ją odwiedzał

Od ubiegłego roku rodzina Wiktorka jest pod nadzorem kuratora i ma przydzielonego asystenta rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozmawiamy z Moniką Szczepańczyk, rzeczniczką prasową MOPS-u na temat tego, jak wyglądał kontakt z rodziną Sz.
– Ile razy asystent rodziny odwiedził
państwa Sz. i na czym polegała jego praca?
– Starsza córeczka była czasowo
umieszczona w pogotowiu rodzinnym
i w związku z tym, że sąd uchylił postanowienie o tej formie zabezpieczenia, równocześnie wskazał, że dla tej rodziny ma
być ustanowiony asystent rodziny oraz kurator. Rodzina jest z nami w kontakcie od
marca 2019 roku. Natomiast asystent rozpoczął swoją pracę w grudniu 2019 roku.
Chłopczyk urodził się 18 czerwca i od
tamtego czasu asystent rodziny był
w mieszkaniu czterokrotnie. Pomimo
trwającej pandemii ten kontakt był więc
częsty. Asystent w swoich adnotacjach
z wizyt u rodziny miał różne zastrzeżenia,
ale jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem
i stanem obojga dzieci, nigdy nie było żadnych uwag. Asystent był obecny w różnych sytuacjach – podczas gdy dziecko
było karmione i gdy matka nosiła je na rękach. Nawet uczestniczył przy przewijaniu
chłopczyka i zanotował, że dziecko było
czyste i nie zauważył odparzeń.

– Jednak według opinii lekarza, stan
dziecka wskazywał na to, że obrażenia,
które wykryto, były regularne…
– Gdyby były jakieś znaczące ślady, na
pewno byśmy coś zauważyli. Natomiast
takich zaniedbań asystent nie widział.
Oprócz tego, że regularnie odwiedzał on
rodzinę, na miejscu dwukrotnie była położna. Także adnotacje z jej strony wskazują
na to, że wszystko było w porządku, a stan
dziecka można ocenić jako dobry. Mama
chłopczyka była z nim także w poradni
dziecięcej, więc oglądał go pediatra. Mamy
nadzieję, że gdyby te służby coś zauważyły, to poinformowałyby nas o tym. Jednak
z ich strony nie otrzymaliśmy zastrzeżeń.
–
Gdzie
obecnie
przebywa
14-miesięczna siostra chłopczyka?
– Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej, która pełni funkcję pogotowia
rodzinnego. Zresztą jest to rodzina, u której dziewczynka była poprzednio. Z relacji
państwa, którzy pełnią funkcję tej rodziny,
wynika, że jest radosna i nie wykazuje
żadnego lęku.
JO
OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku
spółki Prologis Poland Reit Sp. z o.o. I SKA, z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Złotej 59, w dniu 22.08.2019 r. wydana została decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 549-19 o pozwoleniu na budowę dla
inwestycji pn.: „budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą (portiernią, budynkiem zarządcy, zbiornikami retencyjnymi,
zbiornikiem przeciwpożarowym wraz z pompownią, wiatami, murami oporowymi oraz instalacjami) wraz z przebudową sieci gazowej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu
geodezyjnym 612/43, 673/38, 675/48, 676/48, 677/48, 3526/211,
3527/211, 2955/211, 444/48”, zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.03.2020 r. w zakresie w zakresie gabarytów
i lokalizacji obiektów budowlanych, sposobu zagospodarowania wód
deszczowych, przebiegu instalacji zewnętrznych oraz zmiany uwarunkowań ochrony przeciwpożarowej i BHP wewnątrz budynku hali.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla
przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki
i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.
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KĄPIELISKO W NOWYM BYTOMIU

W tym roku nie popluskamy się

– Jest to jedyny basen odkryty, który pozostał zamknięty, dookoła – Katowice, Łaziska, Rybnik, Gliwice, Knurów – wszędzie
mają otwarte, tylko nasz basen jest zamknięty – mówi pan Radosław, który czeka na
otwarcie nowobytomskiego kąpieliska.
– Wiele osób urlop spędza w domu,
a wyjście na kąpielisko jest jedną z głównych atrakcji dla dzieci. Czy naprawdę musimy jeździć po sąsiednich miastach? – pyta
pani Monika, jedna z Czytelniczek.
Wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń, od 6 czerwca rząd pozwolił na
ponowne uruchomienie m.in. basenów.
Tymczasem zarząd miasta oraz dyrekcja
MOSiR-u podjęli decyzję, że kąpielisko
przy ul. Ratowników pozostanie zamknięte. – Basen letni do użytku musi być przygotowywany z przynajmniej miesięcznym
wyprzedzeniem. Rozporządzenie Rady Ministrów, które ukazało się dnia 29 maja
2020 r., wskazywało na możliwość wpusz-

Do ostatniej chwili nie było
wiadomo, kiedy będzie możliwość
otwarcia m.in. basenów.
Tymczasem przygotowanie
kąpieliska w Nowym Bytomiu dla
klientów trwa ok. miesiąca. To
oznacza, że basen byłby otwarty
od lipca. Tak się jednak nie stało.
czenia na obiekt basenu maksymalnie
150 osób, co wykluczyło możliwość funkcjonowania basenu w czerwcu przy normalnej frekwencji 3500 osób – mówi Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – W późniejszym terminie dołączył
argument fali zachorowań wśród górników
i ich rodzin. Jakikolwiek przypadek zachorowania w sytuacji udostępnienia obiektu
spowodowałby poddanie kwarantannie nie
tylko klientów, ale i załogę MOSiR – uzasadnia.

Jak wyliczyła dyrekcja rudzkiego
MOSiR-u – koszt funkcjonowania basenu
w jednym sezonie to ok. 1,2 mln zł. Tymczasem w przypadku, gdyby obsługa basenu musiała udać się na kwarantannę, generowałoby to kolejne wydatki. Poza tym
według MOSiR-u w związku z dużą liczbą
zachorowań na Śląsku jest ryzyko zaostrzenia przepisów sanitarnych i basen
należałoby ponownie zamknąć.
Na tym jednak nie koniec wyliczeń, na
podstawie których zdecydowano, że kąpielisko będzie w tym sezonie nieczynne.
– W przypadku ewentualnego otwarcia basenu obowiązywałyby przepisy dotyczące
przebywania ograniczonej liczby osób na
wydzielonej powierzchni, do których egzekwowania trzeba by zatrudnić zdecydowanie większą liczbę obsługi. Dopilnowanie
zachowania dystansu w wodzie, węzłach
sanitarnych i szatniach, a także ich utrzymanie w sterylności wymagałoby kolej-

Foto: arch.

Mimo zniesienia rządowych obostrzeń kąpielisko przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu nadal jest zamknięte. Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji tłumaczy, że basen nie zostanie uruchomiony w tym sezonie, bo generowałoby to zbyt duże
koszty. Do tego dochodzi ostatni wzrost zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców naszego miasta.

Kąpielisko w Nowym Bytomiu będzie nieczynne w tym sezonie.
nych osób do pracy – tłumaczy Aleksandra
Poloczek. – Przy zdecydowanie obniżonych dochodach od początku roku (zamknięcie obiektów, brak klientów) MOSiR
nie jest w stanie ponieść większych kosztów niż były w planie przy jednoczesnym
spadku wpływów np. ze sprzedaży biletów
(ograniczona liczba osób na basenie, zamknięty basen w czerwcu) – dodaje.
Pozostaje więc korzystanie z dwóch
basenów krytych – w Rudzie oraz w Ko-

chłowicach. Pływalnia w Nowym Bytomiu, podobnie jak kąpielisko, także jest
nieczynna. – Basen w Nowym Bytomiu
pozostał zamknięty ze względu na małą
frekwencję na krytych basenach, które są
czynne. Nawet przy ograniczonych możliwościach, wynikających z przepisów,
popyt na baseny w obecnym czasie jest
bardzo niski – ocenia Aleksandra Poloczek.

Joanna Oreł

KORONAWIRUS

Wymazobus ruszył w miasto

– Decyzję o uruchomieniu kolejnej mobilnej ekipy wymazowej podjęliśmy w uzgodnieniu z rudzkim sanepidem, bowiem
w ostatnich dniach odnotowaliśmy znaczący
wzrost zakażeń w naszym mieście – przekazała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Kolejny wymazobus, który ma usprawnić badanie osób potencjalnie zakażonych,
wyruszył w miasto dzięki m.in. Poradni
Medycyny Rodzinnej Szpakmed-Godula,
która użyczyła samochód. Z kolei miasto
zorganizowało kierowcę, pielęgniarkę, paliwo oraz środki dezynfekcyjne, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rudzie Śląskiej przekazała środki ochrony osobistej. Jest to drugi wymazobus tzw.
miejski, którego ekipa pobiera próbki od
mieszkańców miasta.
JO

Foto: UM Ruda Śląska

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa, w Rudzie Śląskiej uruchomiono dodatkowy wymazobus.
Jego ekipa będzie pobierała w warunkach domowych próbki od rudzian z podejrzeniem zakażenia.

Dzięki wymazobusowi możliwe będzie szybsze przeprowadzenie badań.

Poluzowano kolejne obostrzenia

Mniejszy dystans społeczny, więcej kibiców na stadionach, brak limitów na basenach
oraz liczniejsze imprezy – rząd wprowadził kolejne zmiany, jeżeli chodzi o obostrzenia
związane z epidemią koronawirusa.
Zamiast 2 metrów, 1,5 metra dystansu – taki
obecnie należy zachować dystans w przestrzeni
publicznej. Nadal jednak obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach zamkniętych lub
gdy nie jest możliwe zachowanie odpowiedniej
odległości.
Ponadto od wtorku (21.07) stadiony mogą pomieścić większą liczbę kibiców. Limit osób w tej
chwili to 50 procent pojemności obiektu. Dotyczy to także boisk oraz wszystkich miejsc przeznaczonych dla publiczności na terenie obiektów
sportowych. Zniesiono z kolei ograniczenie liczby uczestników zajęć na basenach (krytych
i otwartych). Nie dotyczy to jednak aquaparków,
gdzie może wejść do 75 proc. maksymalnego obłożenia obiektu. Zmniejszenie obostrzeń dotyczy
również branży eventowej. Obecnie podczas

konferencji, wystaw, czy targów na każdą osobę
musi przypadać 2,5 metra kwadratowego. Liczba
uczestników wydarzenia jest więc zależna od powierzchni obiektu.
Ponadto wróciła możliwość organizowania
większych imprez plenerowych. Może w nich
uczestniczyć więcej niż 150 osób. Muszą być jednak zachowane zasady dystansu społecznego (co
najmniej 5 m kw. na osobę oraz 1,5-metrowa odległość od innych uczestników). Zmieniły się także zasady funkcjonowania kin, teatrów, czy hal
widowiskowo-sportowych. Limit osób zwiększono do 50 proc. miejsc na sali, ale z obowiązkowym zakrywaniem nosa i ust. Zajęte może być co
drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku
wyznaczonych miejsc należy zachować 1,5 m
między widzami lub słuchaczami.
JO
REKLAMA
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STATYSTYKI

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

Koronawirus nie odpuszcza

Wciąż rośnie liczba mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy zakażeni są koronawirusem. Lawinowo przybywa również górników
z bielszowickiej kopalni z pozytywnymi wynikami badań. W zakładzie trwają testy kolejnych pracowników.
W porównaniu do ubiegłego wtorku
(22.07) liczba zarażonych rudzian wzrosła
o 135 osób. W gronie tym najwięcej jest
pracowników KWK Ruda Oddział Bielszowice. W piątek przeprowadzono badania przesiewowe u 510 górników. 156 osób
ma wyniki dodatnie. W tej grupie są zarówno mieszkańcy Rudy Śląskiej, jak i innych
miast. W związku z dużą liczbą zakażo-

nych górników od poniedziałku do środy
pobierane są próbki od kolejnych
1,4 tys. pracowników. – Dziś mamy kolejnych 30 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Wszystkie dotyczą
górników z Bielszowic. Niestety na tym nie
koniec. Już wiadomo, że z przebadanych
wczoraj górników kolejnych 65 ma wynik
dodatni. Na tę chwilę niestety nie wiemy ilu

w tej grupie jest mieszańców Rudy Śląskiej.
Te dane otrzymamy dopiero jutro (w środę
– przyp. red.) – poinformował we wtorek
wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
Pojawiły się również przypadki zakażeń
w kopalniach Halemba i Pokój. W gronie
osób, u których wykryto koronawirusa,
jest ponadto m.in. dziesięciu pracowników
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kuś. JO

Pani Grażynie Dudzińskiej
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 20
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

Matki

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

INTERWENCJA

Tyrolka czeka na wymianę

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

Zerwana tyrolka oraz uszkodzone urządzenia do zabaw – tak wygląda plac zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu
Drogowego w Wirku przy ul. Kolberga. MPGM TBS ma wkrótce uporządkować miejsce, które powstało w ramach
budżetu obywatelskiego.

Część urządzeń na placu zabaw została wyłączona z użytku.

Mamy i Teściowej
Foto: JO

wej TBS Sp. z o.o., które zarządza miasteczkiem ruchu drogowego oraz placem
zabaw.
Czasowo wyłączone z użytku były także
trampoliny, które zalane zostały na początku lipca. Znajdują się one na wysokości
ziemi, więc prawdopodobnie problem ten
może się powtarzać. Jak dowiedzieliśmy
się w rudzkim magistracie, zostały one zaprojektowane w ten sposób ze względu na
bezpieczeństwo użytkowników.
Niezależnie od zniszczeń urządzeń na
placu zabaw, mieszkańcy dopytują także

Foto: JO

Inwestycja ta była jednym z projektów
dzielnicowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Powstał mini park
linowy, zjazd tyrolką, trampoliny, zestaw
zabawowy ze zjeżdżalnią oraz m.in. ławki.
Obecnie część atrakcji wyłączona jest
z użytku. – Zleciliśmy prace związane
z naprawą tyrolki. Mają być one wykonane
do 15 sierpnia. Ponadto wcześniej stwierdzone uszkodzenia w urządzeniach zabawowych zostaną naprawione – mówi
Krzysztof Mikołajczak z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio-

Państwu
Barbarze i Grzegorzowi Soluchom
pracownikom Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Mieszkańcy dopytują o to, czy
utwardzony zostanie dojazd do atrakcji.

o stan drogi, która prowadzi do Rudzkiego
Miasteczka Ruchu Drogowego. – Pełno
w niej dziur, nierówności, więc zarówno
dojazd, jak i dojście po takich wertepach
nie należy do przyjemnych. Inwestycja jest
świetna, ale otoczenie nie zachęca – zgłosił jeden z mieszkańców ulicy Kolberga.
Miasto nie planuje jednak w najbliższych latach remontu oraz utwardzenia tej
drogi. – Pragnę dodać, iż w naszym mieście
jest wiele dróg o nawierzchni gruntowej,
z czego aż 88 dróg o długości ok. 13 km to
drogi publiczne. Wielu mieszkańców od lat
czeka tam na ich utwardzenie. W związku
z tym miasto posiada szereg dokumentacji
na remonty dróg. W pierwszej kolejności,
w miarę możliwości finansowych, będą jednak realizowane te drogi, które posiadają
ważne pozwolenia na budowę – wyjaśnia
Adam Nowak, rzecznik prasowy UM Ruda
Śląska.
Joanna Oreł

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony

na ręce Pana Ryszarda Dudy
składają
grono pedagogiczne i pracownicy
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Składam serdeczne podziękowania
Radzie Nadzorczej, Zarządowi i Pracownikom
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za kondolencje, wyrazy współczucia, okazane wsparcie
i słowa otuchy w trudnych chwilach po stracie

Teściowej
Wacław Początek

5

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 29.07.2020

WYWIAD

– Co znaczy dla Ciebie ten sukces?
– To osiągnięcie jest dla mnie podsumowaniem mojej pracy w liceum i gimnazjum. Szczególnie w szkole średniej ﬁzyce
i matematyce poświęcałem dużo czasu.
Dlatego cieszę się, że ten wysiłek zaowocował taką nagrodą.
– A co daje to wyróżnienie?
– Dzięki zdobytym indeksom mogę zostać studentem Politechniki Śląskiej. Niezależnie od zdobytego na maturze wyniku
jestem przyjęty poza kolejnością. Dzięki

temu mogę już teraz cieszyć się wakacjami!
– Czym różni się laureat I stopnia,
którym Ty jesteś, od laureata II stopnia?
– Laureat I stopnia jest uprawniony do
rozpoczęcia studiów na dowolnym kierunku (z wyłączeniem architektury) na Politechnice Śląskiej i nie musi przechodzić
etapu rekrutacji. Laureatami I stopnia zostaje dziesięć pierwszych osób z najwyższym wynikiem, a kolejnych dwadzieścia
uzyskuje tytuł II stopnia. Laureat II stopnia
musi wziąć udział w całym procesie rekrutacyjnym, natomiast otrzymuje dodatkowe
punkty preferencyjne.
– Opowiedz, na czym polegał konkurs
na Politechnice?
– W obu dziedzinach konkurs składał
się z dwóch etapów. Najpierw rozwiązałem zadania w domu i musiałem przesłać
je drogą elektroniczną do oceny. Drugi
etap natomiast odbywał się już na uczelni.
Polegał on na rozwiązaniu pięciu – w przypadku matematyki, i siedmiu – w przypadku ﬁzyki, zadań konkursowych, w określonym czasie.
– Było ciężko?
– Nie, nie uważam, że ten konkursu był
szczególnie trudny. Natomiast na pewno
wymagał przygotowania z mojej strony,
bez którego szanse na sukces byłyby raczej małe. Szczególnie pomocne dla mnie

było „przerobienie” zadań konkursowych
z poprzednich edycji, dzięki którym wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Myślę, że obie dyscypliny były porównywalne pod względem trudności. W części ﬁzycznej oprócz zadań problemowych i obliczeniowych było jeszcze zadanie doświadczalne, które trzeba było wykonać za
pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych. Nie było to coś bardzo trudnego,
raczej nietypowego.
– To jednak nie jest Twoje jedyne
osiągnięcie w ostatnim czasie. Jesteś też
ﬁnalistą III stopnia konkursu „O diamentowy indeks AGH”.
– Tak. Dzięki niemu jestem uprawniony
do studiowania na kilku, dość interesujących kierunkach na Akademii GórniczoHutniczej. Wybrałem jednak Politechnikę
Śląską, bo znajduje się ona niedaleko mojego rodzinnego miasta – Rudy Śląskiej
i dzięki temu będę bliżej domu.
– Zdradź nam jeszcze, dlaczego akurat matematyka i ﬁzyka, skoro wiem, że
chcesz studiować informatykę?
– Od początku mojej edukacji dobrze
radziłem sobie z przedmiotami ścisłymi
i dzięki temu mogłem brać udział w różnych konkursach i byłem zwolniony z pisania zarówno egzaminu szóstoklasisty,
jak i części matematycznej egzaminu gimnazjalnego. Duży wpływ na to, że zdecydowałem się wziąć udział w takim konkur-

sie, mieli moi nauczyciele matematyki
i ﬁzyki. Jestem bardzo wdzięczny panu Joachimowi Adamczykowi i Panu Arkadiuszowi Fułatowi za poświęcony czas i wysiłek włożony w przygotowanie mnie do tego konkursu. Mojej nauczycielce matematyki z czasów szkoły podstawowej, pani
Izabeli Palacz, jestem również bardzo
wdzięczny za odkrycie moich zdolności
i zaszczepienie we mnie smykałki do tego
przedmiotu. Jednak w przyszłości chciałbym zostać programistą. Uważam, że to
obecnie bardzo obiecujący zawód, a informatyka jest nauką mocno opierającą się na
matematyce i czerpiącą z niej. W liceum
uczyłem się informatyki na poziomie rozszerzonym, poza szkołą również staram
się ciągle poszerzać moją wiedzę z tej
dziedziny. W sumie wszystkie te przedmioty fascynują mnie także w życiu pozaszkolnym. Nie poświęcam im jednak
całego czasu wolnego. Lubię wtedy pograć
w gry komputerowe, wędrować po górach,
a w ostatnim czasie, dzięki ciągłemu przebywaniu w domu, nauczyłem się gotować!
– Niedawno przystąpiłeś także do
jeszcze jednego ważnego egzaminu w życiu, czyli do matury. Jak Ci poszło?
– Pomimo tego, że matura wyglądała
zdecydowanie inaczej niż sobie to wyobrażałem, jestem zadowolony. Ostatnie miesiące poświęciłem w większości na po-

Foto: arch. prywatne

Podwójny złoty i diamentowy indeks dla rudzianina

Rudzianin Wojciech Ptaś
został tegorocznym
podwójnym laureatem
konkursu „O złoty indeks
Politechniki Śląskiej”
i ﬁnalistą konkursu
„O Diamentowy Indeks
AGH”. Absolwent II Liceum
Ogólnokształcącego
im. Gustawa Morcinka
i tegoroczny maturzysta
triumfował w dwóch
dziedzinach – matematyce
i ﬁzyce. Osiągnięcie to
pozwoli mu dostać się na
wymarzony kierunek
studiów bez przechodzenia
przez etapy rekrutacji.

wtórki, ugruntowanie i poszerzenie wiedzy, dlatego przystępując do egzaminów,
czułem się solidnie przygotowany. Zdawałem rozszerzony egzamin z języka angielskiego, matematykę i ﬁzykę. Uważam, że
tegoroczna matura nie była zbyt trudna ani
zbyt łatwa i myślę, że dość dobrze sprawdziła naszą wiedzę. Napisałem ją najlepiej
jak umiałem i jestem dobrej myśli. Dzięki
temu, że już jest za mną, mogę rozpocząć
wyczekiwane wakacje.
– Opowiesz jeszcze na zakończenie
naszej rozmowy o swoich wakacyjnych
planach?
– Koronawirus pokrzyżował mi tegoroczne plany. Zamiast wyjazdu z przyjaciółmi do Hiszpanii, jak na razie odpoczywam w domu. Planuję jednak pojechać do
dziadków w góry oraz razem z rodzicami i
siostrą nad Bałtyk.
AL
OGŁOSZENIE

TRAKT RUDZKI

Powstaje drugi odcinek traktu

Trwają prace nad powstaniem drugiego odcinka Traktu Rudzkiego, który ma połączyć tereny zielone oraz stworzyć miejsca rekreacji w dzielnicach Wirek i Nowy Bytom. Obecnie inwestycja realizowana jest w tej pierwszej dzielnicy przy ul. Tuwima oraz pomiędzy ul. Nowary i ul. Katowicką.

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu garażu,
na terenie nieruchomości
przy ul. E. Kokota 167 w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Foto: UM Ruda Śląska

Przy
ul. Tuwima
powstaje
miejsce
dla
fanów
sportu
i rekreacji

1.

Garaż murowany o powierzchni 17,20 m2

•

stawka wywoławcza

9,00 zł/m2

•

stawka wadium

500,00 zł – zaliczona na poczet przyszłych wpłat

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. (data
wpływu na konto Organizatora przetargu) i przesłać jego skan drogą e-mailową na adres
monikas@mpgm.com.pl.
Foto: UM Ruda Śląska

Przy ul. Tuwima niedawno rozpoczął się montaż
siłowni zewnętrznej oraz tyrolki. – Postęp robót przy
tej inwestycji jest widoczny gołym okiem. Gotowa jest
już część alejek, a także zainstalowane zostały słupy
z oświetleniem LED – poinformowała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
W tym samym czasie rewitalizowany jest teren zielony pomiędzy ul. Nowary i ul. Katowicką. Obydwie
inwestycje prowadzone są w ramach budowy drugiego
odcinka traktu i mają zakończyć się w październiku.
– Przypomnę, że przedsięwzięcie realizujemy dzięki
środkom unijnym. Na utworzenie całego Traktu Rudzkiego pozyskaliśmy ponad 6 mln zł – podsumowuje
Grażyna Dziedzic.
JO

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

Rewitalizacja prowadzona jest na skwerze
przy ul. Tuwima i Katowickiej.

Bliższych informacji udziela Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, pod numerem
telefonu nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 744 lub 747.
Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.

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

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, tapicerki.
Tel. 512-120-119.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel.
601-292-699.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną,
blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549097.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.

Hydraulik, tel. 797-599-031.

Nieruchomości
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 797299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, II p., M-3
– Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – Słowiańska, 57 m2,
inne atrkcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.

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

Prezydent 
Miasta
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazów nieruchomości gruntowych, których części zostaną oddane w trybie
bezprzetargowym w najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaże przy ul. Otylii
i J. Furgoła oraz w dzierżawę na czas oznaczony
do trzech lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne przy ul. W. Janasa, Na Piaski i Magnolii.

OGŁOSZENIE | 29.07.2020
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,40 gr/kg.
DOBRA CENA AKUMULATORÓW. 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 budowlanych, tel. 601-504030 w godz. 8-15.30.
Pomoc kuchenną przyjmiemy do restauracji.
Tel. 600-410-944.

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

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% dofinnsowaniem Unijny Program – Spowolnij Starzenie, możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

KOMUNIKAT PREZYDENTA
MIASTA – SZEFA OBRONY
CYWILNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00
zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności
syren alarmowych wykorzystywanych
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności,
umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej
emitować będą – dźwięk ciągły trwający trzy minuty
– oznaczający odwołanie alarmu.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@
wiadomoscirudzkie.pl), tel. 503-024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-14.00. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl

e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) – zawiadamiam,
że po rozpatrzeniu wniosku spółki Prologis Poland Reit Sp. z o.o. I SKA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej
59, w dniu 10.07.2020 r. wydana została decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 377-20 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa w etapach zespołu (trzech) hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno - biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (układem komunikacyjnym, parkingami, wiatami rowerowymi, wiatami dla palaczy, miejscami gromadzenia odpadów, murami oporowymi,
instalacjami zewnętrznymi, urządzeniami agregatów) w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kalinowej i Oświęcimskiej
na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 444/48, 675/48, 676/48, 677/48, 2955/211, 3526/211, 3527/211,
501/211, 1107/48, 1108/48”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać
z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda
Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.   

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE
W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE ULICY WRZOSOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM POD OGRÓDKI REKREACYJNE NR 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę
gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod lokalizację 21 ogródków rekreacyjnych zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym tj.:
– ogródka rekreacyjnego nr 2 o powierzchni 432 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 3 o powierzchni 411 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 5 o powierzchni 312 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 6 o powierzchni 327 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 9 o powierzchni 412 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 10 o powierzchni 386 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 12 o powierzchni 316 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 13 o powierzchni 384 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 15 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 16 o powierzchni 325 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 17 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 18 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 19 o powierzchni 319 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 20 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 21 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 22 o powierzchni 313 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 24 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 25 o powierzchni 307 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 27 o powierzchni 376 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 29 o powierzchni 337 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 30 o powierzchni 316 m2.
Teren będący przedmiotem przetargu stanowi własności Gminy Miasta Ruda
Śląska położony jest w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wrzosowej i obejmuje
działki: nr 221/7 (KW GL1S/00001136/7) i nr 263/12 (KW GL1S/000012522/0)
zapisane w obrębie Halemba na karcie mapy 2.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ruda Śląska ww. działki figurują jako 22ZD – tereny ogrodów działkowych z przeznaczeniem podstawowym: rodzinne ogrody działkowe, obejmujący altany działkowe i pozostałą infrastrukturą ogrodową.
Grunt będący przedmiotem dzierżawy nie jest zabudowany. Częściowo porośnięty krzewami i drzewami, wymagający zagospodarowania. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi ogródków rekreacyjnych zgodnie z ich lokalizacją.
Przedmiotem licytacji będzie pojedynczy ogródek rekreacyjny.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego pod
każdy ogródek rekreacyjny w stosunku rocznym wynosi (netto): 0,70 zł.
Wysokość stawki czynszu (netto) dzierżawy ustalona w przetargu za 1 m2
gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy a następnie zostanie
powiększona o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie uiszczał
roczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego
Gminy Miasta Ruda Śląska.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 o godz. 10.00. W przetargu mogą uczestniczyć osoby
fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej miasta ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości),
– w terminie do dnia 04.09.2020 r. dokonają wpłaty wadium w pieniądzu
w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy licytowany ogródek
rekreacyjny, przelewem na konto: ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628, z dopiskiem „wadium dzierżawa – ul. Wrzosowa
ogródek nr ……………”, podać należy nr ogródka rekreacyjnego na który wpłacone
jest wadium, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13, 14
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00 piątek 8.0014.00. Wpłata wadium na konkretny ogródek rekreacyjny uprawnia do licytacji
tylko tego ogródka. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona,
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
- przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 238), tel. nr 32 244-90-00 wew. 2382.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PIŁKA RĘCZNA

SAMOCHODY ZDALNIE STEROWANE

Pierwsze miejsce na plaży

Piłkarki ręczne wystąpiły na nowym
boisku plażowym w Świętochłowicach.

TENIS ZIEMNY

Foto: TKS Slavia Ruda Śląska

Zagrali na kortach

Zawody odbyły się na kortach tenisowych w Rudzie.

miejsce zajęła para Bronisław Dziambor
i Józef Kowalski, pokonując w ﬁnale po
bardzo zaciętym pojedynku Artura Mikitiuka i Rafała Kernerta. Organizatorem
wydarzenia był Tenisowy Klub Sportowy
Slavia Ruda Śląska.
AL

Pierwszy turniej debli dobieranych
w tym sezonie za nami. W rywalizacji,
która rozegrana została na kortach rudzkiej
Slavii, swoje siły sprawdzili tenisiści i tenisistki z całego Śląska. Zmagania na kortach trwały dwa dni. Ostatecznie pierwsze

Eliminacje Mistrzostw Polski modeli
samochodów
zdalnie
sterowanych
ON- ROAD odbyły się w miniony weekend w Wirku. Na torze przy ul. Kolberga
ścigało się kilkadziesiąt pojazdów, które
wystartowały w klasach elektrycznej i spalinowej. Była to druga eliminacja. Pierwsza odbyła się w Jelczu-Laskowicach
– Każde zawody, które organizujemy,
cieszą się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród zawodników, jak i publiczności, która chętnie podziwia zmagania na
rudzkim torze i kibicuje swoim faworytom.
Emocji nigdy nie brakuje – mówi Adrian
Długokęcki, organizator zawodów ze Stowarzyszenia RC Fever.
Mistrzostwa rozgrywały się przez dwa
dni. W sobotę zorganizowano biegi eliminacyjne. Z kolei w niedzielę odbyły się
eliminacje i ﬁnały. Samochody wystartowały w klasach: elektrycznej E-10 TC

Spec 17.5T, E-10 TC Kadet, E-10 Formuła, E-10 GT, E-10 TC Spec 13.5T i spalinowej: IC-8, IC-10, IC-8 40+. – Największą popularnością cieszą się ﬁnały klas
spalinowych. Biegi trwają 30 minut.
W trakcie zawodnicy muszą wjeżdżać do
alei serwisowej na uzupełnienie paliwa,
regulację silnika lub pomiar temperatury
– jak w F1. Najszybszą klasą startującą
w Eliminacjach Mistrzostw Polski jest klasa IC-8. Modele te osiągają prędkość ponad 100km/h oraz przyspieszenie rzędu
2,5 s do 100 km/h – zaznacza Adrian Długokęcki.
Miłośnicy samochodów zdalnie sterowanych kupują głównie modele w wersji
KIT, czyli do własnoręcznego złożenia.
Trwa to kilka dni. Wszystko zależy od klasy modelu. – Najwięcej czasu zajmuje
ustawienie modelu pod dany tor, na którym
ma być używany. Zaczynając od ustawie-
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Zwycięzcy poszczególnych kategorii
zostali nagrodzeni statuetkami i dyplomami.

nia pochylenia kół oraz ich zbieżności, pochylenia amortyzatorów, twardości sprężyn, gęstości oleju w amortyzatorach, gęstości oleju w dyferencjale, a kończąc na
prześwicie podwozia i wysokości opadania
wahaczy przełożenia modelu. Zależnie od
toru model musi być bardziej lub mniej
podsterowny czy nadsterowny. Mnóstwo
czasu zajmuje ustawienie modelu tak, aby
zachowywał się, jak oczekuje tego kierowca – podsumowuje Długokęcki.
AL

BIEGI

Weź udział w półmaratonie!
Jeszcze tylko do 1 sierpnia można zdecydować się na udział w „wirtualnym”
Rudzkim Półmaratonie Industrialnym.
W tym roku z powodu epidemii koronawirusa biegowa rywalizacja odbywa się
w inny niż dotychczas sposób.
W ramach tych zawodów można przebiec półmaraton lub dystans 10 km indywidualnie albo w małej grupie przy zachowaniu zasady dystansu społecznego. Udział

w takiej formule biegu możliwy jest już
od 10 czerwca, a koniec zabawy zaplanowano na 1 sierpnia. Wtedy też poznamy
zwycięzców poszczególnych biegów. Podczas tegorocznej edycji rudzkiego półmaratonu można wyruszyć także w marszu
nordic walking na dystansie 10 km.
Każdy z zawodników, który pokona
wybrany dystans, po rejestracji za pomocą
specjalnego formularza, przesyłać będzie

POZIOMO: 1 – animozja, niechęć, 5 – omasta, 8 – część
trzonu kielicha mszalnego, 9 – dawniej: dozorca koni w kopalni soli, 11 – chrząszcz z rodz. ryjkowców, szkodnik,
12 – rzeczy wywołujące wstręt, 15 – wulkan na Wyżynie Armeńskiej, 17 – parobek folwarczny, 20 – papier wartościowy,
21 – ujma, szkoda, 24 – szlam naniesiony przez wody rzeki,
25 – dzielnica Londynu, 28 – podniosły ton mowy, 29 – afrykańska małpiatka, 32 – włókno poliestrowe, 33 – deseczki na
planie ﬁlmowym, 36 – koczownik, 39 – pieśń trubadurów,
42 – uniesienie, 43 – łącznik gwintowy, 45 – klasztor derwiszów, 46 – kabała, 47 – zając morski.
Pionowo: 1 – ostrzeżenie, 2 – kururu, 3 – elektroda dodatnia, 4 – rzeka w Hiszpanii, 5 – wirusowa choroba zakaźna,
6 – prawnik w ﬁrmie, 7 – część stroju liturgicznego, 10 – zmiany barw nieba, 13 – ojczyzna Odyseusza, 17 – ros. port nad
Morzem Czarnym, 16 – cios, 17 – stopień służbowy w wojsku, 18 – pchła piaskowa z tropiku, 19 – drobina, 19 – drabina
dwustronna na siano, 21 – ptak parkowo-leśny, 22 – wierzba
wiciowa, 23 – walizeczka, 26 – jez. w pd. Irlandii, 27 – choroba przenoszona przez muchy tse-tse, 37 – wiąz szypułkowy,
31 – kręgowiec o zmiennej ciepłocie ciała, 34 – imię żeńskie,
35 – ﬁgiel, 37 – zemsta, 38 – dychawica, 40 – męczy dłużnika,
41 – mit. gr. bogini zwycięstwa, 44 – szkic.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40),
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od
daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki
„WR 28” zapraszamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich”
(pon.-pt. w godz. 8-14) Marka Rudka. Prawidłowe hasło:
„Obietnica jest jak dług”.

swój wynik wraz ze zdjęciem lub zrzutem
ekranu pokazującym bieg z widocznym
dystansem i czasem zarejestrowanym
przez urządzenie rejestrujące (zegarek lub
telefon z GPS). Dla zawodników, którzy
uzyskają najlepsze wyniki w poszczególnych biegach, przygotowane zostały puchary. Każdy z uczestników otrzyma też
pamiątkowy medal z wygrawerowanym
czasem.
AL

HOROSKOP

KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: KS Zgoda Ruda Śląska

Pierwsze miejsce zajęły młode zawodniczki KS Zgody Ruda Śląska w turnieju
piłki ręcznej plażowej.
Wygrana rudzianek w imprezie organizowanej przez MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice cieszy tym bardziej, że był to
debiut naszych zawodniczek na piasku. Do
zwycięstwa rudzianki doprowadził trener
Adam Michalski. Drugie miejsce w tych
zawodach zajęły zawodniczki SPR-u
Grunwald Ruda Śląska.
AL

Wyścigi na torze

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Dostaniesz atrakcyjną propozycję zawodową. Zastanów się jednak,
czy nie zaniedbasz rodziny.
Byk – Przygotowania do
urlopu zmęczą Cię. Nie
wszystko musisz robić sam,
zaangażuj do pracy bliskich.
Bliźnięta – Jeśli cierpisz
na nadmiar wolnego czasu,
przypomnij sobie o swoim
dawnym hobby.
Rak – Przed Tobą sporo
wyzwań, ale nie przejmuj
się na zapas. Zrób plan i realizuj go krok po kroku.
Lew – Uważaj na kogoś,
kto próbuje kopać pod Tobą dołki. Miej oczy szeroko otwarte.
Panna – Ktoś, kogo kiedyś
skrytykowałaś, może Cię
pozytywnie
zaskoczyć
swoją wypowiedzią.

Waga – Intuicja to Twój
najlepszy doradca. Staraj
się jej słuchać w każdej
trudnej sytuacji.
Skorpion – Czeka Cię trudny okres w pracy, ale nie
martw się, otrzymasz za to
godziwą zapłatę.
Strzelec – Będziesz miał
w końcu wielką okazję, by
zrealizować swoje marzenia. Nie wahaj się.
Koziorożec – Nie każda
zmiana musi być zła. Nie
obawiaj się, ta przyniesie
spore korzyści.
Wodnik – Ulegniesz pokusie oderwania się od rzeczywistości. Ktoś bliski namówi Cię na wyjazd.
Ryby – Nie inwestuj teraz
żadnych pieniędzy, bo zamiast zyskać, możesz sporo
stracić.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607 – 468 – 787

www.wiadomoscirudzkie.pl

8

OGŁOSZENIE | 29.07.2020

