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GÓRNICTWO

MIESZKALNICTWO

Rząd błyskawicznie wycofał się z planów restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej,
który zakładał m.in. likwidację kopalni Ruda w naszym mieście oraz Wujek w Katowicach. W zamian za to ma powstać zespół rządowo-związkowy, który opracuje program naprawczy polskiego górnictwa. Taki jest efekt spotkania ministra aktywów
państwowych Jacka Sasina z zarządem Polskiej Grupy Górniczej oraz związkowcami.

Rozpoczęło się zasiedlanie jedenastu mieszkań socjalnych w Rudzie Śląskiej, które powstały w niewykorzystywanych lokalach miejskich. Cztery
z nich przeszły właśnie odbiory budowlane i zostały oddane do użytkowania, w pozostałych siedmiu lokalizacjach prace zakończyły się w maju br. Docelowo zamieszkają tam 52 osoby. O mieszkania mogły ubiegać się rodziny, które zadeklarowały podpisanie kontraktów socjalnych.
W ramach tych umów mają podjąć ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. Inwestycja została zrealizowana dzięki
środkom unijnym. Miasto na ten cel pozyskało ponad 1 mln zł.

Wicepremier miał przedstawić na Śląsku plan wygaszania polskiego górnictwa
węgla kamiennego do 2036 roku. Od początku ubiegłego tygodnia w mediach
oraz wśród górników huczało na ten temat. – Cały czas informowano nas o tym,
że dostaniemy plan naprawczy PGG. Nigdy natomiast nie było mowy o likwidacji
kopalni Ruda. Mieliśmy otrzymać plan
restrukturyzacji górnictwa, a tymczasem
nie przedstawiono nam żadnych dokumentów ani przed spotkaniem, ani w jego
trakcie – komentuje Grzegorz Zawadzki,
przewodniczący WZZ „Sierpień 80” przy
Ruchu Halemba.
Przygotowany program, który miał
być przedstawiony związkowcom, zakładał m.in. zamknięcie kopalni Bielszowice, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej
oraz kopalni Wujek w Katowicach, gdzie
w sumie zatrudnionych jest ponad
7 tys. pracowników. Dlaczego właśnie te
zakłady? KWK Ruda i Wujek przynoszą
największe straty. Polska Grupa Górnicza
zaalarmowała, że zbiera dopiero pieniądze na sierpniowe wypłaty, a we wrześniu
w ogóle może ich nie być. To dlatego Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowało plan restrukturyzacji dla zakładów PGG, który oznaczał m.in. śmierć
górnictwa w Rudzie Śląskiej. Dla górników miał być przygotowany program
osłonowy. W ramach niego wprowadzone miały być urlopy przedemerytalne
i odprawy pieniężne. Ponadto ministerstwo założyło, że 30 proc. składowych
wypłaty górników miało zależeć od efektywności poszczególnych zakładów
PGG. Na trzy lata planowano zamrozić
„czternastki”.
– Dziś trudno sobie wyobrazić, jakie
konsekwencje dla miasta będzie mieć decyzja o zamknięciu kopalni (Ruda – przyp.
red.). Niewątpliwie odczujemy to bardzo
boleśnie. Z jednej strony mniejsze dochody
budżetu miasta, a z drugiej piętrzące się
problemy społeczne związane ze zwolnieniami górników sprawią, że będą nas czekać bardzo trudne miesiące. Trzeba pamiętać o tym, że dla wielu górników „gruba” jest całym ich światem. Trudno będzie
im się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Proponowane im odprawy nie rozwiążą
ich problemów. Byliśmy tego świadkami
pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia – tak

– Zgodnie z obowiązującym prawem każda gmina jest zobowiązana dostarczyć osobie posiadającej odpowiednie orzeczenie
sądowe lokal socjalny lub pomieszczenie
tymczasowe. Jeżeli gmina nie wywiązuje się
z tego obowiązku, zmuszona jest do wypłaty
odszkodowań. Dlatego każde utworzone
mieszkanie socjalne pozwala nam zredukować koszty w tym zakresie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Aktualnie mamy
ponad 550 takich wyroków, a jeszcze cztery
lata temu ich liczba oscylowała w okolicach
2300 – dodaje.
Miejska baza mieszkań socjalnych powiększyła się, a wszystko za sprawą remontu
nieużytkowanych lokali mieszkalnych
oraz użytkowych. – Były to mieszkania i pomieszczenia, których nie udało nam się zmodernizować wyłącznie ze środków miasta.
Przez lata, z uwagi na duży zakres remontu
i mniej atrakcyjną lokalizację, nie znajdowały one najemcy. Dzięki środkom zewnętrznym
mogliśmy je na nowo przywrócić do życia
– mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.
Ogółem utworzonych zostało 11 mieszkań
o łącznej powierzchni użytkowej ponad
630 m². Średnia powierzchnia mieszkania
ma ok. 57 m². W adaptowanych lokalach będą mogły zamieszkać 52 osoby. Dwa mieszkania zostały zaprojektowane tak, aby mogły
z nich korzystać osoby niepełnosprawne.
W ramach prac remontowych, oprócz robót
rozbiórkowych i murarskich, we wszystkich
lokalach wymienione zostały okna. Ponadto
przebudowane zostały instalacje wod.-kan.,
elektryczne oraz grzewcze. Lokale socjalne
utworzone zostały w czterech dzielnicach:
w Nowym Bytomiu przy ul. Podgórze i Nie-

skomentowała doniesienia prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Podobnie jak strona społeczna, uważamy, że nie można podejmować decyzji o likwidacji dwóch kopalń bez opracowania programu transformacji całego regionu. Oczekujemy, że do
rozmów w tej sprawie, oprócz związków
zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej, zostaną również zaproszone
samorządy, które w dużym stopniu będą
musiały poradzić sobie ze społecznymi
skutkami restrukturyzacji największej spółki górniczej w Unii Europejskiej – dodała.
Podczas wtorkowego (28.07) spotkania
z górnikami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach programu jednak
nie przedstawiono, choć wcześniej dotarł
on do dziennikarzy. Wicepremier Sasin rakiem wycofał się z dotychczasowych planów i żadne konkrety nie padły. W zamian
za to Ministerstwo Aktywów Państwowych
oświadczyło, że nie pracowało i nie pracuje
nad programem likwidacji polskiego górnictwa do 2036 r. W trakcie rozmów ustalono, że do 30 września rządowo-związkowy zespół roboczy ma opracować program
naprawczy polskiego górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy
Górniczej. Jego założenia mają zresztą dotyczyć nie tylko dalszego funkcjonowania
kopalń, ale całego sektora energetycznego.
Związkowcy podtrzymali także postulat,
aby to premier Morawiecki przewodniczył
w rozmowach dotyczących transformacji
województwa śląskiego z uwzględnieniem
sektora surowcowo-energetycznego. – Doszliśmy do konsensusu, że program zostanie przygotowywany z udziałem rządu,
Polskiej Grupy Górniczej, stronej społecznej oraz ekspertów. Zaproszeni do rozmów
zostaną także przedstawiciele Węglokoksu,
Taurona oraz Bogdanki, bo to ma być program restrukturyzacji całego sektora, z tym
że priorytetem będzie wypracowanie programu dla PGG. Ma to być plan przyszłościowy i spójny systemowo, jeżeli chodzi
o węgiel kamienny i energetykę – podkreśla
Przemysław Skupin, szef Zespołu
ds. górnictwa Komisji Krajowej WZZ
„Sierpień 80”. – Nie ma takiej możliwości,
żeby kopalnia Ruda została zamknięta. Natomiast wszyscy wiemy o tym, że kopalnia
Pokój i tak zostanie zamknięta do końca
roku, a załoga ma przejść na Bielszowice
i Halembę – dodaje.
Joanna Oreł
REKLAMA

durnego, w Wirku przy ul. Sienkiewicza,
w Orzegowie przy ul. Hlonda i Bytomskiej
oraz w Rudzie przy ul. Norwida, Janasa
i Bankowej. – Jesteśmy już po odbiorach
ostatnich czterech lokali – podkreśla wiceprezydent Pierończyk.
Adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na socjalne powiązana jest z innym zadaniem realizowanym przez miasto. Chodzi
o „miękki” projekt pn. „Ruda Śląska dla rodzin”, który realizowany jest przez rudzki
MOPS. Uzyskał on unijne dofinansowanie
w kwocie 1,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dzięki temu o mieszkania socjalne mogły
się ubiegać rodziny, które będą uczestniczyć
w realizowanym przez MOPS projekcie i podejmą tym samym ścisłą współpracę z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny.
– Członkowie rodzin m.in. będą brać udział
w zajęciach indywidualnych i grupowych,
których celem będzie podniesienie lub nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poza tym nacisk będzie
kładziony na przywrócenie zdolności do
świadomego i właściwego podejmowania ról
społecznych – wylicza Anna Krzysteczko,
wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. Obecnie odbywają się już pierwsze
zasiedlenia nowych mieszkań socjalnych.
Prace budowlane związane z utworzeniem
11 mieszkań socjalnych to wartość
ok. 1,3 mln zł, z czego zdecydowana cześć,
bo ponad 1 mln zł, sfinansowana została ze
środków zewnętrznych pochodzących z Eu-

HALEMBA

Szczęśliwe zakończenie
nieszczęśliwego wypadku
Roczne dziecko wypadło w piątek z pierwszego piętra jednego z bloków przy ul. Energetyków
w Halembie. Dziewczynka została przetransportowana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
do szpitala w katowickiej Ligocie. Na szczęście nic jej się nie stało.
Informację o wypadku policjanci otrzymali w piątek (31.07) ok. godz. 11. – Zgłoszenie dotyczyło dziecka, które miało wypaść z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Okazało się jednak, dziewczynka na
balkonie wspięła się na stołeczek i wypadła
na trawnik przed blokiem – relacjonuje
mł. asp. Roman Aleksandrowicz z rudzkiej
policji.
Dziewczynka została zabrana do szpitala
przez śmigłowiec LPR. Tam została przebadana. Na szczęście nic jej się nie stało.
W momencie zdarzenia dziecko było pod

opieką 61-letniej babci. Rodzice znajdowali
się poza domem. – Po przebadaniu alkomatem okazało się, że u babci wykryto śladowe
ilości alkoholu, bo 0,08 mg/l. Podobne wyniki mogą być np. po zjedzeniu cukierka z alkoholem. Rodzice, którzy wkrótce pojawili się
na miejscu wypadku, także zostali przebadani i byli trzeźwi – mówi Aleksandrowicz.
– Można więc powiedzieć, że był to nieszczęśliwy wypadek, który na szczęście zakończył
się szczęśliwie, bo dziecku absolutnie nic się
nie stało – podsumowuje.
JO
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Plan, który był, ale go nie było? Mieszkania gotowe, można się wprowadzać

Nowe mieszkania socjalne powstały
m.in. przy ul. Hlonda i Bytomskiej.
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Cztery lata temu ze środków tych miasto pozyskało 1,1 mln zł na
realizację I etapu przedsięwzięcia. Dzięki
temu w 2017 r. w mieście do użytku oddano
13 mieszkań socjalnych, w których zamieszkało 56 osób.
Władze Rudy Śląskiej zamierzają adaptować kolejne lokale i pomieszczenia na
mieszkania socjalne. W tym celu w czerwcu
miasto złożyło wniosek na dofinansowanie
unijne III etapu przedsięwzięcia. Chodzi
o blisko 1,2 mln zł. Pozyskane środki miałyby zostać przeznaczone na utworzenie kolejnych 10 lokali socjalnych. Obecnie trwa ocena formalna złożonego wniosku.
BP

KORONAWIRUS

Ruszyły
kolejne
badania
Trwają przesiewowe badania całej załogi
bielszowickiej kopalni. To dlatego, że zakład
ten cały czas jest największym ogniskiem koronawirusa w górnictwie. Przekłada się to
też na coraz wyższą liczbę osób chorujących
na koronawirusa w Rudzie Śląskiej.
Od ubiegłego wtorku (28.07) przez kolejny
tydzień liczba zakażonych rudzian wzrosła
o 202 osoby (dane na 4.08, godz. 10). Równocześnie zwiększyła się liczba osób przebywających na kwarantannie o 484 osoby i przekroczyła tysiąc osób. W gronie tym są m.in. rodziny górnicze oraz pracownicy kopalni Bielszowice.
W poniedziałek (3.08) rozpoczęła się druga tura badań przesiewowych górników. Do
czwartku pobieranych będzie po ok. 600 próbek dziennie. Do czwartku pobieranych będzie po ok. 600 próbek dziennie.
JO
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REWITALIZACJA

INTERWENCJA

Nowe życie koksowni
Teren wokół koksowni Orzegów, jak i sam budynek, zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Dotychczas m.in. oczyszczono ziemię dookoła
obiektu oraz zabezpieczono elementy dawnej koksowni.

Budynek
koksowni
oczyszczono
oraz
odbudowano
jego dach.
zabaw, łąka kwietna oraz zostaną ustawione ławki i leżaki. Będzie to więc z jednej
strony miejsce rekreacji, a z drugiej – pamięci o industrialnej historii Orzegowa.

Foto: UM Ruda Śląska

Grunt i wody podziemne wokół koksowni były zanieczyszczone z powodu
dawnej działalności obiektu. Dlatego
w pierwszej kolejności należało je oczyścić. – Dobiega końca kluczowa faza remediacji, czyli działań zmierzających do
usunięcia zanieczyszczeń ziemi spowodowanych działalnością dawnego zakładu.
W ten sposób gleba i wody gruntowe nie
będą już zagrażały środowisku oraz zdrowiu – tłumaczy prezydent miasta Grażyna
Dziedzic.
Ponadto ustabilizowana konstrukcyjnie
została wieża węglowa, odtworzono dach
obiektu, a także oczyszczono i pomalowano zbiornik smoły. W tej chwili trwa remont baterii koksowniczej. W przyszłości
powstanie tam taras widokowy.
Wszystkie obiekty wejdą w skład parku,
gdzie dodatkowo powstaną ścieżki dydaktyczne (historyczna i technologiczna), plac

Rewitalizacja ma zakończyć się w 2021
roku i w sumie kosztować będzie 21 mln zł,
z czego 85 proc. to unijne dofinansowanie.

JO
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Wakacyjne remonty
Ponad 1,7 mln zł będą kosztowały wakacyjne remonty w rudzkich placówkach oświatowych. W sześciu szkołach trwają prace związane
z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Dotyczą one m.in. adaptacji sal, wykonania nowych bądź remontu istniejących sanitariatów, czy modernizacji szatni. Do wyremontowanych oddziałów już od nowego roku szkolnego przyjętych zostanie
w sumie 419 dzieci.
Z nowym rokiem szkolnym łącznie
20 oddziałów przedszkolnych powstanie
w SP nr 27, SP nr 11, SP nr 3, SP nr 6,
SP nr 20 i SP nr 24. W Szkole Podstawowej nr 27 trwają roboty adaptacyjne dla
potrzeb trzech oddziałów przedszkolnych.
Wykonane zostaną nowe sanitariaty
oraz szatnie. Przewidziano również zabudowę dodatkowych schodów ewakuacyjnych. Nowe sale pomieszczą 64 dzieci.
Podobny zakres prac przewidziano
w SP nr 11, gdzie powstanie pięć oddzia-

łów, które przyjmą 101 dzieci. W SP nr 3
pięć sal zostanie przygotowanych do przyjęcia 107 dzieci, a w SP nr 6 powstaną
cztery oddziały dla 82 dzieci. Z kolei
w SP nr 20 powstanie jeden oddział dla
19 dzieci. Dodatkowo w SP nr 20 wykonane zostanie wyjście ewakuacyjne. Ponadto
w Szkole Podstawowej nr 24 powstaną
dwa oddziały przedszkolne dla 46 dzieci.
– Prace adaptacyjne wynikają przede
wszystkim z konieczności dostosowania
projektowanych oddziałów przedszkol-

nych do przepisów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
W SP nr 27 i SP nr 20 powstające oddziały przedszkolne będą integralną częścią szkół, w których się znajdują. W pozostałych placówkach oddziały stanowią
drugą siedzibę przedszkola. W SP nr 11
znajdą się oddziały MP nr 30, w SP nr 3
– oddziały MP nr 40, w SP nr 6 – oddziały
MP nr 44, a w SP nr 24 – oddziały MP nr 39.
IM

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, najem, znajdujących się w rejonie ulic: Halembskiej, Młyńskiej,
Makoszowskiej, Piotra Skargi z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Wilczej z przeznaczeniem pod
istniejący wybieg dla drobiu, Emilii Plater z przeznaczeniem pod istniejący parking i drogę dojazdową.

Zapach nie do zniesienia
Od połowy lipca nieprzyjemne zapachy uprzykrzają życie mieszkańcom dzielnicy Ruda.
Zgłoszenia dotyczą m.in. ulicy Magazynowej, Norwida, Szyb Powietrzny, Wawelskiej
oraz Słowiańskiej. W zakładach znajdujących się przy ul. Kokotek, gdzie zlokalizowano
źródło odoru, została przeprowadzona kontrola.
– Na zewnątrz upał, a my nie możemy
nawet otworzyć okna, bo do domu od razu
dostaje się nieprzyjemny zapach. Spacer,
wyjście do sklepu, czy do pracy to mordęga, bo nie można złapać tchu – zgłosił jeden z mieszkańców ulicy Magazynowej.
W związku z licznymi sygnałami oraz
zgłoszeniami władze miasta postanowiły
zarządzić kontrolę w zakładach, które
znajdują się przy ul. Kokotek w Rudzie.
Jej wyniki wskazują na to, że na razie pro-

blem został rozwiązany. – Źródłem tych
przykrych zapachów były odpady komunalne, które składowano na terenie firmy
Pre Zero. Firma nie zdążyła wywieźć
wszystkich śmieci do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a te pod wpływem ciepła zaczęły
wydzielać nieprzyjemne zapachy. Odpady
zostały usunięte – mówi Krzysztof Mejer,
wiceprezydent Rudy Śląskiej.
JO
OGŁOSZENIA

Serdeczne podziękowania Władzom Miasta,
Współpracownikom i Znajomym,
za złożone kondolencje, udział w pogrzebie
oraz za okazane wsparcie i słowa otuchy w trudnych chwilach
po stracie naszej Ukochanej Mamy

śp. Eryki Kurc

składają córki z rodzinami
Grażyna Dudzińska, Barbara Soluch, Izabela Kurc

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 11C/3,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie wygaszenia przez Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń S.A. zapożarowanego terenu w rejonie ulic:
Wysokiej, Bukowej, Glinianej i trasy N-S.
Spotkanie odbędzie się 10 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00
w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Glinianej 2.
Uwaga: W przypadku wystąpienia przeszkód spowodowanych pandemią
koronawirusa SARS CoV-2 termin spotkania może ulec zmianie.
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RUDA ŚLĄSKA

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Na odstrzał trzeba będzie poczekać

Dziki
żerują
m.in.
przy
ogródkach
działkowych
i śmietnikach.
W ostatnim czasie dziki pojawiły się
m.in. w okolicy ogródków działkowych
przy ul. Skośnej w Halembie oraz na zrewitalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja.
– Dziki nie tylko sobie spacerowały, ale
widziałam także, jak osoby, które wychodziły z działek, dokarmiały je, podrzucając
jedzenie – przekazała pani Monika, mieszkanka Halemby.

Foto: arch.

Otrzymaliśmy kolejne sygnały od Czytelników na temat dzików, które zwłaszcza wieczorami pojawiają się na ulicach
miasta oraz w miejscach ogólnodostępnych. Jest to problem, z którym Ruda Śląska boryka się od kilku lat. Do tej
pory przeprowadzany był cykliczny odstrzał zwierząt. Jak będzie w tym roku?

Jest to niestety powszechny problem.
Dziki zadomowiły się w mieście i przyzwyczaiły do żerowania właśnie tam, a nie
w lesie, gdzie powinno być ich naturalne
środowisko. Zwierzęta zapamiętały, w których miejscach mogą znaleźć jedzenie,
czyli m.in. w pobliżu ogródków działkowych oraz przy śmietnikach. Interesują je
miejsca, w których wyrzucane są np. przej-

rzałe warzywa i owoce lub skoszona trawa. Dziki wędrują od jednego punktu do
drugiego, a następnie powtarzają swoją
trasę.
Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest redukcyjny odstrzał dzików,
który dotyczy kilkudziesięciu sztuk. Jednak zwierzę te osiąga sprawność rozrodczą
po kilku miesiącach, a więc populacja dzików bardzo szybko się powiększa. Decyzja o ostatnim odstrzale redukcyjnym zapadła w lutym ubiegłego roku i dotyczyła
55 zwierząt. Odstrzał przeprowadzono
w listopadzie. Na razie to tyle, bo władze
miasta nie planują póki co podobnych
działań. – Informuję, że w budżecie  miasta
na  2020  r. brak jest środków finansowych
na zadanie dot. wykonywania odstrzału
redukcyjnego dzików – wyjaśnia Joanna
Szolc, zastępca naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska i Górnictwa UM Ruda Śląska.
Joanna Oreł

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 7/15,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. 1 Maja 320/12,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garażu
usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Szyb Zofii – garaż nr 5,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

TRANSPORT PUBLICZNY

Na przystankach pojawiły się tablice informacyjne

Na razie powstały na dwóch przystankach, ale docelowo będą w siedmiu miejscach. Chodzi o elektroniczne tablice informacyjne, które Zarząd Transportu Metropolitalnego instaluje w kolejnych miastach na Śląsku, w tym także w Rudzie Śląskiej.
szczególnych autobusów będą również wyświetlane – w razie potrzeby – najważniejsze komunikaty dot. zaplanowanych zmian
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej –
uzupełnia Michał Wawrzaszek.
Dodajmy, że do tej pory na przystankach miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii zainstalowano oraz oddano do
użytku ok. 180 tablic, a docelowo ma ich
być ponad pół tysiąca. Elektroniczne tablice informacyjne to część Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W jego
skład wchodzi także Portal Pasażera, poprzez który podróżujący transportem publicznych mają możliwość śledzenia
w czasie rzeczywistym wszystkich autobusów, trolejbusów i tramwajów kursujących po sieci ZTM.

JO

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem
będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej
wymienionych mieszkań:
1. Ruda Śląska 3-Godula, ul. Heleny Modrzejewskiej 14B/5, 1 pokój + kuchnia, I piętro, o powierzchni 28,00 m2, kwota wywoławcza 53.530,- zł (bez
c.o.),
2. Ruda Śląska-Wirek, ul. Alojzego Jankowskiego 16c/7, 3 pokoje + kuchnia,
II piętro, o powierzchni 60,60 m2 , kwota wywoławcza 142.370,- zł,
3. Ruda Śląska-Orzegów, ul. Konstantego Latki 6/13, 2 pokoje + kuchnia,
IV piętro, o powierzchni 50,64 m2, kwota wywoławcza 139.410,- zł.
Foto: JO

Na razie tablice w naszym mieście ustawione zostały przy przystanku Nowy Bytom Urząd Miasta (jedna tablica) oraz na
rynku w Kochłowicach (dwie tablice). Na
tym jednak nie koniec. – Plany obejmują
następujące lokalizacje (przystanki): Bielszowice Kopalnia, Chebzie Pętla, Godula
Plac Niepodległości, Halemba Kościół
i Wirek Ratusz – wylicza Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.
Na tablicach będą umieszczane komunikaty odnośnie tego, kiedy przyjedzie najbliższy autobus, czy tramwaj. Podawane
godziny mają uwzględniać opóźnienia na
trasie. Informacje będą wyświetlane po obu
stronach tablic i mają być bardziej widoczne w porównaniu do poprzedniej wersji tablic. Ponadto zostaną na nich zainstalowane
kamery. – Poza godzinami odjazdów po-

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Jedna z pierwszych tablic
elektronicznych ustawiona została
na przystanku przy Urzędzie Miasta.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11, wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Kampania społeczna

Bezpiecznie w plenerze
– mówi Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej. – Może to być powodem wielu wypadków, a konsekwencją tego są liczne urazy ciała, które często niosą za sobą bardzo poważne skutki dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego, aby zapobiec tym przykrym
zdarzeniom, postanowiliśmy włączyć się w kampanię i informować użytkowników skateparków i pumptracków,
w jaki sposób z nich korzystać – dodaje.

Kampania „Bezpieczny skatepark & pumptrack”
odbyła się w ponad 30 miejscowościach województwa
śląskiego, a jej pomysłodawcą jest Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Twarzą akcji został Dawid Godziek – jeden z najbardziej
utytułowanych zawodników BMX freestyle, należący
do światowej czołówki dyscyplin MTB Slopestyle
oraz BMX Dirt.
JO

Foto: JO

Podczas poniedziałkowej (3.08) akcji mundurowi
z Rudy Śląskiej zorganizowali konkursy, a także rozdawali gadżety oraz ulotki, na których wypisane zostały
zasady bezpieczeństwa. – Młodzi ludzie, którzy spędzają swój wolny czas w skateparkach, często nie mają odpowiedniego wyposażenia takiego jak kask czy ochraniacze oraz sprzętu przystosowanego do jazdy wyczynowej. Czasem także gubi ich brawura i brak umiejętności

Foto: JO

Foto: JO

Strażnicy miejscy oraz policjanci
przypomnieli dzieciom i młodzieży
o zasadach bezpieczeństwa, które
trzeba zachować podczas korzystania
ze skateparków, pumptracków i innych
miejsc przystosowanych do jazdy na
rowerach, hulajnogach, deskorolkach
czy rolkach. Spotkania w plenerze
odbyły się w Parku Strzelnica oraz na
osiedlu Kaufhaus w ramach
wojewódzkiej akcji „Bezpieczny
skatepark & pumptrack”.

WYWIAD

Foto: JO

Komary nie odpuszczają

Nie pozwalają posiedzieć wieczorem na
ogrodzie, spędzić spokojnie czasu nad
wodą, czy po prostu pójść na spacer.
Słowem, są wszędzie. W tym roku mamy
do czynienia z plagą komarów. O tym, jak
możemy sobie z nimi poradzić i czy
ukąszczenie tego owada może być groźne
dla naszego zdrowia, rozmawiamy
z dr n. med. Adą Rozewicz z Rudzkiego
Centrum Medycznego Szpakmed.
– Po ugryzieniu komara skóra robi się zaczerwieniona i swędzi. Aby zacząć rozmowę o tym, jak temu
zaradzić, wyjaśnijmy najpierw, dlaczego dochodzi
do takiej reakcji?
– Mamy do czynienia z reakcją alergiczną i zapalną.
W dużym uproszczeniu uwalniają się substancje prozapalne odpowiedzialne za zaczerwienienie i świąd. Odmiennie reagujemy na ukąszenia komarów – są osoby
bezobjawowe, nawet mogą nie wiedzieć, że zostały
ukąszone, u innych pojawia się wspomniane zaczerwienienie, świąd. W najcięższych przypadkach, na
szczęście niezwykle rzadko, dochodzi do wstrząsu, ale
nie obawiałabym się ostatniego powikłania. Naprawdę
jest niezwykle rzadkie. W swoim życiu zawodowym
z powikłaniem po ukąszeniu przez komara się nie spotkałam. Jest ono bardziej teoretyczne niż realne.
– U niektórych osób dochodzi do reakcji alergicznej. W jaki sposób możemy ją rozpoznać i czy należy
wówczas zgłosić się do lekarza?

– Jeżeli zaczerwienienie, świąd narasta, pojawiają
się trudności z oddychaniem (niezwykle rzadko), zawroty głowy, złe samopoczucie – warto skonsultować
się z lekarzem.
– Co możemy zrobić, żeby bąbel był mniejszy,
a dolegliwości mniej dokuczliwe?
– Warto po ukąszeniu przez komara miejsce to przemyć środkiem odkażającym. Można posmarować odpowiednią maścią – są dostępne w aptekach, jak również przyjąć lek przeciwhistaminowy – wiele z nich
kupimy w aptece bez recepty. Oczywiście warto powiedzieć farmaceucie, dla kogo ten lek. Nie wszystkie
leki można stosować u dzieci. W przypadku małych
dzieci lepiej skonsultować się z lekarzem przed podaniem leku.
– W jaki sposób możemy chronić się przed obecnie panującą plagą komarów, kiedy tradycyjne
preparaty zawodzą?
– Unikać miejsc, gdzie one występują częściej.
Oczywiście jest lato, nie zrezygnujemy z wakacji, ale
nawet nad wodą są miejsca, w których jest ich mniej.
Gdy nie możemy się przed nimi schronić, to oczywiście zasłaniajmy nogi, ręce, ubierajmy się przewiewnie w stroje, w których się nie będziemy pocić. Nasz
pot przyciąga komary. Wybierajmy jasne ubiory, a nie
ciemne. W domach stosujmy odpowiednie siatki
ochraniające, o jak najmniejszej średnicy oczek, żeby
owady nie mogły się przemieścić. Komary nie lubią
również olejków eterycznych np. zapachu wanilii czy
kocimiętki.
– Komary mogą być groźne dla naszego zdrowia,
czy jedyne czego możemy się obawiać to nieprzyjemnego swędzenia?
– W przypadku naszych krajowych komarów na
szczęście najczęstszym jedynym powikłaniem jest
świąd i zaczerwienienie. Rzadko można zarazić się dirafilariozą – chorobą pasożytniczą, atakującą głównie
psy i koty. Ta choroba przyszła do nas wraz z ociepleniem klimatu, jest rzadka, z reguły nasz układ immunologiczny świetnie ją zwalcza. W gorących strefach
klimatycznych, np. w Afryce, komary przenoszą wiele
chorób np. malarię, chorobę Denga, chorobę Zica, żółtą febrę i wiele innych. Jeżeli ludzkość nie zatrzyma

procesów ocieplania klimatu, to niestety nasze dzieci,
a wnuki na pewno, będą zagrożone tymi chorobami.
W Europie na południu Francji pojawił się już gatunek
komara tygrysiego przenoszącego groźne choroby,
wcześniej nieobecnego w tej strefie klimatycznej.
– Większym zagrożeniem dla nas są kleszcze. Co
powinniśmy zrobić, gdy zauważymy ukąszenie
– udać się do lekarza, czy samodzielnie usunąć
kleszcza?
– Można samodzielnie usunąć kleszcza. Najlepiej
specjalnymi kleszczykami, kartami, „niby-długopisami z pętelką” – wszystkie one są dostępne w aptekach.
Warto je mieć w domowej i podróżnej apteczce,
zwłaszcza jak wybieramy się z rodziną w zielone okolice. Nigdy nie wolno kleszcza wyciągać ręką, gnieść,
czy smarować tłuszczem. Ustawiamy narzędzie do
wyjmowania kleszcze prostopadle, chwytamy nim
kleszcza i jednym ruchem wykręcamy najczęściej
w lewo. Kleszcze zwykle wkręcają się w skórę, obracając w prawo.
– Po usunięciu kleszcza warto przyjmować zapobiegawczo leki bez względu na to, czy nasz organizm da jakieś objawy ukąszenia?
– Decyzję, czy zażywać leki, pozostawmy lekarzom. Wiele zależy od czasu, który minął, kiedy doszło do ekspozycji, objawów i wyników wykonanych
badań. Antybiotyki to nie cukierki, ich zażywanie może być szkodliwe.
– Kleszcze mogą przenosić m.in. kleszczowe zapalenie mózgu oraz boreliozę. Czy w związku
z tym powinniśmy przebadać się od razu po ugryzieniu?
– Nie należy natychmiast wykonywać badań w kierunku boreliozy. W diagnostyce boreliozy najczęściej
wykonuje się badania w kierunku poziomu przeciwciał. W pierwszym etapie metodą Ellisa, dopiero gdy
poziom przeciwciał jest podwyższony, należy wykonać tzw. test potwierdzenia, czyli zbadać poziom
przeciwciał w kierunku boreliozy metodą WesternBlott. Pragnę również nadmienić, że nie każdy poziom przeciwciał świadczy o aktywnym zakażeniu.
W diagnostyce tej choroby badamy poziom przeciwciał w dwóch klasach IgM i IgG. Te pierwsze, gdy są

podwyższone, świadczą o czynnej chorobie. W klasie
IgG, jeżeli są wysokie, to przede wszystkim świadczą
o naszej przeszłości, że mieliśmy kontakt z tym schorzeniem wcześniej. Diagnostyka boreliozy jest trudna. Często przeciwciała utrzymują się wiele lat po
wyleczeniu choroby. Dlatego leczenie i diagnostykę
pozostawmy lekarzom. Większość słyszała także
o rumieniu, który pojawia się po ukąszeniu przez
kleszcza. Rumień nie pojawia się natychmiast, lecz
po pewnym okresie, niekiedy dopiero po 5-6 tygodniach, niekoniecznie w miejscu ukąszenia, częściej
wcale. Gdy rumień się pojawi, wiemy niestety, że
mamy do czynienia z boreliozą. Jeżeli jednak opisywana zmiana się nie pojawi, to po tym okresie, należy
wykonać przeciwciała, o których mówiłam. Przed
odkleszczowym zapaleniem najlepiej zabezpieczyć
się poprzez szczepienie. Zwłaszcza powinny się zaszczepić osoby, które z racji wykonywanego zawodu,
miejsca zamieszkania lub stylu życia są bardziej narażone na ukąszenia kleszczy.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
REKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
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.
Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby.
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 uzyskaniu najlepszego kredytu gwarancja skuteczności – zadzwoń,
tel. 695-450-168.

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

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej Rodziny
choruje na serce – od dzisiaj możesz
leczyć się w gabinecie w Rudzie Śląskiej
przy ulicy Wawelskiej 7.
Oferujemy pełne spektrum nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej świadczone
przez ekspertów. ECHO serca, EKG, Holter, badanie snu, kontrole rozruszników!
Nie czekaj na zawał serca! Kwalifikacja kardiologiczna do szczepień na grypę
oraz NOWOŚĆ – panel badań Covid-19. Recepta na leki refundowane w tym dla
seniorów w cenie! Nie czekaj i zadbaj o siebie już teraz!
Więcej szczegółów na www.twojeserce-naszatroska.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza rokowania na sprzedaż trzech nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone
w dniach 3.12.2019 r., 10.03.2020 r. i 7.07.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląską są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi
:
– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”,
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-IVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-IVb”,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości
inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW
GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV księgi
figuruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska działki nr 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy
strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie posiadają dojazd
z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1297/1193 – 93.000,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 94.000,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 91.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone w rokowaniach zostaną powiększone o należny
podatek od towarów i usług.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1308/38 o powierzchni 996 m2, użytek R-V,
obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr
KW nr GL1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr
1308/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z
art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny
być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 174.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.09.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 02.09.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul.
Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska , Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00,
czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 1.09.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości :
– dla działki 1297/1193 - 4.700,00 zł,
– dla działki 1302/1193 - 4.700,00 zł,
– dla działki 1303/1193 - 4.600,00 zł,
z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka nr ….” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00,
czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie
z napisem „oferta – ul. Mierosławskiego, działka nr …”. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew.
2231.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

Rokowania odbędą się w dniu 8.09.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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VI Rudzki Półmaraton Industrialny za nami!

Foto: UM Ruda Śląska

Tegoroczna biegowa rywalizacja miała
odbyć się w sobotę 1 sierpnia o godz. 21.30,
jednak sytuacja epidemiologiczna w Polsce
nie pozwoliła na to, żeby bieg mógł być
przeprowadzony w tradycyjnej formie.
Stąd też pomysł na zorganizowanie zawodów w wirtualnej wersji. – Tak jak wszystkich, tak i nas, biegaczy zaskoczyły trudne
czasy. Cieszę się jednak, że organizatorzy
szybko przystosowali się do nowych warunków i powstał wirtualny Rudzki Półmaraton Industrialny. Dzięki temu mogłem
kontynuować tradycję startów w tym ciekawym biegu, jak również poczuć nić rywalizacji, bo jednak są wyniki, jest ranking.
Przyznam też, że dobrą pamiątką jest grawer na medalu. Nie doczytałem o tym w regulaminie, być może wtedy jeszcze bardziej
postarałbym się o wynik – mówi Jarosław
Piłat, który wystartował w „wirtualnej’ odsłonie półmaratonu.

Medale można było odebrać m.in. na
stadionie lekkoatletycznym w Rudzie Śląskiej.

– Rudzki Półmaraton Industrialny to już
nasza miejska tradycja, dlatego mimo wybuchu epidemii, nie wyobrażaliśmy sobie,
że w tym roku mógłby się nie odbyć – podkreśla August Jakubik, dyrektor biegu. –
Taka forma zawodów to dla biegaczy nowość, bo nie przeżywa się tych wszystkich
emocji wspólnie i nie czuje się prawdziwej
rywalizacji, ale i tak biegacze chętnie
wzięli w niej udział i udowodnili, że biegać
można zawsze i wszędzie – dodaje.

Zwycięzcą półmaratonu wśród mężczyzn okazał się Przemysław Basa, który
uzyskał czas 1:20:37. Drugi był Kamil
Goraus (1:23:16), a trzeci Marcin Bednarczyk (1:23:43). Z kolei rywalizację
wśród kobiet wygrała Anna Skupień
(1:32:17), druga była Urszula Szewczyk
(1:35:16), a trzecia Aneta Rajda
(1:36:10). Na dystansie 10 km najlepiej
zaprezentował się Michał Żelasko, drugi
był Paweł Sadzewicz, a trzeci Łukasz
Błaszczuk. W tej kategorii wśród kobiet
wygrała Aneta Rajda, druga była Monika
Bogacz, a trzecia Martyna Kwiatkowska.
Natomiast w nordic walking wśród mężczyzn na liście zwycięzców znaleźli się
kolejno: Michał Socha, Łukasz Duda
i Peter Klahr, a wśród kobiet: Elżbieta
Mikołajczyk, Agata Kubica i Aleksandra
Raczyńska (stan wyników z 4.08,
godz. 10).

Foto: UM Ruda Śląska

Prawie 300 zawodników wzięło udział w tegorocznej edycji Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Sportowcy sprawdzili swoje siły na
dystansie półmaratońskim, w biegu na 10 km oraz rywalizacji nordic walking. W tym roku to popularne wydarzenie przybrało wirtualną
formę. Uczestnicy biegali samotnie lub w małych grupkach, a swój wynik zarejestrowali na specjalnej platformie. Najlepsi na dystansie
półmaratońskim okazali się rudzianie – Przemysław Basa i Anna Skupień.

Biegacze pokonywali wybrany dystans w małych grupach lub samotnie.

Każdy z zawodników, który pokonał
wybrany dystans, po rejestracji za pomocą
specjalnego formularza musiał przesyłać
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
uzyskali najlepsze wyniki w poszczególnych biegach, przygotowane zostały puchary. Każdy z uczestników otrzymał też
pamiątkowy medal, na którym oprócz uzyskanego czasu, wygrawerowany został
Szyb Mikołaj, czyli jeden z rudzkich zabytków przemysłowych.
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Warto przypomnieć, że Rudzki Półmaraton Industrialny odbywa się w Rudzie
Śląskiej od 2015 r. zawsze na przełomie
lipca i sierpnia. W ubiegłym roku na dystansie półmaratońskim wśród mężczyzn
wygrał Marokańczyk Abderrahim Elasri,
natomiast wśród kobiet Węgierka Zita
Kacser. Z kolei najlepszymi rudzianami
okazali się Daria Mendecka i Arkadiusz
Połeć. We wszystkich dotychczasowych
edycjach Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego w biegu głównym i biegach towarzyszących wzięło udział 4500 uczestników. 1/3 z nich to mieszkańcy Rudy
Śląskiej.
AL

POZIOMO: 1 – dowód niewinności, 5 – stado wilków,
8 – radula, 9 – miasto nad Jeziorakiem, 11 – wprawa, biegłość, 12 – mit. gr. syn Tezeusza i Fedry, 15 – ziółko, gagatek, 17 – dawna moneta srebrna, 20 – uroda, 21 – ferryt,
pierw. chem., 24 – szlak, 25 – umartwianie się, 28 – miasto w pd. Białorusi, 29 – tajniki, sekrety, 32 – osioł azjatycki, 33 – szlam naniesiony przez wody rzeki, 36 – członek plemienia indiańskiego, 39 – sprawowanie opieki nad
kimś, 42 – jego stolicą Rabat, 43 – stado koni, 45 – zdrowe
warzywo, 46 – żywica tropikalna, 47 – długa bluza.
PIONOWO: 1 – miasto w Japonii, 2 – gat. wierzby,
3 – ojczyzna Odyseusza, 4 – stragan, 5 – razem z Sawą,
6 – gilza, 7 – naturalny barwnik, 10 – potrzebna do kąpieli,
13 – waza grecka, 14 – przylądek na Antarktydzie, 16 – negacja, 17 – surowy befsztyk, 18 – podzwrotnikowe pnącze, 19 – ewolucja narciarska, 21 – szton, 22 – Soﬁa, aktorka włoska, 23 – fertak, 26 – tytuł władców rzymskich,
27 – pustorożec z Chin i Birmy, 30 – suma pieniędzy,
31 – biblijny patriarcha, 34 – kwitnie tylko raz,
35 – w niej dętka, 37 – wsch. część Wysp Marshalla,
38 – fading, zanikanie fal radiowych, 40 – pięcioksiąg,
41 – rzepakowy, lniany, 44 – najniższy głos męski.
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 29” zapraszamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich” (pon.-pt. w godz. 8-14)
Elżbietę Krajewską. Prawidłowe hasło: „Niełatwo udawać
spokój”.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Przygotuj się na
jazdę bez trzymanki. Rozpoczyna się okres wielkich
życiowych zmian.
Byk – Zamiast się obrażać,
postaraj się na spokojnie wyjaśnić partnerowi, co Ci
w nim przeszkadza.
Bliźnięta – Czeka Cię ciekawa podróż, musisz tylko
podjąć właściwą decyzję
i ruszyć w drogę.
Rak – Sporo uwagi powinieneś poświęcić pracy.
Dbaj o swój autorytet i nie
zaniedbuj obowiązków.
Lew – Kiedy potrzeba jesteś nieugięta, a kiedy indziej elastyczna. Umiesz
się dostosować.
Panna – Nie trzymaj się za
mocno jednego planu i nie
rób nagłych rewolucji. Do
celu małymi kroczkami.

Waga – W miłości zapomnij
o dawnych urazach i nie ratuj nikogo na siłę. Porozumienie jest ważniejsze.
Skorpion – W ﬁnansach
pozytywne zmiany. Pieniądze przypływają lekko, nie
chowaj ich w skarpecie.
Strzelec – Stroń od używek
i fałszywych przyjaciół.
Zmiana siebie i swoich wartości wyjdzie Ci na dobre.
Koziorożec – Pamiętaj, aby
każdy dar przyjąć. Nie możesz niczego odrzucać, bo
obróci się to przeciw Tobie.
Wodnik – Twoim największym wrogiem jest Twoje
myślenie. Jeśli pokonasz lęk,
osiągniesz wielki sukces.
Ryby – Panuj nad emocjami
i nastaw się pozytywnie,
a dużo więcej osiągniesz.
Duży przypływ energii.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Opolska 6/2,
ul. Osiedlowa 4/3,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTARUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 5.08.2020 r. do dnia 26.08.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Sikorek, oznaczonej numerem
geodezyjnym 620/98 o powierzchni 195 m2, obręb Bykowina, zapisanej na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00018447/2, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 1MNI). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
30.000,00 zł.
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