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RAPORT O STANIE MIASTA

Władze Rudy Śląskiej
przedłożyły radnym
„Raport o stanie miasta
za 2019 rok”. Dokument
liczy prawie 400 stron,
do których dochodzi
jeszcze niemal 340 stron
załączników.
Nad tym obszernym
opracowaniem
przeprowadzona zostanie
debata, w której – po
spełnieniu określonych
warunków – głos będą
mogli zabrać także
mieszkańcy. Po dyskusji
podejmowana będzie
uchwała w sprawie
udzielenia lub
nieudzielenia prezydent
miasta wotum zaufania,
a następnie o udzieleniu
bądź nieudzieleniu
absolutorium. Sesja w tej
sprawie ma się odbyć
27 sierpnia.
– Opracowany przez nas raport to
kompendium wiedzy, które zawiera zestawienie najważniejszych danych
o sytuacji w rudzkim samorządzie
w 2019 roku – tłumaczy prezydent
Grażyna Dziedzic. – Dokument powstał na podstawie informacji przygotowanych przez wydziały urzędu i miejskie jednostki organizacyjne. Nie stanowi on oceny poszczególnych działań,
ale pokazuje w czytelny sposób fakty,
tak aby to mieszkańcy mogli sobie sami wyrobić opinię o stanie naszego
miasta. Raport to swego rodzaju sprawozdanie z pracy rudzkiego samorządu, którego zadania są bardzo szerokie
– od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację – wyjaśnia.
Raport składa się z pięciu części
(377 stron) oraz dwóch załączników
(335 stron). Część I dotyczy ogólnej
informacji o stanie finansów miasta.
Można się z niej dowiedzieć, że dochody ogółem zostały wykonane
w kwocie ponad 835,7 mln zł
(98 proc. planu), dochody bieżące wyniosły niemal 780,8 mln zł
(99 proc. planu), a dochody majątkowe 55 mln zł (85 proc. planu). – Niewykonane dochody majątkowe stanowią w przeważającej części dotacje
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Raport złożony. Jak ocenią go radni?

Dyskusja nad raportem odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miasta (27.08).
celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które w związku z trwającą procedurą
rozliczeniową wpłyną do budżetu
w następnym roku – tłumaczy Grażyna
Dziedzic.
Poziom wykonanych dochodów
z roku na rok wzrasta. W roku 2019
były one wyższe o ponad 65,3 mln zł
niż w roku 2018. Jeżeli chodzi natomiast o wydatki to ogółem w 2019 r.
wyniosły one ponad 824,5 mln zł
(95 proc. planu), z czego wydatki bieżące to prawie 720,3 mln zł (96 proc.
planu), a wydatki majątkowe niemal
104,3 mln zł (88,37 proc. planu).
W stosunku do poprzedniego okresu
wydatki w roku 2019 były większe
o prawie 25,8 mln zł, w tym wydatki
na wynagrodzenia wzrosły o kwotę
niemal 15,6 mln zł (najwięcej w dziale
oświata, edukacja i wychowanie).
Co ważne, w 2019 roku miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 60,5 mln zł, tym samym
spełniony został wymóg ustawy o finansach publicznych, który nakazuje,
by wydatki bieżące nie przewyższały
dochodów bieżących. – To najwyższy
wynik operacyjny od 2014 roku – podkreśla prezydent Dziedzic.
Oprócz ogólnych wyliczeń w zakresie dochodów i wydatków w opracowaniu zawarto również informacje
dotyczyące tego, w jaki sposób
na finanse gminy wpływają realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne.
– Szczególny nacisk kładziemy na te
projekty, które mają wpływ na ograniczenie wydatków bieżących. Przykładem tego mogą być inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków i wymiany oświetlenia, co w dłuższej perspektywie czasowej powinno zmniej-

szyć wydatki na energię i ogrzewanie.
Jednak efekt ten może zostać zakłócony przez rosnące ceny mediów – zaznacza Grażyna Dziedzic.
Wpływ inwestycji na dochody miasta Ruda Śląska można zobrazować za
pomocą tego, w jaki sposób zmieniły
się podstawy opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości. – Inwestujemy m.in. w infrastrukturę drogową, dzięki czemu stajemy się atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu
coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie swojej siedziby do naszego
miasta. Z kolei poprzez inwestowanie
w nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
stajemy się dobrym miejscem do zamieszkania, a to procentuje powstawaniem nowych budynków mieszkalnych.
Wszystko to sprawia, że rosną podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, a w konsekwencji wzrastają dochody do budżetu – tłumaczy
prezydent Rudy Śląskiej.
Dla przykładu warto podać, że podstawa opodatkowania w zakresie budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 28 tys. m2, zaś powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
wzrosła o 1 mln m2, co ma przełożenie
na wzrost dochodów w tym zakresie
o niemal 2,8 mln zł. Natomiast podstawa
opodatkowania w zakresie budynków
mieszkalnych wykazywanych przez
osoby fizyczne wzrosła o 74 tys. m2,
a w zakresie wykazywanych przez nie
gruntów pozostałych o 214 tys. m2 i z tego tytułu dochody wzrosły o niemal
257 tys. zł. – Te liczby dobitnie świadczą o tym, że Ruda Śląska się rozwija
– uważa Grażyna Dziedzic.

W II części raportu można znaleźć
dane dotyczące pracy prezydent miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. Dowiadujemy
się stamtąd m.in. o tym, że w 2019 roku prezydent miasta przyjęła w siedzibie magistratu 278 mieszkańców.
Z kolei zastępca prezydent miasta
ds. społecznych przyjął ich 219, zastępca prezydent miasta ds. zagospodarowania przestrzennego – 304, a zastępca prezydent miasta ds. gospodarki komunalnej – 444. Poza tym zorganizowano 16 ogólnodostępnych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta.
Autorzy opracowania zwrócili także uwagę na współpracę z Radą Miasta. W omawianym okresie radni złożyli 219 interpelacji i zapytań, z których 116 załatwiono pozytywnie, a na
103 odpisano negatywnie. W tym zakresie podjęto 149 działań.
Część III dotyczy realizacji polityk,
programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia
niskiej emisji oraz gospodarki niskoemisyjnej.
Poza tym ta część dokumentu zawiera dane dotyczące ludności miasta.
– Zaobserwowaliśmy, że Ruda Śląska
podlega tym samym trendom demograficznym, co pozostałe miasta Metropolii i całego województwa. W 2019 r.
odnotowaliśmy spadek liczby ludności, analizy porównawcze wskazują
jednak, iż sytuacja demograficzna
miasta jest lepsza, niż w większości

powiatów podregionu katowickiego
– tłumaczy Grażyna Dziedzic. Dodajmy, że według stanu na 30 czerwca
2019 r. Ruda Śląska liczyła 137 624
mieszkańców, w tym 71 171 kobiet,
a 66 453 mężczyzn.
Sytuację demograficzną miasta na
koniec grudnia 2019 r. zilustrowano
jeszcze liczbami dotyczącymi przyrostu naturalnego. W ubiegłym roku
w Rudzie Ślaskiej był on ujemny i wynosił – 255, przy czym liczba osób
urodzonych to 1265, a liczba osób
zmarłych to 1520.
W zakres tej części raportu weszła
jeszcze informacja o stanie mienia komunalnego gminy. Odnotowano przy
tym, że gospodarowanie majątkiem
odbywa się poprzez: 93 jednostki budżetowe, 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
1 samorządowy zakład budżetowy,
4 samorządowe instytucje kultury
i 1 Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto
wskazano, że miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach
prawa handlowego.
W dalszej części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji
budżetu obywatelskiego (część IV)
oraz realizacji uchwał Rady Miasta
Ruda Śląska (część V). – W okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
radni podjęli 281 uchwał, z których
274 zostały przekazane do wykonania prezydentowi miasta – mówi Grażyna Dziedzic.
Do raportu dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji
Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030, a także sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
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PROJEKTY UNIJNE

Unijne środki na edukację zawodową i samozatrudnienie

– Środki z Unii Europejskiej są szczególnie cenne teraz, kiedy pandemia koronawirusa wstrząsnęła gospodarką.
W obliczu tych trudności nie do przecenienia są działania, które przygotowują
uczniów do lepszego funkcjonowania na
rynku pracy, jak i kierowane są do osób
chcących założyć własną działalność
gospodarczą – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic.
Zespoły Szkół nr 1, 2, 3, 5 i 7 będą
realizować projekt „Nowoczesna kadra

W ramach
jednego
z projektów
będzie
można
otrzymać
pomoc
w założeniu
własnej
działalności.

– przedsiębiorczy uczeń w Rudzie
Śląskiej”. – Jest on skierowany
do 263 uczniów oraz 31 nauczycieli
kształcenia zawodowego z tych placówek – mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty w rudzkim
Urzędzie Miasta. – Przedsięwzięcie
jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb
przeprowadzoną jesienią 2019 roku
i zakłada organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i kursów
zawodowych dla uczniów. Natomiast
nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez
udział w studiach podyplomowych czy
kursach doskonalących – informuje.
Wartość projektu to 1 961 490 zł, a dofinansowanie wyniesie 1 863 415 zł.
Partnerem w realizacji wspomnianego przedsięwzięcia będzie Rudzka
Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
Sama RAR również aktywnie pozyskuje
środki unijne i właśnie przyznano jej
1 875 784,60 zł na wart 1 942 968 zł projekt z zakresu promocji samozatrudnienia, zatytułowany „Rozwój, firma, sukces!”. Adresowany jest on do 26 osób
powyżej 30. roku życia z subregionu
centralnego województwa śląskiego,
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie
prowadziły działalności gospodarczej
i które należą do poszczególnych grup:
osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, imigranci, repatrianci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, ubodzy pracujący oraz osoby

Foto: Pixabay

Do Rudy Śląskiej trafi
ponad 8 mln zł z funduszy
unijnych na wsparcie
szkolnictwa zawodowego
oraz promocję
samozatrudnienia.
Projekty, którym
przyznano
dofinansowanie
w rozstrzygniętych
ostatnio konkursach,
będą realizowane przez
pięć zespołów szkół
oraz instytucje otoczenia
biznesu – Rudzką Agencję
Rozwoju „Inwestor”
i Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości.

zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz cywilno-prawnych.
– Projekt polega na kompleksowym
wsparciu osób mających zamiar założyć
działalność gospodarczą – mówi Paweł
Knop, dyrektor Biura Projektów RAR
„Inwestor”. – Każdy z uczestników przejdzie szkolenia z zakresu rozpoczynania
i prowadzenia działalności gospodarczej,
otrzyma też jednorazowe finansowe
wsparcie inwestycyjne w wysokości
23 050 zł oraz dodatkowe wsparcie finansowe pozwalające pokryć bieżące wydatki
związane z działalnością przez okres
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości ok. 2800 zł netto miesięcznie – podaje. Nabór do projektu
przewidziany jest na październik 2020 r.
Rozpoczynanie działalności przez uczestników oraz otrzymywanie wsparcia finansowego planuje się od stycznia 2021 r.
W konkursie dotyczącym promocji
samozatrudnienia dofinansowanie przyznano również Śląskiemu Inkubatorowi
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. To aż
4 345 974,92 zł na projekt „Dotacja na
start w biznesie”, który w sumie kosztować będzie 4 498 473,17 zł. Jest on przeznaczony dla 63 uczestników z subregionu centralnego województwa śląskiego, powyżej 30. roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, ubogich pracujących
oraz imigrantów i reemigrantów, a także
osób odchodzących z rolnictwa w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca
2022 r. – Projekt obejmuje wsparcie
szkoleniowe na etapie poprzedzającym
założenie firmy, wsparcie oficera dotacyjnego przy technicznym wypełnianiu
biznesplanu, przyznanie środków finansowych na rozwój działalności, a także
finansowe wsparcie pomostowe przez
6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej – wylicza Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Warto dodać, że Inkubator podpisał
właśnie umowę na dofinansowanie projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie”,
przyznane w konkursie rozstrzygniętym
w czerwcu br. W tym przypadku unijne
środki wynoszą 1 696 505,88 zł. Celem
przedsięwzięcia jest złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw
w regionie poprzez wsparcie 30 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w okresie
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu. Udzielona zostanie im pomoc w nabyciu nowych
kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu
lub poszerzeniu posiadanych kwalifikacji i dostosowaniu ich do potrzeb lokalnego rynku pracy lub w podjęciu samozatrudnienia w okresie od 1 października
2020 r. do 30 września 2022 r. – Mówimy tu o wsparciu doradcy zawodowego,
pośrednika pracy, psychologa, warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniach zawodowych, szkoleniach na etapie poprzedzającym założenie firmy, przyznaniu środków finansowych na rozwój

działalności, a także finansowym wsparciu pomostowym przez 6 do 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności – zaznacza Joanna Sochacka.
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości
oraz Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” są spółkami miejskimi. W pierwszym przypadku miasto Ruda Śląska ma
100% udziałów, w drugim jest większościowym udziałowcem.
Władze Rudy Śląskiej od lat aktywnie
zabiegają o środki zewnętrzne. – Pieniądze z Unii Europejskiej to znaczące
wsparcie dla budżetu miasta. Dlatego
kładziemy duży nacisk na maksymalne
wykorzystanie możliwości ubiegania się
o dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – W tym roku
przyznano nam już dofinansowanie
o łącznej wartości prawie 6,7 mln zł, a nie
są do tego wliczane projekty spółek, jak
te Rudzkiej Agencji Rozwoju czy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów,
w których w sumie możemy otrzymać ponad 23 mln zł – dodaje.
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RUDA

– Sprawa ciągnie się już od lutego.
Interweniowaliśmy, gdzie się da
– i w spółdzielni, i w Urzędzie Miasta.
Zapowiedziano nam, że w lipcu zostanie przeprowadzona deratyzacja. Niestety szczury nadal są – zgłosiła pani
Janina, mieszkanka dzielnicy Ruda.

Szczury nie dają za wygraną
Spółdzielnia MGSM Perspektywa,
która zarządza pobliskimi budynkami,
zapewnia, że odszczurzanie przeprowadzane jest regularnie. – W lipcu
w związku z interwencją mieszkańców
przeprowadzona została deratyzacja
placyku gospodarczego przy ul. Jaśminów 11 przez wyspecjalizowaną
firmę P.U.H. „Karaś”, w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów deratyzacja została przeprowadzona wielokrotnie (protokoły pozabiegowe z dnia
02.07.2020 r., 06.07.2020 r., 14.07.2020 r.
oraz 24.07.2020 r.) – informuje Katarzyna Szczykutowicz, kierownik
Działu Kontroli i Analiz MGSM Perspektywa.
Dodatkowo zagroda została posprzątana przez firmę sprzątającą, usu-

nięto też pojemnik na odzież używaną
(PCK), pod którym – według ustaleń
spółdzielni – znajdowało się gniazdo.
Mieszkańcy twierdzą jednak, że działania te nic nie dały, bo szczury nadal
grasują w okolicy. Nie wiadomo więc,
czy w pobliżu nie ma kolejnych
gniazd. – Zostanie przeprowadzona
rekultywacja terenu w celu zlikwidowania dziur i tuneli w ziemi. W przypadku braku poprawy zostanie wprowadzony monitoring na obecność
szkodników placyku gospodarczego
polegający na montażu karmników deratyzacyjnych, kontroli zainstalowanych urządzeń i uzupełnianiu trucizn
przez wyspecjalizowaną firmę P.U.H.
„Karaś” – zapowiada Katarzyna
Szczykutowicz.
Joanna Oreł

Foto: arch. prywatne

Mieszkańcy skrzyżowania ulicy
Astrów, Jaśminów i Chabrów
w Rudzie od kilku miesięcy
mają problem ze szczurami,
które grasują w pobliskich
śmietnikach. Spółdzielnia
zapewniła, że w lipcu cztery
razy przeprowadzono akcję
odszczurzania. Mieszkańcy
zgłaszają jednak, iż to nie
rozwiązało problemu.

Nasza Czytelniczka nadesłała zdjęcie jednej
z akcji czyszczenia terenu przy śmietnikach.
OGŁOSZENIE

RUDA ŚLĄSKA

Łąki zamiast koszenia

Coraz więcej zgłoszeń
ze strony mieszkańców
dotyczy miejsc, gdzie nie
została skoszona trawa
w tym sezonie. Ograniczenie
koszenia to jedno z działań,
jakie miasto wprowadziło,
by walczyć z suszą.

Od tego czasu pojawiały się jednak
deszczowe dni, stąd pytania mieszkańców, kiedy miejskie tereny zielone
będą koszone zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. – Wprowadzone ograniczenia koszenia trawników nadal obowiązują, jednak koszenie odbywa się na większej liczbie terenów niż było to w okresie maj-czerwiec – wyjaśnia Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-

kaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Równocześnie w mieście powstało
kilka łąk kwietnych, co także ma na
celu przeciwdziałanie skutkom suszy.
Utworzono je w Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja (przy zjeździe z trasy N-S),
na hałdzie przy ul. Niedurnego (na
wysokości przystanku tramwajowego), w pobliżu stacji paliw na Chebziu oraz na rynku miejskim w Kochłowicach.
– Powierzchnia założonych łąk
kwietnych wynosi łącznie około
2500 m kw. – wyjaśnia Krzysztof Mikołajczak. – Na dziś nie planuje się
dalszego zakładania łąk kwietnych,
czynności te będą wysoce zależne od
możliwości finansowych w drugiej połowie 2020 roku oraz w 2021 r. – dodaje.

Joanna Oreł

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Anny Matury

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami urzędu miasta

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŻONY I MAMY
Anny Matury

Prosimy o przyjęcie kondolencji i wyrazów głębokiego żalu. Niech
trudnym chwilom towarzyszy wiara i nadzieja, że to bolesne
rozstanie nie jest końcem, ale początkiem...
Składają przyjaciele i współpracownicy
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

„Ludzie których kochamy,
zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Ze smutkiem informujemy, że 17.08.2020 r., przeżywszy ponad
90 lat, odszedł od nas mąż, ojciec, dziadek, pradziadek oraz wujek

TADEUSZ DOMŻALSKI
Bielszowiczanin

Foto: JO

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 20.08.2020 r.
o godz. 9.00 w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach,
a następnie ciało zostanie złożone na cmentarzu przy ul. Kokota.

Łąka kwietnia powstaje m.in. w pobliżu stacji paliw w Chebziu.

Pogrążona w żałobie Rodzina

Prezydent
Miasta
Ruda
Śląska
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni,
tj. od dnia 19.08.2020 r.
do dnia 09.09.2020 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 Gwareckiej,
oznaczonej numerami
geodezyjnymi: 1945, 1946,
1947, 1191/142, 1186/142
o łącznej powierzchni
5106 m2, obręb Kochłowice,
zapisanej na karcie mapy 4
oraz w księgach wieczystych
prowadzonych przez
Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod
numerami
KW GL1S/00018171/6
oraz KW GL1S/00010778/5,
która w drodze przetargu
nieograniczonego
zostanie sprzedana
z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Ruda Śląska (symbole
planu 21GP, 83U).
Cena wywoławcza (netto)
do przetargu wynosi
745.000,00 zł.
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BEZPIECZEŃSTWO

Foto: arch.

Od początku kwietnia do połowy sierpnia w całym kraju odnotowano już
ponad 260 utonięć. W województwie śląskim tego typu zdarzeń w tym
roku było 16 (do 11.08). Jeżeli chodzi o Rudę Śląską, to na szczęście nikt
nie utonął w trakcie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Natomiast gdy
tylko robi się cieplej, strażnicy miejscy kontrolują akweny w naszym mieście, by przestrzegać przez tego typu tragedią.

Strażnicy miejscy w miarę możliwości kontrolują rudzkie akweny.
mów, znalazły się potłuczone butelki.
Ponadto woda w tych miejscach nie
jest badana, a jej skład może być niebezpieczny dla naszego zdrowia. Często zdarza się też, że dorośli ludzie,
którzy kąpią się w tych akwenach, są
pod wpływem alkoholu. To wszystko
powoduje, że zagrożenie utonięciem
jest bardzo duże – podsumowuje.
W przypadku, gdy strażnicy przyłapią kogoś na kąpieli w niestrzeżonym
akwenie, gdzie obowiązuje zakaz,
wręczają „mandat zaufania”. Uprawnia on do wejścia na baseny kryte
w Rudzie Śląskiej.

JO

RADA MIASTA

Radni założyli nowy klub

W Radzie Miasta powstał nowy klub radnych. „Niezależni Rudzianie” to
czteroosobowa grupa radnych, których, jak zapowiadają, priorytetem
jest „działanie dla dobra miasta i jego mieszkańców bez zbędnych politycznych utarczek”.
Nowy klub został utworzony m.in.
przez radnych Marka Szymańskiego
i Łukasza Wodarskiego, którzy wcześniej należeli do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP. Natomiast
radni Roman Kubica i Rafał Wypior
nie przynależeli do żadnego. – Postanowiliśmy działać razem, bo lepiej
współpracować w ramach klubu niż
w pojedynkę. Chcemy wspólnie pracować dla dobra masta, bo na tym nam

zależy najbardziej i będziemy współpracować z każdym, kto też będzie
chciał działać w ten sposób – podkreśla Roman Kubica, przewodniczący
klubu „Niezależni Rudzianie”. – Stawiamy na samorządność, zrównoważony rozwój naszego miasta, ekologię,
działalność organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz pielęgnowanie śląskiej historii, kultury
i tradycji – dodaje.
JO
OGŁOSZENIE

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

Nie daj się oszustom!

W ostatnim czasie rudzcy policjanci odnotowali sporo zgłoszeń związanych z oszustwami metodą „na policjanta” oraz „na prokuratora”. Oszuści dzwonią do starszych osób i wyłudzają pieniądze, które często są dla seniorów oszczędnościami całego życia. Ponadto pojawiają się pierwsze oszustwa w związku z bonem turystycznym.
Dlatego stróże prawa apelują o ostrożność i przestrzegają przed podejrzanymi telefonami.
– Policja ani prokuratura nigdy nie
dzwoni do mieszkańców i nie prosi
o przekazanie pieniędzy, czy o pomoc
w jakiejś sprawie. Jeśli chce się z kimś
skontaktować, to wysyła wezwanie do
stawiennictwa na komendzie. Dlatego
wszelkie telefony osób, które podają
się za funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i proszą o przekazanie
pieniędzy, powinny być sygnałem, że
mogliśmy paść ofiarą oszustwa – zaznacza Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Rudzie Śląskiej.
Oszuści mogą telefonować do starszych osób i podszywać się pod członków rodziny, policjantów, funkcjonariuszy CBŚ lub prokuratorów. Scenariusz metody „na policjanta” może
być następujący: oszust dzwoni do
osoby starszej i podaje się za policjanta (wcześniej może też dzwonić jako
„wnuczek” lub inny członek rodziny,
który potrzebuje pieniędzy i nagle się
rozłącza). Później wymyśla przekonującą historię i dzwoni jeszcze raz,
mówiąc, że wcześniej dzwonił oszust
i aby go zatrzymać, potrzebne są pieniądze albo że rozpracowuje grupę
przestępczą i potrzebuje natychmiastowego wsparcia finansowego. W innym przypadku może powiedzieć
osobie, do której dzwoni, że jego lub
jej konto bankowe jest zagrożone atakiem hakerskim. Przedstawia przy
tym idealne rozwiązanie, żeby przelać
pieniądze na nowe konto, które jest
bezpieczne, bo założone przez policję.
Pomysłów, na które wpadają przestępcy, jest mnóstwo.
Kolejną popularną metodą oszustów jest metoda „na wnuczka”.
Oszust dzwoni do wybranej osoby
i podaje się za kogoś z rodziny. Rozmowę prowadzi w taki sposób, aby
się nie przedstawiać z imienia. Rów-

nocześnie stara się uzyskać od rozmówcy różne ważne informacje. Gdy
osiągnie efekt, najczęściej pada prośba o pomoc finansową, np. z powodu
porwania (natychmiast trzeba zapłacić okup), wypadku (spowodował go
„wnuczek” i musi od razu zapłacić,
inaczej będzie miał kłopoty i zostanie
wezwana policja) lub atrakcyjnego
zakupu (może to być prośba o określoną sumę do zakupu mieszkania po
okazyjnej cenie).
W ostatnim czasie przestępcy wymyślili kolejną metodę wyłudzania
pieniędzy. Jest to metoda „na drona”.
I chociaż w Rudzie Śląskiej nie odnotowano jeszcze kradzieży tą metodą,
warto dmuchać na zimne. Metoda „na
drona” polega na tym, że jeden ze
sprawców puka do drzwi, informując,
że na posesji ofiary wylądował dron
i prosi o pomoc w jego odszukaniu.
W czasie poszukiwań w ogrodzie, do
pustego domu wchodzi wspólnik
oszusta, który zabiera pieniądze, czy
biżuterię i inne wartościowe rzeczy.
Dlatego policjanci apelują o zachowanie ostrożności i żeby nigdy nie zostawiać otwartego domu i nie wpuszczać
obcych na podwórko. Podkreślają też,
żeby nie informować nikogo telefo-

nicznie o oszczędnościach, które mamy w domu lub jakie przechowujemy
na koncie. Nie wypłacajmy też z banku zbyt dużych kwot pieniędzy. Jeśli
mamy wątpliwości i podejrzewamy,
że coś jest nie w porządku, zadzwońmy do kogoś z rodziny. Zapytajmy
o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje.
Na tym nie koniec, bo niedawno
oszuści wymyślili nowy sposób „zarabiania” pieniędzy. Dzwonią do osób
w wieku od 40 do 80 lat i oferują specjalne vouchery urlopowe. Podają się
za pracowników Ministerstwa Rozwoju i zachęcają do skorzystania
z oferty. Fałszywe oferty, na które namawiają przestępcy, dotyczą np. czterodniowego pobytu w kurorcie, gdzie
trzy dni są darmowe, a za jeden dzień
trzeba zapłacić. Warunkiem otrzymania bonu na wakacje jest przelanie
pieniędzy na wskazany przez oszustów numer konta bankowego. Ministerstwo Rozwoju informuje jednak,
że jego pracownicy nie dzwonią do
nikogo ze „specjalną ofertą”, a bon,
który przysługuje dzieciom do 18. roku życia, można aktywować samodzielnie w systemie PUE ZUS.

AL

InwestycjE

Górnośląska w blasku LED-ów

Ulica Górnośląska ma nowe oświetlenie. Lampy LED zainstalowano na całej jej długości. Niedawno zakończyła
się inwestycja obejmująca montaż oświetlenia między skrzyżowaniami z ul. Katowicką i Gwarecką.
Lampy LED funkcjonowały wcześniej (od 2017 roku) na odcinku od
ul. Gwareckiej do ul. Tunkla. – Zakończona inwestycja została zrealizowana
w ramach czwartego etapu modernizacji oświetlenia ulic i miejsc publicznych w naszym mieście – poinformowała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Ulica Górnośląska to jedno
z ośmiu zadań w rozstrzygniętym już
przetargu, który obejmuje w sumie
694 oprawy. Obecnie trwają też dwa
kolejne postępowania na 943 i 644
opraw.
JO

Foto: UM Ruda Śląska

Bezpiecznie nad wodą

W miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, trzeba liczyć się z mandatem
w wysokości do 250 zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Jak
jednak podkreślają strażnicy – celem
corocznej akcji „Mandat zaufania” nie
jest karanie, lecz edukowanie. – Chcemy uświadamiać mieszkańcom, że kąpiel w akwenach, które nie są w żaden
sposób nadzorowane, jest bardzo niebezpieczna. W miejscach tych często
odbywają się różne spotkania, często
mówiąc wprost – dochodzi do libacji
– mówi Marek Partuś. – Może się więc
okazać, że tam, gdzie dzień wcześniej
ktoś kąpał się bez większych proble-

MIASTO | 19.08.2020

Oświetlenie ulicy Górnośląskiej zostało wymienione na całym jej odcinku.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Ostatni dzwonek na złożenie wniosku!

Chodzi o unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego”, poddziałanie
1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim”. Za jego

wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
– Dostaliśmy wiele sygnałów, głównie ze strony potencjalnych wnioskodawców, że wprowadzone obostrzenia
związane z pandemią koronawirusa

drugi oprócz spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych o środki mogą ubiegać się także samorządy. W tym roku
do rozdysponowania jest 50 mln zł.
– Takie były pierwotne plany, że
w tej, piątej edycji konkursu, pula
środków wyniesie 50 mln zł. Ale jeśli

W marcu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 Ruda Śląska otrzymała prawie 3,9 mln zł. To środki na 5 projektów
dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych – przy ul. Damrota 5,
Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2.
– Realizację większości tych zadań planujemy na 2021 r. W tym roku chcielibyśmy
jednak rozpocząć termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie
– zapowiada Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
spowodowały problemy ze skompletowaniem dokumentacji koniecznej do
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wychodząc więc naprzeciw tym prośbom zarząd Funduszu podjął decyzję
o przedłużeniu terminu składania wniosków – wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem dopiero po raz

zainteresowanie będzie tak duże jak do
tej pory, to nie wykluczamy jej podwyższenia – dodaje Tomasz Bednarek.
W poprzedniej edycji konkursu na
dofinansowanie termomodernizacji
budynków komunalnych zawarto
łącznie 70 umów z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, na kwotę ponad 169 mln zł dotacji. Wsparcie otrzymały 33 gminy

Foto: arch.

Do 28 sierpnia
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przedłużył
termin przyjmowania
wniosków w konkursie
na dofinansowanie
kompleksowej
termomodernizacji
wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych w naszym
województwie. Na ten cel
WFOŚiGW w Katowicach
przeznaczy 50 mln złotych.

W tym roku w Rudzie Śląskiej rozpocznie się termomodernizacja
budynku wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52.
z województwa śląskiego. Ogólna suma dofinansowania po czterech konkursach wynosi już ponad 245 mln zł.
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-

2020) to krajowy program wspierający
m.in. gospodarkę niskoemisyjną,
ochronę środowiska, przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu, transport
i bezpieczeństwo energetyczne. AP

Mobilne biuro o czystym powietrzu

Na miejscu będzie okazja do bezpośredniego spotkania mieszkańców
z ekspertami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, którzy doradzą
w kwestii wymiany kotłów centralnego
ogrzewania, montażu pomp ciepła, fotowoltaiki, okien, drzwi lub ocieplenia
dachu. Eksperci będą na wyciągnięcie
ręki, pomogą również w wypełnieniu
wniosku.

Harmonogram wizyt Mobilnego
Biura Programu „Czyste Powietrze”:
21.08.2020 r., Knurów, w rejonie Urzędu Miasta
przy ul. Niepodległości 7, godz. 14-17
21.08.2020 r., Gliwice, na terenie Parku Chopina
w pobliżu Palmiarni Miejskiej, godz. 9-13
22.08.2020 r., Zabrze,
dzielnica Mikulczyce, godz. 9-13
28.08.2020 r., Rydułtowy, rynek, godz. 9-11
29.08.2020 r., Katowice, rynek, godz. 9-13

– Chcemy dotrzeć do jak największej
liczby gmin i do jak najszerszej grupy
mieszkańców. Jeśli ten pilotażowy wakacyjny projekt się sprawdzi, to rozważymy
wprowadzenie wyjazdów Mobilnego Biura
Programu „Czyste Powietrze” na stałe.
Dostajemy bowiem sygnały, że jest wiele
osób, zainteresowanych wymianą starych
kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych
biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to
dla nich często zbyt duże obciążenie
– wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Spotkania w miastach województwa śląskiego odbywają się z zachowaniem
wszystkich zaleceń sanitarnych, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców. Dodatko-

wo od 3 sierpnia pod numerem telefonu
22 340-40-80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”. Konsultanci, obsługujący infolinię,
udzielają informacji o programie oraz wyjaśniają jego szczegóły, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Z infolinii można skorzystać zarówno przed
złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu.
Przypomnijmy, że celem Programu
Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i ko-

Program przewiduje dofinansowania na:
•
•
•
•
•
•
•

źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową).

tłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie

tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki
oszczędnościom finansowym.

Foto: Mirosław Cichy/WFOŚiGW

W trasę po województwie
śląskim 8 lipca ruszyło Mobilne
Biuro Programu „Czyste
Powietrze”. Jest to pilotażowy,
wakacyjny program, który
powstał z inicjatywy ministra
klimatu, Michała Kurtyki. Akcja
ta realizowana jest przez dwa
Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej – w Katowicach oraz
Krakowie. Na trasie biura
znalazły się m.in. ościenne
miasta (Zabrze i Katowice), gdzie
rudzianie mogą się poradzić.

10 sierpnia Mobilne Biuro
gościło w Pilicy.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/
wydzielonych lokali mieszkalnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem
szesnastu Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Budżet Programu to
103 mld zł.
AP
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KONTROLE

Za brak maseczki 500 zł kary

Kontroli można się spodziewać m.in. w autobusach.
Jeden z przypadków dotyczył kobiety, która nie miała maseczki, a która chciała dostać się do przychodni.
– Gdy usłyszała, że nie zostanie przy-

Strażnicy kontrolują także targowiska.

jęta, postanowiła powiadomić o tym
fakcie służby. Poczuła się potraktowana niesprawiedliwie. Skończyło się
oczywiście mandatem dla tej pani

KORONAWIRUS

Foto: JO

Większość mieszkańców w miejscach publicznych zakrywa się maseczką.
(30% wszystkich miejsc) w autobusach
miejskich (linie nr 147, 155, 230 i 255).
W związku z wejściem w życie ograniczeń sanitarnych wprowadzono także
zmiany w sposobie funkcjonowania rudzkiego Urzędu Miasta. W jednym pomieszczeniu może przebywać tyle osób,
ile jest stanowisk obsługi. Czynne są tylko główne wejścia do budynków. Na terenie całego Urzędu Miasta obowiązuje
bezwzględne przestrzegania wymogów
sanitarnych (zakrywanie ust i nosa, de-

zynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu
społecznego zarówno w biurach, jak i na
korytarzach).
Jednak nie wszyscy mieszkańcy zgadzają się z wprowadzonymi obostrzeniami. W niedzielę (16.08) na rynku
w Nowym Bytomiu zorganizowano akcję
pod hasłem „Odwołujemy plandemię.
Zdejmij maskę”. Jej uczestnicy m.in. wyrażali swój sprzeciw wobec obowiązku
zakrywania twarzy i ust.

Joanna Oreł

Foto: JO

Od soboty (8.08) m.in. w naszym mieście obowiązuje nakaz zakrywania ust
i nosa także na zewnątrz. Wprowadzono
również limity osób w restauracjach oraz
siłowniach. Obostrzenia wróciły też do
kin. W kinach tzw. powiatów czerwonych
ma być dostępne co czwarte miejsce. Ponadto wydarzenia sportowe nadal mogą
być organizowane, ale bez udziału publiczności. Na uroczystościach rodzinnych (m.in. weselach) może się spotykać
nie więcej niż 50 osób. Z kolei w kościach
może przebywać nie więcej niż 50 proc.
obłożenia, a na zewnątrz – do 150 osób.
Ponadto wprowadzono limit pasażerów

Życie w „czerwonej strefie”

Foto: JO

Mija drugi tydzień, odkąd
Ruda Śląska znajduje się
w tzw. czerwonej strefie. Na
razie nie wiadomo, jak długo
będzie ona obowiązywać.
Dobra informacja jest taka,
że z dnia na dzień rośnie
liczba ozdrowieńców
w naszym mieście.

Foto: UM Ruda Śląska

– Nie spotkaliśmy się z osobami,
które nie wiedziały o obowiązku noszenia maseczek także na zewnątrz.
Większość przypadków dotyczy sytuacji, kiedy ktoś uważa, że nie musi zasłaniać ust i nosa, ponieważ jest to
środek ochrony nieadekwatny do zagrożenia. To oznaka protestu, a nie
braku informacji – mówi Marek Partuś, komendant Straż Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Foto: UM Ruda Śląska

W środkach komunikacji
miejskiej, na targowiskach
oraz w sklepach trwają
kontrole przestrzegania
nakazu noszenia maseczek.
Prowadzili i prowadzą je
nadal strażnicy miejscy
oraz rudzkie służby
sanitarne. Trzeba liczyć się
z karami, bo za brak
maseczki grozi mandat
w wysokości do 500 zł.

W niedzielę na rynku odbyło się spotkanie
pod hasłem „Odwołujemy plandemię”.

W związku z tym, że część uczestników akcji nie miała
nałożonych maseczek, interweniowała policja.

i dalszymi czynnościami ze strony sanepidu – wyjaśnia Marek Partuś.
W przypadku braku maseczki grozi
nam upomnienie, mandat w wysoko-

ści do 500 zł lub skierowanie wniosku
do sądu o ukaranie m.in. w przypadku
odmowy przyjęcia mandatu.

Joanna Oreł
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– Koronawirus dla każdego z nas był
w pierwszych tygodniach czymś nowym i nieznanym. Jak przeszliśmy przez ten czas?
– Wszystko, co nowe i nieznane, a na dodatek
gdy słyszymy na ten temat mnóstwo niesprawdzonych informacji, jest trudne i wywołuje silne
reakcje. Koronawirus w pierwszej fazie był
przyczyną niepewności oraz skrajnych emocji
u wielu z nas. Z jednej strony mieliśmy osoby
zlęknione, a z drugiej – frakcję osób, które podchodziły bardzo ostrożnie do pojawiających się
informacji na temat faktycznego zagrożenia. Teraz najgorsza jest sytuacja, w której spotykają
się osoby nastawione bardzo lękowo i są jeszcze
na pierwszym etapie oswajania się z koronawirusem z osobami, które uznały, że na tyle sobie
dobrze radzą, że mogą pewne obostrzenia potraktować luźniej. To może powodować różne

Czas, aby nabrać sił
niepotrzebne tarcia między osobami. Dla nas jako pracowników służby zdrowia najważniejsze
było to, aby wiedzieć, jak należy zachować się
w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszym zakażonym pacjentem. Tutaj najważniejsze były i są procedury. Każdy kolejny zakażony
pacjent sprawiał, że personel wiedział i nadal
wie, co należy zrobić. Podobnie jest z nami,
funkcjonującymi w przestrzeni społecznej. Powoli przyzwyczailiśmy się do tego, że wychodząc z domu, należy przyjąć pewne zasady bezpieczeństwa. To od nas zależy, czy będziemy
przestrzegać obostrzeń, które narzucono, czy też
będziemy ustalać własne zasady. Tak samo, jak
w pracy mamy procedury, tak i w życiu, powinniśmy ich przestrzegać, szczególnie w sytuacji
niepewnej, potencjalnie zagrażającej.
– Koronawirus dotknął m.in. gospodarkę.
Pojawia się więc niepewność o przyszłość...
– W modelach kryzysowych mówi się o czymś
takim jak moment „spiętrzenia się trudności”.
Najpierw pojawia się stresor, który potraﬁmy
nazwać i z którym potencjalnie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Może jednak dojść do sytuacji, kiedy nakłada się na to wszystko kryzys
zawodowy i osobisty. Koronawirus sprawił, że
w relacjach rodzinnych, zawodowych odżyło
dużo uśpionych konﬂiktów. W sytuacji nagromadzenia się trudności może dochodzić do
„przeciążania się systemu”. Możemy doświadczać przejściowych zaburzeń w codziennym
funkcjonowaniu, wybuchów silnych emocji,
uczucia bezsilności, braku wiary w poradzenie

sobie z kryzysem. Od naszej wytrzymałości zależy to, jak będziemy sobie radzić w tego typu
sytuacjach. Istotne jest także to, co osoba przeżywająca kryzys dostaje od innych, czyli od państwa, od pracodawcy, od najbliższych. Jakie realne wsparcie otrzymuje. Jeżeli pojawia się adekwatna pomoc z różnych stron, to zawsze jest
łatwiej sobie poradzić, nawet z najtrudniejszą
sytuacją.
– Co więc możemy zrobić właśnie teraz, dla
siebie i dla innych? Planować, jak sobie poradzimy, gdy przyjdzie druga fala koronawirusa?
– Wiemy, co nas czeka i ten lęk przed drugą
falą, jest lękiem realnym, którego nie należy
dyskredytować. Ludzie najbardziej boją się kolejnego „lockdownu” i powrotu do funkcjonowaniu w zamknięciu. U wielu osób wzbudza to
nie tylko lęk, ale także agresję. Dlatego korzystajmy z tego czasu, kiedy jest dobrze, bo wiemy, co jest naszym zagrożeniem w przyszłości.
To czas, kiedy powinniśmy nabierać sił, aby
mieć je do mierzenia się z kolejnymi przeciwnościami losu. Gdy są dobre dni, to trzeba je celebrować. Spotykajmy się więc z osobami, w towarzystwie których czujemy się dobrze. Postawmy granicę tym znajomym, którzy „ciągną nas
w dół”. Skupmy się na zajęciach, które do tej pory sprawiały nam przyjemność. Każda aktywność ﬁzyczna przynosi pozytywną energię dla
ciała i odrywa nas od trosk. Nie rozmawiajmy
wyłącznie o koronawirusie i o problemach zawodowych. Wyjście z domu, pójście na spacer,

Foto: JO

Choć trwają wakacje i część osób
beztrosko spędza urlop, niemal
pewne jest to, że na jesień czeka
nas druga fala koronawirusa, na co
wskazuje m.in. wyższa liczba
potwierdzonych zachorowań
w naszym mieście. Jak poradziliśmy
sobie z tym pierwszym etapem
epidemii i co możemy zrobić, by
nabrać sił na kolejne miesiące?
Między innymi o tym rozmawiamy
z dr Michaliną Ilską, psychologiem
ze Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej.

wyjazd w ładne miejsce. To są drobnostki, ale
dzięki nim zbudujemy naszą emocjonalną siłę na
przeżycie gorszego czasu. Człowiek jest jednostką, która przyzwyczai się nawet do najgorszych warunków. Natomiast potrzeba na to czasu. Tym bardziej że z koronawirusem musimy
nauczyć się żyć, dopóki nie zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

POMOC MATERIALNA I FINANSOWA
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
za 1 863 229,22 zł
DOFINANSOWANIA:
Śląsko-Zagłębiowska Metropolia
742 895,20 zł
W tym: respirator, tomograf komputerowy
Pulmovista, aparat RTG, zestaw endoskopowy,
bronchoskop, deﬁbrylator, kardiomonitory,
zamgławiacze, ssaki próżniowe
Województwo śląskie
506 765,00 zł
W tym: aparat USG wielofunkcyjny, kardiomonitory,
sterylizator, skaner RTG, agregat prądotwórczy
Śląskie Pomaga
6 902,48 zł
W tym: ssaki próżniowe

DAROWIZNY MATERIALNE
Ministerstwo Zdrowia
162 168,85 zł
W tym: kombinezony ochronne, maski, środki
do dezynfekcji, rękawice, okulary ochronne

Śląski Urząd Wojewódzki
153 345,02 zł
W tym: kombinezony ochronne, maski, przyłbice,
rękawice, okulary, środki do dezynfekcji, fartuchy,
czepki, buty
Urząd Miasta Ruda Śląska
151 859,97 zł
W tym: odczynniki Covid-19, kamera
termowizyjna, łuki do dezynfekcji
Wielka Orkiestra Świątecznej
35 339,16 zł
Pomocy
W tym: maski chirurgiczne, kombinezony
ochronne, przyłbice, płyny do dezynfekcji
Śląska Izba Lekarska
31 219,51 zł
W tym: kombinezony ochronne, maski, okulary,
przyłbice

FIRMY PRYWATNE I FUNDACJE
36 899,04 zł
Massmedica SA, Pﬁzer Polska Sp. z o.o., Servier
Polska SA, Polska Grupa Górnicza SA, Chiesi
Poland Sp. z o.o., Budosprzęt Sp. z o.o., Warsztat
Miejski w Gliwicach, PKO Bank Polski SA, Suport
Sp. z o.o., PWS Konstanta, Szwadrat Szymon
Szklarski, Fundacja Armia Przyjaciół Ruda Śląska,
Famur SA, Tradex Michał Gąsiorowski-Kutyła.
W tym: maski chirurgiczne, płyny do dezynfekcji,
kombinezony ochronne, przyłbice, rękawice,
okulary, środki czystości, kamera termowizyjna
Osoby ﬁzyczne
35 834,99 zł
(w tym grupa Radzi Rudzie)
W tym: maski, rękawice, środki czystości, środki
dezynfekcyjne, przyłbice, ciśnieniomierze

www.wiadomoscirudzkie.pl
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KRZYŻÓWKA
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POZIOMO: 1 – miasto nad Notecią, 5 – herb polski,
8 – internat, 9 – radula, 11 – nieobecność ucznia na lekcjach, 12 – oklaski, 15 – ostraka, w staroż. skorupka gliniana, 17 – kloc, 20 – tkanina z wełny czesankowej, 21 – frywolny taniec, 24 – mit. gr. córka Tantala, 25 – wytrawna
wódka, 28 – brzegowiec, ssak z rzędu syren, 29 – podatek
pośredni, 32 – biały w kinie, 33 – człowiek surowych zasad, 36 – blaszki kostne w kościach długich, 39 – bukolika,
idylla, 42 – mit. gr. piekło, 43 – duch w religii indyjskiej,
45 – ptak drapieżny, 46 – tkanina ścienna, 47 – gorzknik,
surowce zielarskie.
PIONOWO: 1 – brutto minus tara, 2 – cyrk lodowcowy,
3 – lęk, 4 – nowicjusz, 5 – wyspa indonezyjska, 6 – wafel
z masą orzechowo-miodową, 7 – nacja, 10 – czop, zatyczka, 13 – ozdoba architektoniczna, 14 – członek jury,
16 – legendarna dynastia chińska, 17 – naszyjnik z pereł,
18 – pęta, 19 – środek cyrku, 21 – płaz bezogonowy,
22 – dziewięcioosobowy zespół muzyczny. 23 – niemoc
psychiczna, 26 – masa plastyczna, 27 – norma, reguła,
30 – maksyma, motto, 31 – antonim dobra, 34 – roślina
ozdobna, 35 – odmiana pszenicy, 37 – rysa, 38 – mit. ind.
przyrodni brat Buddy, 40 – sanitarka, 41 – dwukołowy wóz
u nomadów, 44 – wymarły ptak.
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 30” zapraszamy do redakcji
„Wiadomości Rudzkich” (pon.-pt. w godz. 8-14) Elżbietę
Szulik. Prawidłowe hasło: „Gdzie zgoda tam siła.”.

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Przestań bujać
w obłokach, codzienne
obowiązki mogą Cię sprowadzić na ziemię.
Byk – Jeśli chcesz zmienić
pracę, to najlepsza pora.
W nowej ﬁrmie rozwiniesz
skrzydła.
Bliźnięta – W małżeństwie
renesans uczuć. Dla samotnych szansa na spotkanie
miłości życia.
Rak – Będziesz chciał
wprowadzić wiele zmian.
Uda się zrealizować tylko
kilka z nich.
Lew – W ﬁnansach poprawa i to na tyle znacząco,
że stać Cię na świetne wakacje.
Panna – Spokój i harmonia. Czas na głębszą reﬂeksję, docenisz rodzinne ciepło.

Waga – Odezwą się zbagatelizowane dolegliwości.
Ale gdy zadbasz o zdrowie,
wszystko minie.
Skorpion – Czas na nieprzyjemne dyskusje. Ale
pesymizm nie zagości długo w Twoim sercu.
Strzelec – Wróć do starych
planów. Czas na rachunek
sumienia. Rozgrzeszenie
otrzymasz.
Koziorożec – Wyjedź na
urlop z przyjaciółmi. Potrzebna Ci jest dobra, beztroska zabawa.
Wodnik – Masz szanse na
spełnienie marzeń. Los będzie Ci zsyłał życzliwych
ludzi.
Ryby – Pojawią się pewne
przeszkody, ale ich pokonanie wprowadzi ład i porządek.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

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

| POLECAMY
Natalia Bieniek

Elżbieta Jodko-Kula

Dom sekretów

Zanim zamkniemy drzwi

Dawne, od lat skrzętnie zatajane sprawy, wychodzą na światło
dzienne…
Stara kamienica w centrum Łodzi skrywa niejedną tajemnicę.
Przekonują się o tym jej lokatorzy, kiedy podczas prowadzonego
przez Filipa – właściciela odziedziczonego po ciotce mieszkania
– remontu dochodzi do niesamowitego odkrycia. Dorota, młoda
absolwentka wydziału historii łódzkiego uniwersytetu, próbuje
wyjaśnić zagadkę porażającego znaleziska za ścianą. Powracają
wspomnienia o ludziach, którzy tu niegdyś żyli, odżywają dramatyczne wydarzenia sprzed wielu lat.
Przenosimy się do Łodzi lat trzydziestych ubiegłego wieku,
poznajemy dawnych mieszkańców kamienicy, jej właścicieli Sarę
i Samuela Goldmanów, dumną córkę fabrykanta Annę Wilhelminę, dawnego carskiego żołnierza Siergieja oraz wróżkę Jadwigę
Królową, zwaną Królową Żabą, a także wiele innych osób. Wszyscy oni spotykali się na jednym podwórku, kochali się i nienawidzili, kłócili i godzili.

Opowieść o rodzinnych tajemnicach, trudnych emocjach i rozliczeniach z przeszłością.
Psychologiczno-obyczajowa historia zwykłych ludzi – małżeństwa Olgi i Karola, ich dorosłej córki Marty i jej męża Maćka.
Skupiona na sobie, surowa i apodyktyczna Olga, pełna złości
i pretensji, gardzi mężem, który kiedyś dopuścił się zdrady. Relacja matki i córki też do łatwych nie należy. W wiecznych kłótniach
i potyczkach słownych nie mogą znaleźć wspólnego języka. Marcie
bliżej do ojca, o co Olga od lat jest zazdrosna.
Związek Marty i Maćka też ma swoje problemy.
Brzmi znajomo? Powinno, bo odwieczny problem zazdrości
i rywalizacji to istotny element życia, nawet w najbliższej rodzinie.
Wszyscy bohaterowie walczą z własnymi demonami, a zmagania te
prowadzą ich na skraj śmieszności i absurdu.
Czasem jednak w życiu tak się dzieje, że w utarte, coraz głębsze
koleiny wdziera się coś nieoczekiwanego, co sprawia, że zachodzą
zmiany, których nikt się nie spodziewa.
OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Zwycięzcy półmaratonu nagrodzeni!

Foto: UM Ruda Śląska

W ubiegłym tygodniu
na Burloch Arenie odbyło
się wręczenie medali
i pucharów dla najlepszych
zawodników tegorocznego
Rudzkiego Półmaratonu
Industrialnego.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Przypomnijmy, że ze względu na
epidemię rywalizacja odbyła się wirtualnie. Uczestnicy biegali samotnie
lub w małych grupkach, a swój wynik
rejestrowali na specjalnej platformie.
W półmaratonie pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej kobiet wywalczyła Anna Skupień z czasem
01:32:17, natomiast wśród mężczyzn
zwyciężył Przemysław Basa z czasem
01:20:37. Na dystansie 10 km w biegu
zwyciężył Michał Żelasko z czasem
0:39:09, a wśród kobiet Aneta Rajda
z czasem 0:42:54. W konkurencji nordic walking wśród kobiet najlepsza
była Elżbieta Mikołajczyk, a wśród
mężczyzn Michał Socha.
Przed środową (12.08) uroczystością wręczenia medali zwycięzcom
półmaratonu, można było sprawdzić
się w teście Coopera. Najdłuższy dystans, który został osiągnięty podczas
12-minutowego biegu, to ponad
3,4 km. Taki wynik uzyskał Marcin
Bednarczyk. Drugie miejsce zajął Łukasz Kurzeja, który przebiegł 3156 m,
a trzecie Tomasz Kulpok z wynikiem
3118 m.
JO

Piłka nożna

Piłkarze Grunwaldu musieli
uznać wyższość w spotkaniu
z juniorami starszymi Piasta
Gliwice. W sobotę (8.08)
zawodnicy z Gliwic, którzy
wchodzą w skład drugiego
zespołu seniorskiego,
pokonali „zielonych”
na ich własnym boisku.
Zawodnicy z Gliwic skorzystali
z błędów, które popełnili piłkarze
Grunwaldu i wygrali 6:1. W pierwszej
połowie spotkania zawodnicy z Halemby starali się walczyć z zawodnikami Piasta, jednak druga połowa była
słabsza. Przyjezdni wyszli na prowadzenie już w 9. minucie gry. Konrad
Stisz wystartował do zagrania własnego obrońcy, uciekł Jakubowi Wojtaczce i przelobował wychodzącego Eryka
Lomanię. Dziesięć minut później do
wyrównania doprowadził Dariusz Kot,
po skutecznie wykonanym rzucie karnym za zagranie ręką obrońcy, po
strzale z rzutu wolnego Wojciecha Jankowskiego. Po chwili było już 1:2. Da-

Piast pokonał Grunwald
Grunwald Ruda Śląska 1:6 Piast Gliwice (1:2)

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Tylnej,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 8491 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Goduli przy ul. Tylnej, stanowiąca działkę nr 1114/48, obręb Orzegów, karta mapy 3, użytek N, KW nr GL1S/00008936/4 -dział III i IV ww. księgi
są wolne od wpisów.
Przetargi, które odbyły się w dniach 19.02.2020 r., 5.05.2020 r. oraz
14.07.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów (symbol planu P1).
Zbywana nieruchomość jest położona w sąsiedztwie terenów przemysłowych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ogródków działkowych, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest gęsto porośnięta drzewami
i krzewami; na działce występują nierówności terenu.
Ww. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Tylnej.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 424.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od
towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości
(aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Rokowania odbędą się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 21.09.2020 r.
dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 21.200,00 zł, przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki 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 (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału
w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający rokowania ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

„Zieloni” przegrali podczas meczu rozegranego u siebie.
wid Piwczyk otrzymał podanie
w uliczkę w pole karne i trafił do siatki.
Zawodnik mógł podwyższyć wynik
przed przerwą, ale z jedenastki uderzył
obok bramki.
Po przerwie gliwiczanie stworzyli
trzy okazje. Jednak raz piłka zatrzymała się na słupku. Z kolei w 68. minucie
goście z kontry zdobyli gola (4:1).

W 86. minucie Karol Ostrowski wybijając piłkę, trafił w napastnika, który
wpadł z piłką w pole karne i został zahaczony przez Eryka Lomanię. Sędzia
wskazał na „wapno”, a pewnym egzekutorem był Oskar Wala. W doliczonym czasie gry rudzian „dobił” Patryk
Góra, który zdobył drugą bramkę.

AL

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wykazów nieruchomości gruntowych, których części zostaną oddane
w trybie bezprzetargowym w najem na czas oznaczony do trzech lat
z przeznaczeniem pod istniejące garaże przy ul. Robotniczej, Okopowej
i Alojzego Jankowskiego oraz w dzierżawę na czas oznaczony do trzech
lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne przy
ul. Kochłowickiej 144 i 1 Maja 282.

www.wiadomoscirudzkie.pl

12

OGŁOSZENIA | 19.08.2020

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 09.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5071/319 o powierzchni
666 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00014840/9, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5089/318 o powierzchni
727 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00006656/3, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 144.000,00 zł.

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 154.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5083/319 o powierzchni
587 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00028660/4, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 128.000,00 zł.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
19.08.2020 r. do dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3,
w której udział wynoszący 1/27 część zostanie sprzedany
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 30.000,00 zł.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śląska
ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37
REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/
fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na:
wykonanie
termomodernizacji
budynków przy
ul. Szyb Powietrzny 1,
Chorzowskiej 27
oraz wykonanie
remontu balkonów
wraz z uzupełnieniem
ocieplenia budynku przy
ul. Chorzowskiej
23, 25, 29 w zasobach
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie
Śląskiej ul. Magazynowa 12 do
dnia: 3.09.2020 r. do godziny
8.30 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali
nr 317 w dniu 3.09.2020 r.
o godzinie 9.00.
Wykonawca
przystępując
do przetargu obowiązany jest
wnieść wadium przetargowe
w kwocie: 10.000,- PLN/zadanie.
Pracownikiem uprawnionym
do kontaktów z oferentami jest
pracownik Działu Technicznego.
Zamawiający zastrzega sobie
prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez
podania przyczyny.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5086/319 o powierzchni
1890 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00028660/4, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni  5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
oznaczonej numerem geodezyjnym 5047/323 o powierzchni 662 m2,
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00031378/4, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana
łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni
5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 320.000,00 zł.

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 145.000,00 zł.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5058/321 o powierzchni
1731 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00027865/4, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
oznaczonej numerem geodezyjnym 5045/323 o powierzchni 771 m2,
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00031378/4, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka zostanie
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 304.000,00 zł.

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 165.000,00 zł.

OGŁOSZENIA | 19.08.2020

Prezydent
Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r.
do dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy
Stanisława Nabzdyka, oznaczonej
numerem geodezyjnym 5046/323
o powierzchni 657 m2, obręb
Bielszowice, zapisanej na
karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00031378/4,
która w drodze przetargu
nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda
Śląska (symbol planu MN2).
Przedmiotowa działka zostanie
sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej
stanowiące całość gospodarczą
działki o łącznej powierzchni
5766 m2, oznaczone numerami
geodezyjnymi:
– 5096/318
o powierzchni 1862 m2,
KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2,
KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2,
KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2,
KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni
217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2,
KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2,
KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2,
KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2,
KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni
227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2,
KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2,
KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2,
KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na
karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole
planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu
wynosi 145.000,00 zł.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5044/323 o powierzchni
829 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00031378/4, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 09.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5052/323 o powierzchni
1307 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00031378/4, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 175.000,00 zł.

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 238.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska 

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5095/318 o powierzchni
938 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00006656/3, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do
dnia 09.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym 5092/318 o powierzchni
540 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00006656/3, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni  5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 194.000,00 zł.

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 123.000,00 zł.

OGŁOSZENIA | 19.08.2020

prezydent
Miasta 
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na okres 21 dni, tj. od dnia
19.08.2020 r. do dnia 9.09.2020 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-Bielszowicach przy ulicy
Stanisława Nabzdyka, oznaczonej
numerem geodezyjnym 5074/319
o powierzchni 669 m2, obręb
Bielszowice, zapisanej na
karcie mapy 3 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00014840/9,
która w drodze przetargu
nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda
Śląska (symbol planu MN2).
Przedmiotowa działka zostanie
sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej
stanowiące całość gospodarczą
działki o łącznej powierzchni
5766 m2, oznaczone numerami
geodezyjnymi:
– 5096/318
o powierzchni 1862 m2,
KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2,
KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2,
KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2,
KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni
217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2,
KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2,
KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2,
KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2,
KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni
227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2,
KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2,
KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2,
KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na
karcie mapy 3 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbole
planu: MN2, MM2, KDW). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu
wynosi 144.000,00 zł.
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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. 505946-693.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel.
512-120-119.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601292-699.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną,
blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549-097.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109517.
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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

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, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ
KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.
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).
Sprzedam Volvo S40, czarny metalik, rocznik 2008,
przebieg 198000 km, uszanowane – bez zadrapań, bezwypadkowe, pierwszy właściciel, garażowane, przeglądy ASO, diesel 2.0, 136 KM, cena 17500 zł. Tel. 603-981005.

Praca
Firma budowlana Bedamex w Rudzie Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504-030
w godz. 8-15.30.
Pomoc kuchenną przyjmiemy do restauracji. Tel.
600-410-944.
Pomoc kuchenna do cateringu, Ruda Wirek. Tel
500-405-105.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż siedmiu
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest siedem niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, N”,
– 2116/13 o powierzchni 1928 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2150/13 o powierzchni 2111 m2, użytki: „Lz-IV, N, R-V, R-VI”,
– 2151/13 o powierzchni 1870 m2, użytek „R-V”,
– 2152/13 o powierzchni 1072 m2, użytek „Lz-IV”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
obręb Kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V,
N, R-VI”, obręb Kochłowice, k.m. 4, nr KW GL1S/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy,
odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701
z dnia 18.04.2018 r., przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

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

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 39MNII.

Różne

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

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej
i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę nr 2155/13 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny.
W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nieruchomości należy wystąpić odrębnym
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

Pranie tapicerki, dywanów. Skutecznie, tel. 519639-121.

– dla działki 2115/13 – 324.000,00 zł,
– dla działki 2116/13 – 331.000,00 zł,
– dla działki 2119/13 – 331.000,00 zł,
– dla działki 2150/13 – 349.000,00 zł,
– dla działki 2151/13 – 322.000,00 zł,
– dla działki 2152/13 – 198.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 189.000,00 zł,

Nieruchomości
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 797-299422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 730-770-900.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.

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.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2020 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 16.09.2020 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:

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 do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny położony
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Rycerskiej (cz. o nr: 3572/98, obręb
Bielszowice, k.m.4).

OGŁOSZENIA | 19.08.2020

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36.
Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl), tel. 503024-305. 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

– dla działki 2115/13 – 16.200,00 zł,
– dla działki 2116/13 – 16.600,00 zł,
– dla działki 2119/13 – 16.600,00 zł,
– dla działki 2150/13 – 17.500,00 zł,
– dla działki 2151/13 – 16.100,00 zł,
– dla działki 2152/13 – 9.900,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 9.500,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia - Wirecka, działka nr …” „przelewem na rachunek bankowy:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska (za datę zapłaty 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 8.0016.00, 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.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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