Zielona Ruda Śląska

WYDAWCA

W czwartek (27.08) Ministerstwo Zdrowia opublikowało
zaktualizowaną listę powiatów, które znajdują się w streﬁe żółtej lub czerwonej. W związku ze spadkiem liczby zachorowań w naszym mieście, Ruda Śląska ze strefy żółtej
została zakwaliﬁkowana do zielonej. To oznacza, że obowiązują u nas obostrzenia dotyczące całego kraju sprzed
czasów wprowadzenia podziału na strefy. Nadal należy zasłaniać usta i nos w przestrzeniach zamkniętych i tam,
gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu. Wydarzenia sportowe i kulturalne mogą odbywać się z udziałem
50 proc. publiczności. W weselach i innych uroczystościach
rodzinnych może uczestniczyć do 150 osób. Nie ma limitu
klientów w lokalach gastronomicznych, ale do zajęcia swoich miejsc obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust (obowiązek ten dotyczy także obsługi).
JO
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MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 8.09
MBP nr 18 – Halemba – 9.09
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 10.09
ODK Country – Bykowina – 11.09
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 15.09

Informujemy, że
redakcja „WIADOMOŚCI
RUDZKICH” czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 8-14. Kontaktować
można się również
pod nr tel. 512-295-228
(redakcja)
oraz 32-248-60-97
(sekretariat, ogłoszenia).
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EDUKACJA

BUDŻET OBYWATELSKI

Rok szkolny pełen wyzwań

Można już korzystać z nowego boiska do siatkówki i koszykówki przy IV Liceum
Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej, które powstało w ramach tegorocznego
budżetu obywatelskiego. – Mimo problemów finansowych, z którymi muszą mierzyć się samorządy, staramy się realizować wybrane przez mieszkańców projekty.
Mamy już wykonawców części kolejnych zadań, a dla pozostałych przetargi trwają lub są w przygotowaniu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Foto: UM Ruda Śląska

We wtorek (1.09) ok. 14 tys. uczniów i 4500 przedszkolaków z Rudy Śląskiej rozpoczęło nowy rok szkolny. Na razie edukacja i wychowanie realizowane są w trybie stacjonarnym. – Obserwujemy dużo większą liczbę ozdrowień niż zakażonych.
Zdjęto nas też z listy miast i powiatów objętych czerwoną i żółtą strefą. Na tę chwilę nie ma zatem przesłanek ku temu, by
wprowadzać naukę zdalną, wdrażamy za to zaostrzone środki ostrożności – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Nowe boisko przy IV LO

W SP nr 4,
uczniowie
witali
rok
szkolny
w kilku
grupach
o różnych
godzinach.
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Przy IV LO w Orzegowie powstało nowe boisko do siatkówki oraz koszykówki.

Organizacja pracy, zarówno przedszkoli,
jak i szkół musi być bowiem dostosowana
do panującej sytuacji. – Jesteśmy przygotowani na ewentualny powrót do edukacji
zdalnej czy wprowadzenie trybu hybrydowego. Każdy dyrektor zaplanował pracę
swojej placówki tak, by zapewnić maksymalną ochronę dla pracowników i dzieci,
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i jednocześnie spełniając wytyczne – wyjaśnia
Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta
ds. oświaty. – Dlatego już teraz apeluję do
uczniów i rodziców o stosowanie się do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, bo
tylko dobra współpraca pomiędzy szkołą,
uczniem i rodzicami pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia – dodaje.
Już wiadomo, że nie wszędzie rok
szkolny zainaugurowano w terminie. Od
27 sierpnia wszyscy nauczyciele SPS nr 15
wraz z rodzinami zostali objęci 7-dniową
kwarantanną. Powodem takiej decyzji jest
wykrycie zakażenia koronawirusem u jednej osoby z grona pedagogicznego. Rozpoczęcie roku szkolnego w tej szkole przesunięto na 7 września pod warunkiem negatywnych wyników testów.
Obecnie wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego obligują dyrektorów szkół do opracowania wewnętrznego regulaminu lub procedury

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,
z uwzględnieniem specyfiki placówki
oraz zaleceń wskazanych w wytycznych.
Organizacja pracy szkoły powinna umożliwić w miarę możliwości zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na
terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczyć gromadzenie się
uczniów. To wiąże się m.in. z wprowadzeniem różnych godzin przychodzenia
uczniów z poszczególnych klas do szkoły,
różnych godzin przerw lub zajęć na boisku.
Kolejne zmiany dotyczą układu wejść
i wyjść w placówkach, zaplanowania większości lekcji dla danej klasy w tym samym
pomieszczeniu czy konieczności zaplanowania czasu na dezynfekcję i wietrzenie sal.
– Ze względu na takie zmiany nieuniknione
będzie wydłużenie czasu pracy szkół. Bierzemy również pod uwagę zwiększenie liczby przerw obiadowych oraz ich wydłużenie
– tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik
Wydziału Oświaty. – Będziemy musieli też
zrezygnować z zajęć w większości pracowni
przedmiotowych, z których korzysta zazwyczaj kilka klas. Ponadto dzieci nie powinny
wymieniać się przyborami szkolnymi. Do
rozważenia pozostawiamy też dyrektorom
naszych placówek zalecenie zakładania maseczek, bowiem MEN nie wprowadza obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach
wspólnych w każdej szkole – dodaje. Ponad-

to przebywanie w szkole osób z zewnątrz
zostanie ograniczone do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach.
Z kolei aktualne wytyczne GIS dla
przedszkoli i żłobków określają m.in. powierzchnię sal, która nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na jedno dziecko. Ponadto
grupa dzieci wraz z opiekunem powinna
przebywać w wyznaczonym i stałym pomieszczeniu. Zaleca się również, aby do
grupy dzieci przyporządkowani byli,
w miarę możliwości organizacyjnych, ci
sami opiekunowie. W sali, w której przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty
i sprzęty, których nie można prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Podobnie jak w szkołach, jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki,
skakanki, obręcze itp.), to należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. Trzeba
też wietrzyć sale – co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w trakcie zajęć.
W miarę możliwości organizacyjnych
szkoły mają zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki,
różne godziny zabawy na dworze). Ponadto
dziecko nie powinno zabierać ze sobą własnych zabawek.

IM, JO

STRAŻ MIEJSKA

W podziękowaniu za służbę

– Stawiacie się na każde wezwanie, egzekwujecie prawo i szybko reagujecie
na niepokojące sygnały płynące od
mieszkańców. Przede wszystkim jednak pomagacie, w razie potrzeby pomocy kierujecie do odpowiednich instytucji, realizujecie
akcje edukacyjne i świetnie współpracujecie
z jednostkami innych służb – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer. W ubiegłym
roku rudzcy strażnicy miejscy interwenio-

wali ponad 26 tys. razy, ujęli blisko
11 tys. sprawców wykroczeń i 55 sprawców
przestępstw. Ponadto skierowali do sądu
300 wniosków o ukaranie oraz nałożyli
4,3 tys. mandatów karnych. Oprócz tego
prowadzą liczne akcje m.in. „Bezpieczne
wakacje – Mandat zaufania”, „Jestem sobą
– jestem trzeźwy, czyli zero tolerancji dla
nietrzeźwości” czy „Bezpieczna droga do
szkoły”.
JO
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29 sierpnia obchodzone jest święto Straży Miejskiej. W tym roku z uwagi na epidemię odbyła się skromna uroczystość,
w trakcie której strażnikom złożono podziękowania za służbę. Wręczono także nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Spotkanie było okazją m.in. do
wręczenia nominacji na wyższe stopnie.

Nowe boisko do siatkówki i koszykówki przy IV LO w dzielnicy Orzegów
zlokalizowane jest w rejonie byłych boisk
asfaltowych, których problemem, oprócz
niespełniającej standardów nawierzchni,
jest brak wyposażenia. – Obiekt ma nawierzchnię poliuretanową i oświetlenie
LED, a inwestycja objęła też piłkochwyty,
chodnik, ławki, kosze na śmieci oraz
schody terenowe – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Trwa także modernizacja infrastruktury sportowej przy SP nr 23 w Bykowinie.
Na boisku wielofunkcyjnym wykonano
już nawierzchnię poliuretanową, wymieniono nawierzchnię bieżni do sprintu oraz
sprzęt sportowy. Na placu apelowym powstała kreatywna strefa gier. Wymieniono również m.in. ławki i kosze na śmieci
i rozbudowano monitoring wizyjny.
Łączny koszt obu etapów zadania to prawie 260 tys. zł.
Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie obu projektów ze środków Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki w ramach
programu rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej Sportowa Polska 2020. Łączne
dofinansowanie tych inwestycji może
wynieść prawie 200 tys. zł.
W realizacji jest również modernizacja
boiska wielofunkcyjnego do siatkówki
i badmintona przy Szkole Podstawowej
nr 6 w Orzegowie, obejmująca wykonanie nawierzchni poliuretanowej i chodnika oraz montaż sprzętu sportowego do
siatkówki, piłkochwytów i kosza na śmieci. Wykonawcy został też przekazany
plac budowy przy Zespole Szkół nr 7
w dzielnicy Ruda, gdzie powstanie siłownia plenerowa. Rozstrzygnięty został
przetarg na zadanie „Linowy zawrót głowy” – duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina. Trwają przetargi dotyczące skweru
przy ul. Solidarności, rozbudowy Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej
przy SP nr 24 oraz strefy gier i rekreacji
przy SP nr 8.
WG

MIESZKALNICTWO

Umorzenie odsetek w zamian
za regularne opłaty czynszu

Przedłużono termin składania wniosków o umorzenie odsetek od zaległości czynszowych dla najemców mieszkań z zasobów gminy. Lokatorzy, którzy w całości
wpłacą kwotę zaległego czynszu do końca września br. i jednocześnie będą na
bieżąco regulować kolejne opłaty, mogą jeszcze liczyć na 70% umorzenie odsetek
wynikających z zadłużenia. Przepis dotyczy także zaległości w opłatach za media.
– Założeniem tej zmiany jest umożliwienie wyjścia z zadłużenia poprzez uregulowanie całości zaległych należności w zamian za umorzenie odsetek. To również
mobilizacja do regulowania bieżących
opłat za mieszkanie – mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta. – Mamy przypadki, w których dłużnik spłacił należność
w kwocie poniżej 1000 zł, a zostanie mu
umorzona kwota blisko 20 tys. zł, dlatego
jest o co się starać – dodaje.
Najemcy, którzy złożą wniosek do końca
września i jednocześnie w tym terminie
spłacą zaległy czynsz, mogą liczyć na 70%
umorzenie odsetek. Wniosek należy złożyć

do odpowiedniego Rejonu Eksploatacji
Budynków lub siedziby MPGM TBS
Sp. z o.o. i zadeklarować w nim termin
uiszczenia zaległych należności. Co ważne,
jednocześnie trzeba na bieżąco płacić kolejne opłaty za czynsz i media. Do tej pory
z takiej możliwości skorzystało już 37 lokatorów. Zostaną im umorzone odsetki na
łączną kwotę 400 tys. zł.
Przypomnijmy, że od kilku lat istnieje
w mieście możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu lub odszkodowania
za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, wykonując drobne prace porządkowe
lub usługowe na rzecz miasta.
IM
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ABSOLUTORYJNA SESJA RADY MIASTA

Bez absolutorium i wotum zaufania

Rudzcy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej przesądzili podczas czwartkowej (27.08) sesji o nieudzieleniu prezydent Grażynie Dziedzic wotum zaufania. Negatywnymi głosami członków tych klubów nie przeszła również uchwała absolutoryjna, i to pomimo tego, że została ona przygotowana na
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, co pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. – Szkoda, że poza głosowaniem w sprawie podwyżek dla
rządzących, takiej jednomyślności i wspólnego frontu nie ma w parlamencie. Na rudzkim przykładzie widać, że jak się chce, to zawsze można się „dogadać”
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Sesja absolutoryjna, podczas której odbywa się również dyskusja nad raportem
o stanie miasta, to jedne z najważniejszych
obrad Rady Miasta w roku. Same absolutorium jest oceną działalności prezydenta
miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet. Najpierw oceny wykonania budżetu miasta za 2019 r. dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
(RIO), która opiniowała go pozytywnie.
O udzielenie absolutorium wnioskowali
także członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, którzy kontrolowali wykonanie
budżetu. Jak się okazuje, to za mało. Większość Rady Miasta, którą stanowią radni
Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji
Obywatelskiej, była bowiem „na nie”.
Radni reprezentujący te dwa kluby
wskazywali m.in. na problemy w odprowadzaniu składek ZUS w miejskich jednostkach. – Problem ten dotyczył tak naprawdę jedynie urzędu miasta i kilku jednostek budżetowych. Co najważniejsze,  
zaległe składki zostały co do złotówki spłacone, aktualnie, poza odroczeniami w ramach tarczy antykryzysowej, wszystkie
składki płacimy na bieżąco – poinformowała Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Jako przyczynę prolongat tych płatności
władze miasta wskazują zmiany, jakie
w ciągu ubiegłego roku wprowadzone zostały przez rząd Zjednoczonej Prawicy
w systemie podatkowym. – W ten sposób
pozbawiono nas wielomilionowych dochodów. Z tego powodu w drugiej połowie roku musieliśmy zrewidować nasze plany
budżetowe i zacząć mocno „zaciskać pasa”. Ścięliśmy wydatki inwestycyjne
ze 118 mln zł do 104 mln zł – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic. – W ubiegłym
roku musieliśmy także dopłacić 10 mln zł
do systemu gospodarki odpadami. Tu odbija się „czkawką” niepodjęcie przez rad-

nych uchwały w sprawie urealnienia opłaty śmieciowej. Co gorsza, dziura budżetowa, która w ten sposób powstała, cały czas
się powiększa – dodaje.
Inny argument radnych głosujących
„przeciw” dotyczył rosnącego zadłużenia.
Co ciekawe, te akurat w ubiegłym roku
zmniejszyło się o prawie 20 mln zł.
Zmniejszeniu uległ także wskaźnik zadłużenia, który pokazuje udział zobowiązań
w dochodach ogółem. W porównaniu
z 2018 r. spadł on z 35% do poziomu poniżej 30% i wyniósł dokładnie 29,96%. To
najlepszy wynik od 2014 r. Dla porównania w sąsiednim Zabrzu wyniósł on 54,9%,
w Chorzowie 34,3%, Świętochłowicach
34,1%, a w Katowicach 32,1%.
Jeszcze ciekawszych argumentów opozycyjni radni używali w dyskusji nad raportem o stanie miasta. Tu padały zarzuty,
że prezydent miasta w ubiegłym roku zbyt
mało razy osobiście uczestniczyła w obradach komisji Rady Miasta. – W radzie mamy 25 radnych, 10 komisji stałych. Ja jestem jedna. Do pomocy mam swoich zastępców, którzy odpowiadają za poszczególne resorty i w tych spotkaniach mnie
reprezentują – tłumaczy Grażyna Dziedzic.
Podczas głosowania nad udzieleniem
wotum zaufania „za” głosowało 12 radnych. Byli to radni reprezentujący Klub
Radnych Razem dla Rudy Śląskiej oraz
Klub Radnych Niezależni Rudzianie.
13 głosów „przeciw” oddali radni Klubu
Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Analogiczne wyniki głosowania dotyczyły
uchwały absolutoryjnej.
Przypomnijmy, że w dotychczasowej,
10-letniej historii prezydentury Grażyna
Dziedzic tylko dwa razy otrzymała absolutorium. Z kolei głosowanie nad wotum

zaufania w samorządzie funkcjonuje dopiero od zeszłego roku. W 2019 r. większość radnych udzieliła prezydent Rudy
Śląskiej takiego wotum, jednak w tym roku do tego nie doszło. Co istotne, jeżeli
prezydent miasta nie uzyska wotum zaufania dwa lata z rzędu, rada może podjąć
uchwałę o przeprowadzeniu referendum.
– Na szczególną uwagę zasługuje postawa
radnych Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku radni ci głosowali zarówno za
udzieleniem wotum zaufania jak i absolutorium. Wtedy decyzję taką argumentowali
oni tym, że zbliżają się wybory parlamentarne i w związku z szeroką pojętą koalicją
samorządowców zagłosują „za”. Na tym
przykładzie widać dobitnie, czym jest polityka… – komentuje Grażyna Dziedzic.
Jeśli chodzi o finanse miasta w 2019 r., to
ubiegły rok był kolejnym, w którym wzrosły dochody i wydatki budżetowe. Po stronie dochodowej była to kwota 835,7 mln zł,
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca
Rudy Śląskiej dało 6073 zł. Na tle sąsiednich miast na prawach powiatu wyższy
wskaźnik w tym zakresie mają tylko Katowice i Chorzów. Mniejsze dochody na
„głowę mieszkańca” odnotowały Zabrze,
Bytom czy Świętochłowice. – Wzrost dochodów to w głównej mierze efekt programu 500+, którym objęte zostały wszystkie
dzieci. Tylko z tego tytułu przez budżet
miasta „przechodzi” ponad 100 mln zł. Bo
to, co otrzymamy, następnie wypłacamy
mieszkańcom, czyli pojawi się tym samym
po stronie wydatków miasta – wskazuje
skarbnik miasta.
Wydatki miasta w 2019 r. zamknęły się
natomiast kwotą 824,5 mln zł i były wyższe od tych w 2018 r. o ponad 25,7 mln zł.
Większość z tej kwoty to efekt ustawowych podwyżek w oświacie. – W ubiegłym roku musieliśmy zrealizować m.in.

ustawowe podwyżki dla nauczycieli. Ciągle rosnące dopłaty do oświaty to jest jedna z bolączek samorządów. Pomiędzy
2015 a 2019 r. nasze wydatki na oświatę
wzrosły o ponad 43 mln zł, przy czym
w tym czasie subwencja oświatowa wzrosła o niespełna 22 mln zł. Z powodu zbyt
małych środków przekazywanych Rudzie
Śląskiej przez rząd, do każdej złotówki
otrzymanej z subwencji i dotacji oświatowej miasto musiało w ubiegłym roku ze
swojego budżetu dokładać 0,77 zł, czyli
w sumie ponad 110 mln zł – wylicza prezydent miasta.
Na inwestycje miasto przeznaczyło
104,3 mln zł – To jedna ósma całego budżetu. To naprawdę dużo. Żeby budżet
„udźwignął” takie obciążenie, w pierwszej
kolejności stawiamy na realizację tych inwestycji, gdzie albo już uzyskaliśmy dofinansowanie, albo wiemy, że możemy takie
środki pozyskać – tłumaczy prezydent
Grażyna Dziedzic. – W ubiegłym roku
wartość inwestycji, które realizowane były
z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, wyniosła prawie 57 mln zł – dodaje.
Między innymi te dane zawarte zostały
w raporcie o stanie miasta, którego opracowanie jest od zeszłego roku wymogiem

ustawowym. Dokument składa się z kilku
części. Pierwszą i jedną z najważniejszych
jest informacja o stanie finansów miasta,
oznacza to, że w tym elemencie dokument
ten wpisuje się w zakres tematyczny, który
obejmuje uchwała absolutoryjna. Kolejna
część raportu dotyczy pracy prezydenta
miasta i Urzędu Miasta, a także miejskich
jednostek organizacyjnych i spółek. Trzecia część raportu przedstawia realizację
miejskich polityk, programów i strategii.
Oprócz sprawozdań ze Strategii Rozwoju
Miasta na lata 2014-2030 oraz z Gminnego Programu Rewitalizacji, które stanowią
załączniki do raportu, mowa tu m.in.
o działaniach z zakresu: ochrony środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, rozwoju przedsiębiorczości,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ochrony zabytków, budownictwa mieszkaniowego czy komunikacji i transportu
w mieście. Kolejna część raportu dotyczy
budżetu obywatelskiego, a ostatnia – realizacji uchwał Rady Miasta.
TK
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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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Budżet obywatelski – czas na głosowanie
Od 7 do 13 września rudzianie
zdecydują w głosowaniu,
które z 28 projektów będą
realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego na 2021 rok.
– Zachęcam do głosowania,
szczególnie przy użyciu naszej
platformy elektronicznej
– mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. Wyniki zostaną
ogłoszone 21 września br.

Głosowanie rozpocznie się 7 września i trwać będzie do 13 września br.
Jest ono imienne, a uprawnieni do
udziału są mieszkańcy Rudy Śląskiej.
– Najwygodniejsze jest skorzystanie
z platformy elektronicznej, dostępnej
pod
adresem
rudaslaska.budzetobywatelski.org – podkreśla Grażyna
Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Aby
zagłosować w ten sposób, należy podać
imię i nazwisko, adres, trzy ostatnie cyfry numeru PESEL oraz numer telefonu

komórkowego, na który głosujący
otrzyma SMS-a z kodem umożliwiającym oddanie głosu na platformie – informuje.
Rudzianie, którzy wolą zagłosować
w tradycyjny sposób, będą mogli to
zrobić w Urzędzie Miasta oraz siedmiu
filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego
tożsamość i dokonaniu wpisu na liście

głosujących, również z podaniem
trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.
Każdy głosujący może wskazać jedno zadanie duże i jedno małe. Wyniki
zostaną ogłoszone 21 września br. – Do
realizacji wybrane zostaną zadania,
które uzyskają największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy
– mówi Grażyna Janduła-Jonda.
Do etapu głosowania dopuszczonych
zostało 9 zadań dużych i 19 małych.

Ich listę można znaleźć poniżej,
a także na stronie rudaslaska.
budzet-obywatelski.org oraz na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej.
Pula środków na rudzki budżet
obywatelski w 2021 r. wyniesie
4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł
na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł),
a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł).

WG

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2021 r.
zadania duże
projekT NR 6
Więcej „kocich oczek”
w mieście – bezpieczniejsi piesi
w Rudzie Śląskiej
lokalizacja: Przejścia dla pieszych
– ulice:
1. Halembska – Alberta Pakuły
2. Kłodnicka, hala MOSiR – Biedronka
3. 1 Maja – Olszynowa
4. Oświęcimska przy SP nr 18
5. Ks. Ludwika Tunkla przy SP nr 21
6. Radoszowska – Ignacego Łukasiewicza
7. Joanny przy SP nr 40, bliżej ul. Podlas
8. Karola Goduli – Bytomska przy Starej Drukarni
9. Katowicka – Ryszarda Siekiela obok
przejścia wyposażonego już w „kocie oczka”
10. Górnośląska – Skowronków przy
„Żabce”
11. Piotra Niedurnego przy Santander
Bank
12. Chorzowska – Ratowników
13. Zabrzańska – Węglowa przed zjazdem w ulicę
14. Pawła – Stara
15. Karola Goduli – Kopalnia Karol przy
Tesco
16. Główna przy SP nr 8
17.  Edmunda Kokota – Jedności
opis: Wyposażenie kolejnych przejść
dla pieszych w mieście w „kocie oczka”

ostrzegające o wejściu pieszego na
przejście. Pulsacyjne diody LED „kocie
oczka” będą migały, gdy pieszy wejdzie
na przejście i ostrzegały kierowców
o jego obecności na przejściu.
projekT NR 12
Budowa boisk do piłki nożnej
i koszykówki – Halembska
Strefa Aktywności Fizycznej
lokalizacja: Szkoła Podstawowa
nr 24, ul. Ks. Pawła Lexa 14.
opis: Budowa infrastruktury sportowej:
boisko do piłki nożnej – wymiary pola
gry 40x20 m, nawierzchnia z trawy syntetycznej, piłkochwyty siatkowe, bramki
juniorskie 5x2 m wraz z siatkami, kabiny
dla zawodników, oświetlenie LED, kosze
na śmieci stalowe, boisko do koszykówki
– wymiary pola gry 28x15 m, nawierzchnia z poliuretanu, kosze do koszykówki,
oświetlenie LED montowane na elewacji
budynku szkoły, ławki bez oparć, kosze
na śmieci. Montaż kamery obrotowej
wraz z systemem monitoringu, tablice
regulaminowe metalowe.
projekT NR 13
Nowy plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 13
oraz miejsce
do gry w tenisa stołowego
lokalizacja: Szkoła Podstawowa
nr 13, ul. Ks. Józefa Niedzieli 61

opis: Wykonanie nowego placu zabaw, uwzględniającego urządzenia
dla najmłodszych dzieci, nastolatków
oraz dzieci na wózkach inwalidzkich,
ogrodzonego płotem. Wykonanie
strefy ze stołami do tenisa stołowego
oraz strefy relaksu z zadaszonymi stolikami i ławkami. Całość będzie monitorowana przez system kamer.
projekT NR 16
Budowa bieżni lekkoatletycznej
wraz z ogrodzeniem
lokalizacja: IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Orzegowska 25
opis:
Wykonanie
100-metrowej,
4-torowej, tartanowej bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal w ciągu bieżni. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych, w ciągu od linii działki
z DPS Senior wzdłuż tyłu obiektu szkoły.
Wykonanie i zamontowanie kamiennych
stolików do gry w szachy, warcaby oraz
stołów do ping-ponga.
projekT NR 17
Boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej nr 8
lokalizacja: Szkoła Podstawowa
nr 8, ul. Główna 1
opis: Modernizacja istniejącego ogólnodostępnego boiska żużlowego i stworzenie na jego miejscu nowoczesnego
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

poliuretanowej (tartanowej). Montaż
bramek, ławek i koszy na śmieci.
projekT NR 20
Skatepark przy Miasteczku
Ruchu Drogowego
lokalizacja: Teren przy Rudzkim
Miasteczku Ruchu Drogowego w okolicach ul. Kolberga
opis: Budowa dużego betonowego skateparku o powierzchni
800-900 m2 z ok. 10 przeszkodami,
w tym co najmniej: funboxy, jumpboxy
i spine – przeszkody do skakania oraz
banki, quatery i minirampa – do rozpędzania się i sztuczek, bowl – fragment
zagłębienia do wykonywania sztuczek.
projekT NR 25
Rewitalizacja obiektu sportowego
„Tartan Niebieskie Dachy – Bykowina”
lokalizacja: Boisko rekreacyjne przy
ul. Górnośląskiej
opis: Rewitalizacja obiektu sportowego
poprzez wyłożenie podłoża tartanowego,
wykonanie nowego ogrodzenia, postawienie nowych koszy do koszykówki, bramek do piłki nożnej. Na 1 części podłoża
wykonanie gier: grzyb, mini droga do
jazdy na rowerach itp., montaż stołów do
tenisa stołowego, stołów do gry w chińczyka/szachy, ławek, koszy na śmieci,
tablic kredowych, tablic kredowych z liczydłem, stojaków rowerowych.

projekT NR 34
Rewitalizacja Skweru
Żwirki i Wigury
lokalizacja: Skwer Żwirki i Wigury
w Rudzie
opis: Rewitalizacja skweru poprzez:
zasypanie niecki basenowej oraz urządzenie zieleni (bylinami, krzewami,
krzewinkami wieloletnimi), montaż 4-5
tablic informacyjnych, prezentujących
historię dzielnicy (górnictwo, hutnictwo), renowację pomnika wraz z punktowym podświetleniem, uzupełnienie
istniejącego oświetlenia parkowego, wymianę istniejącej nawierzchni na nową,
przepuszczalną, dolomitową o drobnej
frakcji, zakup i montaż dwóch ławek
(uzupełnienie) oraz koszy na śmieci,
zakup i montaż mebli miejskich (ławek
– huśtawek).
projekT NR 38
Rowerowy Pumptrack na godulskim
„Paryżu”, czyli rowerowy
plac zabaw dla małego
i dużego, dla profesjonalisty
i początkującego, przy osiedlowej
ścieżce rekreacyjnej
lokalizacja: Osiedle „Paryż”, ul. Jesionowa – obręb placu zabaw
opis: Budowa rowerowego pumptracka wraz z ławką dla widzów, specjalnym
stojakiem na rowery, tablicą informacyjną – regulaminem użytkowania.

zadania małe
projekT NR 1
Piramida linowa i inne nowe
atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim
Miasteczku Ruchu Drogowego
lokalizacja: Plac zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego w rejonie ul. Kolberga
opis: Uatrakcyjnienie istniejącego
placu zabaw poprzez dodanie nowych
urządzeń zabawowych: piramidy linowej, zestawu zabawowego integracyjnego, huśtawki podwójnej z siedziskiem
kubełkowym dla młodszych dzieci oraz
siedziskiem płaskim dla starszych dzieci, 2 altanek z ławostołem i koszami na
śmieci, wykonanie chodnika łączącego
parking z placem zabaw, ustawienie znaku wskazującego drogę do placu zabaw.

projekT NR 2
Miasteczko u Pszczółek
– nauka i zabawa przygotowaniem
do pełnienia ról społecznych
oraz postawy przyjaciela przyrody
lokalizacja: Miejskie Przedszkole
nr 37, ul. Obrońców Westerplatte 7A
opis: Wzbogacenie placu zabaw o elementy symbolizujące życie w mieście –
elementy zabawowe: domek, domek ze
zjeżdżalnią, ciężarówka, koparka, statek,
warsztat mechaniczny, huśtawka pająk.
Zbudowanie scenerii „pasieki” oraz wymiana ogrodzenia.
projekT NR 3
„Gdy na niebie słonko świeci, na plac
zabaw biegną dzieci”

Lokalizacja: Miejskie Przedszkole
nr 21, ul. Licealna 7
opis: Budowa funkcjonalnego, atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw
– elementy zabawowe: zestaw wielofunkcyjny do zabawy, zestaw huśtawek, huśtawka wagowa podwójna,
huśtawka dwuosobowa na sprężynie,
karuzela tarczowa. Montaż osłony zaciemniającej piaskownicę, ławek, kosza na śmieci.
projekT NR 4
Wymiana ogrodzenia na terenie
cmentarza komunalnego
przy ul. 1 Maja
lokalizacja: Cmentarz komunalny,
ul. 1 Maja

opis: Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego, wykonanie napisu
„CMENTARZ KOMUNALNY” na murze
przy bramie wjazdowej.
projekT NR 5
Uczmy się i bawmy czyli
naukowo-sensoryczny plac zabaw dla
wszystkich na terenie
Miejskiego Przedszkola nr 47
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr
47, ul. Szramka 7
opis: Stworzenie naukowo-sensorycznego placu zabaw: montaż urządzeń nawiązujących do świata fizyki.
Doposażenie placu zabaw: zestaw
zabawowy wóz strażacki, karuzela typu trzmiel, bujaki sprężynowe,
piaskownice.
Wykonanie
dojścia

do placu zabaw oraz montaż płotka
i furtki przed wejściem na plac zabaw.
projekT NR 7
Street Workout Park Bielszowice
lokalizacja: Teren przy Orliku, ul. Jasna
opis: Wykonanie niewielkiego obiektu
sportowego do wykonywania ćwiczeń,
głównie z masą własnego ciała (gimnastyka, kalistenika) pozwalającego
rozwijać siłę, dynamikę, koordynację
ruchową i ogólnie pojętą sprawność
fizyczną.
projekT NR 10
Festiwal PolskaÉire w Rudzie Śląskiej
w roku 2021

www.wiadomoscirudzkie.pl
lokalizacja: Muzeum Miejskie, pomieszczenia i ogrody Miejskiego Centrum Kultury,
Stacja Biblioteka
opis: Zorganizowanie Festiwalu PolskaÉire
w Rudzie Śląskiej, który ma na celu świętowanie przyjaźni polsko-irlandzkiej. Całość
programu będzie urozmaicona motywami
związanymi ze śląską kulturą regionalną.
Proponowany termin festiwalu – 2-4 lipca
2021 r. Uwaga: Realizacja zadania uwarunkowana dokonaniem cesji (na rzecz miasta
Ruda Śląska) praw do organizacji festiwalu.
projekT NR 14
Zagospodarowanie terenu
zewnętrznego przy budynku
mieszkalno-usługowym
przy ul. Jankowskiego 6
lokalizacja: ul. Jankowskiego 6
opis: Wykonanie 15 miejsc parkingowych
+ 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej
z nawierzchni z płyt ażurowych oraz drogi
dojazdowej z kostki brukowej. Nasadzenie
niskich krzewów oraz wysiane trawy.
projekT NR 18
Bielszowice Trails – etap 2:
rozbudowa terenowych tras
rowerowych w Parku Strzelnica
lokalizacja: Park Strzelnica
opis: Rozbudowa zrównoważonych rowerowych tras terenowych Bielszowice Trails
o dwie kolejne linie: łatwą superflow i trudną natural z elementami drewnianymi.
projekT NR 19
Modernizacja boiska do koszykówki
/wymiana nawierzchni boiska wraz
z montażem piłkochwytów. Boisko przy
Szkole Podstawowej nr 6
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6,
ul. Bytomska 8
opis: Przebudowa istniejącego boiska do
koszykówki poprzez: wymianę istniejącej nawierzchni twardej (stary asfalt) na nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 14x23 m,
montaż koszy (siatki), umieszczenie ławeczek, koszy na śmieci, stojaka na rowery.
projekT NR 21
Kolorowy i bezpieczny plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 27
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 27,
ul. Zamenhofa 12
opis: Wykonanie bezpiecznego i kolorowego placu zabaw – elementy zabawowe:
zestaw zabawowy, busik, straż pożarna,
huśtawka potrójna z bocianim gniazdem,
huśtawka ważka na sprężynach, karuzela
tarczowa, bujaki pieski i koniki, walec wspinaczkowy. Montaż ławek i koszy na śmieci.
projekT NR 23
Ficinus – strefa relaksu
lokalizacja: Teren przy Bibliotece Ficinus, Wirek, ul. P. Kubiny
opis: Stworzenie oryginalnej przestrzeni
przeznaczonej na kameralne spotkania z literaturą, muzyką i lokalnymi twórcami oraz
miejsca, w którym na co dzień każdy mieszkaniec będzie mógł odpocząć. Ekspozycja
górniczych wagoników jako symbol historii,
zagospodarowanie skarpy poprzez nasadzenie zieleni, montaż schodków i ławek.
Urządzenie łąki kwietnej, utwardzenie terenu pod funkcję sceny artystycznej, montaż
urządzeń zabawowych.
projekT NR 26
DOBRE, BO NASZE… Najlepsze Polskie
Filmy na dużym ekranie
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lokalizacja: Kino Patria, ul. Chorzowska 3, ogród Miejskiego Centrum Kultury
opis: Spotkanie z ciekawymi gośćmi i projekcje kultowych polskich filmów.
projekT NR 27
Budowa wiaty na przystanku
Bykowina Górnośląska Stanowisko 2
(kierunek Wirek)
lokalizacja: Przystanek Bykowina Górnośląska w rejonie skrzyżowania ulic Górnośląskiej i Gwareckiej
opis: Montaż wiaty przystankowej
projekT NR 28
Zielona przestrzeń dla mieszkańców
lokalizacja: Skwer przy ul. Furgoła
opis: Rewitalizacja zielonego skweru poprzez remont nawierzchni alejek, montaż
ławek parkowych, koszy na śmieci i koszy
na psie odchody, karmników oraz urządzenie terenu zielonego – ozdobne nasadzenia,
pergole.
projekT NR 30
Czas relaksu w Dolinie Kochłówki
lokalizacja: Teren wzdłuż istniejącej
drogi rowerowej na odcinku od gródka średniowiecznego do granicy z Wirkiem
opis: Wykonanie ścieżki edukacyjnej
wzdłuż istniejącej drogi rowerowej – montaż ławek wraz ze stojakami rowerowymi,
postawienie tablic informacyjnych (o gródku średniowiecznym, o faunie i florze wokół, o trasach rowerowych w Rudzie Śląskiej), karmników, koszy na śmieci i na psie
odchody.
projekT NR 33
MINI TOKYO
lokalizacja: Obiekty MOSiR Ruda Śląska,
Plac Jana Pawła II 6, Przedszkola Miejskie
opis: Projekt zakłada zorganizowanie zawodów sportowych w 14 konkurencjach
sportowych: piłka ręczna, piłka siatkowa,
piłka nożna, koszykówka, zapasy w stylu
klasycznym, tenis stołowy, akrobatyka sportowa, wędkarstwo, zawody przedszkolaków,
rugby, szachy, pływanie, karate, ju jitsu. Impreza rozpocznie się uroczystym otwarciem,
a zakończy ceremonią zamknięcia. Każdy
uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę
oraz poczęstunek, zwycięzcy zawodów
otrzymają nagrody. Uwaga: Zgodnie z informacją wnioskodawcy „nie istnieje żaden
klucz doboru dyscyplin w projekcie, gdyż
mógłby on spowodować wykluczenie kogoś
w jego uczestnictwie.”
projekT NR 35
Zagrajmy razem! – budowa
multifunkcyjnego boiska przy SP 21
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 21,
ul. ks Ludwika Tunkla 125
opis: Budowa obiektu sportowego przeznaczonego do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych – boisko do siatkówki, badmintona i gier zespołowych z powierzchnią polipropylenową.
projekT NR 37
Rudzkie serca – umiejscowienie w każdej
dzielnicy miasta koszy w kształcie serca
w celu zbierania plastikowych nakrętek po
butelkach z przeznaczeniem
na cele charytatywne
lokalizacja: Punkty w 11 dzielnicach
miasta
opis: Zainstalowanie pojemników w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne.

wykaz miejsc do głosowania – BUDŻET OBYWATELSKI 2021
Lp.

Nazwa punktu

Adres punktu

Godziny urzędowania

1.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek-środa: 8:00-16:00
czwartek: 8:00-18:00, piątek: 8:00-14:00

2.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Stacja Biblioteka

Chebzie
ul. Dworcowa 33

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

3.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Biblioteka Ficinus

Wirek
ul. Pawła Kubiny 24

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

4.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stary Orzegów

Orzegów
ul. Kard. A. Hlonda 29

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

5.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

6.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

7.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

8.

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek-piątek:
od 10:00 do 13:00, od 14:00 do 17:00

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
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. Alojzego Jankowskiego
18-18A, 18B-18C,
Cypriana Norwida 26
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
od dnia 2.09.2020 r. do dnia 9.09.2020 r.
w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska
ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:

śp. Antoniego Ratki

Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,
radnego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska I kadencji,
współzałożyciela Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka
oraz autora wielu publikacji.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni
wdzięczną pamięcią żywych”

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Antoniego Ratki

Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,
współzałożyciela Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
im. M. Chroboka,
wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej,
autora wielu publikacji dotyczących dziejów naszego Miasta.
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu

• dokonać wpłaty na konto w BZ WBK SA I/O Ruda
Śląska, nr 13 109020370000000536005415,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania
faktury VAT,

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym
należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 PLN
(z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie
Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do
dnia: 17.09.2020 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 17.09.2020 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni
od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe
w kwocie: 50.000,- PLN/zadanie.
Wadium można wpłacać na konto
w BZ WBK SA I/O Ruda Śląska nr 13 10902037
000000053600 5415 do dnia 17.09.2020 r. do
godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto
zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się
od podpisania umowy spowoduje przepadek
wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów
z oferentami jest pracownik Działu Technicznego.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

• odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00
w pokoju 310.

Usługi

Antoniego Ratki

Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,
Radnego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska I kadencji,
naszego Kolegi.
Rodzinę i Bliskich Zmarłego
prosimy o przyjęcie kondolencji i wyrazów głębokiego żalu.
Rada Seniorów
Miasta Ruda Śląska

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
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. 512-549-097.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
garderoby. Tel. 512-121-532.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pranie tapicerki, dywanów. Skutecznie, tel. 519-639-121.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl), tel. 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

Kupię kamienice całość lub udziały.
Tel. 797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej, gotówka, tel. 730-770-900.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garażu
usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 209,
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 lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. 1 Maja 326/45, ul. Łukowa 15/4,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

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.
Wynajmę lokal użytkowy pod działalność medyczna i inną. Częściowo wyposażony, spełnia warunki NZOZ. Ruda
Śl. Kochłowice, ul. Łowiecka 3/1. Tel.
603-981-005.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
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. 505-049-833.
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.
601-504-030
w godz. 8-15.30.
Valdi Plus Mikołów zatrudni kucharza i doświadczoną pomoc kuchenną do
pracy stałej i weekendowej. Kontakt
32 330-05-62, email: valdiplus@valdiplus.pl.
Pomoc kuchenna do cateringu,
Ruda – Wirek, tel. 695-422-362.
Osoba do pakowania żywności,
Ruda Śląska, tel. 505-074-800.

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.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

www.wiadomoscirudzkie.pl

7

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 02.09.2020 r. do dnia
23.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 606 m2,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5093/318 o powierzchni 571 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3,
– 5084/319 o powierzchni 35 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2).
Przedmiotowe działki zostaną sprzedane 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 132.000,00 zł.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 02.09.2020 r. do dnia
23.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 708 m2,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5070/319 o powierzchni 191 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9,
– 5063/4083 o powierzchni 517 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2).
Przedmiotowe działki zostaną sprzedane 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 151.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 02.09.2020 r. do dnia
23.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 710 m2,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5078/319 o powierzchni 574 m2, zapisaną w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW nr GL1S/00028660/4,
– 5088/318 o powierzchni 136 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2).
Przedmiotowe działki zostaną sprzedane 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 152.000,00 zł.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 02.09.2020 r. do dnia
23.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 723 m2,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5067/319 o powierzchni 506 m2, zapisaną w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW nr GL1S/00014840/9,
– 5060/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2).
Przedmiotowe działki zostaną sprzedane 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 154.000,00 zł.
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Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 02.09.2020 r.
do dnia 23.09.2020 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II
piętro, obok pokoju 221) wykazu
niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
obejmujących stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 744 m2, oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 5053/321 o powierzchni 453 m2,
zapisaną w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr
GL1S/00027865/4,
– 5059/4083 o powierzchni 291 m2,
KW nr GL1S/00006384/5,
obręb Bielszowice, zapisane na
karcie mapy 3,
które w drodze przetargu
nieograniczonego zostaną sprzedane
z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
(symbol planu MN2). Przedmiotowe
działki zostaną sprzedane 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 158.000,00 zł.
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Zmarł Antoni Ratka

Foto: UM Ruda Śląska

Wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej i Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej,
współzałożyciel Muzeum Miejskiego, radny pierwszej kadencji Rady Seniorów oraz autor wielu publikacji na temat naszego miasta odszedł 29 sierpnia w wieku 83 lat.
– Jest mi niezmiernie przykro, że żegnamy tak zasłużonego rudzianina, człowieka wielkiej kultury i skarbnicę wiedzy o naszym mieście – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Antoni Ratka urodził się 8 października 1937 roku
w dzisiejszej Rudzie Śląskiej. Tutaj uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr II. Następnie studiował
w Poznaniu i ukończył Podyplomowe Studium Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Antoni Ratka przez wiele lat był związany z Towarzystwem Przyjaciół Rudy Śląskiej, gdzie w latach
1985-2003 był prezesem. Później został prezesem
honorowym. Jako członek zarządu był także jednym
z założycieli rudzkiego Muzeum Miejskiego, które zostało utworzone w 1976 roku. To właśnie Towarzystwo
Przyjaciół Rudy Śląskiej do 1990 roku kierowało naszym muzeum. Do 2007 roku Antoni Ratka był członkiem Rady Muzeum. Zasiadał także w Radzie Wydawniczej Muzeum Miejskiego. Rudzianin wchodził również przez 15 lat w skład zarządu oddziału PTTK
w Rudzie Śląskiej, a od 1971 do 1981 był jego prezesem. Później przez pięć lat uczestniczył w pracach zarządu wojewódzkiego PTTK w Katowicach.
Antoni Ratka to ponadto autor wielu książek, które
miały na celu m.in. rozpowszechnianie wiedzy o Ru-
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dzie Śląskiej oraz jej mieszkańcach. Ten wybitny rudzianin zajmował się także dziejami szkolnictwa.
Dzięki temu opracowane zostały monografie czterech
rudzkich placówek oświatowych. Ratka był także
współautorem lub autorem monografii parafii w Halembie i Nowym Bytomiu. Za swoje dokonania sześć
lat temu został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla
Miasta Ruda Śląska”.
Uroczystości pogrzebowe Antoniego Ratki odbędą
się w czwartek (3.09) o godz. 9 w kościele pw. Matki
Boskiej Różańcowej w Halembie.
JO

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 02.09.2020 r. do dnia
23.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki
o łącznej powierzchni 738 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5056/321 o powierzchni 589 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00027865/4,
– 5064/4083 o powierzchni 84 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5050/323 o powierzchni 65 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowe działki zostaną sprzedane łącznie
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

AKCJA „NARODOWE CZYTANIE”

– 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,

Ruda Śląska po raz kolejny włączy się w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”. W tym roku będzie
ona nietypowa, ponieważ ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, odbędzie się „wirtualnie”.

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
(symbole planu: MN2, MM2, KDW).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 157.000,00 zł.

„Balladyna” czytana wirtualnie

Tegoroczna edycja „Narodowego Czytania” w całym kraju nie może odbyć się w tradycyjnej formie.
Jest to spowodowane sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2. Wspomina o tym prezydent RP Andrzej Duda w specjalnym
liście, w którym zachęca do współtworzenia akcji.
– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich
czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna
lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas
zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji
i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł
naszych największych pisarzy – napisał Andrzej Duda.
– Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne „Narodowe
Czytanie” było realizowane w jak najbezpieczniejszej
formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
– dodał. – Mimo tego, że nie spotkamy się w tradycyjnej formie, żeby wspólnie czytać „Balladynę” Juliusza
Słowackiego, to i tak zachęcam wszystkich rudzian do
wzięcia udziału w tej popularnej akcji – podkreśla
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Aby zgłosić się do rudzkiej odsłony „Narodowego
Czytania” należało nagrać filmik i przesłać go do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Podsumowanie, czyli publikacja nagrań, nastąpi w sobotę (5 września) na stronie internetowej biblioteki
(www.biblioteka.r-sl.pl).
Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest od
2012 roku. Pierwszą wspólnie czytaną lekturą był
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra
Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza,
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Z kolei w ubiegłym roku
czytano polskie nowele autorstwa Elizy Orzeszkowej,
Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego.
AL

| Polecamy
Marcin Margielewski

Urodziłam dziecko szejka
Wstrząsająca historia kobiety, która wbrew swojej woli została surogatką szejka.
Ola, młoda i oddana pracy pielęgniarka, dostaje pracę jako opiekunka niepełnosprawnej córki saudyjskich arystokratów. Na miejscu okazuje się jednak, że pani domu
ma dla niej zupełnie inne zadanie niż to, na które wskazywał kontrakt. Dziewczyna
wpada w misterną pułapkę intryg trzęsącej arabską rodziną matrony i znajduje się
w sytuacji bez wyjścia. W tym oszustwie cel jest jeden – macierzyństwo za wszelką
cenę. Ola wbrew swojej woli zachodzi w ciążę z synem szejka. Rozpoczyna się koszmar, który zmieni jej życie, bo w Arabii Saudyjskiej za nieślubną ciążę grozi nawet kara
śmierci.
Marcin Margielewski wysłuchał zwierzeń, na które bohaterka była gotowa dopiero
po dekadzie od tamtych wydarzeń.

OBWIESZCZENIE 
Prezydent Miasta Ruda Śląska
o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam, że w dniu 26.08.2020 r. dla Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 
6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana
Radosława Mencfela, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DROG-MEN”, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 32, wydana
została decyzja nr 464-20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ulicy
Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej, w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy
Kochłowickiej od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej”, na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3026/39, 3605/107, 3104/50, 3106/50, 3105/50, 3611/50,
2400/52, 3652/78, 1855/52, 2398/52, 1247/107, 1526/107, 1149/107, 2406/107, 2405/107,
2408/107, 2981/107, 2980/107, 2979/107, 2413/107, 2415/105, 2417/105, 828/54, 2393/54,
2394/54, 1112/54, 2391/54, 2392/54, 1114/54, 1983/59, 2422/104, 2424/104, 2596/63, 1253/63,
1672/66, 3649/102, 2436/102, 2437/101, 2970/101, 2867/101, 2444/101, 3000/101, 4172/97,
2448/97, 3850/84, 2386/84, 3170/96, 2384/80, 1123/80, 2383/80, 2381/80, 2380/79, 3008/79,
4196/81, 3019/81, 3158/77, 3390/81, 3149/79, 3147/79, 3076/79, 3146/79, 2771/76, 3148/79,
3152/76, 3150/76, 2770/76, 3143/76, 3151/76, 3153/76, 88/2, 78/3, 1047/59, 4195/81 i 4171/97
(numery działek przed podziałem).
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się
w budynku „A” pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.

