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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
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REKLAMA

SZPITAL MIEJSKI 

Pracownicy Szpitala Miejskiego  
w Rudzie Śląskiej pracują na 
pierwszej linii frontu walki 
z koronawirusem w reżimie 
sanitarnym, z ciągłymi 
obostrzeniami i zmieniającą się 
z dnia na dzień sytuacją w kraju 
i w mieście. O tym, jak wygląda 
zarządzanie szpitalem w czasie 
pandemii, rozmawiamy z prezes 
placówki dr Katarzyną Adamek.
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Szpital w ciągłym stanie gotowości

– Jak Pani podsumuje 6 miesięcy pracy 
szpitala w dobie panującej pandemii?

– Czas pandemii to duże wyzwanie za-
rządcze i organizacyjne. Czas analiz możli-
wości i własnych ograniczeń. Początek tego 
nadzwyczajnego czasu wiązał się z dużym 
stresem, aby nadmiernie nie narazić ludzi na 
kontakt z wirusem. Aby udoskonalić tak 
procedury, by było bezpieczne. Aby zapew-
nić środki ochrony osobistej, choć brakowa-
ło ich na rynku. To był czas wielkiej próby. 
Świat zamarł na chwilę, a my pracowaliśmy  
w ogniu walki. To był czas podejmowania 
ważnych i trudnych decyzji zarządczych, od 
których zależało życie personelu. Okazało 
się, że najlepsze efekty przynoszą te działa-
nia, które zostały podjęte przed pandemią. 
Takie jak dbałość o zespół, właściwe moty-
wowanie, czy wywiązywanie się ze złożo-
nych obietnic. Krótko mówiąc – wzajemny 
szacunek, zrozumienie i zaufanie, że wszy-
scy mamy wspólny cel i pracujemy na 
100%, choć otaczająca nas rzeczywistość 
niczego nie ułatwia.

– Pamięta Pani moment, kiedy dowie-
dzieliście się o pierwszym zakażeniu 
w szpitalu?

– Pamiętam dokładnie ten moment. Mi-
mo zrozumiałego wewnętrznego lęku perso-
nel spisał się na medal. Wykazał się wiedzą, 
rozsądkiem i profesjonalizmem. To dzięki 
takim cechom nasz szpital bardzo szybko 
ograniczał ryzyko rozprzestrzeniania się wi-
rusa i nie odnotował bardzo długich przesto-
jów. W toku współpracy nauczyliśmy się 
natychmiastowego reagowania na pojawia-
jące się problemy i nieodkładania niczego 
na później. Dzięki temu pracownicy w krót-

kim czasie od zdefiniowania problemu wie-
dzą, jak mają postępować. I za to im dzięku-
ję.

– Jak aktualnie wygląda praca szpita-
la?

– Od czasu rozpoczęcia pandemii proce-
dury w szpitalu ulegały stopniowemu za-
ostrzeniu. Ograniczenie odwiedzin, ko-
nieczność wypełnienia ankiety epidemiolo-
gicznej, poddanie się mierzeniu temperatury, 
zachowanie dystansu społecznego. Te pro-
cedury nadal nas obowiązują. Zabiegi pla-
nowe były całkowicie zawieszone. Obecnie 
staramy się je przywracać, zachowując naj-
wyższą ostrożność. Jako jedni z ostatnich 
w regionie zawiesiliśmy porody rodzinne 
i jako jedni z pierwszych uruchomiliśmy je 
ponownie. Wiele osób rozumie to, w jakich 
okolicznościach teraz pracujemy i jak waż-
ne jest przestrzeganie procedur. Niestety 
zdarzało się również tak, że mieszkańcy ba-
gatelizowali nasze zalecenia. Podawali nie-
prawdę w ankietach epidemiologicznych. 
Mieli pretensje, że nie ma odwiedzin. Raz 
zdarzyło się nawet, iż napierający tłum od-
wiedzających wyważył drzwi wejściowe do 
szpitala. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, 
że wszystkie procedury to nie są nasze ka-
prysy. Robimy wszystko po to, by i personel 
i pacjenci byli w szpitalu bezpieczni.

– W jaki sposób z tą sytuacją radzi so-
bie personel? Jesteście cały czas na pierw-
szej linii walki z COVID-em...

– Ze względu na reżim epidemiologiczny 
i konieczność bezwzględnego zabezpiecze-
nia ciągłości pracy szpitala, wprowadzili-
śmy możliwość pracy online, a także pracy 
rotacyjnej. Duża część personelu została po-
dzielona na stałe zespoły. Tak, aby ludzie ze 
sobą się nie mieszali i aby ograniczyć zasięg 
ewentualnego zakażenia. W pierwszych 
dniach epidemii została uruchomiona po-
moc psychologiczna dla personelu. Wpro-
wadziliśmy badania personelu w kierunku 
koronawirusa. Dbamy, by nie zabrakło środ-
ków ochrony osobistej. Wszyscy bardzo się 
starają i wkładają serce w swoją pracę. Nie 
narzekają, nie skarżą się, starają się być mili 
dla pacjentów i za to im z całego serca dzię-
kuję. Na szczególne podziękowania zasłu-

guje personel pracujący na Izbie Przyjęć, 
który od samego początku pandemii praco-
wał na pierwszej linii frontu. Ci pracownicy 
mają kontakt z każdym pacjentem wchodzą-
cym do szpitala. To do ich kompetencji nale-
ży pierwsza kwalifikacja chorego. Bez 
względu na obawy, które towarzyszą nam 
wszystkim, niosą pomoc chorym.

– W tej trudnej dla wszystkich sytuacji 
zobaczyliśmy wsparcie i zaangażowanie 
mieszkańców, którzy chcieli Wam po-
móc.

– W tych trudnych czasach mogliśmy li-
czyć na ludzi dobrej woli, którzy jak mogli, 
wspierali szpital. Jedni szyli maseczki, inni 
składali przeróżne darowizny – m.in. przy-
łbice, rękawiczki, kombinezony, płyny do 
dezynfekcji, termometry, czy kombinezony. 
Do szpitala trafiały posiłki dla medyków, 
żywność i kosmetyki. Dzieci przesyłały 
kartki z życzeniami i wyrazami szacunku 
dla naszej pracy. To było bardzo miłe i doda-
wało nam otuchy w tych najtrudniejszych 
dniach. Jeszcze raz za każdą okazaną pomoc 
i wsparcie bardzo dziękuję.

– Nie tylko drobne dary trafiły do szpi-
tala. Był też niezbędny sprzęt.

To prawda. Sprzęt udało się zakupić dzię-
ki wsparciu między innymi Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, województwa 
śląskiego czy naszego miasta. To respirato-
ry, kardiomonitory, aparat RTG, defibrylato-
ry, kamery termowizyjne czy bronchoskop. 
Pomoc materialna i finansowana, która trafi-
ła do szpitala, jest warta ponad 1,8 mln zł. 
Wsparły nas firmy prywatne, fundacje i lu-
dzie dobrej woli.  

– Skoro jesteśmy przy finansach. Jak 
radzi sobie szpital?

– Cały czas robimy wszystko, aby utrzy-
mać wysoki standard usług medycznych,  
a jednocześnie zdobyć pieniądze na bieżące 
utrzymanie i na rozwój szpitala. To zadanie 
bardzo trudne. Wiele z reprezentowanych 
dziedzin medycyny w szpitalu nie bilansuje 
się ze względu na niedoszacowanie wartości 
wykonywanych procedur. Wysokie wymogi 
i koszt, jaki jest z tym związany, przewyższa 
wartość przychodu, jaki oferuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia z tego tytułu. Gwałtowne 

wyhamowanie liczby chorych w okresie 
lockdownu spowodowało spadek przycho-
dów szpitala. Niestety ze względu na to, że 
gros kosztów to koszty stałe (ponoszone bez 
względu na liczbę chorych), koszty nie spa-
dły, co spowodowało dodatkowe pogorsze-
nie i tak już trudnej sytuacji finansowej. 
Ceny środków ochrony osobistej wzrosły 
nawet pięciokrotnie, a ich zużycie ze wzglę-
du na zaostrzenie rygoru epidemiologiczne-
go – trzykrotnie. Codzienność szpitala to 
ciągłe podejmowanie decyzji, jak ustalić 
strategię regulowania zobowiązań, by kon-
sekwencje braku środków finansowych na 
bieżącą działalność nie dotknęły pacjentów 
i personelu. Prawie wszystkie szpitale po-
wiatowe (takie jak nasz) borykają się ze 
stratami finansowymi i brakiem środków fi-
nansowych na rozwój generowany z własnej 
działalności.

Na rynku dostępne są środki unijne, 
o które szpital regularnie z sukcesem apliku-
je. W ostatnim czasie pozyskaliśmy środki 
unijne na  usługę d-dom. Jest to forma dzien-
nych zajęć dla ludzi starszych połączonych 
z rehabilitacją. Pozyskaliśmy też środki na 
informatyzację szpitala, dzięki temu do dys-
pozycji naszych pacjentów pozostaje wi-fi. 
Dzięki środkom unijnym nasz personel zo-
stanie doposażony w sprzęt zwiększający 
ergonomię pracy. Zawsze możemy też li-
czyć na właściciela szpitala, który wspiera 
naszą działalność, na ile tylko pozwala mu 
sytuacja. Dzięki dobrej opinii na rynku, mi-
mo straty finansowej, możemy korzystać z fi-
nansowania oferowanego przez instytucje 
finansowe, a nie wszystkie szpitale mają ta-
ką możliwość. Robimy wszystko, by szpital 
działał stabilnie. Uruchamiamy nowe dzia-
łalności lub reaktywujemy te, które kiedyś 
funkcjonowały w szpitalu. W ciągu ostat-
nich trzech lat uruchomiliśmy okulistykę, 
rehabilitację dzienną, Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy, opiekę paliatywną, czy dzienny 
ośrodek pomocy psychologicznej dla dzieci. 
Podjęliśmy wysiłki zmierzające do zakupu 
nowego sprzętu pozwalającego na wprowa-
dzenie nowych usług medycznych w już 
istniejących oddziałach. Działania te, a tak-
że ciągła praca nad bardziej efektywnym 

rozliczaniem usług, zaowocowały zwięk-
szeniem przychodów szpitala o ok. 50%, co 
stanowi ponad 38 mln zł. W ciągu ostatnich 
trzech lat wiele oddziałów zostało wyre-
montowanych, a część działalności – takiej 
jak laboratorium, pediatria, Izba Przyjęć, la-
ryngologia – przeniesiona została całkowi-
cie lub częściowo do nowych pomieszczeń. 
Przeprowadzono także termomodernizację 
budynku A i B w Bielszowicach, co w znacz-
nym stopniu poprawiło wizerunek szpitala. 
Wiele z tych inwestycji była w całości bądź 
w bardzo dużej części finansowana przez 
miasto. To nie koniec remontów. W najbliż-
szym czasie planujemy remont Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego i części bu-
dynku A w Bielszowicach.

– Jesteście przygotowani na drugą falę 
koronawirusa?

– Szpital bez względu na sytuację stara 
się być przygotowany na nieprzewidziane 
wydarzenia. Na przykład system izolacji pa-
cjenta przyjętego w stanie nagłym funkcjo-
nuje w rudzkim szpitalu od początku pande-
mii. Regulacyjne odzwierciedlenie takie 
rozwiązanie znalazło dopiero teraz. Opubli-
kowano je w strategii postępowania w pan-
demii. W sposób ciągły analizujemy wy-
tyczne oraz śledzimy doświadczenia szpitali 
w innych krajach. Powołany przez nas ze-
spół ds. COVID-19 pracuje regularnie nad 
nowymi rozwiązaniami. Na początku po-
wiedziałam, że staramy się być przygotowa-
ni. To była świadoma odpowiedź. Staramy 
się, a poziom przygotowania zawsze weryfi-
kowany jest w ogniu wydarzeń. Na końcu 
i tak najważniejsza jest wiedza, doświadcze-
nie i zdrowy rozsądek naszego personelu, 
bo przecież nie wszystko da się przewidzieć 
w procedurach. AP
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ODWOŁANE SPOTKANIE
Prezydent miasta  

Ruda Śląska
informuje 

o odwołaniu zaplanowanego na 10 września br.  
w Zespole Szkół nr 2 spotkania w sprawie  

wygaszenia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
zapożarowanego terenu  

w rejonie ulic: Wysokiej, Bukowej, Glinianej i trasy N-S 
z powodu sytuacji epidemicznej.

nowa data spotkania zostanie ustalona  
w późniejszym terminie.

OGŁOsZENIa

180 laptopów oraz środki ochrony osobistej trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej. komputery dotarły do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
społecznej, który przekaże je uczniom. Miasto pozyskało na ten cel ponad 620 tys. zł, z czego ponad 84 proc. 
to środki unijne, a pozostałe pochodzą z budżetu państwa.

EdukaCJa

Kolejne laptopy do zdalnej nauki

–  Staramy  się  zapewnić  naszym 
uczniom jak najlepszy dostęp do sprzę-
tu komputerowego w okresie epidemii, 
dlatego sięgamy po każde środki prze-
znaczone  na  ten  cel.  Trudno  w  tej 
chwili  określić  czy  dzieci  i  młodzież 
będą musiały dalej uczyć się w syste-
mie zdalnym. Rozwój sytuacji jest nie-
przewidywalny, więc musimy być go-
towi  na  każdą  ewentualność  – mówi 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

W ramach projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej  
w okresie epidemii COVID-19”, w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój lata 2014-2020 mia-
sto pozyskało  ponad 620 tys. zł na za-
kup komputerów oraz środków ochrony 
osobistej. Zakupiono 180 laptopów, po-
nad 20 tys. par rękawiczek, około 
9 tys. maseczek i ponad 1200 litrów pły-
nu dezynfekcyjnego. Jeszcze we wrze-
śniu sprzęt i środki trafią do dzieci obję-
tych pieczą zastępczą w 38 rodzinach 
zastępczych i 10 placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych.

Pozyskane środki pochodzą z dwóch 
źródeł. Ponad 84 proc. dofinansowa-
nia to środki unijne, a prawie 16% tej 
kwoty to pieniądze z budżetu państwa. 
Sam koszt zakupu komputerów, to po-

nad 400 tys. zł. Zakupiony sprzęt prze-
znaczony jest do nauki online i zosta-
nie  przekazany w formie umowy bez-
płatnego użytkowania, na wstępnie 
określony czas, do 30 września 
2025 r.

Przypomnijmy, że 40 laptopów do 
nauki w domu jeszcze w poprzednim 
roku szkolnym trafiło do najbardziej 
potrzebujących uczniów z Rudy Ślą-
skiej. Władze miasta pozyskały na ten 
cel 100 tys. zł z projektu „Zdalna 
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Laptopy mają służyć uczniom do nauki zdalnej, jeżeli będzie taka potrzeba.

Zakończyła się wymiana oświetlenia na kolejnych ulicach Rudy Śląskiej. 
Nowe lEd-y świecą m.in. w Halembie, Nowym Bytomiu, Orzegowie, ko-
chłowicach oraz w Goduli.
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Uliczne lampy wymienione 
zostały m.in. w Halembie.

OŚWIETlENIE

Nowe LED-y oświetlają 
ulice miasta

–  Wymiana  oświetlenia  to  bardzo 
duży projekt, dlatego podzieliliśmy go 
na etapy. Aktualnie realizujemy czwar-
ty z nich, który w sumie obejmie ponad 
3,7 tys. opraw. Ten etap kosztować ma 
prawie  16  mln  zł.  Finansujemy  go 
przede wszystkim ze środków Unii Eu-
ropejskiej,  a  także  Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii – mówi Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej.

Nowe oświetlenie w ostatnich tygo-
dniach pojawiło się przy: ul. Solidar-
ności i Kłodnickiej w Halembie;  
ul. Szarotek, Chorzowskiej, Ratowni-
ków, Pokoju, Szymały i Spółdzielczej 
w Nowym Bytomiu; Kamiennej, 
Wschodniej, Brzozowej i Opolskiej  
w Kochłowicach; Bankowej i Stani-
sława w Rudzie; Bytomskiej i Grun-
waldzkiej w Orzegowie oraz przy  
ul. Joanny i w Parku Mickiewicza  

szkoła” realizowanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa. To maksy-
malna kwota, jaka mogła być przyzna-
na miastu. Ponadto miasto pozyskało 
156 tys. zł w ramach kolejnej edycji 
programu „Zdalna szkoła+”. Zakupio-
no kolejnych 66 laptopów do nauki 
zdalnej. Sprzęt trafi do 36 szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych,  
a stamtąd zostanie użyczony dzieciom 
z rodzin wielodzietnych.

 IM

w Goduli. Wcześniej LED-owe opra-
wy zamontowano również przy  
ul. Górnośląskiej w Bykowinie oraz 
Osiedlowej, Jarzębinowej i Joliot-Cu-
rie w Wirku. W sumie wymienionych 
zostało ok. 700 opraw LED. JO

Coraz więcej mieszkańców Rudy Śląskiej pokonało koronawirusa. We wtorek (8.09) liczba aktywnych zakażeń 
spadła poniżej 50. każdego dnia przybywa ozdrowieńców. Jest także pozytywna informacja, jeżeli chodzi o ka-
drę pedagogiczną sPs nr 15 w Halembie.

sTaTYsTYkI

Przypomnijmy, że w Szkole Podsta-
wowej nr 15 nie odbyło się tradycyjne 
rozpoczęcie roku szkolnego, ponieważ 
u jednej osoby z grona pedagogiczne-
go wykryto koronawirusa. Wszyscy 
nauczyciele tej placówki wraz z rodzi-

nami zostali objęci kwarantanną. Na 
szczęście w czwartek (3.09) okazało 
się, że przeprowadzone testy dały wy-
nik negatywny. Od poniedziałku (7.09) 
w SPS nr 15 rozpoczęła się stacjonar-
na nauka. 

Ponadto w ostatnich dniach coraz 
więcej jest przypadków wygranej wal-
ki z koronawirusem. W niedzielę 
(6.09) padł rekord – grono ozdrowień-
ców z Rudy Śląskiej powiększyło się 
o 71 osób. JO
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OGŁOSZENIA

Rusza rewitalizacja przestrzeni przed MCK

Przebudowa przestrzeni przed MCK ma zakończyć się w tym roku.

REWITALIZACJA

We wtorek (8.09) pełną parą 
ruszyły prace przy rewitalizacji 
przestrzeni przed Miejskim 
Centrum Kultury w Nowym 
Bytomiu. Teren, który do tej 
pory służył głównie jako 
parking, będzie po 
przebudowie miejscem 
przyjaznym dla pieszych 
i rowerzystów. Dodatkowo 
zakres robót obejmuje ciąg 
komunikacyjny wzdłuż  
ul. Niedurnego od 
skrzyżowania z ul. Markowej 
do skrzyżowania z ul. Hallera.
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W związku z rozpoczęciem prac bu-
dowlanych pojawiły się także utrud-
nienia w ruchu pieszym na odcinku 
objętym inwestycją. – Wyłączony  zo-
stał fragment chodnika wzdłuż ul. Nie-
durnego od Miejskiego Centrum Kul-
tury  w  kierunku  ul.  Hallera,  drożne 
zostały  natomiast  wszystkie  przejścia 
dla pieszych, zapewnione zostało tak-
że dojście do samego MCK-u – wyli-
cza Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia przed 
Miejskim Centrum Kultury ma po-
wstać mały plac z ławkami i oświetle-

niem ledowym. We wszystko wkom-
ponowana zostanie zieleń. Na trawni-
ku przed budynkiem ustawione zosta-
ną podświetlane płyty z granitu i szkła. 
Wjazd i wyjazd zabezpieczone zosta-
ną obniżanymi słupkami.

Przebudowa nie ograniczy się do 
obszaru przylegającego do budynku,  
ale obejmie też ciąg komunikacyjny 
wzdłuż ul. Niedurnego od skrzyżowa-
nia z ul. Markowej do skrzyżowania  
z ul. Hallera. Na całej długości tego 
odcinka powstanie nowy chodnik 
z płyt betonowych oraz ścieżka rowe-
rowa z nawierzchni mineralno-ży-
wicznej. Ta ostatnia kończyć się bę-
dzie na wysokości przejścia dla pie-
szych w pobliżu willi „Florianka”  
(ul. Niedurnego 73). Wzdłuż przebu-
dowywanego odcinka zainstalowane 
zostaną także ławki i kosze na śmieci. 
Co istotne, znajdujące się tam okazałe 
drzewa zostaną zachowane i dodatko-
wo wyeksponowane za pomocą oświe-
tlenia. Wszystkie prace, zgodnie 
z podpisaną umową z wykonawcą, 
mają się zakończyć do końca listopa-
da. – Realizowana inwestycja to także 
ważny  element  domykający  projekt 
„Rewitalizacja  centrum  Nowego  By-
tomia z terenami przyległymi, ukierun-
kowana  na  nowe  funkcje  centrotwór-
cze”,  na  który  pozyskaliśmy  ponad  

1,7 mln  zł  ze  środków Unii  Europej-
skiej  – podkreśla wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk.

Wartość wspomnianego projektu to 
ponad 3,2 mln zł, a unijne dofinanso-
wanie przyznane zostało w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne). W ramach tego przed-
sięwzięcia w ubiegłych latach zago-
spodarowano przestrzeń w rejonie  
ul. Pileckiego 24-33, odnowiono po-
dwórko przy ul. Podgórze 5-15, wy-
remontowano części wspólne, przede 
wszystkim dachy, w budynkach przy  
ul. Pileckiego 28 i 33, wykonano no-
wą nawierzchnię boiska przy  
ul. Podgórze, a także zaadaptowano 
pomieszczenia w budynku przy  
ul. Pileckiego 23/2 na cele społeczne, 
gdzie dzięki innemu dofinansowane-
mu przez Unię Europejską projektowi 
działa świetlica, punkt pralniczy  
z suszarnią, łaźnia oraz kaplica  
pw. św. Brata Alberta.

Budynek, w którym mieści się obec-
nie Miejskie Centrum Kultury, został 
wzniesiony w 1888 r. w stylu eklek-
tycznym jako kasyno hutnicze z ini-
cjatywy dyrektora huty „Pokój” Edu-
arda Meiera. Na objętym inwestycją 
odcinku ul. Niedurnego znajdują się 

również dwa inne zabytkowe budynki 
– wybudowana w 1905 roku willa 
„Florianka”, pełniąca niegdyś funkcję 
mieszkania dyrektora Huty Pokój  
oraz kolejna willa, wybudowana 
w zbliżonym okresie.

 TK

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 Młyńskiej  

na okres do 30 czerwca 2021 r. (cz. o nr: 2257/32, obręb Halemba, k.m.1).
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INWESTYCJE

Dodatkowe 7,4 mln zł
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Na konto Urzędu Miasta wpłynęło blisko 7,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto prze-
znaczy je na miejskie inwestycje, które realizowane będą w najbliższych dwóch latach.

–  Wykorzystamy je m.in. na projekty, 
które już zostały rozpoczęte: dalszą  
modernizację hali sportowej w Halembie 
oraz budowę nowej ekspozycji stałej w Mu-
zeum Miejskim, a także na zadania, które 
wymagają pilnej realizacji, ale wcześniej 
nieujęte zostały w budżecie. W ten sposób 
chcemy przeprowadzić modernizację da-
chu sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 16, modernizację zadaszenia targo-
wiska w Wirku, czy odwodnienie terenu 
w rejonie budynku Straży Miejskiej – in-
formuje prezydent Grażyna Dziedzic.

Władze miasta oprócz wcześniej 
wskazanych inwestycji planują część 
środków z otrzymanej puli wykorzystać 
jako wkład własny do kolejnych termo-
modernizacji budynków wielorodzin-
nych w miejskim zasobie mieszkanio-
wym oraz na dalszą poprawę efektyw-
ności energetycznej w placówkach 
oświatowych, czy adaptację kolejnych 
lokali na mieszkania socjalne.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to środki przeznaczone na dotacje 
dla gmin, powiatów i miast, w wysoko-
ści od 0,5 mln zł do ponad 93 mln zł. To 
element wsparcia dla samorządów w ra-
mach tarczy antykryzysowej. – Oczywi-

ście cieszymy się z otrzymanych pienię-
dzy, gdyż każda złotówka jest dla nas 
ważna i ją szanujemy. Trzeba jednak po-
wiedzieć głośno, że otrzymane teraz rzą-
dowe środki nie rekompensują w pełni 
ubytków, jakie ponieśliśmy w związku 
z mniejszymi wpływami z tytułu udziałów 
w podatku PIT. Te od początku roku są 
bowiem mniejsze o 8,4 mln zł – podkreśla 
Grażyna Dziedzic.

Co istotne, udziały z PIT wpływają na 
konto miasta w miesięcznych transzach 
i tym samym zachowana jest cały czas 
jego płynność finansowa. Co również 
ważne, środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych można wykorzy-
stać tylko na inwestycje. Natomiast 
udziały w PIT pozwalają przeznaczyć je 
także na wydatki bieżące. Samorządy  
w całym kraju mają teraz z tym najwięk-
szy problem. – To z tych pieniędzy  
pokrywamy coraz wyższe koszty związa-
ne z funduszem wynagrodzeń, utrzyma-
niem miejskiej infrastruktury, czy dopła-
camy do systemu gospodarki odpadami 
– wskazuje prezydent.

Z 7,4 mln zł przyznanych Rudzie  
Śląskiej miasto w tym roku zamierza 
wykorzystać ponad 1,3 mln zł.  

Pozostała kwota wydatkowana zostanie  
w 2021 r. i 2022 r.

Ogółem w tym roku w Rudzie Ślą-
skiej na inwestycje z budżetu miasta 
przeznaczonych ma zostać blisko 
81 mln zł. Najwięcej pieniędzy, bo po-
nad 15,6 mln zł, wykorzystanych zosta-
nie na zadania z zakresu rewitalizacji. 
14,4 mln zł pochłoną inwestycje drogo-
we, ponad 11 mln zł kosztować będą in-
westycje związane z gospodarką miesz-
kaniową, z czego większość trafi na ter-
momodernizacje budynków w miejskim 
zasobie mieszkaniowym, natomiast 
8  mln zł przeznaczonych zostanie na 
modernizację oświetlenia w mieście.

 TK

„MASTERCHEF”

Z Rudy Śląskiej do „Masterchefa”
Joanna Mrozek z Rudy Śląskiej znalazła się w finałowej czternastce  
9. edycji programu „Masterchef”. Rudzianka zaprezentuje swoje talenty 
kulinarne podczas niedzielnych odcinków i być może będzie miała szansę 
na zdobycie tytułu Mistrza Kuchni, nagrody pieniężnej oraz kontraktu na 
wydanie autorskiej książki kucharskiej.

Na etapie castingów Joanna Mrozek 
przygotowała lekki filet z sandacza oraz 
ażurowe naleśniki amerykańskie z le-
mon curd. W wyniku głosowania inter-
nautów zdobyła drugie miejsce i tym 
samym znalazła się na rezerwowej liście 
osób, które podczas niedzielnej emisji 
(6.09) programu walczyły o awans do 
finałowej czternastki. Pani Joanna posta-
wiła na słodkości i przyrządziła fondant 
z sosem malinowym. Jurorzy byli za-
chwyceni zarówno smakiem, jak i spo-
sobem podania deseru, po czym jedno-
głośnie zadecydowali, że rudzianka wy-

stąpi w dalszej części 9. edycji „Master-
chefa”. – To było doskonałe (...). Tak 
drugiego dobrego fondant w tym pro-
gramie dawno nie jadłam – skomento-
wała Anna Starmach, jurorka „Master-
chefa”.

Na co dzień Joanna Mrozek pracuje 
jako sprzedawca na stacji benzynowej. 
Jej pasja do gotowania rozpoczęła się 
ponad 10 lat temu. W głównej mierze 
jest samoukiem, a dotychczas efektami 
swojego gotowania dzieliła się na Face-
booku. Teraz będzie mogła to robić 
w programie ,,Masterchef”. JO

Pani 
Joanna 

znalazła się 
w gronie 

czternastu 
uczestników 
kulinarnego 

programu.

OGŁOSZENIE
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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.09.2020 r. do dnia 
30.09.2020 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 714 m2,  

oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5073/319 o powierzchni 134 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej 

przez Sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00014840/9,
– 5065/4083 o powierzchni 580 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 152.000,00 zł.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.09.2020 r.  
do dnia 30.09.2020 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 624 m2,  

oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5072/319 o powierzchni 427 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej 

przez Sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00014840/9,
– 5080/319 o powierzchni 197 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 137.000,00 zł.

„NINJA WArrIOr”

Ninja z Rudy Śląskiej
Czworo rudzian bierze udział w dru-

giej i trzeciej edycji popularnego show 
„Ninja Warrior”, który jest emitowany 
w Polsacie od 3 września. We wtorek 
(8.09) w programie wystąpił Michał 
Szczęsny. Będzie jeszcze można zoba-
czyć ubiegłorocznego finalistę Kewina 
Żwirowicza. Natomiast w trzeciej edy-
cji programu wystąpią Grzegorz Konic-
ki i Damian Woźniak.

„Ninja Warrior” jest światowym fe-
nomenem, który narodził się 22 lata te-
mu w Japonii. Program wymaga od 
uczestników hartu ducha, pomysłowo-
ści i wysokiej sprawności fizycznej. 

Najważniejszym zadaniem, o którym 
marzy każdy uczestnik, jest pokonanie 
toru przeszkód i zdobycie Góry  
Midoriyama, czyli „zielonej góry”. 
Chodzi o wspięcie się po 23-metrowej 
linie w czasie 45 sekund.

Droga do głównej wygranej jest  
ekstremalnie wymagająca. Każdy odci-
nek podzielony jest na dwa etapy: eli-
minacyjny i półfinałowy. Pierwszy wy-
łania najlepszą dziesiątkę, a drugi 
czwórkę zawodników, którzy ostatecz-
nie wystąpią w wielkim finale.

Co ciekawe 25-letni Kewin Żwiro-
wicz wystąpił w pierwszym odcinku 
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polskiej edycji światowego hitu „Ninja 
Warrior Polska”. Rudzianinowi udało 
się przejść cały tor eliminacyjny i do-
stać się do półfinału odcinka.

Czworo rudzian dostało się 
do programu „Ninja Warrior”.

WyŚCIGI

Wyścigi z deszczem w tle
Pełne emocji dwudniowe wyścigi moż-

na było podziwiać w miniony weekend na 
torze przy ul. Kolberga w Wirku. I choć 
w ostatnim dniu pogoda nie dopisała, to 
i tak finały mistrzostw Polski modeli samo-
chodów zdalnie sterowanych ON-ROAD, 
były widowiskowe. Samochody wystarto-
wały w klasach elektrycznej i spalinowej.

– Każde zawody, które organizujemy, 
cieszą się wielkim zainteresowaniem za-
równo zawodników, jak i publiczności, 
która chętnie podziwia zmagania na rudz-
kim torze i kibicuje swoim faworytom. 
Emocji nigdy nie brakuje – mówi Adrian 
Długokęcki, organizator zawodów ze Sto-
warzyszenia RC Fever Ruda Śląska.  
– W tym roku Ruda Śląska jest organizato-
rem finału mistrzostw Polski – zawodów 
podsumowujących sezon modelarski na 
torach otwartych. To właśnie w Rudzie 
Śląskiej zostały nadane przez LOK tytuły 
mistrzowskie w danej klasie – dodaje.

W sobotę odbyły się eliminacje, 
a w niedzielę eliminacje i finały. W ogól-
nej klasyfikacji mistrzostw za wywalczo-
ne miejsca przyznane zostały punkty do 
klasyfikacji generalnej. Warto dodać, że 
miłośnicy samochodów zdalnie sterowa-
nych kupują głównie modele w wersji 
KIT, czyli do własnoręcznego złożenia. 
Trwa to kilka dni i zależy to od klasy mo-
delu. – Najwięcej czasu zajmuje ustawie-
nie modelu pod dany tor, na którym ma 
być używany. Zaczynając od ustawienia 

pochylenia kół oraz ich zbieżności, po-
chylenia amortyzatorów, twardości sprę-
żyn, gęstości oleju w amortyzatorach, gę-
stości oleju w dyferencjale, a kończąc na 
prześwicie podwozia i wysokości opada-
nia wahaczy przełożenia modelu – zależ-
nie od toru model musi być bardziej lub 
mniej podsterowny czy nadsterowny. Za-
biera to mnóstwo czasu, by ustawić model 
tak, aby zachowywał się, jak chce tego 
kierowca. Jak w każdym sporcie motoro-
wym – podsumowuje Adrian Długokęcki.
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zawodów 
odbyła się 
dekoracja 

uczestników.

ŁuCZNICtWO

Udany start łuczników
Rudzcy łucznicy wystartowali 

w XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży oraz Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w łucznictwie 
klasycznym i bloczkowym. Do zawo-
dów w Zgierzu zakwalifikowała się 
dziewiątka kadetów.

Pierwszy i drugi dzień zawodów to 
tzw. „fita”, czyli strzelanie na czterech 
odległościach. Na podstawie wyników 
przeprowadzono klasyfikację w ramach 
Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych. Podczas dekoracji można było 
oglądać Jakuba Srokę, który zajął  
7. miejsce w odległości 60 m oraz Do-
minikę Ratyńską, która wywalczyła  
8. miejsce w odległości 30 m.

Drugiego dnia rozegrano również 
pojedynki drużynowe, w których chłop-
cy z UKS-u Grot Ruda Śląska pokonali 
w 1/8 zespół UKS 95 Wrocław oraz ze-

spół KSŁ Mewa Kołobrzeg I. Tym sa-
mym awansowali do strefy medalowej, 
czyli 1/2 finału. Dziewczęta z kolei 
w 1/8 pokonały zespół Pomorskie I, by 
następnie w 1/4 ulec zespołowi Podkar-
packie I. Rudzianki ostatecznie zakoń-
czyły rywalizację na 6. miejscu. Chłop-
cy następnego dnia w 1/2 finału ulegli 
zespołowi Łucznika Żywiec I i osta-
tecznie zajęli medalowe miejsce na naj-
niższym stopniu podium.

– Ostatniego dnia zawodów roze-
grano również indywidualną rundę eli-
minacyjną. Najdalej, do czołowej szes-
nastki awansowała tylko jedna zawod-
niczka – Natalia Lepa, która dopiero 
po jednym wolnym przejściu i dwóch 
wygranych pojedynkach przegrała 2:6 
w 1/8 finału z Klaudią Płazą – jak się 
później okazało – zwyciężczynią tego-
rocznej olimpiady. Natalia zajęła osta-
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Ostatnie zawody były udane 
dla rudzkich łuczników.

tecznie dziesiąte miejsce. Z kolei w ry-
walizacji klubowej rudzcy łucznicy za-
jęli wysokie 5. miejsce na 40 startują-
cych klubów, zdobywając 19 punktów 
w systemie sportu młodzieżowego. Ta 
zdobycz znacznie przyczyniła się rów-
nież do zwycięstwa województwa ślą-
skiego w klasyfikacji wojewódzkiej  
– zaznacza Rafał Lepa, prezes  
UKS Grot Ruda Śląska.
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prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.09.2020 r. do dnia 
30.09.2020 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 717 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5068/319 o powierzchni 566 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1s/00014840/9,

– 5077/319 o powierzchni 151 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 153.000,00 zł.

prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 9.09.2020 r. do dnia 
30.09.2020 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 734 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5055/321 o powierzchni 576 m2, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1s/00027865/4,

– 5062/4083 o powierzchni 129 m2, kW nr Gl1s/00006384/5, 
– 5049/323 o powierzchni 29 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:

– 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 156.000,00 zł.

OGŁOsZENIa

BOks

Bokserskie emocje w Halembie
Bokserskie show, czyli gala Silesia 

Boxing Show 2020 odbędzie się w so-
botę (12.09) w rudzkiej hali Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ha-
lembie. Podczas imprezy odbędzie się 
aż 13 pojedynków boksu olimpijskie-
go i zawodowego.

W walce wieczoru zaprezentuje się 
m.in. rudzianin Remigiusz Wóz, któ-
ry zawalczy o tytuł zawodowego mi-
strza Polski. Jego walka z Tomaszem 
„Zadymą” Gromadzkim zapowiada 
się niezwykle ciekawie. Nie zabrak-
nie też innych gwiazd ze świata bok-

su. Wśród nich pojawi się m.in. pre-
tendent do mistrza świata Mariusz 
„Wiking” Wach czy też utytułowany 
Damian Jonak. Organizatorami zawo-
dów są Silesia Boxing oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie 
Śląskiej.

BIEGI

Nowe sukcesy i rekordy biegaczy
Biegacze z Rudy Śląskiej wzięli 

udział w Mistrzostwach Polski w Bie-
gu 24-godzinnym, które odbyły się 
w ostatnich dniach sierpnia w Pabia-
nicach. Emocji nie brakowało, a w no-
cy biegacze musieli zmierzyć się 
z deszczem, który nie ułatwiał rywali-
zacji.

Aneta Rajda z TL Pogoni Ruda Ślą-
ska wywalczyła brązowy medal  

13. Mistrzostw Polski, pobiła swój re-
kord życiowy, który przekroczył  
232 km i 603 m, a także zajęła 9. miej-
sce w klasyfikacji open i 3. miejsce 
open w klasyfikacji kobiet. Drugą za-
wodniczką z Rudy Śląskiej była Anna 
Skupień, która w Mistrzostwach Pol-
ski w klasyfikacji open wybiegała  
15. miejsce. – Był to mój debiut. Uda-
ło się wywalczyć klasę mistrzowską 

międzynarodową, co daje mi powoła-
nie do kadry narodowej Polski w bie-
gu 24-godzinnym. Jestem drugą ko-
bietą w historii Polski, której udało się 
zrobić to w debiucie – podkreśla Anna 
Skupień z TL Pogoń Ruda Śląska.

Z kolei Przemysław Basa z tego sa-
mego klubu rywalizację zakończył na 
11. miejscu w klasyfikacji open z wy-
nikiem przeszło 229 km.

Pobiegli dla Jana Koniecznego

Miłośnicy biegania już po raz szes-
nasty upamiętnili Jana Koniecznego. 
Memoriał poświęcony rudzkiemu rad-
nemu, który zmarł w 2005 roku, odbył 
się w niedzielę (6.09) na Burloch Are-
nie. Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali puchary oraz na-
grody.

– Radny Jan Konieczny był człowie-
kiem bardzo aktywnym. Promował 
zdrowy styl życia, organizował wiele 
imprez, dlatego właśnie tym biegiem 

chcemy zachować pamięć o nim. To już 
piętnaście lat, od kiedy nie ma go z na-
mi – podkreślił August Jakubik, organi-
zator memoriału.

W kategorii kobiet pierwsze miejsca 
zajęła Katarzyna Czyż, drugie Małgo-
rzata Rencz, a trzecie Sabina Szajbel. 
Z kolei wśród mężczyzn najlepszy był 
Roberto Dimiccoli, drugi był Artur Ro-
siński a trzeci Aleksander Zięba. Biego-
wa rywalizacja tradycyjnie odbyła się 
na dystansie 5 km, a trasa biegu wyno-
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Biegaczom towarzyszyła kapryśna pogoda.

siła cztery crossowe pętle o długości  
1250 m. Zawodnicy rywalizowali w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.

Jan Konieczny urodził się w Rudzie 
Śląskiej w 1939 r. Był absolwentem 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kato-
wicach. Do 1990 r. pracował w kopalni 
„Wawel”. Mandat radnego pełnił w la-
tach 1994-2005. Jego wielką pasją była 
muzyka. Był inicjatorem m.in. Festiwa-
lu Orkiestr Dętych. Zmarł 24 lutego 
2005 r.
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W biegu wzięło udział kilkudziesięciu zawodników.

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

Zwycięzców udekorowała 
prezydent Grażyna Dziedzic.



SZPITAL MIEJSKI 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

prezydent Miasta 
ruda Śląska 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-Bielszowicach  

przy ul. Jana kasprowicza 36

przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu jest nieruchomość własności gminy Mia-
sta ruda Śląska położona w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Jana Kasprowicza 36, stanowią-
ca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1688/304 o powierzchni 402 m2, obręb Bielszowice, 
k.m.4, zapisaną w księdze wieczystej kW nr gl1s/00051153/7 (działy iii i iV księgi wieczystej są 
wolne od wpisów), zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym 
w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 80,84 m2. 

przedmiotowa działka o regularnym kształcie prostokąta jest położona w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. teren nieruchomości jest płaski, ogrodzony, częściowo porośnięty 
trawą, krzewami i kilkoma drzewami. nieruchomość posiada uzbrojenie w instalacje wodociągo-
wą i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe (węglowe).

z uwagi na stan techniczny budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu (liczne za-
wilgocenia i zagrzybienia). 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska dział-
ka 1688/304 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). 

przedmiotowa działka położona jest w strefie „a” ścisłej ochrony konserwatorskiej. ponadto bu-
dynek przy ul. Jana kasprowicza 36 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta ruda Śląska. 

przetarg przeprowadzony w dniu 28.08.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 

cena wywoławcza do przetargu wynosi 176.000,00 zł. 

cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarial-
nego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapozna-
ją 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 07.10.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 8.800,00 zł, przelewem na konto: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ing Bank Śląski katowice o/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium  
– ul. kasprowicza 36” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pienięż-
nych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający prze-
targ ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. informacji na temat prze-
targu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Oględzin budynku można dokonać w dniu 24.09.2020 r. w godz. 14.00-15.00.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

położonej w rudzie Śląskiej-goduli przy ul. rencistów z przeznaczeniem  
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieru-
chomość gruntowa o powierzchni 3854 m2, własności gminy Miasta ruda Śląska, położona w ru-
dzie Śląskiej-goduli przy ul. rencistów, oznaczona numerem geodezyjnym 766/68 obręb orzegów, 
k.m.3, użytek „Bz”, zapisana w księdze wieczystej kW nr gl1s/00010897/5. działy iii i iV ww. księgi 
wieczystej są wolne od wpisów. 

przetarg przeprowadzony w dniu 18.08.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako UP1- 
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie 
jak: nauki, oświaty kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, 
bazy gospodarcze zieleni miejskiej oraz częściowo teren zabudowy mieszkaniowej (symbol planu 
MWI). 

 zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i zabudowy para-
fialnej, cmentarza, a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zielonych (ogródki 
działkowe), porośnięta drzewami. 

działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, w związku z czym dojazd do 
niej winien odbywać się przez inne nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniego tytułu 
prawnego. kształt i parametry zbywanej nieruchomości wskazują, że może ona być zagospoda-
rowana zarówno jako odrębna nieruchomość, bądź też łącznie z nieruchomościami przyległymi. 
z uwagi na powyższe działka nr 766/68 zostanie sprzedana w trybie ustnego przetargu ograniczo-
nego, do uczestnictwa, w którym będą uprawnieni właściciele działek przyległych: nr 764/68,  
nr 383/68, nr 585/68, nr 533/68 i nr 360/68. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 436.000,00 zł. 

do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według 
stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

 Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 5.10.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 21.800,00 zł, przelewem na konto: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ing Bank Śląski katowice o/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium 
– ul. rencistów” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą pisemne zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu, a komisji przetargowej przed otwarciem przetargu – wymagane doku-
menty i oświadczenia. 

 zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający prze-
targ ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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ogłoszenia

nina, pola, sara – to trojaczki, które przyszły na świat w lipcu w rudzkim 
szpitalu Miejskim. kilka dni temu opuściły oddział neonatologiczny, by za-
mieszkać wraz z rodziną w swoim domu w czerwionce-leszczynach. 
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Nina, Pola i Sara niedawno opuściły rudzki szpital i zamieszkały z rodziną.

Szczęście razy trzy

Magdalena i Łukasz Mazurkowie najpierw do-
wiedzieli się o tym, że ciąża jest bliźniacza. 
– Bliźniaki pojawiały się po stronie rodziny ma-
my.  Dlatego  przy  pierwszej  ciąży  przypuszcza-
łam, że możemy mieć bliźniaki. Tak się jednak nie 
stało, więc zdziwiliśmy, że druga ciąża jest mno-
ga. Mało  tego. Dopiero podczas drugiego USG 
okazało się, że będziemy mieć trojaczki – mówi 
Magdalena Mazurek, mama Niny, Poli i Sary.

Choć państwo Mazurkowie mieszkają w Czer-
wionce-Leszczynach, to wybrali szpital w Ru-
dzie Śląskiej. – Trafiliśmy tutaj z polecenia oraz 
ze względu na to, że rudzki Szpital Miejski posia-
da  trzeci  stopień  referencyjności,  jeżeli  chodzi 
o opiekę nad matką i dzieckiem – wyjaśnia pani 
Magdalena.

Ciąża, poród, który odbył się 22 lipca oraz 
pobyt w rudzkim szpitalu przebiegały bez więk-
szych komplikacji. – Dziewczynki urodziły  się  
w 31. tygodniu ciąży, więc musieliśmy na kilka 
tygodni zostać w szpitalu. Na szczęście wszyst-
ko  jest  w  porządku.  Mieliśmy  bardzo  dobrą 
opiekę  – mówi Magdalena Mazurek, mama 
dziewczynek.

Nina, Pola i Sara po urodzeniu miały podobną 
wagę, bo po ok. 1500 gramów. Są zdrowe i do-
brze się rozwijają. Ze Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej zostały wypisane na przełomie 
sierpnia i września. W domu czekali na nich 
7-letni brat oraz tata, Łukasz. – Syn niedawno za-
czął szkołę, więc cały czas przed nami są nowe 
wyzwania.  Na  początku  był  niepocieszony,  bo 

bardzo chciał mieć brata, a  tu  trzy siostrzyczki. 
Szybko  się  z  tym pogodził  i  bardzo  troszczy  się 
o nasze dziewczynki. Najchętniej już zacząłby je 

nosić na rękach. Żartujemy sobie,  że na pewno 
jeszcze mu to przejdzie– mówi Magdalena Mazu-
rek. Joanna Oreł
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Piastowska 31/7

51,00 m2

(2 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,87 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Górnicza 1/1

36,09 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,87 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Potokowa 5/4

37,00 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc suche 4,35 zł/m2 700 zł

4. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Bytomska 33/4

23,04 m2

(1 izba)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc suche 4,21 zł/m2 700 zł

5. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Bytomska 33/7

39,19 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc suche 4,65 zł/m2 700 zł

6. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/6

36,50 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,58 zł/m2 700 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Na-
jem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. 
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 16.09.2020 r. do 18.09.2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:

poz. 1, 2, 3 – ul. Janasa 13A  Ruda Śląska-Ruda,  nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
poz. 4, 5, 6  – ul. Joanny 18  Ruda Śląska-Godula,  nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesła-

nia, nie później niż do dnia 25 września 2020 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych 
dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 
EE – 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/
Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu 

zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia 

zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
• o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
• czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
• zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
• PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytułu prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-

żonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszka-
niowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się 
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu 
zajmowanego mieszkania,

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f)  Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.

oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 28 września 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu 
lokali mieszkalnych w dniu 30.09.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz. 9.00  – ul. Piastowska 31/7
godz. 10.00  – ul. Górnicza 1/1
godz. 11.00  – ul. Potokowa 5/4
godz. 12.00  – ul. Bytomska 33/4
godz. 13.00  – ul. Bytomska 33/7
godz. 14.00  – ul. Janty 15/6
Uwaga:  przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego 

mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 

wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 

21 dni, tj. od dnia 9.09.2020 r. do dnia 
30.09.2020 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 587 m2, oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

– 5091/318 o powierzchni 36 m2, zapisaną 
w księdze wieczystej prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW nr GL1S/00006656/3,

– 5081/319 o powierzchni 551 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 (nett o) do 

przetargu wynosi 131.000,00 zł.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) trzech wykazów – niezabudowanych nieruchomo-
ści gruntowych, własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Pelagii 
Kwapulińskiej:

 działka oznaczona numerem geodezyjnym 2402/29 o powierzchni 853 m1. 2, użytek RIVa, obręb Kochłowice, zapi-
sana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 
163.000,00 zł,

 działka oznaczona numerem geodezyjnym 2403/29 o powierzchni 850 m2. 2, użytek RIVa, obręb Kochłowice, zapi-
sana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 
162.000,00 zł,

 działka oznaczona numerem geodezyjnym 2404/29 o powierzchni 1344 m3. 2, użytek RIVa, obręb Kochłowice, za-
pisana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 
217.000,00 zł,

– które zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
3.09.2020 r. do dnia 24.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 2167 m2, 
własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej, położonej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 1238/27, obręb 

Kochłowice, k.m.3, użytki: „dr, PsIV, PsV”, 
KW nr GL1S/00004628/4, która zostanie zbyta w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu 
wynosi 392.000,00 zł. 

HOROSKOP

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30 

tel. 607-468-787

Baran – U osób samot-
nych nowe uczucie spra-
wi, że życie znowu nabie-
rze barw. Będą zmiany!
Byk – Postaraj się bardziej 
zaufać partnerowi. Zoba-
czysz, że wyjdzie Ci to na 
dobre.
Bliźnięta – W Twoim ży-
ciu nastąpi teraz czas 
przebudzenia. Zaczniesz 
nabierać rozpędu.
Rak – Podświadomie za-
czniesz szukać wielkiej 
miłości. Okazji może być 
bardzo dużo.
Lew – Twoja dotychcza-
sowa praca nie poszła na 
marne, ale nie myśl tylko 
o tym.
Panna – Sprawdź swoje 
umiejętności i czerp 
z nich korzyści. Nie bój 
się trudnych decyzji.

Waga – Wyciągnij wnio-
ski z własnych doświad-
czeń, byś nie popełniała 
tych samych błędów.
Skorpion – Roztropnie 
podchodź do podpisywa-
nia ważnych dokumen-
tów. Musisz uważać.
Strzelec – Zadbaj o siebie 
i znajdź czas na wizytę 
u lekarza. Nie unikaj przy-
jaciół.
Koziorożec – Niewyklu-
czone służbowe wyjazdy, 
w czasie których zdobę-
dziesz cenne doświadcze-
nie.
Wodnik – Niczego nie rób 
na łapu-capu. Lepiej prze-
czekaj kłopoty i zacznij 
działać.
Ryby – Poszukując no-
wych kontaktów, możesz 
ulec różnym pokusom. Nie 
działaj pochopnie.

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – zimowe leże niedźwiedzia, 
5 – czarny struś australijski, 8 – sknera, 9 – cyr-
kiel zerowy, 11 – samica wilka, 12 – uchwyt na 
bramach, 15 – kabina na statku, 17 – kroto-
chwila, 20 – czarny proszek w kominie, 21 – ro-
jownik, 24 – zespół pracowników, 25 – wytwa-
rzanie na krosnach, 28 – bibelot, 29 – chwała, 
świetność, 32 – rzeka we Francji, 33 – dowód 
niewinności, 36 – stan w Brazylii, 39 – med. 
rybia łuska, 42 – mit. gr. piekło, 43 – nieżyt no-
sa, 45 – zwierzę z rodz. żyraf, 46 – wąwóz, jar, 
47 – berlinka. 

PIONOWO: 1 – przybudówka, 2 – waleń, 
3 – ozdoba architektoniczna, 4 – starogrecka bu-
dowla halowa, 5 – używka, 6 – drzazga, 
7 – miejsce zamieszkania, 10 – monetka, nie-
wielki ślimak, 13 – siekierka kuchenna, 14 – ma-
nierka przy rowerze, 16 – angielskie piwo, 
17 – fakla, płonąca pochodnia, 18 – urządzenie 
radiolokacyjne, 19 – zatoka Morza Czerwone-
go, 21 – jarmułka, 22 – śliwka chińska, 23 – me-
tropolia, 26 – wielbiciel, 27 – las bagienny nad 
Amazonką, 30 – wizerunek, 31 – rzeka w Szwaj-
carii, 34 – podzwrotnikowe pnącze, 35 – danie 
mięsne 37 – era archaiczna, 38 – ptak z rodz. 
ibisów, 40 – rzeka na Słowacji, 41 – jego stolicą 
Teheran, 44 – pseudonim Asnyka. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł, któ-
ry jest do realizacji w fi rmie handlowej „Rum-

KRZYŻÓWKA
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OGŁOSZENIA

cajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia 

konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 33” zapraszamy do redakcji „Wiadomo-
ści Rudzkich” (pon.-pt. w godz. 8-14) Pana Wi-
tolda Machona. Prawidłowe hasło: „Nadmiar 
dumy to garb.”.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem, użyczenie znajdujących się w rejonie ulic: Kingi, Kokota 
(na granicy z miastem Zabrze), Kokota – Bema, Tunkla 89, Basenowej, Broniewskiego, Jasnej, Wierzbowej, 

Admiralskiej, Wireckiej – Pukowca, Średniej, Wyzwolenia z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Basenowej, 
Broniewskiego, Jasnej, Wierzbowej, Admiralskiej, Wysokiej z przeznaczeniem pod istniejące garaże, Edmunda Kokota 
– Kingi z przeznaczeniem pod istniejący parking, Wysokiej z przeznaczeniem pod działalność składowo-magazynową, 

Gwareckiej z przeznaczeniem pod miejsca postojowe oraz dojazd, Tunkla z przeznaczeniem pod boisko sportowe, 
Wireckiej z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem znajdujących się w rejonie ulic: 

Młyńskiej, Piotra Skargi, Szczudlaka, Panewnickiej z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, 
Kalinowej z przeznaczeniem pod istniejącą drogę.
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OGŁOSZENIA�DROBNE

UsłUgi

 Przeprowadzki,� wywóz� rzeczy� nie-
potrzebnych.�Tel.�607-219-491.

 Remonty.�Tel.�607-219-491.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 REM-MAX�–�kompleksowe�remon-
ty�łazienek,�mieszkań,�domów.�Tel.�507-
055-024.

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

 Serwis� telewizorów.� Tel.� 605-560-
605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. Tel. 505-946-693.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119.

 Remonty�od�A�do�Z.�Szybko,�so-
lidnie.�Tel.�601-292-699.

 Usługi� dekarskie,� krycie� papą� ter-
mozgrzewalną,� blachodachówka,� ścią-
ganie�azbestu.�Tel.�512-549-097.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
tis. Tel. 605-109-517.

 BJ�–� czyszczenie�dywanów,� tapice-
rek,�wykładzin.� Solidnie,�niedrogo.� Tel.�
606-274-056.

 Pranie� tapicerki�meblowej� i� dywa-
nów.�Solidnie.�Tel.�737-593-999.

 Hydraulik,�tel.�797-599-031.

 Pranie� tapicerki,� dywanów.� Sku-
tecznie,�tel.�519-639-121.

NierUChomośCi

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

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

 Kupię�kamienice�całość�lub�udziały.�
Tel.�797-299-422.

 Pilnie� kupię� mieszkanie� w� Rudzie�
Śląskiej,�gotówka,�tel.�730-770-900.�

 Sprzedam:� M-3� –� Osiedlowa,� 
37�m2,� II� p.,�M-3� –� Hlonda,� 47�m2,� 79�
tys.,�M-4�–�Słowiańska,�57�m2,�inne�atrk-
cyjne� oferty� na�www.lokator.nierucho-
mosci.pl.�Tel.�793-017-323.

 Wynajmę�lokal�użytkowy�pod�dzia-
łalność�medyczna�i�inną.�Częściowo�wy-
posażony,�spełnia�warunki�NZOZ.�Ruda�
Śl.� Kochłowice,� ul.� Łowiecka� 3/1.� 
Tel.�603-981-005.

moToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

 Skup�samochodów�wszystkich�ma-
rek,� całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych.�Pomoc�drogowa,�złomowanie�po-
jazdów.�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!�Re-
cykling� samochodowy.�Wydawanie� za-
świadczeń.� Cena� 0,40� gr/kg.� DOBRA�
CENA�AKUMULATORÓW.�TANIE�OPONY.�
Tel.� 32� 771-61-31,� 502-097-300.� Ruda�
Śląska-Chebzie�ul.�Kokotek�52�(niedale-
ko�Urzędu�Skarbowego).

PraCa

 Firma�budowlana�Bedamex�w�Ru-
dzie� Śląskiej� zatrudni� pracowników�
budowlanych,� tel.� 601-504-030�
w�godz.�8-15.30.

 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%�do-
finnsowaniem� Unijny� Program� –� Spo-
wolnij� Starzenie,� możliwość� dowozu,�
tel.�501-642-492.

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

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

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

Emily Dickinson

Pani iwonie Lasocie
pracownikowi�Wydziału�Komunikacji

Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska
wyrazy�głębokiego�współczucia�i�pokrzepienia�

w�trudnych�chwilach�po�śmierci

maTki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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�
Czarnoleśnej�(cz.�o�nr:�1634/52,�obręb�Nowy�Bytom,�k.m.1).

Serdeczne�podziękowania�Władzom�Miasta� 
i�przedstawicielom�instytucji

za�złożone�kondolencje,�udział�w�uroczystościach�pogrzebowych
oraz�za�okazane�wsparcie�i�słowa�otuchy�w�trudnych�chwilach

po stracie 

śp. antoniego ratki
składa 

brat z rodziną

„Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją”

Pani iwonie Lasocie
wyrazy�szczerego�żalu�i�współczucia

po�śmierci

maTki
składają

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Pani joannie szyszka
pracownicy�Osiedlowego�Domu�Kultury�„JOWISZ”

Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�
wyrazy�szczerego�i�głębokiego�współczucia� 

z�powodu�śmierci

ojCa
składają 

Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZYDENT�
MIASTA� 

RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�okres� 

21�dni,�tj.�od�dnia�9.09.2020�r.�do�dnia�
30.09.2020�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�624�m2,�oznaczone�numerami�
geodezyjnymi:

–�5075/319 o�powierzchni�515�m2,�
zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�

przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�
pod�nr�KW�nr�GL1S/00014840/9,
–�5082/319 o�powierzchni�109�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�140.000,00�zł.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Ślą-
ska,�wykazów�nieruchomości,�które�zostaną�oddane�w�trybie�bezprze-
targowym�na�podstawie�umowy�najmu�gruntu�na� czas�oznaczony�do�  
1� roku� z� przeznaczeniem� pod� istniejący� kontener� telekomunikacyjny�
przy�ul.�J.�Gierałtowskiego,�umów�najmu�lokalu�i�gruntu�zawartych�na�
czas�oznaczony�do�3�lat,�położonych�przy�ul.�Energetyków�23,�Osiedlo-
wej�17,�Piastowskiej�6B,�F.�J.�Curie�3�z�przeznaczeniem�na�prowadzenie�
działalności� gospodarczej� oraz� ul.�Magazynowej� 14� z� przeznaczeniem�
pod�istniejący�parking�samochodowy.

Z�ogromnym�smutkiem�przyjęliśmy�wiadomość�o�śmierci

henryka goLika
Radnego�Rady�Miasta�Ruda�Śląska�III�kadencji.

rodzinę i Bliskich zmarłego
prosimy�o�przyjęcie�kondolencji�i�wyrazów�głębokiego�żalu.

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta 

Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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