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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).

KORONAWIRUS: RAPORT Z RUDY ŚLĄSKIEJ 
(dane na wtorek, 15 września, godz. 10.30, statystyki od początku epidemii)
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OGŁOSZENIE

SZPITAL MIEJSKI 

Oddział Chirurgii Urazowej 
i Ortopedycznej Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej 
otrzymał na ten rok kontrakt 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na wykonywanie 
endoprotez kolan oraz w ramach 
funduszu nadal przeprowadza 
zabiegi endoprotez bioder. 
Epidemia koronawirusa sprawiła 
jednak, że realizacja oraz 
przyszłość kontraktu może stać 
pod znakiem zapytania. 
Rozmawiamy o tym z dr. n. med. 
Sławomirem Wrońskim, 
ordynatorem Oddziału Chirurgii 
Urazowej i Ortopedycznej.
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Kontrakt jest, ale nikt nie przewidział epidemii

– Ile w ubiegłym roku przeprowa-
dzono zabiegów endoprotezoplastyki 
stawów?

– Zacznę od tego, że zajmujemy się 
wyłącznie endoprotezami pierwotnymi, 
czyli takimi, które zakładane są po raz 
pierwszy. Nie wykonujemy endoprotez 
resekcyjnych nowotworowych, czy two-
rzonych pod indywidualne potrzeby. Nie 
prowadzimy także wymiany protez. Jeże-
li chodzi o ubiegły rok, to udało się wy-
konać 41 endoprotez kolan oraz ok. 140 
stawu biodrowego. Trzeba jednak zazna-
czyć, że w przypadku kolan zabiegi te 
wykonywane były bez kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Szpital 

wydał na ten cel ok. 525 tys. zł. Liczba 
wykonanych przez nas endoprotez ko-
lan, czyli 41, była warunkiem NFZ-u, 
aby uzyskać świadczenie na ten rok. Tym 
samym w ramach funduszu możemy wy-
konywać zarówno zabiegi endoprotezo-
plastyki bioder, jak i kolan.

– Czy epidemia koronawirusa po-
krzyżowała te plany?

– Żeby utrzymać kontrakt, musieliby-
śmy wykonać w bieżącym roku 40 endo-
protez kolan i 90 endoprotez bioder. Ta-
kie jest wskazanie w umowie. Nikt jed-
nak nie przewidział, że będziemy mieli 
do czynienia z epidemią koronawirusa. 
W jej szczytowym momencie w ogóle 
nie było wykonywanych zabiegów, po-
nieważ są to zabiegi planowe, a nie ratu-
jące życie. Kolejna sprawa jest taka, że 
pacjenci, u których zakłada się protezy, 
muszą być wcześniej konsultowani 
w specjalistycznych poradniach. Załóż-
my, że dany pacjent jest leczony kardio-
logicznie, bo od 15 lat ma problemy  
z nadciśnieniem. Konieczna może być 
także wizyta u diabetologa z powodu cu-
krzycy oraz endokrynologa z uwagi na 
chorobę tarczycy. Trzeba też zrobić ba-
dania pod kątem żółtaczki i wykonać 
szczepienia w kierunku WZW. Tymcza-
sem przez trzy miesiące dostęp do spe-
cjalistów, a nawet do lekarza rodzinnego, 
był ograniczony. Gdzie chory miał to 

wszystko zrobić? To mozolna walka 
o każdą wizytę. Dlatego czas oczekiwa-
nia na zabiegi znacznie się wydłużył. Do 
tego wszystkiego doszła fala rezygnacji 
z pobytów w szpitalu. Z obawy przed ko-
ronawirusem pacjenci woleli nie przeby-
wać w nim (bez względu na oddział), je-
żeli nie było to bezwzględnie konieczne. 

– Teraz sytuacja wróciła do normy?
– Pacjenci powoli się pojawiają, bo 

wznowiono wykonywanie planowanych 
zabiegów, poradnie się otwierają, a do 
tego badania w kierunku koronawirusa 
podczas przyjęcia do szpitala są wyko-
nywane zaledwie w 24 godziny. Może 
się jednak okazać, że ostatecznie będzie-
my mieli półroczny zastój w wykonywa-
niu zabiegów, choć jako oddział jesteśmy 
do nich w stu procentach przygotowani.

– To oznacza, że realizacja kontrak-
tu może być zagrożona? 

– W tym roku mamy wykonanych  
ok. 60 endoprotez bioder i kolan, czyli 
zrealizowaliśmy niespełna 50 proc. kon-
traktu. Jeżeli nie wykonamy limitów, to 
w przyszłym roku być może kontrakt nie 
zostanie przedłużony. Oczywiście jest to 
myślenie zero-jedynkowe, bo na razie 
nic nam nie wiadomo na temat tego, czy 
Narodowy Fundusz Zdrowia dokona 
zmian w przepisach. A przecież wszyst-
kie szpitale w Polsce będą miały podob-
ny problem. Dla przykładu – Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii rocz-
nie wykonuje ok. 1000 protez i jest to 
główna działalność tego ośrodka. Skoro 
jedną ręką Narodowy Fundusz Zdrowia 
zalecił, aby wstrzymać planowe zabiegi 
w związku z epidemią koronawirusa, to 
drugą nie powinien ustawiać limitów, 
które miałby rację bytu jedynie w „nor-
malnych” warunkach. Niemniej jednak 
w naszym przypadku sytuacja ta nie za-
graża bytowi oddziału, bo wykonujemy 
bardzo dużo zabiegów urazowych. Do-
datkowo napływają do nas chorzy z in-
nych miast, gdzie z powodu koronawiru-
sa trzeba było zamknąć szpital lub został 
on przekształcony w szpital jednoimien-
ny.  Joanna Oreł

Do rudzkich placówek oświatowych 
trafiło 3 tysiące przyłbic. Przydadzą 
się one nauczycielom podczas 
prowadzenia zajęć w przedszkolach, 
szkołach oraz innych placówkach 
zajmujących się kształceniem 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

EDUKACJA

Przyłbice 
dla nauczycieli

Na zakup przyłbic miasto przeznaczyło 
prawie 111 tys. zł z rezerwy celowej na za-
rządzanie kryzysowe. To nie pierwsza taka 
pomoc dla instytucji oświatowych w Ru-
dzie Śląskiej w związku z zagrożeniem 
epidemicznym. – Przypomnę, że w maju 
i czerwcu tego roku w związku z egzamina-
mi ósmoklasistów oraz maturami ze wspo-
mnianej rezerwy zakupiono maseczki 
ochronne, przyłbice, płyny i żele dezynfe-
kujące, dozowniki do płynów dezynfekują-
cych, termometry oraz fartuchy. Koszt tego 
zakupu wyniósł prawie 152 tys. zł – podsu-
mowuje prezydent miasta Grażyna Dzie-
dzic.  JO
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REKLamY

Rok szkolny rozpoczęli nie tylko uczniowie szkół podstawowych, czy ponadpodstawowych, ale również arty-
stycznych. Z Mirosławem Krause, dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej rozma-
wiamy o tym, jak wyglądała nauka młodych muzyków w szczytowym momencie pandemii oraz w jaki sposób 
zorganizowano naukę od września. Tym bardziej że ten rok będzie szczególny, bo jubileuszowy.

WYWiaD

Świat muzyki w cieniu koronawirusa

– Koronawirus sprawił, że świat mu-
zyczny stanął w miejscu. A jak było 
w przypadku Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej?

– Epidemia zatrzymała wszystkich 
w domu, ale dzięki komunikatorom inter-
netowym szybko udało nam się zorganizo-
wać zajęcia. Staraliśmy się zrealizować 
cały materiał przewidziany na rok szkolny. 
Praca trwała właściwie siedem dni w tygo-
dniu od rana do nocy, bo uczniowie byli 
bardzo zaangażowani w przesyłanie mate-
riałów. Obowiązki nauczycieli również się 
nie zmieniły. Niektórzy sprawdzali prze-
słane nagrania, inni robili lekcje „na ży-
wo”. Mimo tego, że nie mogliśmy organi-
zować koncertów, dzieci chciały pokazy-
wać swoje talenty. To zresztą było widać 
na Facebooku szkoły, gdzie umieściłem 
przez ten czas setki materiałów. Do nagrań 
dzieci przygotowywały się nie tylko pod 
względem muzycznym, ale starały się tak-
że elegancko wyglądać. Zapowiadały swój 
występ, opowiadały o szkole muzycznej. 
Dziękuję rodzicom za ich zaangażowanie 
w to przedsięwzięcie. W wersji online uda-
ło się też zrealizować zajęcia zbiorowe, 
występy zespołów kameralnych, a nawet 
chóru. Nie brakowało niespodzianek. Na 
przykład nauczyciele sekcji dętej nagrali 
specjalny utwór jako prezent z okazji Dnia 
Dziecka. Z kolei nauczyciele sekcji smycz-
kowej przygotowali występ utrzymany 
w komediowym klimacie. Ponadto do 
końca roku pracowaliśmy nad utworem  
– nazwaliśmy go covidowym. Są to waria-
cje na temat gamy C-dur, specjalnie skom-
ponowane przez naszego nauczyciela pana 
Daniela Ruttara i zaaranżowane na wszyst-
kie instrumenty, na jakich w naszej szkole 
można się uczyć. Wszyscy nauczyciele 
wykonali ten utwór jako niespodziankę na 
początku roku szkolnego, co zresztą moż-
na zobaczyć i usłyszeć na naszym Facebo-
oku. W przyszłości zaprezentują go także 
nasi uczniowie.

– Czy to oznacza, że można na stałe 
realizować naukę w szkole muzycznej 
w wersji online?

– Przepisy zwolniły nas wprawdzie 
z przeprowadzania egzaminów, a rok 
szkolny zakończyliśmy prawie tak samo, 
jak w normalnych warunkach, tyle że 
zdalnie. Niemniej jednak nie da się w peł-
ni uczyć gry na instrumencie online. Gdy-
by epidemia zaskoczyła nas we wrześniu, 
mielibyśmy duży problem z nauką 
uczniów klas pierwszych. Nie bylibyśmy 
w stanie zademonstrować im instrumentu 
oraz przygotować aparatu gry. Poza tym 
komunikator zawsze w pewnym stopniu 
zniekształca jakość nagrania. Internet ma 
po prostu swoje ograniczenia.

– Jak wyglądały przygotowania do ro-
ku szkolnego w „nowej rzeczywistości”?

– Tak jak wszystkie placówki oświato-
we, przygotowywaliśmy się zgodnie z zale-
ceniami sanepidu oraz Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego. Mamy opracowane zasa-
dy, jak należy zachowywać się w szkole. 
Staramy się ograniczyć pobyt rodziców na 
terenie placówki. Dla wszystkich osób z ze-
wnątrz obowiązkowe są maseczki. Funk-
cjonujemy jako szkoła artystyczna, gdzie 
dzieci grają m.in. na instrumentach dętych, 
więc nie ma obowiązku noszenia maseczek 
przez uczniów. Obowiązuje dezynfekcja 
rąk przed i po zajęciach. Natomiast nie de-
zynfekujemy instrumentów, bo po prostu 
moglibyśmy je uszkodzić. Zajęcia zawsze 
prowadziliśmy w kameralnych grupach do  
16 uczniów, a dzieci siedzą w pojedynczych 
ławkach, więc tutaj nic się nie zmieniło. 
Dodatkowo usunęliśmy dywany, sale są 
wietrzone podczas przerw, na bieżąco de-
zynfekujemy części wspólne szkoły, ławki 
po zajęciach oraz poręcze. Rozpoczęcie ro-
ku szkolnego przygotowaliśmy zdalnie. 
Spotkaliśmy się jedynie z rodzicami 
uczniów klas pierwszych. Myślę, że wszy-
scy pilnują zasad i nauka odbywa się jak 
dotychczas.
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Kolejnych 66 laptopów trafi do 36 rudzkich szkół. Z komputerów będą 
mogli skorzystać najbardziej potrzebujący uczniowie. Miasto pozyskało 
na ten cel przeszło 156 tys. zł, które pochodzą z projektu „Zdalna szko-
ła+” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków 
unijnych. To maksymalna kwota, jaka mogła zostać przyznana miastu 
i druga dotacja dla Rudy Śląskiej w ramach wspomnianego programu.
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Kolejne 
zakupione 

laptopy 
trafią 

w sumie 
do 

36 szkół.

EDUKACJA

Nowe laptopy dla uczniów

– Nabór do szkoły przeprowadzany 
był w czerwcu, a więc w trakcie epide-
mii. Czy to sprawiło, że zgłosiło się mniej 
uczniów?

– Rok szkolny rozpoczęło w sumie  
391 uczniów, a więc niewiele się zmieniło 
w porównaniu do lat ubiegłych, bo zawsze 
mamy ich ok. 400. Udało się to dzięki sze-
rokiej promocji naboru, który ze względu 
na charakter naszej szkoły został przepro-
wadzony stacjonarnie. Pojawiło się sporo 
kandydatów, a do tego bardzo dobrze przy-
gotowanych.

– Tak jak pan wspomniał, koncerty to 
jedne z najważniejszych elementów na-
uki w szkole muzycznej. Jak pod tym 
względem będzie wyglądał ten rok?

– Będziemy oczywiście działać z aktual-
nie obowiązującymi przepisami i obostrze-
niami, co jednak nie znaczy, że nie mamy 
planów. Na 20 października zaplanowali-
śmy bardzo ważny koncert pedagogów 
i absolwentów, od którego chcemy rozpo-
cząć obchody jubileuszu 50-lecia szkoły  
I stopnia i 10-lecia szkoły II stopnia. Za-
kończymy je w czerwcu przyszłego roku 
wielką galą muzyczną i zjazdem absolwen-
tów. Ponadto mamy nadzieję, że uda się 
zorganizować tradycyjny koncert świątecz-
ny, który także wpisze się w nasz jubileusz.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Do 18 września 2020 r. trwają dodatko-
we przesłuchania do Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Rudzie Śląskiej. 
Szczegóły pod nr tel. 32 248-76-28.

– Przyznane nam środki pokryły 100% 
wydatków, które ponieśliśmy na zakup 
sprzętu. Oznacza to, że z budżetu miasta 
nie musieliśmy wydawać na ten cel ani zło-
tówki – zaznacza Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej. – Laptopy zakupio-
ne w ramach programu przekazywane są 
już do szkół podstawowych oraz ponad-
podstawowych. W przypadku pogorszenia 
się sytuacji epidemiologicznej sprzęt przez 
poszczególne placówki zostanie użyczony 
uczniom z rodzin wielodzietnych, aby mo-
gli wykorzystywać je podczas nauczania 
na odległość – dodaje. 

– Sytuacja, w której wszyscy się znaleź-
liśmy jest dość nietypowa i nie mamy gwa-
rancji, że nauczanie na odległość nie wró-
ci w tym roku szkolnym. Dlatego chcemy 
być przygotowani na taką ewentualność  
i korzystamy ze wszystkich możliwości po-
zyskiwania dodatkowych środków finanso-
wych – podkreśla Aleksandra Piecko, na-
czelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. 

Przypomnijmy, że pierwszą dotację za 
zakup laptopów dla dzieci i młodzieży 
w ramach projektu „Zdalna szkoła” Ruda 
Śląska otrzymała w kwietniu br. Były to 
pieniądze na 40 laptopów, które zostały 
rozdysponowane do 25 szkół podstawo-

wych. Koszt zakupu tych urządzeń wyniósł 
ponad 90 tys. zł. O dofinansowanie samo-
rządy mogły starać się od 1 kwietnia br., 
składając wniosek o środki potrzebne na 
zakup sprzętu komputerowego dla uczniów 
do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Warto też wspomnieć, że niebawem  
180 laptopów oraz środki ochrony osobi-
stej trafią do dzieci wychowujących się  
w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej pozyskał ponad  
620 tys. zł, z czego 84% to środki unijne, 
a pozostałe pochodzą z dotacji rządowej. 
To kolejne wsparcie dla uczniów w dostę-
pie do sprzętu komputerowego i Internetu 
w okresie epidemii.  AL 
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Rudzki „Hoover” wśród 130 placówek z certyfikatem Ministerstwa Obrony Narodowej! W IV Liceum Ogólno-
kształcącym powstała klasa wojskowa, która liczy obecnie 23 uczniów. jej patronem i opiekunem jest 34 dywi-
zjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu. Przed młodzieżą cztery lata intensywnych zajęć praktycznych 
i teoretycznych, które ułatwią jej związanie przyszłości ze służbą mundurową. klasa powstała w ramach progra-
mu Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Klasa wojskowa z certyfikatem

Do udziału w programie aplikowało po-
nad 200 szkół z całej Polski. – Udział w tym  
programie  to  dla  nas  duże  wyróżnienie, 
a zarazem także wyzwanie, bo zaintereso-
wanie  nim  było  duże.  Jednak  nie  dziwi 
mnie to. Jest to pierwsze takie komplekso-
we rozwiązanie edukacyjne dla młodzieży 
zainteresowanej wojskowością, która chce 
podnosić  swoje  kwalifikacje  z  myślą  
o ewentualnej służbie wojskowej – podkre-
śla Iwona Luszczak, dyrektor IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. H. C. Hoovera  
w Rudzie Śląskiej. 

Uczniowie „Hoovera” od I do IV klasy 
liceum będę mieli zajęcia praktyczne 
w jednostce opiekuńczej oraz teoretyczne 
prowadzone przez szkolnych nauczycieli. 
Z kolei w IV klasie pojadą na obóz szkole-
niowy. W sumie zrealizują 230 godzin, 
w tym 53 godziny zajęć teoretycznych 
i 177 godzin zajęć praktycznych.  

Program obejmie cztery bloki tematycz-
ne: szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, 
szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę 
przed bronią masowego rażenia, łączność, 
terenoznawstwo, szkolenie medyczne, in-
żynieryjno-saperskie oraz sprawnościo-
we); szkolenie logistyczne (m.in. budowa 
i eksploatacja sprzętu, ochrona środowi-

ska, profilaktyka pożarowa); szkolenie  
z wybranych przepisów prawa (w tym za-
gadnienia z ochrony informacji niejaw-
nych) oraz podstawy wychowania wojsko-
wego (musztra, regulaminy wojskowe, 
wiedza o Siłach Zbrojnych RP).
– Wprowadzenie OPW daje możliwość 

realizowania w szkole ujednoliconego pro-
gramu przy wsparciu Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz pod jego nadzorem. To da 
uczniom  możliwość  odbycia  skróconej 
służby  przygotowawczej  oraz  wstąpienia 
do rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP lub 
do  czynnej  służby  wojskowej.  Łatwiejsze 
stanie się również aplikowanie na wyższe 

uczelnie  wojskowe  – mówi Iwona Lusz-
czak. W związku z udziałem w programie 
rudzka placówka będzie mogła również 
starać się o dofinansowanie, które można 
przeznaczyć na zakup specjalistycznego 
wyposażenia czy jednolitych ubiorów dla 
uczniów oraz na inwestycje służące pro-
wadzeniu zajęć wynikających z programu 
szkolenia. 

Naukę w klasie wojskowej w IV LO 
może podjąć 30 uczniów. Jak do tej pory 
liczy ona 23 osoby (6 dziewczyn i 17 chło-
paków). Młodzież zainteresowana nauką 
w klasie o takim profilu, może jeszcze za-
pisać się w sekretariacie szkoły.  AL
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na wyższe 
uczelnie 

wojskowe.

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. jerzego kukuczki 1A/5,

– ul. Ludwika Zamenhofa 1c/40
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy  
na najem lokali użytkowych  
i boksów zgodnie z wykazem

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksplo-
atacyjnych na podane w wykazie lokale i boksy. 

Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych 
informacji udziela dział członkowsko-Lokalowy. pokój 118, telefon 
32 248-24-11 wew. 311.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyn.

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
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PREFERENCYJNE POŻYCZKI
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

DO 400 TYS. ZŁ
prowadzących działalność gospodarczą powyżej roku

na obszarze województwa śląskiego

– cel pożyczki: fi nansowanie inwestycji
(m.in.: zakup nieruchomości, zakup środków trwałych, środków transportu, 
budowa, rozbudowa i modernizacja budynków i budowli)

– cel pożyczki: fi nansowanie środków obrotowych
(m.in.: zakup surowców, materiałów, produktów oraz usług)

Oprocentowanie w wysokości od 3,11 % w skali roku• 

Okres spłaty do 72 miesięcy w przypadku pożyczki na fi nansowanie inwestycji• 
lub do 48 miesięcy w przypadku pożyczki na fi nansowanie środków obrotowych

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
Fundusz Pożyczkowy Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.

Ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 244-21-87
e-mail: fundusz@rarinwestor.pl | www.rarinwestor.pl

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców dzielnicy BYKOWINA

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa oraz związane z nią względy 
bezpieczeństwa uprzejmie informujemy, że z uwagi na zbliżające się rozliczenie wody

ODCZYTY WODOMIERZY
należy zgłaszać w terminie  od 21.09.2020 r. do 30.09.2020 r. 

Odczyty można podawać wyłącznie:
telefonicznie  – • Administracja Nr 6   – 32 242-72-55 w. 462  

  Dział Opłat za Lokale i Wodę – 32 342-72-53
      – 32 342-72-54

e-mailowo  – czynsze@rsm.com.pl lub adm6@rsm.com.pl  • 

Stany wodomierzy przyjmowane bedą wyłącznie z numerami fabrycznymi.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 16.09.2020 r. do dnia 7.10.2020 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) 

wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Klary, oznaczonej numerem 

geodezyjnym 974/19 o powierzchni 1799 m2, obręb Ruda, zapisanej na karcie mapy 5 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW GL1S/00013455/6, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie 
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: KS1, C1, KDW 

i KGP2/3). 
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 305.000,00 zł.
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akCJa woRk it oUt

Tanecznie na Ficinusie
Ruda Śląska przyłączyła się do akcji woRk it oUt, czyli happeningu tanecznego z okazji Dnia kultury Przemy-
słowej. Rudzcy tancerze spotkali się w niedzielę (13.09) na zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus, by zatańczyć 
układ przygotowany specjalnie na tę okazję. Równocześnie taniec wykonano w 9 krajach Europy w tle z 35 za-
bytkami industrialnymi. woRk it oUt został zorganizowany po raz trzeci przez Europejski szlak Dziedzictwa 
Przemysłowego ERiH.

– WORK it OUT to wydarzenie, które 
w sposób niekonwencjonalny, oryginalny, 
a przede wszystkim pełen pozytywnej ener-
gii promuje zabytki industrialne – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Kopalnie, 
huty, czy kolonie robotnicze kojarzą się 
przede wszystkim z ciężką pracą i skrom-
nym życiem mieszkańców. Teraz nadajemy 
tym miejscom nowe znaczenie. Zabytki 
techniki to unikatowe przestrzenie pełne 
nie tylko śladów industrialu, ale również 
miejsca, gdzie można realizować swoje pa-
sje – dodaje.

Jak co roku specjalnie na to wydarzenie 
opracowano muzykę i choreografię. 
13 września o godz. 15 wszyscy uczestni-
cy WORK it OUT połączyli się we wspól-

nym tańcu. Ruda Śląska dołączyła się do 
wydarzenia po raz pierwszy oraz wirtual-
nie ze względu na sytuację epidemiczną. 
– Dzięki zaangażowaniu tancerzy ze Stu-
dia Tańca i Ruchu Progress zrealizowali-
śmy wyjątkowy materiał, na którym może-
my podziwiać nie tylko umiejętności arty-
styczne młodych rudzian, ale również 
piękno Ficinusa. To oryginalne miejsce, 
które idealnie nadaje się do organizacji 
różnego rodzaju imprez – zaznacza Krzysz-
tof Piecha, naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta.

Relacje ze wszystkich obiektów biorą-
cych udział w WORK it OUT zostaną 
umieszczone na profilu Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH 
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BUDŻEt oBYwatELski

Rekordowa frekwencja  
w budżecie obywatelskim

ogłoszEniE

Ponad 8,6 tys. rudzian wzięło udział w głosowaniu na inwestycje, które będą realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2021 rok. w ośmiu dotychczasowych głosowaniach jest to najwyższa frekwencja. – Dziękuję 
wszystkim, którzy poświęcili czas na oddanie głosu, a także wnioskodawcom, bez których zaangażowania w pro-
mocję projektów nie byłoby takiego zainteresowania – mówi prezydent grażyna Dziedzic.

Ponad 95% głosów oddano za pośred-
nictwem platformy elektronicznej ruda-
slaska.budzet-obywatelski.org. Wśród 
głosujących więcej było kobiet, których 
udział wyniósł ponad 60%. Głosy  

inDUstRiaDa 2020

Na placu wszysko gro 
tegoroczne Święto szlaku zabytków techniki będzie miało swoją odsłonę 
26 września. Jak zwykle wśród kilkudziesięciu organizatorów jest kolonia 
Robotnicza Ficinus, gdzie w tym roku świętowanie odbędzie się pod ha-
słem „na placu wszysko gro”. zabrzmi muzyka na żywo w wykonaniu or-
kiestry dętej i regionalnych artystów. nie zabraknie też atrakcji dla naj-
młodszych w postaci warsztatów artystycznych i animacji. Ponadto będzie 
okazja do zwiedzenia osiedla z przewodnikiem. w rudzkie świętowanie 
włączy się ponownie stacja Biblioteka jako obiekt zaprzyjaźniony.

Jedenasta edycja Industriady pod ha-
słem „Natura w przemyśle” będzie 
z pewnością inna niż wszystkie poprzed-
nie, ale znowu połączy miłośników histo-
rii i kultury w obiektach postindustrial-
nych. 

– Temat bieżącego Święta Zabytków 
Techniki „Natura w przemyśle” w naszym, 
tradycyjnym śląskim odbiorze to skojarze-
nie jednoznaczne: plac – miejsce które nas 
ukształtowało i pchnęło w życie, miejsce 
którego już niejednokrotnie nie ma i za któ-
rym tęsknimy… – mówi Tomasz Bienek 
z fundacji Kreatywny Śląsk, współorgani-
zator Industriady na Ficinusie.

Tradycyjnie już podczas rudzkiej Indu-
striady zabrzmią rytmy Orkiestry Dętej 
KWK „Pokój” pod dyrekcją Jacka Kampy 
(godz. 16), Następnie będzie można wy-
słuchać koncertu zespołu Fifidroki (16.30), 
Patryka Filipowicza (17.15), Marka Maka-
rona Motyki (18), zespołu Cocotier (18.30) 
i Grzegorza Płonki z zespołem (19). 

Organizatorzy zaplanowali też cykl 
warsztatów nawiązujących do natury: Sku-
banie pierza, Nasze tasze, Łogrodek we 
krzince, Eko krałzy i Drewniane fizyma-
tenta.

Na każdy z tych warsztatów konieczna 
jest rezerwacja miejsca (telefon: 32 342-
36-06, e-mail: media@ruda-sl.pl). Można 
wziąć udział w maksymalnie dwóch 
warsztatach, w tym w jednym ze Skubania 
pierza. Maksymalna liczba uczestników 
w jednym warsztacie to 15 osób. 

Poza tym o każdej pełnej godzinie od 12 
do 18 przy stanowisku Industriady zlokali-
zowanym przy kościele czekać będzie 
przewodnik, z którym można zwiedzić Fi-
cinus i dowiedzieć się wielu ciekawych 
informacji o jednej z najstarszych kolonii 
robotniczych w regionie. – Parafia jest 
nierozerwalnie związana z Ficinusem, dla-

tego nie wyobrażam sobie Industriady  
bez naszego udziału – podkreśla ks. pro-
boszcz Sebastian Olencki. Żeby wziąć 
udział w zwiedzaniu, należy się wcześniej 
zapisać pod nr. tel. 32 342-36-06 lub  
e-mailem na adres media@ruda-sl.pl. 

Również w tym roku do świętowania 
przyłączy się Stacja Biblioteka, która po-
nownie została obiektem zaprzyjaźnionym 
Industriady. Część programu zaplanowano 
online, a część na terenie Stacji Biblioteka 
przy ul. Dworcowej. Między innymi bę-
dzie można wziąć udział w jodze w Biblio-
grodzie czy zobaczyć Komisorza Hanusi-
ka na Chebziu – bohatera książek M. Me-
lona w interpretacji bibliotekarzy ze Stacji 
Biblioteka. Zaplanowano też koncert ze-
społu Tomasza Garbasa z akompaniamen-
tem szumu kasztanowców i mknących po 
szynach pociągów. Z kolei online odbędzie 
się pokaz, który poprowadzi ekspertka od 
tworzenia aranżacji miniaturowych  
ogrodów w szkle,  prezentacja wystawy 
filatelistycznej, filumenistycznej, numi-
zmatycznej i modeli tworzonych z zapałek 
oraz warsztaty kreatywne pt. Opowieści 
z mchu.

Pełny program: www.industriada.pl.
 IM 

zostaną teraz zweryfikowane i przeliczo-
ne, a ogłoszenie wyników nastąpi do 
21 września.

Przypomnijmy, że pula środków na 
rudzki budżet obywatelski w 2021 r. to 

4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na pro-
jekty duże (koszt realizacji zadania wyno-
si więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na 
projekty małe (z kosztem realizacji do 
280 tys. zł). WG

na Facebooku. Od 23 do 30 września br. 
będzie można oddać swój głos na ulubiony 
materiał. Za największą liczbę „lajków” 
organizatorzy przewidzieli nagrody finan-
sowe.

W Polsce WORK it OUT odbyło się 
w ośmiu zabytkach techniki Górnego i Dol-
nego Śląska. – Ważne jest, aby w tych nie-
pewnych czasach, oczywiście przy zacho-
waniu niezbędnych rygorów sanitarnych, 
pokazać, że zabytki techniki są dostępne, 
dają widoczny znak europejskiej współpra-
cy i zapraszają do wspólnej zabawy  
– mówi dr dam Hajduga, wiceprezydent  
ERIH i przedstawiciel stowarzyszenia  
w Polsce.

 AS, JO
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EUROPEJSKIE 
DNI DZIEDZICTWA

Weekend 
z historią 

Rudy Śląskiej MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Październik/2020 r.

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 20/04 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

91,00 

+ piwnica 56,10 
elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 9,00 1.500,00

2. Ruda Śląska-Godula ul. K. Goduli 28/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 109,92 elektryczna, 

wod.-kan. 9,00 1.000,00

3. Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. J. Niedzieli 51B/2 
lokal na piętrze w budynku usługowym

24,16 
+ pow. 

wspólna 6,38 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o.

6,00 500,00

4. Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Radoszowska 108/04 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN 39,00 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00

5. Ruda Śląska-Bykowina, ul. Fr. Wilka 9/1 64,00 

+ piwnica 36,00 
elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00

6. Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Oświęcimska IX/1 
garaż – boks motocyklowy 7,50 brak 4,00 500,00

7. Ruda Śląska-Ruda, ul. Szczęść Boże 62A/I/3 
garaż w budynku mieszkalnym 17,52 elektryczna, ryczałt 

10 zł nett o + zużycie 7,00 500,00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych i garażu umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/

najem lokal/przetarg lokali użytkowych/garaże 
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 21.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r., po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 do 2 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85,• 
poz. 3 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,• 
poz. 4 do 6 – ul. Radoszowska 106 , Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15,• 
poz. 7 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30.• 

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej/
garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie 
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane 
są do: przesłania, nie później niż do dnia 2 października 2020 r. do godz. 13.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl ska-
nów niżej wymienionych dokumentów i druków:

dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaż w wysokości podanej w ogłoszeniu • 
DANE UCZESTNIKA, a w nim nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer • 
telefonu kontaktowego na druku: GLU/P-1b.
o przetwarzaniu danych osobowych druk: ABI – 1. • 
oświadczenia o posiadaniu samochodu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. po-• 
jazdu. (EE-17)
oświadczenia do współwłaściciela pojazdu z informacją jw.• 

druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże. 
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 

1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 2 października 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy 
przetargu lokali użytkowych/garażu w dniu 3.09.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1 do 2, godz. 9.00 – poz. 3, godz. 9.30 
– poz. 4, godz. 10.00 – poz. 5, godz. 10.30 – poz. 6, godz. 11.00 – poz. 7.

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu 

użytkowego/garażu i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażu 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. 745 lub 744. 
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy 

uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań 

stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie inter-
netowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88, w. 744, 745.

Spacerem pod hasłem „Wirek trzech 
religii” rozpoczęła się w sobotę 
(12.09) kolejna edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa. W programie na 
kolejny weekend zaplanowano 
z kolei wycieczkę po średniowiecznym 
gródku w Kochłowicach, webinar 
pt. „Obszar dzisiejszej Rudy Śląskiej 
w średniowieczu”, a także bieg połączony 
ze zwiedzaniem rudzkich zabytków. 
Udział w imprezach jest bezpłatny. 
Głównym organizatorem wydarzenia jest 
stowarzyszenie Genius Loci.

Webinar o średniowiecznym kształcie obecnej 
Rudy Śląskiej odbędzie się w najbliższy piątek 
(18.09). Uczestnicy spotkania przeniosą się 
w czasy średniowiecza, aby odkryć, jak wówczas 
wyglądała przestrzeń obecnej Rudy Śląskiej. 
Wykład rozpocznie się o godz. 18 na stronie 
meet.google.com/zad-gkdo-iei. Z kolei w sobotę 
(19.09) chętni będą mogli udać się na spacer 
z przewodnikiem do średniowiecznego gródka 
w Kochłowicach. Ten najstarszy zabytek w mie-
ście kryje niezwykłe tajemnice, które stopniowo 
odkrywają archeolodzy i historycy. Gródek funk-
cjonował między XIV a XV wiekiem i jest poło-
żony niemal w samym środku miasta w malow-
niczym otoczeniu doliny Kochłówki. Zbiórka 
uczestników o godz. 16 na parkingu przy koście-
le p.w. św. Barbary (ul. Górnośląska 31 w Byko-
winie).

Na zakończenie EDD (20 września) organiza-
torzy zapraszają na wydarzenie „Kochłowice 
– bieganie i zwiedzanie”. – Planujemy 5-kilome-
trowy bieg w spokojnym tempie po jednej z naj-
starszych dzielnic Rudy Śląskiej – zapowiada 
Magdalena Lapshin, współprowadząca. Trasa 
poprowadzi przez najciekawsze zabytki, a pod-
czas krótkich przerw będzie można zobaczyć 
i usłyszeć, jak miejscowość zmieniała się na 
przestrzeni XX wieku. Zbiórka odbędzie się 
o godz. 17 przy boisku KS „Urania” (ul. Tunkla 
12). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
obowiązkowa jest rejestracja na stronie kochlo-
wice.org. AS, JO

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu garażu 

usytuowanego na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

ul. Józefa Pordzika – garaż nr 19,
stanowiącego własność Miasta Ruda 

Śląska a przeznaczonego do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej 

na rzecz najemcy.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE

PRZYGOTOWUJE PRZETARG OGRANICZONY 
na wysokość stawki czynszu najmu budynku użytkowego położnego przy ul. Piotra Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. 

Rokowania odbędą się po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do:

wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególny lokal użytkowy przelewem na konto: 1. 
ING Bank Śląski O/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109 
0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) w opisie 
podając: wpłata wadium na rokowania poz. (lp. lokalu z ogłoszenia),

budynek zabytkowy, po remoncie zakończonym • 
w 2019 r., usytuowany w centrum dzielnicy 
w pobliżu placówek użyteczności publicznej 
oraz przystanków komunikacji miejskiej,
ograniczenie przetargu do działalności • 
gospodarczej-gastronomiczno-hotelarskiej, 
w budynku wydzielono pomieszczenia pod • 
działalność gastronomiczną: kawiarnię, restaurację 
oraz salę konferencyjno-szkoleniową i przygotowano 
na I piętrze pokoje gościnne z łazienkami 
wyposażonymi w urządzenia sanitarne,
ogólna powierzchnia budynku wynosi • 1.041 m2, 
w tym powierzchnia wskazana do najmu 988 m2, 
a do oczynszowania 777 m2,
do dyspozycji Najemcy – teren w obrębie ogrodzonej • 
nieruchomości za opłatą z tytułu najmu gruntu,
budynek wyposażony w instalacje wod.-kan., c.o., • 
elektryczną, monitoring, windę, 
orientacyjny termin ogłoszenia to przełom miesiąca • 
września/października 2020 r.

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 73 – „WILLA FLORIANKA”

lokal o powierzchni • 223,31 m2,
lokal położony na parterze budynku • 
usługowego, będącego własnością Gminy,
w pobliżu ogólnodostępne miejsca • 
postojowe,
lokal usytuowany w centrum pawilonów • 
handlowych, 
wejście do lokalu oraz witryny od skweru • 
Solidarności 5-7,
lokal wyposażony w instalacje wod.-kan., • 
elektryczną oraz centralnego ogrzewania,
kwota wpłaty wadium wynosi • 2.000,00 zł

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań • 
nett o: 18,00 zł nie mniej niż 12,00 zł, 

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),• 
lokal przeznaczony na działalność • 
handlowo-usługową,
z lokalu została wyłączona powierzchnia • 
kotłowni.

zapoznania się z Regulaminem rokowań (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta 2. 
Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), 
zapoznania się ze stanem technicznym oferowanych lokali po uprzednim telefonicznym kon-3. 
takcie z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:

dla poz. 1 – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-63-13 lub 32 242-64-72.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33 
w. 745.

ul. Solidarności 5/9

HALEMBA, UL. SOLIDARNOŚCI 5/9 

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

OFERUJE DO NAJMU W DRODZE ROKOWAŃ
stawki czynszu najmu m.in. nw. lokal użytkowy z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ruda Śląska
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Rozpoczęcie sezonu rudzkiego rugby

ŁUCZNICTWO
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ZAPASY

Dwa medale dla zapaśników

REKLAMA

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

Dwa brązowe medale Mistrzostw Polski 
przywieźli zapaśnicy rudzkiej Slavii. W mi-
niony weekend w Siedlcach odbyły się Mi-
strzostwa Polski Juniorów w zapasach 
w stylu wolnym. Na podium stanęli Klau-
diusz Wiezner (61 kg) i Jakub Czerczak 
(125 kg). 

Należy również wspomnieć o dwóch zło-
tych medalach tej imprezy, wywalczonych 
przez zawodników trenujących na co dzień 
w OSSM Ruda Śląska, a reprezentujących 
barwy innych klubów. Mistrzami Polski zo-
stali Piotr Sobolewski i Karol Czegus.

Start juniorów był inauguracją specyfi cz-
nego sezonu 2020. Przed nami starty rudzian 
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Na zdjęciu młodzi zawodnicy 
z trenerem Markiem Garmulewiczem.

w kolejnych imprezach rangi Mistrzostw 
Polski. Już niebawem odbędzie się Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa 
Polski.

Łucznicy z medalami
W ubiegły weekend (12-13.09) zawod-

nicy UKS-U Grot wzięli udział w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików, które odbyły 
się w Kielcach. Rudzki klub reprezento-
wało dziesięciu zawodników.

W tegorocznych mistrzostwach ogółem 
wystartowało 180 zawodniczek i zawodni-
ków z całej Polski. Wśród nich pięć mło-
dziczek i pięciu młodzików z Rudy Ślą-
skiej. W efekcie dwudniowych zmagań 
udało im się wywalczyć srebrne medale 

W zawodach wystartowało 
10 zawodników UKS-u Grot.

i tytuł wicemistrzów Polski dla drużyny 
młodzików w składzie: Szymon Czarnik, 
Stanisław Sypion, Filip Sporek i Daniel 
Kamiński. Drugi srebrny medal i tytuł wi-
cemistrzowski przypadł w udziale parze 
mikstowej w składzie Karolina Grudzień 
i Szymon Czarnik. Nie zabrakło również 
wyróżnień dla pozostałych zawodników 
rudzkiego Grotu, którzy zajęli miejsca 
w pierwszej dziesiątce zmagań w różnych 
kategoriach. 

RUGBY

Rudzcy rugbyści rozpoczęli jesienną 
część sezonu. Mimo lockdownu i złej sytu-
acji fi nansowej klub K.S. Rugby Ruda Ślą-
ska nie wycofał z rozgrywek żadnej ze 
swoich drużyn. Diablice rozpoczęły sezon 
w sobotę (12.09) pierwszym turniejem Mi-
strzostw Polski Kobiet Rugby 7 (siedmio-
osobowego). Mecz odbył się na Burloch 
Arenie w Orzegowie.

Był to pierwszy z ośmiu turniejów ran-
gi mistrzowskiej rozgrywanych w sezonie 
2020/21. – Mistrzostwa rozgrywane są 
systemem turniejowym. Cztery turnieje 
rozgrywane będą jesienią, cztery wiosną. 
Przypomnijmy, że Mistrzostwa Polski roz-
grywane są z podziałem na Ekstraligę 
(cztery drużyny) i I ligę (pozostałe). Po 
każdym turnieju z Ekstraligi spada druży-
na, która zajęła ostatnie miejsce i awan-
suje zespół z I ligi. Miejsca zajmowane na 
kolejnych ośmiu turniejach MPK R7 są 
punktowane i składają się klasyfi kację ge-
neralną mistrzostw, decydującą o po-
szczególnych miejscach na końcu sezonu 
– zaznacza Wojciech Kołodziej, prezes 
K.S. Rugby Ruda Śląska.

Diablice rozpoczęły obecny sezon 
w Ekstralidze wraz z Biało-Zielonymi La-
dies Gdańsk, Black Roses Poznań i Legią 
Warszawa. Okazało się, że drużyny te czas 
lockdownu i krótkiego letniego przygoto-
wania do sezonu przepracowały nieco le-

piej. W fazie grupowej rudzianki przegrały 
swoje mecze z rywalkami odpowiednio 
0:80, 10:33 i 0:40.

Następnie rozegrały decydujący o pozo-
staniu w Ekstralidze mecz pomiędzy trze-
cią i czwartą po fazie grupowej drużyną. 
Stoczyły w nim emocjonujący i wyrówna-
ny ponowny pojedynek z Legią Warszawa. 
Nie brakowało  zwrotów akcji i szybkiego 
tempa. Ostatecznie to jednak warszawianki 
uniosły w górę ręce po końcowym gwizd-
ku, wygrywając 19:7 (12:7). W fi nale tur-
nieju Biało-Zielone Ladies Gdańsk ograły 
Black Roses Poznań wynikiem 45:0.

Zgodnie z regulaminem następny tur-
niej (26.09) w Warszawie rudzianki zagra-
ją w I lidze, a ich miejsce w Ekstralidze 
zajmie Juvenia Kraków. Wypada tylko 
mieć nadzieję, że po warszawskim turnieju 

Diablice powrócą do Ekstraligi. Tym bar-
dziej jest to istotne, gdyż trzeci turniej cy-
klu MPK R7 ponownie rozegrany zostanie 
w Rudzie Śląskiej (10.10).

W niedzielę (13.09) zagrały także Bajtle 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików i Regionalnym Turnieju Dzie-
ci i Młodzieży w Jarocinie. W turnieju 
MMM rozgrywanym w formule rugby 
siedmioosobowego młodzicy zajęli piąte 
miejsce. W RTDiM było nieco lepiej. Mini 
żacy uplasowali się na czwartym miejscu, 
żacy na drugim, a młodzicy w formule 
rugby trzynastoosobowego zajęli trzecie 
miejsce. Był to pierwszy turniej rudzkich 
Bajtli w tym roku. Seniorzy rudzkiego klu-
bu swoje drugoligowe zmagania rozpocz-
ną za tydzień (19.09) meczem wyjazdo-
wym z Budowlanymi Łódź.
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bez sukcesu 

zaprezentowały się 
podczas 

rozpoczęcia 
sezonu.

PIŁKA NOŻNA

Wygrany Jastrząb
JASTRZĄB BIELSZOWICE 2:1 GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA (2:1)

TP Jastrząb po wygraniu z drużyną 
Gwiazdy, tym razem pokonał GKS Grun-
wald, uzyskując wynik 2:1. W ten sposób 
drużyna wykorzystała atut swojego boiska 
i z kompletem punktów jest liderem roz-
grywek. TP Jastrząb potwierdził swoją do-
minację w klasie A w Rudzie Śląskiej.

Sobotni (12.09) mecz lepiej rozpoczęli 
zawodnicy z Halemby, którzy prowadzili 
po trafi eniu Ogłozy. O losach meczu zade-
cydowała jednak końcówka pierwszej po-
łowy. Najpierw Michalski, a chwilę póź-

niej Nowok zdobywali bramki dla miej-
scowych. W drugiej połowie przewagę 
mieli goście. Jednak gospodarze umiejęt-
nie się bronili, nastawiając się na grę 
z kontry. Jastrząb świetnie rozpoczął sezon 
i wygrał prestiżowe derby.

0:1 Ogłoza, 20’ 
– po podaniu Maciaszka
1:1 Michalski, 44’(głową) 

– po dośrodkowaniu Nowoka z rogu
2:1 Nowok, 45’ 

– po podaniu P. Latoski z autu

SIATKÓWKA

Zwycięski KPKS

Zawodniczki KPKS-u Halemba zwy-
ciężyły w 18. Memoriale. Im. Stanisława 
Padlewskiego, który odbył się w ostatnich 
dniach w Mysłowicach. Na podium znala-
zły się także zespoły KS Częstochowianki 
oraz Tytan Ostrowy.

Zawodniczki grały systemem każdy 
z każdym, a o ostatecznej klasyfi kacji za-
decydował ostatni mecz, który jednocze-
śnie okazał się fi nałem turnieju. Przystę-
pując do tego spotkania, rudzianki miały 
komplet dwóch zwycięstw, a ich rywal, 
czyli KS Częstochowianka trzy zwycię-
stwa i jeden remis. Zawodniczki z Halem-
by potrzebowały seta, a przeciwniczki 
zwycięstwa. Jednak to właśnie rudzianki 

po bardzo wyrównanej walce już w pierw-
szym secie osiągnęły swój cel i mimo 
ostatecznego remisu (1:1) to właśnie one 
wróciły do domu z największym pucha-
rem, a rywalki uplasowały się stopień ni-
żej. Z kolei trzecie miejsce wywalczył ze-
spół UKS Tytan Ostrowy.

Warto wspomnieć jeszcze o nagrodach 
indywidualnych, gdzie wyróżnione zosta-
ły: Julia Smołka (najlepsza zawodniczka 
zespołu) i Karolina Wilk (najlepsza za-
wodniczka turnieju). W kategorii młodzi-
czek rywalizowały zespoły z Mysłowic, 
Ostrów nad Okszą, Wadowic, Dąbrowy 
Górniczej, Częstochowy i nasz halembski 
KPKS.
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walczyły 

o wygraną 
w Mysłowicach.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ REDAGUJE AGNIESZKA LEWKO
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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 strefi e „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 fi zyczne 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 fi guruje 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-
fi alnej, 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 (nett o) 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 fi zyczne 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 DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. 
Tel. 601-292-699.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 
605-109-517.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 Pranie tapicerki, dywanów. Skutecznie, 
tel. 519-639-121.

 POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
TEL. 501-239-405, ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam 
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 – Słowiań-
ska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty na www.loka-
tor.nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, 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.

 Zatrudnię panią – wykształcenie średnie,  
wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biurze w za-
kładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem 
proszę przesłać na adres biuro@hofman-dom-
pogrzebowy.pl.

 Adecco Poland (agencja zatrudnienia nr 
364) szuka Szwaczki do szycia pościeli. 2 zmia-
ny pn-pt. Tel. 723-193-114.

 Osoba na zmywak, sprzątanie zaplecza i 
kuchni. Wymagana książeczka sanepid, tel. 
604-560-609.

 Pomoc kuchenna, osoba na zmywak Ruda 
Śląska, tel. 511-313-036.

RÓŻNE

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

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

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: 
Wysokiej z przeznaczeniem 

pod garaż wolnostojący oraz parking, 
Jagiełły z przeznaczeniem 

pod istniejące uprawy rolne.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyj-
nych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie 

publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

HOROSKOP

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Z dużymi truda-
mi, ale wreszcie uzyskasz 
pieniądze, które spędzają 
Ci sen z powiek.
Byk – Będzie to dla Cie-
bie dosyć nerwowy czas. 
Powinieneś pamiętać 
o relaksie po pracy. Spa-
cer dobrze Ci zrobi.
Bliźnięta – Miej oczy 
szeroko otwarte, bo 
przed Tobą wielka szan-
sa, której nie możesz 
przegapić.
Rak – Dopisze Ci dobre 
samopoczucie, a intuicja 
pomoże wybrać to, co 
dla Ciebie najlepsze.
Lew – Będzie to wspa-
niały czas bliskości i mi-
łości. Uczucia, jakie te-
raz się rodzą, będą 
szczere.
Panna – Unikaj praco-
holizmu, daj sobie po-
rządnie odpocząć i staraj 
się nie wdawać w kon-
fl ikty.
Waga – Okazja do za-
robku może przyjść dzię-
ki znajomym albo po 
prostu pojawi się sama.
Skorpion – Może to być 
bardzo obiecujący czas, 
jeśli chodzi o fi nanse. 
Wiele zależy od Ciebie.
Strzelec – Pojawią się 
możliwości poznania 
nietypowych osób. Bądź 
bardziej otwarty na no-
wości.
Koziorożec – Jeśli do-
brze rozegrasz sytuację, 
będziesz umiał wykorzy-
stać wielką okazję. Zary-
zykuj.
Wodnik – Ten tydzień 
powinien być udany pod 
względem samopoczu-
cia. Czeka Cię przypływ 
dobrej energii.
Ryby – Na pewno od-
czujesz ogromną potrze-
bę zmian i zapragniesz 
się wyzwolić. Bądź 
twórczy!

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKA
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POZIOMO: 1 – radula, 5 – sa-
mica wilka, 8 – fi ta, średnicomierz, 
9 – wonna trawa, 11 – rozmowa, 
12 – czapka biskupa, 15 – lichy 
utwór literacki, 17 – imię męskie, 
20 – zabobony, 21 – miód oczysz-
czony z wosku, 24 – olej skalny, 
25 – stolica Kazachstanu, 28 – med. 
wiąd rdzenia kręgow., 29 – tajniki, 
tajemnice, 32 – muzułmański poda-
tek dla ubogich, 33 – dziewięcio-
osobowy zespół muz. 36 – szkielet 
cewki elektrycznej, 39 – podąża do 
oazy, 42 – np. pięciu stawów, ko-
ścieliska, 43 – polskie włókno, 
45 – gra w karty, 46 – enzym w droż-
dżach, 47 – ozdoba tałesu. 

PIONOWO: 1 – surowy bef-
sztyk, 2 – napój alkoholowy, 
3 – ozdoba architektoniczna, 4 – gat. 
antylopy, 5 – znak zodiaku, 6 – do-
za, 7 – dawny pług, 10 – miasto 
w Japonii, 13 – lizus, pochlebca, 
14 – klępa, samica łosia, 16 – gat. 
papugi, 17 – pokarm dla kanarków, 
18 – skrobak rzeźbiarza, grawera, 
19 – podzwrotnikowe pnącze, 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE 

W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W DNIACH OD 26.10.2020 R. 
DO 4.11.2020 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONYCH W REJONIE 
UL.: 1 MAJA (HALEMBA), R. MAGDZIORZA, 11 LISTOPADA, 1 MAJA 
(CZARNY LAS),  PORĘBSKIEJ, K. GODULI, W CELU PROWADZENIA 

HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas ozna-
czony w dniach od 26.10.2020 r. do 04.11.2020 r. nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic:

– 1 Maja (Halemba) – cz. działki o nr 185/6, obręb Halemba, k.m.2, KW GL1S/00003935/2 
o pow. całkowitej 3692 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Ruda Śląska część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem ozna-
czona jest symbolem ZL1- teren lasu. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 8 stano-
wisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-8.

– R. Magdziorza – cz. działki o nr 3117/305, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW GL1S/00019225/7 
o pow. całkowitej 1537 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Ruda Śląska część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem ozna-
czona jest symbolem 117U- tereny zabudowy usługowej. Na wnioskowanej nieruchomości 
lokalizuje się 4 stanowiska handlowe/gastronomiczne o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone 
numerem 1-4.

– 11 Listopada – cz. działki o nr 1811/36, obręb Bykowina, k.m.1, KW GL1S/00018181/9 
o pow. całkowitej 1410 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Ruda Śląska część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem ozna-
czona jest symbolem 4ZC- teren cmentarzy. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 
6 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 
1-6.

– 1 Maja (Czarny Las) cz. działki o nr 2889, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW GL1S/00013531/3 
o pow. całkowitej 929 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Ruda Śląska część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbo-
lem 4ZC- teren cmentarzy. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 6 stanowisk han-
dlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-6.

– Porębska – cz. działki o nr 1145/138, obręb Ruda k.m.8, KW GL1S/00022467/9 o pow. 
całkowitej 22434 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda 
Śląska część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem 
ZC1– teren cmentarzy. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 7 stanowisk handlo-
wych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-7.

– K. Goduli - cz. działki o nr 458/51, obręb Orzegów k.m.3, KW GL1S/00008229/5 o pow. 
całkowitej 222 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda 
Śląska część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem 
MW1- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na wnioskowanej nieruchomości lo-
kalizuje się 5 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone 
numerem 1-5.

Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza wysokość czynszu nett o najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 
200,00 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2020 r. do 4.11.2020 r.,  

Wywoławcza wysokość czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umo-
wy najmu tj. od 26.10.2020 r. do 04.11.2020 r. zostanie powiększona o należny podatek od 
towarów i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług 
do dnia 4.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.10.2020 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie in-
ternetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska) w terminie do dnia 
1.10.2020 r. dokonają wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości, 200,00 zł (dwieście złotych) 
za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko 
handlowe/gastronomiczne w rej. ulicy (podać nazwę ulicy), nr (podać nr stanowiska na które 
wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu w godzinach: poniedziałek-
środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 .

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego 
stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny 
dokonać wpłaty wadium na każde z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem 
przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu. 
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – pokój 226, 

238, tel. 32-244-90-00 wew. 226, 2381.

21 – wąż dusiciel, 22 – klinga per-
ska, 23 – owoc drzewa kasztanowe-
go, 26 – kalebasa, 27 – liście pie-
truszki, 30 – morski jamochłon, 
31 – mit. słow. bogini wiosny, 
34 – kajdany, 35 – drużyna, 37 – imię 
żeńskie, 38 – ubiór, 40 – męczy 
dłużnika, 41 – lemur, 44 – mniszka 
buddyjska. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl., ul. Hlonda 38-40), otrzyma jed-
na osoba spośród tych, które nade-
ślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 34” za-
praszamy do redakcji „Wiadomości 
Rudzkich” (pon.-pt. w godz. 8-14) 
Gabrielę Kistelę. Prawidłowe hasło: 
„Natura nie lubi pustki”. Za po-
prawną odpowiedź zwycięzca otrzy-
ma również książkę z wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.

Kamil Michał Kukiełka
syn Dagmary i Tomasza

ur. 11.09 (3840 g i 57 cm)

Wasze pociechy na łamach 
„Wiadomości Rudzkich”

W związku z zakazem odwiedzin w rudzkim Szpitalu Miej-
skim i epidemią koronawirusa czasowo wstrzymaliśmy wykony-
wanie oraz publikowanie zdjęć nowo narodzonych rudzian na 
łamach „Wiadomości Rudzkich”. Możecie jednak sami wysłać 
zdjęcie swojej pociechy (pociech) wraz z następującym opisem: 
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, waga i wzrost po naro-
dzinach oraz imiona rodziców na adres: redakcja@wiadomosci-
rudzkie.pl. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na publikację wizerunku dziecka.

OGŁOSZENIE
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