
ISSN 1232-0560
14 października 2020 r. (środa) numer 41/1445

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

KORONAWIRUS: 
RAPORT 

Z RUDY ŚLĄSKIEJ 
(dane na wtorek 

13.10, godz. 10.30, 
statystyki od początku 

epidemii)

LICZBA ZAKAŻONYCH (OGÓŁEM)
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LICZBA OSÓB POD NADZOREM 
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LICZBA OZDROWIEŃCÓW
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OBECNE OBOSTRZENIA:

obowiązek noszenia maseczek • 
także na zewnątrz

1 osoba na 4 m• 2 w lokalach 
gastronomicznych

wydarzenia sportowe, • 
kulturalne, seanse kinowe 
– do 25 proc. 
widowni/publiczności

wydarzenia w plenerze • 
do 100 osób

1 osoba na 7 m• 2 w siłowniach

OD 17.10 (SOBOTA)

wesela i inne uroczystości • 
rodzinne do 75 uczestników 
(z wyjątkiem obsługi)
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Polska 
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iNWEstYCJE

Trakt Rudzki dłuższy o dwa odcinkiPonad 5 ha 
zagospodarowanych 
terenów zielonych, w tym 
140 tys. nasadzonych roślin, 
ponad 400 m nowej 
oświetlonej ścieżki  
pieszo-rowerowej oraz 
siłownia zewnętrzna 
z trampolinami i tyrolką  
– tak w skrócie prezentują 
się dwa nowe odcinki tzw. 
traktu Rudzkiego. Chodzi 
o teren pomiędzy ul. Nowary 
i ul. Katowicką oraz skwer 
przy ul. tuwima w Wirku. 
Koszt realizacji zadań wyniósł 
blisko 3,8 mln zł. Inwestycja 
współfinansowana jest 
ze środków unijnych.

– Dzięki budowie Traktu Rudzkiego nie 
tylko tworzymy wygodne połączenie po-
między dwiema dzielnicami – Wirkiem 
i Nowym Bytomiem, ale także zmieniamy 
niezagospodarowane do tej pory tereny 
zielone. W ten sposób nadajemy nowy cha-
rakter wielu niewykorzystanym miejscom 
i przekazujemy je do dyspozycji mieszkań-
com – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Co również ważne, dzięki naszym 
działaniom dajemy impuls prywatnym in-

westorom, którzy w pobliżu zrewitalizow-
nych obszarów, sami decydują się na po-
dobne inwestycje. W ten sposób kilka 
miejsc w mieście zmieniło się nie do po-
znania – dodaje.
Najnowsze miejskie inwestycje z zakre-

su  rewitalizacji  dotyczą  dzielnicy Wirek. 
Pierwsza  z  zagospodarowanych  na  nowo 
przestrzeni to skwer znajdujący się po obu 
stronach  ul. Tuwima  (ponad  2,6  ha).  Po-
wstał tam plac wypoczynkowy z ławkami 
otoczony  zielenią  i  nowa  nawierzchnia 
alejek,  zainstalowane  zostały  też  ławki. 
Ponadto utworzony został skwer z placem 
do  aktywnego wypoczynku. Wyposażono 
go w urządzenia siłowni terenowej i stoły 
piknikowe. Zainstalowane zostały również 
trampoliny oraz tyrolka.
Przestrzeń w rejonie ul. Tuwima zosta-

ła wzbogacona o dużo zieleni. Na skwe-
rze  nasadzonych  zostało  ponad 100  tys. 
roślin. W większości są to byliny oraz ro-
śliny cebulowe. Dodatkowo w celu uzy-
skania izolacji akustycznej i wizualnej od 
strony  ruchliwych  ulic  –  Katowickiej 
i Odrodzenia – nasadzono drzewa i krze-
wy. Również w  tej części skweru odno-
wiony  został  pomnik  rudzkich  nauczy-
cieli pomordowanych w czasie okupacji 
w  latach 1939-1945, który został wybu-
dowany w 1948 r. Dodatkowo został on 
oświetlony.  Rewitalizacja  skweru  przy 
ul. Tuwima objęła  także budowę oświe-

tlenia.  Ogółem  zainstalowanych  zostało 
15 opraw LED.
Drugi teren, który właśnie na nowo zo-

stał zagospodarowany, obejmuje odcinek 
od ul. Nowary do ul. Katowickiej. – Na 
długości ponad 300 m powstała oświetlo-
na ścieżka pieszo-rowerowa, wzdłuż któ-
rej zainstalowane zostały elementy małej 
architektury, takie jak ławki czy leżaki 
– wylicza wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk.  Na  tym  odcinku  powstał  również 
miniplac ze stołem piknikowym i stojaka-
mi na rowery. Wzdłuż budowanej ścieżki 
nasadzone zostały krzewy, byliny, a także 
rośliny cebulowe.
Oba  nowe  odcinki  Traktu  Rudzkiego 

zostały już odebrane. – Można z nich ko-
rzystać. Jedynie przez najbliższe dwa ty-
godnie ze względów bezpieczeństwa nie-
dostępna będzie jeszcze tyrolka znajdują-
ca się na skwerze w rejonie ul. Tuwima. 
Musimy tyle poczekać, żeby do końca 
ustabilizował się grunt, na którym została 
posadowiona –  wylicza  wiceprezydent 
Michał Pierończyk.
W  mieście  trwają  przygotowania  do 

budowy kolejnego odcinka traktu. Ma on 
połączyć  ul.  Czarnoleśną  z  ul.  Hallera. 
Prace  budowlane  mają  rozpocząć  się 
w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że Trakt Rudzki to ścież-

ka  pieszo-rowerowa,  która  ma  połączyć 
obiekty sportowe, parki, skwery oraz miej-

Przy ul. Nowary i ul. Katowickiej powstała oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa.
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Odcinek od ul. Nowary do ul. Katowickiej.
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Siłownia zewnętrzna w pobliżu ul. Tuwima.

sca  związane  z  historią  Nowego  Bytomia 
i Wirku. W ramach projektu zrewitalizowa-
nych zostanie łącznie siedem dużych obsza-
rów zielonych, w tym kilka parków o łącz-
nej powierzchni 35 ha. Trakt przebiegać ma 
od  ul.  Nowary  przez  podnóże  hałdy  do 
ul. Katowickiej. Dalej ma wieść ul. Tuwi-
ma,  Kupiecką,  Obrońców Westerplatte  do 
hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie poprowa-
dzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. 
Dalej  trasa  przebiegać  będzie  przez  park 
przy  ul.  Hallera,  a  następnie  pobiegnie  tą 

ulicą w kierunku parku Dworskiego. Mia-
sto  w  planach  finansowych  zabezpieczyło 
na ten cel ok. 16 mln zł. – Cały Trakt Rudz-
ki gotowy ma być do 2021 r. W przyszłym 
roku prace obejmą m.in. budowę odcinka 
od ul. Czarnoleśnej do ul. Hallera oraz re-
witalizację Parku Dworskiego –  informuje 
wiceprezydent Michał Pierończyk. – Na re-
alizację projektu pozyskaliśmy ponad 6 mln 
zł ze środków Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko – dodaje.
Pierwszy odcinek Traktu Rudzkiego od 

ul. Czarnoleśnej do hałdy przy ul. 1 Maja 
został wykonany w 2018 roku. Zakończo-
na jest też rewitalizacja samej hałdy, reali-
zowana  w  ramach  międzynarodowego 
projektu  Lumat.  Oprócz  dofinansowania 
z  tego  projektu,  miasto  na  rewitalizację 
hałdy pozyskało także środki unijne z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej,  z  których  to  środ-
ków realizowany jest również Trakt Rudz-
ki.  W  ubiegłym  roku  do  użytku  oddano 
także  zrewitalizowany  amfiteatr  przy  
ul. Czarnoleśnej. Jest to strefa wypoczyn-
ku, w której znajduje się miniplac zabaw, 
pergola,  ławki,  leżaki,  stoły  piknikowe 
oraz mnóstwo zieleni.  TK
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Kary za brak segregacji. Mieszkańcy 
mogą zapłacić 100 proc. więcej

O karach za brak selektywnej zbiórki śmieci w Rudzie Śląskiej wielokrotnie była mowa. Dotychczas jednak nie doszło do 
sytuacji, w której mieszkańcom podwyższono opłatę za wywóz odpadów dlatego, że ich nie segregowano. Teraz taka decy-
zja zapadła wobec pięciu wspólnot mieszkaniowych, które zarządzane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

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 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta  
od 1 marca 2019 r. w Rudzie Śląskiej 

miesięczna stawka za odbiór odpadów 
komunalnych wynosi 21,70 zł 

w przypadku osób, które deklarują 
segregację śmieci oraz 43,40 zł 
w przypadku braku segregacji.

Mieszkańcy z reguły znają zasady segregacji, jednak w praktyce śmieci nie 
zawsze lądują do tych pojemników, co powinny.

Mieszkańcy mają obowiązek segregowania śmieci m.in. na plastik, szkło i papier. Obowiązkowa jest też segregacja popiołu i żużlu z palenisk domowych oraz odpadów bio.  
Ponadto segregacji podlegają inne odpady, jak np. baterie, żarówki i elektrozłom, czy też gabaryty, które można oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W 2013 roku wszedł w życie ustawo-
wy obowiązek selektywnej zbiórki odpa-
dów. To oznacza, że wszyscy mieszkańcy 
Rudy Śląskiej w tzw. deklaracjach śmie-
ciowych zaznaczyli, że będą segregować 
śmieci m.in. w gospodarstwach domo-
wych. Co roku wzrasta wymagany po-
ziom recyklingu odpadów w zakresie pa-
pieru, szkła, metalu i tworzyw sztucz-
nych. Dwa lata temu było to 30 procent, 
rok temu 40 proc., a ten rok powinniśmy 
zamknąć na poziomie 50 proc. segregacji. 
Jeżeli to się nie uda, miastu grożą kary, co 
może przełożyć się także na wyższe opła-
ty za wywóz śmieci. Poza tym system 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
powinien się bilansować, czyli opłaty 
mieszkańców powinny wystarczyć na ich 
wywóz i przetworzenie. Tymczasem tak 
się nie dzieje.

W przypadku mieszkańców domków 
jednorodzinnych selektywna zbiórka od-
padów jest z reguły prowadzona popraw-
nie. Jednak największy problem dotyczy 

osiedli mieszkaniowych i bu-
dynków wielorodzinnych. – Wy-
starczy, że kilka osób nie segre-
guje odpadów i tym samym na 
nic zdaje się wysiłek pozostałych 
lokatorów, którzy segregują 
śmieci i wyrzucają je do odpo-
wiednio oznaczonych pojemni-
ków – podkreśla Krzysztof Mi-
kołajczak, rzecznik prasowy 
MPGM TBS Sp. z o.o. – Nieste-
ty często ludzie wyrzucają śmie-
ci, gdzie popadnie i w ogóle się tym nie 
przejmują – dodaje.

Przestrogą dla mieszkańców jest to, jak 
zakończyła się sprawa pięciu wspólnot 
mieszkaniowych przy ul. Solskiego i Joan-
ny w Goduli. – Firma, która wywozi odpa-
dy, kilkanaście razy odnotowała, że na 
osiedlu przy tych ulicach mieszkańcy nie-
prawidłowo segregowali odpady. Sprawa 
została zgłoszona do Urzędu Miasta, który 
koordynuje system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi i który również po-

twierdził ten fakt. My, jako za-
rządca budynków z zasobów 
miasta, poinformowaliśmy o tym 
mieszkańców, by zmobilizować 
ich do poprawy sytuacji. Rozpo-
częło się wielomiesięczne postę-
powanie i niedawno wydana zo-
stał decyzja administracyjna 
kończąca sprawę  – mówi To-

masz Rzeżucha, wiceprezes zarządu 
MPGM TBS Sp. z o.o.

Po wniesieniu odwołania Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze potwierdziło, że 
rzeczywiście mieszkańcy nieprawidłowo 
segregowali odpady. W związku z tym dla 
mieszkańców pięciu wspólnot mieszka-
niowych wprowadzono opłatę, jak za 
śmieci niesegregowane, czyli nie 21,70 zł 
miesięcznie na mieszkańca (opłata za 
zbiórkę selektywną), tylko 43,40 zł mie-
sięcznie na mieszkańca (wzrost o 100 pro-
cent). Postępowanie trwało od październi-
ka ubiegłego roku do sierpnia br. (dziesięć 
miesięcy). To oznacza, że w przypadku 
czteroosobowej rodziny dopłata może być 
na poziomie nawet ok. 800-1000 zł. 
– Mieszkańcy otrzymali najpierw żółtą 
kartkę ostrzegawczą, później czerwoną. 
Naszym celem nie jest to, żeby straszyć, ale 
chcemy apelować i przestrzegać. To pierw-

sza taka sytuacja dla nas jako zarządcy, 
jednak prawdopodobnie rozpoczną się ko-
lejne postępowania, więc nie należy tego 
ignorować – mówi wiceprezes Tomasz 
Rzeżucha.

Tym bardziej że nie chodzi o incyden-
talny brak segregacji. Niemalże codzien-
nością jest to, że np. do pojemnika na 
śmieci zmieszane trafiają odpady budow-
lane, choć każdy mieszkaniec ma prawo 
zamówić specjalny worek na tego typu od-
pady. W prowadzonych postępowaniach są 
także wskazane takie nieprawidłowości, 
jak wyrzucanie popiołu do pojemnika na 
odpady biodegradowalne, czy plastiku 

Jeżeli mieszkańcy nie segregują śmieci, 
wówczas firma, która odpowiada za 
wywóz odpadów w Rudzie Śląskiej, 
zgłasza tę sprawę do Urzędu Miasta 

oraz właścicielowi budynku. 
W przypadku, gdy sytuacja nie ulega 

poprawie, po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego 
naliczana jest wyższa o 100 proc. 
opłata za brak segregacji śmieci.

i metalu do pojemnika na popiół. – Z jed-
nej strony wydaje się, że mieszkańcy znają 
zasady segregacji, ale rzeczywistość nie 
wygląda najlepiej. Mogłoby się okazać, że 
gdyby dzisiaj zostały skontrolowane 
wszystkie śmietniki na osiedlach mieszka-
niowych, to w żadnym z nich nie znajdują 
się wyłącznie odpowiednie odpady – uwa-
ża Krzysztof Mikołajczak.

Sytuacja, która dotknęła mieszkańców 
wspomnianych pięciu wspólnot mieszka-
niowych, nie jest oczywiście bez odwrotu. 
Jeżeli mieszkańcy zmobilizują się do pra-
widłowej segregacji odpadów, wówczas 
znów będą płacili niższą stawkę.
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Powraca strefa żółta
Od soboty w całym kraju, w tym w Rudzie Śląskiej, obowiązuje 
tzw. strefa żółta (nie dotyczy powiatów objętych strefą czerwo-
nych). Wiąże się to m.in. z nakazem noszenia maseczek również 
na zewnątrz. Taka jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na lawi-
nowy w ubiegłym tygodniu wzrost zakażeń koronawirusem.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę 
odnotowano 3003 potwierdzone przy-
padki zakażenia, a w czwartek było ich 
już 4280. Dlatego rząd zdecydował się 
na wprowadzenie dodatkowych ob-
ostrzeń. – W przypadku takiej dynamiki, 
podwojenie liczby zakażeń będzie za-
chodziło co trzy dni. Chcemy, żeby do-
szło do wypłaszczenia tej liczby, dlatego 
chcemy zastosować podobną strategię, 
ale w innych okolicznościach – wyjaśnił 
w czwartek (8.10) podczas konferencji 
prasowej premier Mateusz Morawiecki. 
– W strefie żółtej mielibyśmy  
ok. 100 powiatów, dlatego zdecydowali-
śmy się na to jasne rozwiązanie – do-
dał.

W związku z tym od soboty obowią-
zek zasłaniania ust i nosa został wpro-
wadzony także w przestrzeni publicznej 
(niezależnie od utrzymania 1,5-metro-
wego dystansu). Nie dotyczy to jednak 
m.in. lasów, parków, zieleńców i ogro-
dów botanicznych. Poza tym osoby 
zwolnione z obowiązku zakrywania ust 
i nosa z powodów zdrowotnych muszą 

mieć przy sobie aktualne zaświadcze-
nie w tej sprawie. Obostrzenia dotyczą 
także organizacji imprez kulturalnych 
oraz sportowych. Teraz mogą się one 
odbywać jedynie przy udziale 25 proc. 
publiczności. Dotyczy to także seansów 
kinowych. W restauracjach na 1 osobę 
muszą przypadać 4 m kw., a w siłow-
niach – 7 m kw.

REKLAMA

Od 15 października (czwartek) 
ponownie zostaną wprowadzone 

godziny dla seniorów. Dotyczą one 
sklepów spożywczych, aptek  

i drogerii. Tym samym od godziny  
10 do 12 zakupy będą mogły robić 
tylko osoby starsze. Rozwiązanie 

dotyczy osób powyżej 60. roku życia.

Zgromadzenia i imprezy plenerowe 
mogą się odbywać, lecz odległość po-
między nimi nie może być mniejsza niż 
100 m, a liczba uczestników powinna 
wynosić do 100 osób. Zakazano także 
działalności, która polega na wynajmie 

pomieszczeń do organi-
zacji zajęć tanecznych.

Niezależnie od tego od 
soboty strefa czerwona 
obowiązuje w 32 powia-
tach i 6 miastach. W wo-
jewództwie śląskim 
w grupie tej jest tylko 
powiat kłobucki. W stre-
fiach czerwonych wpro-

wadzono dodatkowe obostrzenia. Lo-
kale gastronomiczne mogą być czynne 
jedynie od godz. 6 do 22. Ponadto za-
równo w strefie żółtej, jak i czerwonej 
od 17 października w weselach i in-
nych uroczystościach rodzinnych bę-

dzie mogło uczestniczyć maksymalnie 
75 osób.

Kolejna zmiana to utworzenie w każ-
dym województwie szpitali koordyna-
cyjnych, które wspólnie z wojewódzki-
mi zespołami zarządzania kryzysowego 
mają kierować opieką nad zakażonymi 
pacjentami. Na Śląsku wyznaczono do 
tego celu Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Ka-
towicach. Dzięki temu liczba łóżek dla 
chorych osób ma w skali kraju zwięk-
szyć się o ok. 4 tys.  Ponadto po zmia-
nach lekarze POZ mogą kierować pa-
cjenta do izolacji domowej czy izolato-
rium.

W sobotę (10.10) podczas konferen-
cji prasowej rząd poinformował z kolei, 
że na razie nie ma konieczności wpro-
wadzania nauki zdalnej, bo w trybie 
stacjonarnym funkcjonuje 98 proc. 
szkół. Epidemia nie ominęła jednak 
rudzkich placówek oświatowych. Ze 
względu na ognisko koronawirusa na 
zdalny tryb nauczania przeszła Szkoła 
Podstawowa nr 41. W ten sposób lekcje 
odbywa też część klas z SP nr 16, 17 
oraz 27. W Miejskim Przedszkolu nr 44 
zdalnie uczy się jedna grupa. Przypadki 
zachorowań pojawiły się również m.in. 
w SP nr 15, 18 i 23.

 Joanna Oreł
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Podczas koncert inauguracyjnego w roli głównej wystąpił śląski artysta Dariusz Niebudek.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. H. BISTY

7 października – 18 listopada 2020 – Galeria „Fryna” MCK

Grzegorz Haiski – wystawa z okazji jubileuszu 50. lat działalności artystycznej

Grzegorz Haiski – mieszkaniec Rudy Śląskiej, długoletni pracownik PWiK Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej. Maluje obrazy olejne, akrylowe oraz łączy akwarelę z rysunkiem. 

Swój warsztat plastyczny doskonalił na kilkunastu międzynarodowych plenerach w kraju 
i za granicą pod okiem wybitnych artystów. 

Jego prace znajdują się w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, 
Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Historii Miasta Katowice, 

Muzeum Miejskim w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Bazylice 
w Licheniu oraz w zbiorach kolekcjonerów prywatnych. 

Wstęp wolny
16 października, godz. 18.00 – Gang Olsena 

– koncert z okazji 25-lecia zespołu (retransmisja online) 
w ramach Programu Profi laktycznego ,,Muzyka = Trzeźwość”.

25 października, godz. 12.00 – Krakowski Salon Poezji w Rudzie Śląskiej. 

W programie: „Z poezją i humorem czyli fraszki Jana Sztaudyngera i innych”. Bilety: 8 zł.
25 października, godz. 15.00 i 17.00 – z cyklu: „Maluchy w krainie dźwięku” 

– „Maluchowe śpiewanki, czyli śpiewać każdy może”. Koncerty umuzykalniające dla 
niemowląt i dzieci do 6 roku życia. Ten sezon „Maluchów w krainie dźwięku”  to nowe 
piosenki o nowych bohaterach – Byczku Apsik i Rybce Malwince, nowe instrumenty 

i nowe rytmiczanki i oczywiście idea MLT prof. E. E Gordona, który zaprasza od 
pierwszych chwil życia do muzyki.

Bilety w cenie: 15 zł dzieci, 25 zł dorośli
30 października 2020 (piątek), godz. 18.00 – „Dziewczynka z Zapałkami” 

– musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania 
Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL” – PREMIERA

Bilety w cenie: 25 i 20 zł
„Dziewczynka z Zapałkami” to już czwarta produkcja Stowarzyszenia Na Rzecz 

Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL”, jest to jednak pierwszy 
spektakl sezonowy, który będzie grany w okresie zimowym. Mała dziewczynka 

z zapałkami, w centrum wielkiego miasta, jak odnajdzie się we współczesnym świecie? 
Czy będzie on bardziej otwarty i pomocny? Znana historia przeniesiona do naszych 
czasów, barwny musical, który z pewnością będzie dobrą zabawą dla całej rodziny.

Reżyseria: Daria Resztak, Bartosz Banasik
Scenariusz, muzyka, teksty piosenek, produkcja: Bartosz Banasik

Choreografi a: Daria Resztak
Na spektakl zapraszamy także w terminie:
– 6 listopada 2020 (piątek), godz. 18.00

– 15 grudnia 2020 (piątek), godz. 18.00

DOM KULTURY W BIELSZOWICACH

18 października, godz. 16.00 – Spektakl bajkowy dla dzieci „Fantazjana”.

25 października, godz. 17.30 i 20.30 

– Kabaret Młodych Panów w programie „To jest chore”. 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

20 października, godz. 18.00 – „Kocham cię życie”

– występ artystów studia wokalnego Wojciecha Sanockiego. Wstęp wolny.

Program na październik:

Na razie będą to ,,Lawiny” zdjęć
Do końca października można przesyłać zgłoszenia do XV edycji Konkursu Fotografi i Górskiej „Lawiny”, który 
organizowany jest przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI i Klub Fotografi czny „Źródło”.

W związku z panującą epidemią bę-
dzie to jedyne wydarzenie w ramach 
tegorocznych ,,Lawin”, które tym sa-
mym zostały przesunięte na inny ter-
min. – Ze względu na pandemię koro-
nawirusa oraz bezpieczeństwo uczest-
ników postanowiliśmy odwołać tego-
roczne spotkania. To nasze jubileuszo-
we, bo piętnaste „Lawiny”, dlatego 
zdecydowaliśmy się przenieść obcho-

Na początek Leonard Cohen
„Leonard Cohen w intymnych zwierzeniach”, czyli różne oblicza najpiękniejszych emocji w piosenkach i wier-
szach tego artysty. Tym właśnie koncertem w sobotę (10.10) zainaugurowana została kolejna edycja Rudzkiej 
Jesieni Kulturalnej. W ramach niej do grudnia w mieście będą odbywały się liczne spektakle oraz koncerty, or-
ganizowane przez miejskie instytucje kultury.

Podczas sobotniego koncertu ,,Le-
onard Cohen w intymnych zwierze-
niach” w roli artysty wystąpił Dariusz 
Niebudek, całość poprowadziła Nina 
Siwy, a przy fortepianie zasiadł Mate-
usz Ulczok. To jednak dopiero zapo-
wiedź tegorocznej Rudzkiej Jesieni 
Kulturalnej. 

– Pomimo trwającej pandemii ko-
ronawirusa nasze instytucje kultury 
oferują ciekawy repertuar i są dobrze 
przygotowane na przyjęcie widzów, 
spełniając wszystkie wytyczne sani-
tarne – mówi Anna Krzysteczko, wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej.

Rudzka Jesień Kulturalna potrwa 
do grudnia. Szykuje się sporo atrakcji 
dla osób w każdym wieku. – Mam na-
dzieję, że sytuacja epidemiczna nie 
przeszkodzi nam skorzystać z różno-
rodnego programu Rudzkiej Jesieni 
Kulturalnej. Myślę, że każdy znajdzie 

w nim coś dla siebie, zarówno ci star-
si, jak i ci młodsi. Gorąco zachęcam 
do uczestnictwa. W tym bardzo trud-

nym czasie wspierajmy kulturę – ape-
luje wiceprezydent Krzysteczko. 

 JO

dy tego święta na przyszły rok – pod-
kreśla  Tomasz Bartniczak, prezes 
Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Niebanalnych In-nI.

Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji Konkursu Fotografi i Górskiej 
,,Lawiny” jest hasło „Droga”. Foto-
grafi e na konkurs (maks. 3) należy 
przesłać do 31 października na adres 
e-mailowy kfg.lawiny@gmail.com. 

Szczegóły w regulaminie KFG „Lawi-
ny”. – Regulamin tegorocznej edycji 
podobny jest do wcześniejszych, jed-
nakże możliwe jest, że rozstrzygnięcie 
tej edycji odbędzie się w formie wirtu-
alnej. Liczymy jednak, że spotkamy się 
zgodnie z tradycją w galerii Fryna je-
sienią tego roku – zapowiada Łukasz 
Cyrus, dyrektor KFG „Lawiny”.

JO

RUTW

Trzeci wiek im nie straszny
Członkowie Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok edukacji. Zainaugurowano go pod-
czas piątkowego (9.10) spotkania w Miejskim Centrum Kultury.

– Nasi słuchacze bardzo dbają 
o swoją aktywność, bo wychodzą z za-
łożenia, że w zdrowym ciele, zdrowy 
duch – mówi Teresa Chudziak, prezes 
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. – Dlatego mam nadzieję, że 
pomimo trwającej epidemii będziemy 
mogli spotykać się tak długo, jak to 
możliwe. Najważniejsze to dbać o sie-
bie i innych oraz zachować wszelkie 
zasady bezpieczeństwa – dodaje.

Seniorzy w tym roku akademickim 
tradycyjnie już będą mogli uczestni-
czyć m.in. w zajęciach z języka an-
gielskiego i niemieckiego. Szykuje się 
też szereg wykładów oraz zajęć arty-
stycznych. RUTW oferuje również 
gimnastykę w basenie oraz na sali. 
Można ponadto przyłączyć się do chó-
ru Carmina Silesia, który zresztą 
uświetnił inaugurację tegorocznej 

działalności Rudzkiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. – Bardzo ważne jest, 
żeby osoby starsze wychodziły i spoty-
kały się ze sobą, bo długotrwałe prze-

bywanie w domu może doprowadzić 
nas do coraz gorszego samopoczucia, 
w tym także depresji – podkreśla Tere-
sa Chudziak. JO

Fo
to

: J
O

Na deskach MCK-u wystąpił chór Carmina Silesia.
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Nowe stawki podatku na 2021 r.
Od nowego roku w Rudzie Śląskiej obowiązywać będą wyższe stawki podatku od nierucho-
mości. – To była trudna decyzja. Nikt nie chce podwyżek, jeszcze w czasie kryzysu wywołane-
go pandemią, ale musimy odpowiedzialnie myśleć o fi nansach miasta. Ostatnie zmiany po-
datkowe oraz podwyżki pensji minimalnej, korzystne dla mieszkańców, niestety niekorzystnie 
odbiły się na fi nansach gmin. Nasze dochody bardzo spadły, a koszty drastycznie wzrosły 
– komentuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Podniesienie stawek podatku od 
nieruchomości to dla przyszłoroczne-
go budżetu miasta zastrzyk w wysoko-
ści ponad 4,2 mln zł. – Dla porówna-
nia w przyszłym roku tylko ustawowy 
wzrost pensji minimalnej w miejskich 
jednostkach będzie kosztować nas 
5,5 mln zł – wylicza skarbnik miasta. 
– Nie wiemy, jak będą dalej wyglądały 
dochody z tytułu podatku PIT. W tym 
roku tylko od stycznia do września do 
budżetu miasta z tytułu udziału w po-
datku PIT wpłynęło ponad 10 mln zł 
mniej niż w roku ubiegłym – dodaje.

Władze miasta wskazują także na in-
ne przyczyny drenażu miejskich fi nan-
sów. To m.in. zbyt niski w stosunku do 
potrzeb wzrost subwencji oświatowej 
przekazywanej przez państwo. W 2019 
r. wzrosła ona o niespełna 11 mln zł, 
tymczasem wydatki na oświatę zwięk-
szyły się o ponad 16 mln zł. W ubie-
głym roku ta różnica była jeszcze 
większa. Subwencja wzrosła 
o 9,6 mln zł, natomiast wydatki o po-
nad 18 mln zł. – Takie przykłady można 
mnożyć. Aktualnie samorządy w Polsce 
funkcjonują w rzeczywistości, w której 
systematycznie uszczuplane są ich do-
chody, natomiast ciągle nakładane ob-
ciążenia nieustannie generują coraz 
większe wydatki. Większość naszych 

dochodów stanowią pieniądze „zna-
czone”, które możemy wydać na z góry 
określone zadania. Taka sytuacja nie 
ma nic wspólnego z samorządnością 
– podkreśla Krzysztof Mejer.

Od nowego roku stawka podatku od 
nieruchomości za 1 m² powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych 
w Rudzie Śląskiej wyniesie 0,85 zł. To 
o 12 groszy więcej niż dotychczas. 
O 6 groszy wzrośnie stawka podatku 
za 1 m² powierzchni gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. W ten sposób od nowego 
roku rudzcy podatnicy zapłacą 0,99 zł. 
Natomiast stawka podatku za 1 m² od 
budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej wzrosła o 1,71 zł 
i wyniesie 24,84 zł.

Z przedstawionych przez służby fi -
nansowe wyliczeń wynika, że dla wła-
ściciela mieszkania o średniej po-
wierzchni, która wg ostatnich danych 
GUS wynosi ponad 55 m², podwyżka 
wyniesie 6,64 zł na rok, co w skali 
miesiąca daje 55 gr. Właściciel domu 
o powierzchni 100 m² z ogrodem o po-
wierzchni 500 m² w skali roku zapłaci 
więcej 32 zł, co w przeliczeniu na je-

den miesiąc daje 2,66 zł. Jeśli chodzi 
o przedsiębiorców, to w przypadku 
osoby wykorzystującej na swoją dzia-
łalność jedynie budynek o powierzch-
ni użytkowej 50 m² podwyżka wynie-
sie niespełna 86 zł, co miesięcznie da-
je 7,12 zł. Właściciel fi rmy w budynku 
o powierzchni użytkowej 120 m² i te-
renu o powierzchni 300 m² zapłaci 
w ciągu roku nieco ponad 223 zł wię-
cej, czyli 18,60 w przeliczeniu na je-
den miesiąc. – Oczywiście im dane 
przedsiębiorstwo większe, tym skala 
podwyżki większa, jednak musimy też 
uczciwie powiedzieć, że takie fi rmy są 
w naszym mieście w mniejszości – ska-
zuje Krzysztof Mejer.

Ruda Śląska nie jest jedynym mia-
stem, które podnosi podatki od nieru-
chomości. – Decyzję taką podejmują 
znacznie bogatsze samorządy niż nasz, 
np. Gliwice, Katowice, Tychy, czy Ryb-
nik – wylicza Ewa Guziel, skarbnik 
miasta. Podatek od nieruchomości jest 
jednym z głównych źródeł dochodów 
własnych gminy. Co piąta złotówka 
pochodzi właśnie z tego podatku. Te-
goroczne wpływy do budżetu miasta 
z tytułu podatku od nieruchomości za-
planowano w kwocie 82,2 mln zł.

TK
Więcej na str. 8-9

Mniejszą stawkę za odbiór odpadów komunalnych zapłacą mieszkańcy domów jednorodzin-
nych w Rudzie Śląskiej, którzy będą kompostować bioodpady.

Zwolnienie z części opłaty zostało 
wprowadzone nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach. W Rudzie Śląskiej zmiany 
wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. 
Zgodnie z nimi jeżeli w budownictwie 
jednorodzinnym bioodpady trafi ą do 
kompostowników przydomowych, to 
opłata będzie obniżona o 1,25 zł za 
osobę.

– Wysokość zwolnienia została skal-
kulowana na podstawie udziału biood-
padów w ogólnej ilości odpadów ko-
munalnych odebranych na terenie 
miasta w 2019 r. Kalkulacja uwzględ-

nia zasadę, że od posiadaczy kompo-
stowników nadal odbierane będą także 
bioodpady z pojemników nie więk-
szych niż 120 l. Nie będzie natomiast 
możliwości wystawiania dodatkowych 
bioodpadów w workach, co przysługu-
je osobom płacącym pełną opłatę 
„śmieciową” – informuje wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Aby skorzystać z obniżonej opłaty, 
właściciel nieruchomości składający 
pierwszą deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi musi poinformować w niej 
o posiadaniu kompostownika przydo-

mowego i kompostowaniu w nim bio-
odpadów stanowiących odpady komu-
nalne. Natomiast właściciel nierucho-
mości, który składał już deklarację, 
musi złożyć nowy dokument uwzględ-
niający kompostownik. Zwolnienie 
będzie przysługiwało od miesiąca, 
w którym zadeklarowano komposto-
wanie bioodpadów.

W 2019 roku na terenie Rudy Ślą-
skiej odebrano i zebrano łącznie pra-
wie 59,4 tys. ton odpadów komunal-
nych, w tym prawie 7 tys. ton biood-
padów.

 WG

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nauczycielom i pracownikom rudzkich placówek oświatowych

składam serdeczne życzenia: zdrowia,
spokoju, udanej kariery i szczęścia w życiu prywatnym.

Praca w sektorze oświaty to olbrzymie wyzwanie i odpowiedzialność.
Nie tylko bowiem przekazujecie wiedzę,

ale również wychowujecie kolejne pokolenia,
kształtujecie charaktery i postawy obywatelskie.

Dla wielu uczniów jesteście mistrzami i przewodnikami
i od Was zależy, jak będzie wyglądać ich życie 

oraz przyszłość naszej Ojczyzny.

Sytuacja związana z epidemią doskonale pokazała,
jak ważny jest Wasz udział w życiu społecznym.

Dzięki zaangażowaniu, kwalifi kacjom i dobrej organizacji
zapewniliście ciągłość nauczania oraz wsparcie,

za co serdecznie dziękuję.

Życzę, byście nieustannie znajdowali siłę,
 by wspierać młodych ludzi w ich rozwoju i poszukiwaniach,

a także byli towarzyszami ich sukcesów i satysfakcji.
Niech praca pedagogiczna każdego dnia przynosi Wam

powody do radości i dumy.
Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska 

WYKONYWANE BADANIA:

dr n. med. 

Marcin Wilkoszyński
KARDIOLOG 
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

www.wilkoszynski.pl
Budynek DAMAR-u, ul. Przedszkolna 6, Ruda Śl.

Zadzwoń i umów się na wizytę, tel. 501-553-654

PRYWATNY GABINET
KARDIOLOGICZNY

W ramach wizyty wykonywana
jest diagnostyka i leczenie schorzeń serca

KONTROLA 
ROZRUSZNIKÓW SERCA

  (również w domu pacjenta)

EKG | ECHO SERCA (UKG) 
HOLTER (24H EKG) | TEST WYSIŁKOWY

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: 
Kokota, Głównej – Słowackiego, Tunkla, Podlaskiej, Górnej z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, 

Kokota, Kingi z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, Głównej – Słowackiego z przeznaczeniem pod 
garaż wolnostojący, Kolistej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska

Listopad/2020 r.

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł. 

(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda, Plac Chopina 3/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 115,22 elektryczna, 

wod.-kan. 9,00 1.500,00

2. Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 36A/1
lokal w budynku usługowym 125,54 elektryczna, 

wod.-kan. 9,00 2.000,00

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-Godula ul. E. Imieli 2/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN 68,46 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 11,00 1.000,00

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

+ piwnica 36,00 
elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 9,00 1.000,00

6. Ruda Śląska-Wirek, J. Słowackiego - A.K empnego zespół nr I 
garaż blaszany nr7 18,00 brak 5,00 500,00

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 lokali/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 15.10.2020 r. do dnia  29.10.2020 r., po uprzednim telefonicz-

nym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 do 2  – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda,  nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30.
poz. 3  – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek,  nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10.
poz. 4 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula,  nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85,
poz. 5 – ul. Radoszowska 106, Ruda Śląska-Kochłowice  nr tel. 32 242-89-15,
poz. 6 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek,  nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej/ga-
rażu 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 30 października 2020 r. do godz. 13.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl  
skanów 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 30 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 05.11.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 listopada 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
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.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
informuje, że został ogłoszony przetarg 

ograniczony na najem  garaży blaszanych 
zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy 

ul. Matejki 2-12 dla mieszkańców budynków przy 
ul. Matejki 2-12, 2A, 2B, oraz Piastowskiej 7, 7A 

w Rudzie Śląskiej-Rudzie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym 
znajduje się na:

stronie internetowej www.mpgm.com.pl w za-• 
kładce: przetargi/najem lokali/przetarg/garaże,
BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska,• 
na tablicach informacyjnej w wymienionych po-• 
wyżej budynkach. 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
informuje, że został ogłoszony przetarg 

ograniczony na najem miejsc postojowych dla 
najemców lokali mieszkalnych w budynku przy 
ul. Bytomskiej 22 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym 
znajduje się na:

stronie internetowej www.mpgm.com.pl w za-• 
kładce: przetargi/najem lokali/przetarg/garaże,
BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska• 
na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. By-• 
tomskiej 22.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego 

na terenie Miasta Ruda Śląska: 

ul. Alojzego Jankowskiego – garaż nr 1,

stanowiącego własność Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 
mieszkalnego usytuowanego na terenie 

Miasta Ruda Śląska:

ul. Objazdowej 3A/43,

stanowiącego własność Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy.
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

HOROSKOP

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Wreszcie znaj-
dziesz równowagę pomię-
dzy życiem zawodowym 
a osobistym. To trudna 
sztuka.
Byk – Nadarzy się okazja 
spędzenia weekendu poza 
domem. Odpoczniesz i po-
znasz ciekawych ludzi.
Bliźnięta – Najgorsze 
chwile już za Tobą. Teraz 
musisz skoncentrować się 
na przyszłości.
Rak – Rozprawisz się 
z osobami, które wtrącają 
się w Twoje sprawy. Nie-
zależność wyjdzie Ci na 
dobre.
Lew – Warto rozmawiać 
o pieniądzach i walczyć 
o podwyżkę. Nie bój się 
zmian, może być tylko le-
piej.
Panna – Podejmując de-
cyzje, weź pod uwagę 
uczucia partnera. Odrobi-
na romantyzmu odświeży 
związek.
Waga – Pozbądź się nie-
potrzebnych przedmiotów, 
które utrudniają Ci co-
dzienne życie. Wpuść tro-
chę powietrza.
Skorpion – Na polu zawo-
dowym zacznij się cenić 
i nie pozwól się wykorzy-
stywać przez współpra-
cowników.
Strzelec –  Możesz teraz 
zdobyć wszystko, czego 
zapragniesz. Zastanów się 
tylko, czego oczekujesz od 
życia.
Koziorożec – Szykuje się 
zamieszanie w pracy, na 
szczęście Ciebie to nie do-
tknie. Same dobre wiado-
mości.
Wodnik – Poczujesz się 
szczęśliwy i będziesz miał 
mnóstwo energii. To dobry 
czas na fl irty i romanse.
Ryby – Ktoś z Twoich 
przyjaciół ma kłopoty. Za-
nim wygłosisz swoją opi-
nię, pozwól mu się wyga-
dać.

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

Poziomo: 1 – cenowy narzut, 5 – mit. 
gr. matka Apollina i Artemidy, 8 – gruby 
koc, 9, tchórz, 11 – pałeczka dyrygenta, 
12 – instr. muz., 15 – gagatek, ziółko, 
17 – kasztan włoski, 20 – miasto nad Bał-
tykiem, 21 – frywolny taniec, 24 – konni-
ca, 25 – namowa, 28 – rewanż, 29 – ple-
mię afrykańskie, 32 – imię męskie, 
33 – nieczysta sprawa, 36 – odwar, wy-
war, 39 – występuje w cyrku, 42 – puen-
ta, esencja dowcipu, 43 – uczta pijacka, 
45 – fartuch, 46 – glaukoma, 47 – kwitnie 
tylko raz. 

Pionowo: 1 – jarmułka, 2 – drążek 
gimnastyczny, 3 – tkanina z wełny cze-
sankowej, 4 – popielnica, 5 – pot. próżno-
wanie, 6 – gilza, 7 – ciężar towaru bez 
opakowania, 10 – szkarłatny krzew, 
13 – miasto w Japonii, 14 – dawna moda, 
16 – mit. słow. bogini wiosny, 17 – uroje-
nie, 18 – umysł, 19 – gat. antylopy, 
21 – kloc, 22 – słowiański Ha-
des, 23 – przerwa w teatrze, 26 – ludowy 

| POLECAMY
Lucyna Olejniczak

Apteka pod Złotym Moździerzem. Obca
Pierwszy z dwóch tomów opowieści o protopla-

stach bohaterów sagi „Kobiety z ulicy Grodzkiej”. 
Korzenie zła i narodziny niewieściej siły w bezwzględ-
nych czasach walki o życie, nadzieję i marzenia.

W 1831 roku w Galicji wybucha epidemia chole-
ry. Z ogarniętej zarazą wioski ucieka młoda kobieta 
w ciąży. Kilkanaście lat później jej córka, Magda, 
urodzona i wychowana w klasztorze benedyktynek, 
przybywa do Krakowa, aby tam rozpocząć dorosłe 
życie.

Odważna i spragniona wiedzy dziewczyna jest 
wszędzie, gdzie coś się dzieje i gdzie czuje się po-
trzebna. Walczy na barykadzie podczas powstania 
krakowskiego, przeżywa pierwszą miłość i wkrótce 
znajduje swe życiowe powołanie – chce pomagać 
chorym. Mimo wielu przeciwności losu nie poddaje 
się, marząc o własnej aptece. Wie, że jako kobie-
ta ma niewielkie szanse na spełnienie swoich pragnień, ale tym razem szczęście 
wydaje się jej sprzyjać.

Czy jednak nie będzie musiała za to zapłacić wysokiej ceny?
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O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 

ZAPRASZAMY!

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7 
oferuje protezy zębowe w ramach umowy 

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340 70 07

USŁUGI DENTYSTYCZNE

USŁUGI WYKONYWANE 
SĄ W RAMACH NFZ!!!
USŁUGI WYKONYWANE 

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju 4, Ruda Śląska 41-709, tel. 32 248-74-59

GABINET STOMATOLOGICZNY:
GODZINY OTWARCIA:

wtorek: 12.00-17.00, środa: 12.00-17.00, czwartek: 12.00-17.00
piątek: 8.00-13.00, sobota: 8.00-12.00

ZAKRES USŁUG:
PROTEZY: CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE,• 
LECZENIE PRÓCHNICY,• 
USUWANIE ZĘBÓW + ZNIECZULENIE,• 
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO,• 
LECZENIE KANAŁOWE• 

Dzieci od lat 10 

oraz dorośli

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 najem z przeznaczeniem pod tablicę informacyjną 

w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Czarnoleśnej 
(cz. o nr: 1634/52,  obręb Nowy Bytom, k.m.1).

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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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości, które zostaną 
oddane w najem z przeznaczeniem pod placyki gospodarcze w rej. ulic 

Styczyńskiego oraz Różanej.

taniec kubański, 27 – imię żeńskie, 
30 – askarys, żołnierz straży osobistej suł-
tana Maroka, 31 – cyga, fryga, 34 – ogół 
jedn. pływających, 35 – świt, 37 – szal 
futrzany, 38 – nakrycie głowy papieża, 
40 – biblijny niegodziwiec, 41 – zarozu-
miałość, 44 – czynność rozrywkowa. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł, 
który jest do realizacji w fi rmie handlo-
wej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 
38-40), otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (Ru-
da Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 dni od daty zamiesz-
czenia konkursu. Po odbiór kuponu 
z krzyżówki „WR 38” zapraszamy do re-
dakcji „Wiadomości Rudzkich” (pon.-pt. 
w godz. 8-14) Barbarę Warzałę. Prawi-
dłowe hasło: „Prawda nikogo nie głasz-
cze”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca 
otrzyma również książkę z wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.

OGŁOSZENIA
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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.

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

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów. 
Solidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam 
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Godula, 2-pok, 50 m2, 170 tys., 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 atrkcyjne oferty na www.lokator.
nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ 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. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

 PRACA

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie Ślą-
skiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 
601-504-030 w godz. 8-15.30.

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

 Zatrudnimy ślusarzy i pracowników niewy-
kwalifi kowanych na pełen etat lub ½ etatu. Pra-
ca na terenie Rudy Śląskiej. Kontakt telefonicz-
ny: 697-881-111, 500-022-888.

 Pomoc kuchenną przyjmiemy do restaura-
cji. Tel. 600-410-944.

 Pomoc kuchenna, wymagane doświadcze-
nie, książeczka sanepid, Ruda Wirek, tel. 695-
422-362.

 Transcornelia Sp. z o.o (Mikołów) zatrudni 
do serwisu samochodów ciężarowych:  Mecha-
nika, Elektromechanika. Atrakcyjne wynagro-
dzenie, ciekawa praca. Tel. +48 695-010-800.

 Transcornelia Sp. z o.o. (Mikołów) zatrudni 
kierowców z kategorią C+E. Wykonywanie 
transportów na terenie UE głównie Niemcy. 
Atrakcyjne wynagrodzenie, interesujący system 
motywacyjny. Tel. +48 609-009-899.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

RÓŻNE
 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 

obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-
280-675.

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

ODWOŁANE SPOTKANIE

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje
o odwołaniu zaplanowanego na 15 października br. 

w Zespole Szkół nr 2 spotkania

w sprawie wygaszenia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

terenu wyrobiska po byłej cegielni w rejonie ul. Bukowej 
z powodu sytuacji epidemicznej.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabu-
dowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość gospo-
darczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr GL1S/00005543/1 
oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2, KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na 
k.m.11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpi-
sów. 

Przetarg przeprowadzony w dniu 30.09.2020 r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dział-
ki fi gurują jako – teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opie-
ki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze 
zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych 
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2). 

 Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami 
i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychod-
ni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać się z drogi publicznej ulicy 
Jana Dobrego. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 340.000,00 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 16.11.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć oso-
by fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudasla-
ska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 09.11.2020 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 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. Jana Dobrego” 
(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 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność go-
spodarczą oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetar-
gu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane 
z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Infor-
macji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (po-
kój 223), tel. nr 32 248-75-63. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności 
Gminy Ruda Śląska oznaczonej geodezyjnie numerem 9.2-3428/161 o powierzchni 21 m², położonej 

w Rudzie Śląskiej przy ul. Sudeckiej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

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
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Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony 
w dniu 23.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego prze-
targu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląską jest sześć niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych własności gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy 
ulicami Wyzwolenia – Wirecką, stanowiących działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi :
– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, n”,
– 2116/13 o powierzchni 1928 m2, użytki: „Lz-iV, R-V”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „Lz-iV, R-V”,
– 2150/13 o powierzchni 2111 m2, użytki: „Lz-iV, n, R-V, R-Vi”,
– 2151/13 o powierzchni 1870 m2, użytek „R-V”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „Lz-iV, R-V”,
obręb Kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW gL1s/00011361/6. Działy iii i iV ww. księgi wolne są 
od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nie-
ruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę 
dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 2155/13 o po-
wierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- iV, R-V, n, R-Vi”, obręb Kochło-
wice, k.m. 4, nr KW gL1s/00011361/6. Działy iii i iV ww. księgi 
wolne są od wpisów.

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: modernizację  
trzech dźwigów osobowych  

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający specyfikację istotnych Warunków zamówienia można odebrać od dnia 
17.10.2020 r. do dnia 16.11.2020 r. w siedzibie zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazy-
nowa 12.

aby odebrać siWz osobiście w siedzibie zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w sanTanDeR BanK PoLsKa s.a. nr 13 1090 2037 0000 0005 • 
3600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania fak-• 
tury VaT,
odebrać siWz od godz. 8.00 do godz. 13.00•   w pokoju 306. 

aby odebrać siWz za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faksem lub e-mailem zamówienia 
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VaT.

Cena formularza wynosi: 61,50 PLN /z VAT/.
zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego w Rudzie Ślą-

skiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 17.11.2020 r. do godziny 11.30.
otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 17.11.2020 r. o godzi-

nie 12.00.
okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwo-

cie: 20.000,- zł.
Wadium można wpłacać na konto w sanTanDeR BanK PoLsKa s.a. nr 13 1090 2037 0000 0005 

3600 5415 do dnia 17.11.2020 r. do godz. 11.30.
Uwaga! za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto 

zamawiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wa-

dium na rzecz zamawiającego.
zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania któ-

rejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 

32 248-24-11 wewn 203 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:  
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Oświęcimskiej 85-85B  

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający specyfikację istotnych Warunków zamówienia można odebrać od dnia 
14.10.2020 r. do dnia 21.10.2020 r. w siedzibie zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazyno-
wa 12.

aby odebrać siWz osobiście w siedzibie zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w Bz WBK s.a. i/o Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 • 
5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania fak-• 
tury VaT,
odebrać siWz od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 310. 

aby odebrać siWz za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faksem lub e-mailem zamówienia 
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VaT.

Cena formularza wynosi: 83,15 PLN /z VAT/.
zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego w Rudzie Ślą-

skiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 28.10.2020 r. do godziny 8.30.
otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 28.10.2020 r. o godzi-

nie 9.00.
okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 

50.000,00 PLN/zadanie.
Wadium można wpłacać na konto w Bz WBK s.a. i/o Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 

5415 do dnia 28.10.2020 r. do godz. 8.30.
Uwaga! za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto 

zamawiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wa-

dium na rzecz zamawiającego.
zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania któ-

rejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego 

tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Rudzka SPółdzieLNia MieSzkaNiOWa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, NiP: 641 001 03 37, ReGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

Rudzka SPółdzieLNia MieSzkaNiOWa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, NiP: 641 001 03 37, ReGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

OGłOSzeNie O PRzeTaRGu NieOGRaNiCzONYMOGłOSzeNie O PRzeTaRGu NieOGRaNiCzONYM

WYCiĄg z ogłoszenia o PRzeTaRgU

PRezYDenT MiasTa RUDa ŚLĄsKa 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż sześciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia – Wirecką 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-

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

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać 
się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem 39MNii.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy 
jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewa-
mi. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej  
i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę nr 2155/13 przewidzianą pod 
wewnętrzny ciąg komunikacyjny. 

W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nierucho-
mości należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wy-
działu Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warun-
ków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz 
z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 wynoszą:
– dla działki 2115/13    – 260.000,00 zł, 
– dla działki 2116/13    – 265.000,00 zł,
– dla działki 2119/13    – 265.000,00 zł,
– dla działki 2150/13    – 280.000,00 zł,
– dla działki 2151/13   – 258.000,00 zł,
– dla działki 2153/13    – 152.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powięk-
szone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. o godz. 12.00 
w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, 
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na 
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do 
dnia 10.11.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 2115/13   – 13.000,00 zł, 
– dla działki 2116/13   – 13.300,00 zł,
– dla działki 2119/13   – 13.300,00 zł,
– dla działki 2150/13   – 14.000,00 zł,
– dla działki 2151/13   – 12.900,00 zł,
– dla działki 2153/13   – 7.600,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia - Wirecka, działka  
nr …” „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski Katowice o/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 
8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki 
nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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Piłka nożna

Piłkarskie zmagania

akrobatyka

Akrobatyczne sukcesy
KPKS Halemba odniósł kolejny 

sukces. W minioną sobotę (10.10) dru-
żyna wystartowała w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w Mikołowie i zaprezentowała wysoki 
poziom sportowy.

W kategorii trójek dziewcząt w kla-
sie III 1. miejsce zdobyły Martyna 
Szymik, Nadia Wróżek oraz Emilia 
Żurakowska, a 2. miejsce Julia Kucze-
ra, Aleksandra Babik i Alicja Szal. 
W kategorii dwójek dziewcząt w kla-
sie III 1. miejsce wywalczyły z kolei 
Weronika Szczyrba i Emilia Żurakow-
ska. W kategorii dwójek mieszanych 
w klasie III zwyciężył duet Zuzanny 
Litwińskiej i Mikołaja Czornika.

Kolejny udany start zaliczyły także 
Zofia Krawieczek i Alicja Szal, które 
ze względu na zbyt młody wiek starto-
wały poza konkurencją. Klub KPKS 
Halemba w punktacji drużynowej za-

jął 1. miejsce. Jednocześnie w klasie 
młodzieżowej odbywał się Puchar 
Prezesa Śląskiego Związku Akrobaty-
ki Sportowej, gdzie swoje pierwsze 
starty zaliczyli młodsi zawodnicy, nie-
jednokrotnie debiutujący. W kategorii 
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Jerzy Sekura ponownie 
mistrzem Polski

Zawodnik zapaśniczego klubu  
KS Pogoń Ruda Śląska Jerzy Sekura 
ma na swoim koncie kolejny sukces. 
Rudzianin bronił tytuły wywalczone 
w ubiegłym roku i ponownie został 
mistrzem Polski.

W ostatni weekend września  
(26-27.09) Jerzy Sekura uczestniczył  
w odbywających się w Warszawie 
XV Otwartych Mistrzostwach Polski 
Weteranów w zapasach w stylu klasycz-
nym i w stylu wolnym. Zawodnikowi 
podczas zawodów udało się wywalczyć 
dwa złote medale. Zwyciężył w stylu 
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Rudzcy akrobaci dobrze spisali się w Mikołowie.

KoluMnę SPoRtową zRedagowała agnieSzKa lewKo

Rudzki zapaśnik (z prawej) ma na koncie kolejny sukces w karierze.

wolnym i klasycznym w kategorii wa-
gowej 88 kg. – Obroniłem tytuły sprzed 
roku i znowu zostałem mistrzem Polski. 
Jest to mój dziewiąty tytuł Mistrzostw 
Polski i mam nadzieję, że nie ostatni 
– podkreśla Jerzy Sekura.

To jednak nie pierwszy sukces Je-
rzego Sekury. W 2014 roku w Belgra-
dzie wywalczył on tytuł wicemistrza 
świata, a w 2016 roku zdobył tytuł mi-
strza świata w Finlandii. Natomiast 
jesienią ubiegłego roku został wicemi-
strzem weteranów na mistrzostwach 
świata w Gruzji.

skat

Najlepsi w skata

Sekcja skata „Pokój” drużynowym 
zdobywcą pucharu Polski w skacie! 
W weekend (3-4.10) w Rogowie o ten 
zaszczytny tytuł rywalizowało czter-
dzieści ekip z całej Polski, ale to wła-
śnie gracze z Rudy Śląskiej zdobyli 
największą liczbę punktów i tym 
sposobem zapewnili sobie upragnio-
ną wygraną.

– Ten sukces udało nam się odnieść 
już po raz czwarty i jesteśmy z tego 
powodu ogromnie zadowoleni – mó-
wi Jan Adamczyk, prezes sekcji ska-
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drużyna z Rudy Śląskiej wygrała w pucharze Polski.

towej „Pokój”. – Jesteśmy wiodącą 
sekcją w naszym mieście, grającą na 
poziomie I ligi. Przez osiągane wyni-
ki staramy się godnie reprezentować 
nasze miasto. Dodam też, że utrzymu-
jemy się tylko z własnych składek. 
Dlatego zachęcam sympatyków do 
wspierania naszej działalności – do-
daje.

Puchar Polski dla Rudy Śląskiej 
zdobyli: Leszek Maciaszek, Paweł 
Skuczik, Wiesław Maciaszek i Zbi-
gniew Stępniak.

Miniony weekend był intensywny 
dla rudzkich piłkarzy. W niedzielnych 
(11.10) spotkaniach dwa zwycięstwa 
odniosły rudzkie zespoły, czyli GKS 
Grunwald Ruda Śląska oraz TP Ja-
strząb Bielszowice.

Grunwald wygrał z Ruchem Cho-
rzów aż 9:2, przy czym pięć bramek 
dla „zielonych’’ zdobył Dariusz Kot. 
Z kolei Wyzwolenie Chorzów pokonał 
TP Jastrząb wynikiem 1:0. Tym sposo-
bem w tabeli Jastrząb jest drugi, a od-
rabiający straty z początku sezonu 

Grunwald plasuje się na 4. pozycji. 
Natomiast w klasie B rezerwy TP Ja-
strząb przegrały 1:4 z Górnikiem II  
09 Mysłowice.

Z kolei w sobotnich zmaganiach ligi 
okręgowej niezbyt dobrze poszło Ura-
nii, która na własnym obiekcie prze-
grała 1:3 z MKS-em Siemianowiczan-
ką. Z kolei zawodnicy Wawelu Wirek 
na meczu wyjazdowym nie dali rady 
Pogoni Imielin i przegrali 2:3. W kla-
sie A cenny punkt na wyjeździe wy-
walczył zespół Gwiazdy. Rudzianie 

zremisowali w Mikołowie ze Straża-
kiem 1:1.

Warto też wspomnieć o meczu, któ-
ry rozegrała Gwiazda Ruda Śląska. 
Podczas rywalizacji w Halembie 
Gwiazda poddała się gliwickiej Sośni-
cy wynikiem aż 3 do 12. Przyjezdni po 
90 sekundach prowadzili 2:0 a po pięć 
minutach gry 4:0. Tym sposobem dru-
żyna przegrała w 1 lidze Polskiej Ligi 
Futsalu. Rudzianie po czterech kolej-
kach na swoim koncie mają dwie wy-
grane i dwie porażki.

soft dart

Zagrali w darta
I Mistrzostwa Rudy Śląskiej w soft 

darcie za nami. W sobotę (10.10) do 
Rudy Śląskiej zjechało 48 zawodni-
ków z całego regionu, żeby powalczyć 
o mistrzowski tytuł. Jego laureatem 
został zawodnik z Chorzowa. Organi-
zatorem zawodów było powstałe w lu-
tym Rudzkie Stowarzyszenie Darta.

– Czterdziestu ośmiu zawodników 
musiało się zmierzyć ze sobą mimo za-
ostrzonych w tym dniu rygorów sani-
tarnych w całym kraju. Impreza wła-
śnie z powodu pandemii nie odbyła się 
w sierpniu, kiedy to nasze miasto było 
czerwonej strefie, ale tym razem się 
udało. Atmosfera była wspaniała,  
a emocje na poziomie mistrzowskim 
– podkreśla Zbigniew Litke z Rudz-
kiego Stowarzyszenia Darta.

Mistrzostwa zostały rozpoczęte trze-
ma rzutami lotek do tarczy przez pre-
zesa RSD Zbigniewa Hemka. – W mi-
strzostwach uczestniczył na równi 
z pozostałymi zawodnikami 11-letni 
Karol Górowski z Chorzowa, który 
niejednemu dorosłemu przeciwnikowi 

pokazał, gdzie jego miejsce. Chłopiec 
trenuje od grudnia, a bakcyla złapał 
od swego ojca. Obaj traktują darta jak 
wspaniałą zabawę. Karol zdobył więc 
tytuł najlepszego juniora mistrzostw 
– dodaje Litke. 

W sobotnich zawodach startowały 
także trzy panie. Oprócz tego, że rywa-
lizowały na równi z panami, to roze-
grały między sobą osobny turniej, ry-
walizując o tytuł najlepszej kobiety 
tych mistrzostw. Bezkonkurencyjna 

okazała się skarbnik RSD Barbara Po-
śpiech z Rudy Śląskiej, która w klasy-
fikacji ogólnej była piąta.

Ostatni mecz turniejowy rozegrany 
został przez Macieja Dybka z Chorzo-
wa i Marcina Mysiorka ze Święto-
chłowic. Lepszym okazał się chorzo-
wianin, który zdobył tytuł mistrza 
Rudy Śląskiej. Dwa trzecie miejsca 
zdobyli prezes RSD Zbigniew Hemka 
z Rudy Śląskiej i Adrian Różycki 
z Chorzowa. 

trójek dziewcząt w klasie młodzieżo-
wej 3. miejsce zajęły Julia Bieloch, 
Salome Tomaszewska i Paulina Mę-
doń, zaś 4. miejsce uzyskały Milena 
Kowalska, Hanna Błaszczyk i Jasmin 
Tomaszewska.
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w zawodach wystartowało prawie 50 uczestników.
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