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KORONAWIRUS: 
RAPORT 

Z RUDY ŚLĄSKIEJ 
(dane na poniedziałek

23.11, godz. 10.30, 
statystyki od początku 

epidemii)

LICZBA ZAKAŻONYCH (OGÓŁEM)
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LICZBA OSÓB PODDANYCH 
KWARANTANNIE

1922

LICZBA OSÓB 
HOSPITALIZOWANYCH

50

LICZBA OZDROWIEŃCÓW

2001

LICZBA ZGONÓW

72

W związku z decyzją Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego 

od 24 listopada powiatowe 
sanepidy zaprzestały 

publikowania lokalnych raportów 
związanych z SARS-CoV-2.

Informujemy, że w związku z epidemią 
koronawirusa redakcja 

„Wiadomości Rudzkich” 
do 27 listopada będzie pracować zdalnie. 

Nie dotyczy to środowego 
odbioru gazet w godzinach od 8 do 11. 

W sprawie interwencji, spraw redakcji 
prosimy o kontakt pod nr tel. 512-295-228. 

W sprawie ogłoszeń, 
spraw biurowych prosimy 

o kontakt pod nr tel. 889-771-365.
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tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

TEL. 601-934-091,
667-588-400

KUPIĘ 
NIERUCHOMOŚĆ 
o nieuregulowanym stanie prawnym 

lub do kapitalnego remontu
na terenie województwa śląskiego

Więcej str. 2

W tym roku 
ferie bez 

wyjazdów
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LoDoWisKo

Tafla w Orzegowie gotowa
W sobotę miłośnicy piruetów na lodzie w końcu mogli założyć łyżwy i poszaleć 
na tafli. Przy Burloch Arenie w Orzegowie otwarte zostało lodowisko i tym sa-
mym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął sezon. W związku z epide-
mią trzeba się jednak liczyć z ograniczeniami i dodatkowymi obostrzeniami.

– W związku z panującą sytuacją epidemiczną 
korzystających z lodowiska będą obowiązywać 
określone zasady. Podczas jednej godziny na lo-
dowisku może przebywać maksymalnie 120 osób, 
a użytkownicy zobowiązani są do noszenia mase-
czek zakrywających usta i nos – informuje Alek-
sandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Przed 
wejściem na lodowisko korzystający muszą obo-
wiązkowo zdezynfekować ręce. Natomiast obsłu-
ga obiektu, po każdej godzinie użytkowania, pro-
wadzić będzie czynności dezynfekujące – dodaje.

 JO

Mieszkańcy mogą korzystać z lodowiska  
od minionej soboty.
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REKLAMA

Cennik (za 1 h)
 • dorośli 8 zł
 • dzieci 5 zł
 • seniorzy 60+ 7 zł
 • renciści 7 zł
 • studenci 6 zł
 • osoby niepełnosprawne 4 zł
 • rodzina 3+ 14 zł
 • rodzina 3+ dorośli 5,50 zł
 • rodzina 3+ dzieci 2,50 zł
 • wypożyczenie łyżew 6 zł
 • wypożyczenie tzw. misia 8 zł
 • szafka 2 zł
 • bilet instruktorski 25 zł
 • wynajem lodowiska 250 zł

KORONAWIRUS

100 dni solidarności  
w walce z COVID-19

Pod takim właśnie hasłem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolej-
ny etap wychodzenia z epidemii koronawirusa. Co to oznacza? Między inny-
mi naukę zdalną do świąt, ferie zimowe dla wszystkich w jednym terminie, 
ale bez wyjazdów. Z kolei w sobotę otwarte zostaną dotychczas zamknięte 
sklepy. Pozostałe obostrzenia na razie mają się nie zmieniać. Jednak rząd 
zaleca, żeby święta spędzić w wąskim gronie rodzinnym.

– Przed nami pewien okres, który nazywa-
my: 100 dni solidarności – na końcu tego okre-
su jest wysoce prawdopodobne, że będzie do-
stępna szczepionka. Duża część populacji za-
szczepionej pozwoli szybko przerwać łańcuch 
zakażeń – zapowiedział premier podczas so-
botniej (21.11) konferencji. – W przypadku 
szkół zdecydowaliśmy o kontynuacji zamknię-
cia do 23-24 grudnia, a następnie podjęliśmy 
decyzję, że przerwa edukacyjna w szkołach bę-
dzie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich – mó-
wił.

Ferie zimowe odbędą się dla mieszkańców 
wszystkich województw w jednym terminie. Jed-
nak ze względu na dostępność noclegów tylko 
w przypadku podróży służbowych, w praktyce 
oznacza to brak możliwości spędzenia ferii na 
wyjeździe. 

Z kolei od najbliższej soboty (28.11) otwarte 
zostaną sklepy w galeriach i parkach handlo-
wych. W jednym czasie zakupy będzie mogła 
robić ograniczona liczba klientów (1 os. na 
15 m2). Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania twa-
rzy i ust. Należy też zdezynfekować ręce przed 

wejściem do sklepu lub robić zakupy w ręka-
wiczkach ochronnych.

Ponadto wielu mieszkańców zastanawia się, 
jak będą wyglądały tegoroczne święta. – Bardzo 
ważne święta przed nami, ale one powinny mieć 
charakter kameralny – to jest dla nas test. Od te-
go, jak go zdamy, zależy to, ilu z nas uniknie 
uszczerbku na zdrowiu, ile rodzin uniknie drama-
tu, ile firm uniknie utraty miejsc pracy – zaapelo-
wał wicepremier Jarosław Gowin. 

Etap tzw. odpowiedzialności ma potrwać do 
27 grudnia, a następnie do 18 stycznia etap sta-
bilności i w tym drugim możliwe będzie wpro-
wadzenie zasad strefy czerwonej, żółtej lub zie-
lonej. Wszystko zależy od liczby dziennych za-
chorowań. – Jeżeli będziemy zbliżali się w okoli-
cę poniżej 19 tys. zachorowań, przewidujemy 
powrót do strefy czerwonej, ok. 9400 – żółtej, 
3800 – do strefy zielonej – przekazał minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Jednak w przypadku, gdy liczba zachorowań 
dziennych przekroczy 27-29 tys. osób, wówczas 
zostanie wprowadzona tzw. narodowa kwaran-
tanna. JO

Godziny otwarcia lodowiska
Od poniedziałku do czwartku:  

godz. 8.30-11, godz. 11.15-13.45, godz. 
14-15, godz. 15.30-16.30, godz. 17-18.

Piątki: godz. 8.30-11, godz. 11.15-
13.45, godz. 14-15, godz. 15.30-16.30, 

godz. 17-18, godz. 18.30-20 (akcja 
„Wieczorowe piątki za dziesiątki”  

– 10 zł za 1,5 h korzystania).
Weekendy: godz. 13-14, godz. 14.30-
15.30, godz. 16-17, godz. 17.30-18.30, 

godz. 19-20.
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FiNaNsE

Projekt budżetu miasta na 2021 r.
Kontynuacja oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego rozwoju 
miasta – to główne założenia projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2021 rok. W przyszłym roku władze miasta 
chcą przeznaczyć na inwestycje 130 mln zł, z czego blisko 53 mln zł pochodzić mają ze środków unijnych. 
Projekt budżetu złożony został w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Do połowy grudnia ma 
ona czas na zaopiniowanie dokumentu. O ostatecznym kształcie budżetu miasta zdecydują rudzcy radni, 
którzy uchwałę w tej sprawie podejmować będą pod koniec roku.

Ogółem przyszłoroczne wydatki bu-
dżetowe zaplanowane zostały w kwocie 
938 mln zł, natomiast dochody na pozio-
mie 912,1 mln zł. Na inwestycje w pro-
jekcie budżetu zapisano ponad 
130,7 mln zł, z czego blisko 53 mln zł to 
środki unijne. – Projektując budżet,  po 
raz kolejny największym naszym proble-
mem  okazały  się  rosnące  wydatki  przy 
równocześnie  malejących  dochodach, 
a te w znacznym stopniu uzależnione są 
od środków przekazywanych nam z bu-
dżetu państwa. Trzeba przy tym zauwa-
żyć,  że  prognozowane  przez  Minister-
stwo Finansów wpływy z PIT na 2021 r. 
mają być mniejsze od pierwotnego pla-
nu na 2020 r. o ok. 200 tys. zł. Wydaje się 
to niedużo, szkopuł jednak w tym, że ten 
plan  jest  już  dawno  nieaktualny  –  do-
chody z tego tytułu w tym roku musieli-
śmy  już  zmniejszyć  o  ponad  8  mln  zł, 
a i tak pewnie to nie koniec – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Wspomniane trudności budżetowe 
spowodowane są m.in. ubiegłoroczną 
nowelizacją systemu podatkowego, 
która, choć była korzystna dla podatni-
ków, to spowodowała załamanie finan-
sów samorządów w całym kraju. Do-
datkowo w przyszłym roku budżet mia-
sta obciążony zostanie kolejną ustawo-
wą podwyżką pensji minimalnej. 
–  Miasto  jest  pracodawcą  dla  ponad 
5,7 tys. osób – to pracownicy nie tylko 
urzędu  miasta,  ale  także  wszystkich 
miejskich  jednostek  organizacyjnych, 
takich  jak  instytucje  kultury,  MOPS, 
MOSiR,  czy  publiczne  szkoły  i  przed-
szkola.  W  przyszłym  roku,  podobnie 
zresztą jak i w tym, aż 41 proc. wydat-
ków  bieżących  przeznaczonych  będzie 
na wynagrodzenia w tej sferze – tłuma-
czy prezydent Dziedzic.

ReKlama

Tradycyjnie na cmentarzu komunalnym w Halembie 
oddano cześć zmarłym górnikom.
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–  Wiele  zadań  realizowanych  siłami 
samorządu  jest  tak  naprawdę  obowiąz-
kiem państwa, które co prawda przekazu-
je  nam  środki,  lecz  niestety  nie  są  one 
wystarczające  – uważa skarbnik miasta 
Ewa Guziel. – Pomimo wzrostu subwencji 
oświatowej o 9 mln zł do systemu oświaty 
w  przyszłym  roku  dopłacimy  ponad 
100  mln  zł.  W  dalszym  ciągu  będziemy 
dokładać  też  do  zadań  zleconych,  które 
realizuje  Biuro  Geodety  Miasta,  USC, 
Wydział  Spraw  Obywatelskich,  a  także 
częściowo MOPS – wylicza.

Żeby zbilansować budżet, władze mia-
sta na etapie jego projektowania musiały 
zwiększyć dochody budżetowe przy jed-
noczesnym ograniczeniu wydatków. 
– Dokładnie to samo przerabialiśmy w ze-
szłym roku, kiedy trzeba było podjąć trud-
ne, choć konieczne decyzje dotyczące cię-
cia  wydatków.  W  pierwszej  kolejności 
musieliśmy  zabezpieczyć  wydatki  na  za-
dania  obowiązkowe,  m.in.  wynagrodze-
nia, czy związane z realizacją zadań sta-
tutowych.  Dopiero  potem  mogliśmy  my-
śleć  o  zadaniach  fakultatywnych,  czyli 
nieobowiązkowych  – zastrzega Grażyna 
Dziedzic.

W ten sposób w projekcie budżetu mia-
sta na 2021 r. ponownie nie ma pieniędzy 
m.in. na dotacje na zabytki. Jest na szczę-
ście też dobra informacja. – W projekcie 
budżetu zarezerwowaliśmy 1,5 mln zł na 
dotacje w  zakresie  sportu. Wiem,  że  po-
trzeby są w tym zakresie dużo większe, ale 
w obliczu tego, że w tegorocznym projek-
cie na ten cel przeznaczono wielokrotnie 
mniej,  jest  to naprawdę znacząca kwota. 
Dodatkowe środki znajdą się też dla rudz-
kich organizacji pozarządowych – tłuma-
czy prezydent Dziedzic.

Pomimo trudności w przyszłym roku 
władze Rudy Śląskiej nie zamierzają 

znacząco ograniczać inwestycji. Głów-
ny powód tej decyzji to skuteczne pozy-
skiwanie środków unijnych przez mia-
sto. W 2021 r. zaplanowano realizację 
40 zadań współfinansowanych z budże-
tu UE, w tym 22 właśnie o charakterze 
inwestycyjnym. Rudzki samorząd pla-
nuje w przyszłym roku zaciągnąć także 
kredyt w Europejskim Banku Inwesty-
cyjnym w wysokości 45 mln zł. – W ak-
tualnej  sytuacji  to  jedyne  rozwiązanie, 
by realizować większe inwestycje, a tak-
że  zabezpieczyć  wkład  własny  dotowa-
nych inwestycji. Na wzięcie kredytu po-
zwala  nam  wskaźnik  zadłużenia,  który 
wynosi 28%. Oczywiście, jeżeli uda nam 
się pozyskać kolejne dofinansowania ze-
wnętrzne, to wysokość zaciąganego kre-
dytu będziemy mogli obniżyć lub w ogó-
le z niego zrezygnować – deklaruje Gra-
żyna Dziedzic.

Dwie główne inwestycje, które mają 
być w przyszłym roku realizowane, to 
budowa trasy N-S od ul. Kokota w kie-
runku autostrady (31,7 mln zł) oraz roz-
poczęcie budowy nowego budynku 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowi-
cach (33,6 mln zł). Przedsięwzięcia te 
pochłoną połowę wszystkich wydatków 
inwestycyjnych. Sporo pieniędzy, bo 
w sumie 15 mln zł, ma zostać przezna-
czonych na inwestycje z zakresu kanali-
zacji deszczowej. Z kolei prawie 9 mln zł 
pochłonąć mają kolejne termomoderni-
zacje budynków z miejskiego zasobu, 
natomiast 7 mln zł kontynuacja moder-
nizacji oświetlenia ulicznego. Zabezpie-
czono też 7 mln zł na dalszą rozbudowę 
Traktu Rudzkiego.

Sesja budżetowa, podczas której Ra-
da Miasta będzie obradować nad budże-
tem, ma się odbyć w grudniu br.

 TK

GÓRNICTWO

Zginęli 14 lat temu
minęło już 14 lat od jednej z największych tragedii w polskim górnictwie. 
21 listopada 2006 roku na dole kopalni Halemba doszło do wybuchu meta-
nu, a także eksplozji pyłu węglowego. W wyniku katastrofy zginęło 23 górni-
ków. W sobotę (21.11) uczczono pamięć tragicznie zmarłych pracowników.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się od 
uroczystej mszy świętej w parafii Matki Bo-
żej Różańcowej w Halembie. Następnie ro-
dziny ofiar, ich przyjaciele, a także górnicy 
oraz m.in. władze miasta złożyli kwiaty pod 
pomnikiem na cmentarzu komunalnym. 

Przypomnijmy – 21 listopada 2006 r. 
w pokładzie 506, na głębokości 1030 me-
trów kopalni Halemba doszło do wybuchu 

metanu, a także eksplozji pyłu węglowego. 
Górnicy likwidowali w tym rejonie ścianę 
wydobywczą. W wypadku zginęło w sumie 
23 górników KWK Halemba oraz pracow-
ników zewnętrznej firmy Mard. Najmłodsza 
z ofiar miała 21 lat, a najstarsza – 59 lat. 
Tamten listopadowy dzień był jednym 
z najtragiczniejszych w historii polskiego 
górnictwa. JO

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych, kraju, sektora górniczego oraz górnicy i rodziny ofiar.
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POMOC

Pomagają bezdomnym 
podczas pandemii

Ponad 65 tys. zł pozyskało rudzkie Stowarzyszenie św. Filipa 
Nereusza na pomoc osobom bezdomnym. Dotacja z Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczona zostanie 
na działania związane z minimalizacją ryzyka zakażenia koro-
nawirusem w ramach projektu „Pokonać bezdomność (...). 
Dom Ubogich w walce z COVID”.

Dom Ubogich działa od stycznia 
2018 roku przy probostwie rzymsko-
katolickiej parafii św. Andrzeja Boboli 
w Wirku. Koncepcja powstania tego 
miejsca została stworzona we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Świętego 
Filipa Nereusza i uzyskała dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej. 
Dom przeznaczony jest dla bezdom-
nych oraz skrajnie ubogich.

Osoby potrzebujące mogą znaleźć 
tam schronienie na kilka godzin 
– ogrzać się, wykąpać, zjeść i napić się 
czegoś ciepłego, a także uzyskać po-
moc w postaci rady czy rozmowy. Co-
dziennie to miejsce odwiedza ponad 
25 osób. Dzięki pozyskanym środkom 
osoby bezdomne będą mogły liczyć 
też na zapewnienie bezpieczeństwa 
w czasie pandemii. – W tym celu  
m.in.: zostanie zaadaptowane i udo-
stępnione osobom bezdomnym dodat-
kowe pomieszczenie na pobyt dzienny, 
a także uruchomiony zostanie punkt 
anty-COVID, w którym potrzebujący 
będą mogli wyposażyć się w maseczki 
ochronne i kieszonkowe płyny do  
dezynfekcji – wyjaśnia Alina Szulirz, 
przewodnicząca Stowarzyszenia 
św. Filipa Nereusza. – Chcemy też zor-
ganizować święta dla osób bezdom-
nych w podeszłym wieku i złym stanie 
zdrowia – dodaje.

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza 
od lat prowadzi działania mające na 
celu pomoc osobom zagrożonym wy-
kluczeniem w każdym wieku. Jest re-

Siostry dzielnie wspierają Fabianka, by udało się uzbierać pieniądze na operację.
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POMAGAMY

Trwa wyścig z czasem
Niezwykle skomplikowana wada serca i zespół Alagille’a – to dwa wyroki dla małego Fabian-
ka Pogorzelca, które rodzice chłopca usłyszeli od lekarzy. Mały rudzianin musi mieć pilnie 
zoperowane serce, co będzie dopiero przepustką do przeszczepu wątroby. Zabieg ma odbyć 
się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Polsce nie ma takiej możliwości. Na razie nie wia-
domo dokładnie, ile będzie kosztować leczenie Fabianka, ale prawdopodobnie nawet kilka 
milionów złotych.

Fabian obecnie ma niespełna dwa 
latka. – Nasz maleńki synek walczy 
o życie od pierwszych chwil jego trwa-
nia. Urodził się z bardzo poważną wa-
dą serca – tetralogią Fallota. Jakby 
tego było mało, w krótkim czasie usły-
szeliśmy kolejny wyrok – zespół Alagil-
le’a. To zespół wad wrodzonych, na 
który składają się wady układu serco-
wo-naczyniowego, oczu, nerek, a także 
przewlekła cholestaza, która objawia 
się uporczywym swędzeniem skóry, po-
większeniem wątroby, zażółceniem po-
włok skóry. Choroba jest nieuleczalna, 
pewne jest jedynie to, że z czasem ko-
nieczny będzie przeszczep wątroby, je-
śli tylko Fabiankowi będzie dane, by go 
doczekać – mówią rodzice Fabiana.

Obecnie dla chłopca szpital jest dru-
gim domem. Przeszedł wiele operacji 
i zabiegów, w tym jednej z operacji 
według lekarzy miał nie przeżyć. 
– W sierpniu tego roku ze względu na 
ciężką siniczą wadę serca, bez możli-
wości leczenia kardiochirurgicznego, 
syn został zdyskwalifikowany, jeżeli 
chodzi o przeszczep wątroby. Żeby Fa-
bianek mógł go przejść, konieczne jest 
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Szansa dla Julii

Julia Strączek urodziła się z brakiem 
przełyku, dwa razy przeszła sepsę oraz 
przetaczanie krwi. – Gdy pierwszy raz 
mogłam wziąć ją na ręce, Julka miała 
już trzy miesiące. Bała się dotyku, któ-
rego nigdy dotąd nie poczuła – mówi 
pani Patrycja, mama Julki.

Po pobyciu w szpitalu oraz zabie-
gach, gdy dziewczynka zaczęła zdro-
wieć i rosnąć, okazało się, że ma wadę 
rąk. – Od dnia poznania diagnozy 
prześladuje mnie myśl, że muszę zro-
bić, co tylko się da, by uratować przy-
szłość Julki, by nigdy nie poczuła, że 
różni się od innych dzieci, by rówie-
śnicy nie dokuczali jej z tego powodu. 
Z każdym kolejnym miesiącem Julka 
dostrzega, że jej rączki są inne. Nie 
jest w stanie zrobić wielu rzeczy, które 
już umieją jej rówieśnicy – podkreśla 
pani Patrycja.

Nadzieja pojawiła się, gdy dr Dror 
Paley, światowej rangi ortopeda i eks-
pert w leczeniu deformacji, zakwalifi-
kował Julkę do operacji. – Podczas jej 
trwania w prawej rączce odwróci 

PReZYDeNt MIAStA  
RUDA ŚląSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska 

Wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej 
-Halembie przy ulicy Morskiej o oznaczeniu geodezyjnym 3132/82 

o pow. 98 m2, k.m. 1, obręb Halemba, zapisanej w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej  

pod nr Gl1S/00022130/8 przeznaczonej do zbycia poprzez 
wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej.

Małą
 Julię 
czeka 

poważna 
operacja 

rąk.

Julia Strączek ma dopiero dwa latka, a za sobą sporo cierpienia. Mała rudzianka przeszła 
szereg zabiegów, które uratowały jej życie. Kiedy sytuacja zaczęła się normować, wyszło na 
jaw, że źle rozwijają się dłonie Julki. Dziewczynka nie ma kości promieniowej w lewej ręce, 
a co za tym idzie – kciuka, natomiast ten w prawej ręce jest odwrócony. Szansą dla Julki jest 
operacja, ale jej koszt to ponad 200 tys. zł. Obecnie trwa zbiórka na leczenie dwulatki.

zoperowanie jego słabego serduszka. 
W Polsce w przypadku Fabianka brak 
jest możliwości przezskórnego lecze-
nia obwodowych zwężeń płucnych. 
Nie znaleźliśmy w kraju specjalisty, 
który podjąłby się tej operacji – wyja-
śniają rodzice chłopca.

Szansą jest zabieg serca w Stanach 
Zjednoczonych. Później będzie można 

dopiero myśleć o przeszczepie wątro-
by. 

Każdy, kto chce pomóc chłopcu 
w jego walce o życie, może to zrobić 
poprzez zbiórkę na stronie interneto-
wej www.siepomaga.pl/fabian. Dodat-
kowo na Facebooku działa grupa ,,Li-
cytacje Dla Wojownika Fabianka” 
oraz strona ,,Fabiankowa Pomoc”.  JO

kciuk (...). Zrobi też kciuk w lewej 
rączce z palca wskazującego i co naj-
ważniejsze – wyprostuje nadgarstek! 
– mówi mama Julki. 

Obecnie na portalu siepomaga.pl/
pomagamy-julci trwa zbiórka pienię-
dzy na leczenie dwulatki. Z kolei na 
Facebooku utworzono grupę ,,Licyta-
cje dla Julki Strączek”. Ponadto  Sto-

warzyszenie Młodzi Aktywni w dniach 
od 5 do 13 grudnia zorganizuje  
,,II Charytatywny bieg mikołajkowy” 
dla Julii Strączek. Całkowity dochód 
z wirtualnej akcji przeznaczony zosta-
nie na leczenie małej rudzianki. Do-
tychczas w ramach zbiórki udało się 
zgromadzić ok. 80 tys. zł. Potrzebnych 
jest jeszcze ok. 190 tys. zł.  JO

alizatorem m.in. projektów: „SOS dla 
seniorów w Rudzie Śląskiej”, „Dom 
Ubogich – program reintegracji osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdom-
nością – II edycja” oraz „Idź dalej! 
Rozwój usług społecznych na rzecz 
młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej”. 
Stowarzyszenie powstało w 1999 roku 
z inicjatywy młodzieży oazowej i jej 
opiekuna – ks. Waldemara Pawlika 
w Halembie, by wspierać rozwój tych, 
którym szczególnie trudno, zarówno 
dzieci, młodzieży, jak i osób doro-
słych. 

„Nereusz” jest stowarzyszeniem ka-
tolickim, które posiada osobowość 
prawną cywilną i kościelną, a od roku 
2007 status organizacji pożytku pu-
blicznego. Aktualnie prowadzi trzy 
kluby młodzieżowe, trzy kluby senio-
ra oraz Dom Ubogich. Stowarzyszenie 
wspiera rozwój dzieci m.in. w ramach 
projektu „Czempiel – prowadzenie za-
jęć profilaktyczno-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży”. Ponadto orga-
nizuje wypoczynek letni i zimowy, 
podejmuje wiele inicjatyw na rzecz 
mieszkańców Rudy Śląskiej (turnieje 
sportowe, gry terenowe, koncerty i re-
kolekcje). W swoim doświadczeniu 
stowarzyszenie ma także prowadzenie 
poradnictwa obywatelskiego, klubu 
rodzica, grup profilaktyczno-rozwojo-
wych dla dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz organizację szkoleń i wyjaz-
dów terapeutycznych dla rodzin

 IM

PReZYDeNt MIAStA 
RUDA ŚląSKA 

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

gruntowej do oddania w najem z przeznaczeniem pod urządzenia 
infrastruktury technicznej – budynek rozdzielni 6  kV „R”  
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Maksymiliana Chroboka.

OGŁOSZeNIA
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Nowe tereny, nowi pracownicy  
i nowy sprzęt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. sukcesywnie rozwija swoją działalność po-
przez kolejne inwestycje oraz zarządzanie coraz większą powierzchnią terenów zielonych w naszym mieście. W związku z tym, dzięki współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy, Spółka mogła zatrudnić w ostatnim czasie nowych pracowników Biura Utrzymania Zieleni oraz zakupiła dodatkowy 
sprzęt do utrzymania m.in. parków, zieleńców i zieleni w pasach drogowych. Na tym jednak nie koniec. MPGM TBS Sp. z o.o. pracuje właśnie nad za-
gospodarowaniem ronda przy ul. Zabrzańskiej, a już wkrótce zajmie się zakładaniem kolejnych łąk kwietnych 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 

Wkrótce Spółka rozpocznie prace przy 
zakładaniu łąk kwietnych. Efekty tych 

prac mają być widoczne wiosną 
przyszłego roku. Dotychczas łąki 
kwietne powstały m.in. w Rudzie 

w rejonie ulicy 1 Maja (przy zjeździe 
z trasy N-S), na hałdzie w Nowym 

Bytomiu, na Chebziu (przy stacji paliw) 
oraz w Kochłowicach na rynku. 

Obecnie trwają prace nad zagospodarowaniem 
ronda przy ul. Zabrzańskiej.

Dzięki dofinansowaniu z PUP Spółka zakupiła 
miniciągnik do utrzymania zieleni w mieście.

Czas na zmiany
Pracownicy Biura Utrzymania Ziele-

ni zajmują się głównie utrzymaniem 
parków, zieleńców, miejskich terenów 
zieleni w Rudzie, Orzegowie oraz Go-
duli, a także zagospodarowaniem rond, 
kwietników, sadzeniem łąk kwietnych 
oraz interwencyjnymi pracami na tere-
nach miejskich, które nie są w stałym 
utrzymaniu Spółki. Tylko w tym roku 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. przejęło 
w zarządzanie kolejnych 15 ha obsza-
rów w Rudzie Śląskiej. Od momentu 
przejęcia przez MPGM TBS Sp z o.o. 
zieleni miejskiej tj. od czerwca  
2015 roku, sukcesywnie wzrasta łączna 
powierzchnia utrzymywanych terenów. 
Obecnie jest już to ok. 210 ha, z czego 
42 ha obsługiwane są wyłącz-
nie siłami własnymi spółki. 
W 2021 roku planowane są 
kolejne przejęcia terenów do 
obsługi przez siły własne.

Zmiany te wiążą się z po-
większeniem składu pracow-
ników Biura Utrzymania Zie-
leni oraz zakupem nowego 
sprzętu. Ostatnio do zespołu dołączyły 
dwie osoby. – Dla dwóch zatrudnio-
nych pracowników, dzięki współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Ru-
dzie Śląskiej, Spółka uzyskała zwrot 
kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Kwota dofi-
nansowania stanowisk wyniosła 
ok. 150 tys. zł – wyjaśnia Jerzy Krótki, 

prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o.

To z kolei pozwoliło m.in. na zakup 
miniciągnika. Jest on wyposażony w ze-
stawy do koszenia, odśnieżania i posy-
pywania oraz posiada ładowacz czoło-
wy. Maszyna będzie wykorzystywana 
przez cały rok do prac związanych 
z utrzymaniem parków, zieleńców 

i miejskich terenów zieleni. 
MPGM TBS Sp. z o.o. zaku-
piło również drobny sprzęt 
ogrodniczy (kosiarkę, werty-
kulator i opryskiwacz). – Co-
raz to większe wymagania 
w zakresie utrzymania zieleni 
miejskiej, jak również szereg 
rewitalizowanych i nowo za-
gospodarowanych parków, 
zieleńców i rond powodują, że 

utrzymanie zieleni wymaga specjali-
stycznego sprzętu oraz odpowiedniej 
kadry. MPGM TBS Sp. z o.o. stara się 
tym wymaganiom sprostać – podkreśla 
Bogusław Waćko, wiceprezes Spółki. 
– Obecnie w Biurze Utrzymania Zieleni 
pracuje kilkanaście osób. Spółka 
współpracuje również z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w za-
kresie zatrudniania osób, które wyko-
nują prace społeczno-użyteczne – do-
daje.

Powstaną kolejne łąki kwietne
MPGM TBS Sp. z o.o. zajmuje się 

nie tylko utrzymaniem zieleni (np. ko-
szeniem), ale również zagospodarowa-

Obecnie MPGM TBS Sp. z o.o. zarządza 
ok. 210 hektarami parków, zieleńców, 

miejskich terenów zieleni i zieleni 
w pasach drogowych, w tym ok. 42 ha 

jest utrzymywane wyłącznie przez 
pracowników Biura Utrzymania Zieleni.

 Nowy sprzęt będzie używany m.in. do koszenia, 
odśnieżania i zagospodarowania terenów.

niem terenów zielonych. Dzięki temu 
w tym roku w Rudzie Śląskiej zasadzo-
ne zostały pierwsze łąki kwietne. To 
jednak dopiero początek większego 
projektu. – W najbliższych dniach jako 
drugie miasto w Polsce, a jedno 
z pierwszych w Europie (m.in. po 
Ostrawie i Dublinie) przystąpimy do 
prac związanych z zakładaniem łąk 
kwietnych połączonych z wiosennymi 
roślinami cebulowymi. Pierwszy efekt 
tych prac powinniśmy ujrzeć już na 
wiosnę 2021 roku – zapowiada Wiolet-
ta Szmatłoch, kierownik Biura Utrzy-
mania Zieleni MPGM TBS Sp. z o.o. 
– W przypadku możliwości kadrowych 
oraz mając na uwadze zmieniającą się 
dynamicznie sytuację epidemiologicz-
ną w kraju, w najbliższych tygodniach 
planujemy również wykonać wielolet-
nią nasadę roślin, tj. krzewów i bylin 
w kilku lokalizacjach miasta, zwiększa-
jąc tym samym bioróżnorodność ota-
czającej nas zieleni – dodaje.

Równocześnie rozpoczęły się prace 
przy zagospodarowaniu ronda przy 
ul. Zabrzańskiej. Zostaną tam nasadzone 
rośliny wieloletnie, w tym miskant chiń-
ski, berberys Thunberga, rozplenica ja-
pońska oraz jałowiec płożący Blue Chip.
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REKREACJA

Szykuje się kreatywna zabawaDługo wyczekiwany 
plac zabaw przy 
ul. Dunikowskiego 
i Chełmońskiego 
w Kochłowicach jest 
już gotowy. Dzięki 
zaangażowaniu rudzian 
i głosowaniu w akcji 
„Podwórka Talentów 
NIVEA” firma ta 
wybudowała miejsce zabaw 
i kreatywnych zajęć dla 
najmłodszych mieszkańców.

Nowy plac zabaw składa się z części 
sportowej, naukowej i artystycznej, 
a wyposażono go w takie atrakcje jak 

m.in. ściankę wspinaczkową, huśtaw-
kę bocianie gniazdo, planetarium, ro-
werek (do napędzania wiatraczka), 
piaskownicę naukową, tablice mu-
zyczne oraz ściankę, która ma imito-
wać teatralną scenę. – Dzięki zaanga-
żowaniu wszystkich mieszkańców uda-
ło się stworzyć miejsce, które nie tylko 
służy do zabawy, ale również nauki i po-
znawania  świata.  To  efekt  naszych 
ogromnych  starań.  Codziennego  gło-
sowania,  codziennego  przypominania 
oraz  działania  aż  do  skutku – podsu-
mowuje Rafał Wypior, rudzki radny, 
który był zaangażowany w promowa-
nie głosowania na lokalizację w Ko-
chłowicach.

Choć ,,podwórko” marzeń Nivea 
w Kochłowicach jest już gotowe, to 
MGSM ,,Perspektywa”, która jest za- ,,Podwórko” służy nie tylko do zabawy, ale również nauki.
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rządcą tego terenu, prosi o zachowanie 
aktualnie panujących zasad bezpie-
czeństwa w związku z epidemią. 
– MGSM „Perspektywa” informuje, że 
od 2 listopada 2020 r. place zabaw nie 
będą dezynfekowane. W celu ochrony 
życia  i  zdrowia  mieszkańców  Spół-
dzielni przed  zakażeniem się wirusem 
COVID-19,  prosimy  o  niekorzystanie 
z placów zabaw zlokalizowanych w na-
szych zasobach – apeluje spółdzielnia.

Przypomnijmy, że to właśnie  
MGSM ,,Perspektywa” zgłosiła  
do akcji Nivei teren przy ul.  Dunikow-
skiego-Chełmońskiego 5,7,6. Lokali-
zacja ta wygrała w głosowaniu, które 
zakończyło się w czerwcu. Na Kochło-
wice oddano prawie 8 tys. głosów.  
Budowa placu zabaw kosztowała  
ok. 250 tys. zł.  JO

AKCJA CHARYTATYWNA

Próbują dać szczęście potrzebującymW tym roku wolontariusze 
akcji ,,Szlachetna Paczka”
i darczyńcy po raz 20  
wspomogą kilka tysięcy 
rodzin w całej Polsce. 
W Rudzie Śląskiej 
obdarowanych zostanie 
ponad 40 rodzin. Aktualnie 
jest otwarta baza rodzin,  
z której ludzie dobrych serc 
mogą wybrać i wesprzeć 
najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszego 
miasta.

W Rudzie Śląskiej akcja ,,Szlachet-
na Paczka” odbywa się po raz dziesią-
ty. Tegorocznym hasłem kampanii jest 
pytanie o to, „Czym jest szczęście?”. 
Wolontariusze w ostatnich tygodniach 

Akcja „Szlachetna Paczka” w Rudzie Śląskiej prowadzona jest od 10 lat.
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poznawali historie różnych rodzin 
(wizyty w ich domach przeprowadzo-
no z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności) oraz ich potrzeby, po to, 
by stworzyć internetową bazę.

Żeby zostać darczyńcą, wystarczy 
wejść na stronę internetową  
www.szlachetnapaczka.pl, poznać 
marzenia wybranej rodziny z Rudy 
Śląskiej i stworzyć dostosowaną do 
potrzeb paczkę. Następnie wolonta-
riusz opiekujący się wybraną rodzi-
ną, skontaktuje się z darczyńcą, aby 
ustalić szczegóły współpracy i wes-
przeć w przygotowaniu paczki. Dar-
czyńcami są często indywidualne 
osoby, grupa przyjaciół, pracownicy 
danej firmy, czy np. uczniowie szko-
ły.

To wszystko nie byłoby jednak 
możliwe bez wolontariuszy, którzy 
koordynują „Szlachetną Paczkę” 

i sprawiają, że 
prezenty trafiają 
do rodzin. – Sta-
ramy się zaspo-
kajać  podsta-
wowe  potrzeby 
życiowe  rodzin. 
Są  to  głównie 
żywność,  środki 
chemiczne,  leki, 
ubrania, a także 
meble,  czy 
sprzęt  rehabili-
tacyjny.  Odpo-
wiadamy  na 
konkretne  po-
trzeby danej ro-
dziny – podkre-
śla Kamila Her-
gesel, liderka 
„Szlachetnej Paczki” w naszym mie-
ście.

HANDEL

Na targu nadal zrobimy zakupyW związku z epidemią 
koronawirusa w całym kraju 
do odwołania zamknięta 
została część sklepów 
w galeriach handlowych, 
a w tych otwartych 
wprowadzono ograniczenia 
w liczbie osób, które 
równocześnie mogą robić 
zakupy. Zwracają się jednak 
do nas osoby prowadzące 
handel na targowiskach 
i przypominają, że te nadal 
są otwarte. 

– Jestem z rodziny osób handlujących 
na targowiskach, dociera do nas mnó-
stwo informacji od osób, którzy sądzą, 
że  targi  są  zamknięte.  Między  innymi 
ten w Wirku  to ważny punkt, wydarze-
nie w naszym mieście i dobrze by było, 
jeśli  mieszkańcy  chcieliby  z  tego  sko-
rzystać w obecnej sytuacji – podkreśliła 
w wiadomości do naszej redakcji pani 
Joanna.

Przypominamy, że obecnie w Ru-
dzie Śląskiej od poniedziałku do sobo-
ty działają trzy targowiska: przy  
ul. Markowej w Nowym Bytomiu, 
przy ul. Solidarności w Halembie oraz 
przy ul. Kupieckiej w Wirku (najwię-
cej punktów otwartych jest w czwar-W naszym mieście zakupy nadal można robić m.in. na targu w Wirku.
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tek). Jednak podczas zakupów na tar-
gowisku należy pamiętać o higienie 
rąk, obowiązku zasłaniania nosa i ust, 
stosowaniu zasad bezpieczeństwa 
żywności, zachowaniu bezpiecznej 
odległości oraz o korzystaniu głównie 
z płatności bezgotówkowych. JO

W tym roku finał akcji odbędzie się 
w weekend 12-13 grudnia. W sumie 

obdarowanych zostanie ponad 40 ro-
dzin z Rudy Śląskiej. Joanna Oreł

REKLAMA
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

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

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

prezydent 
Miasta 
ruda 

Śląska
wykonujący zadania 

z zakresu administracji 
rządowej informuje 
o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta  

(ii piętro, naprzeciw 
pokoju 215)  

wykazu nieruchomości 
gruntowej do 

oddania w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod 

istniejący ogródek 
rekreacyjny nr 11 

położony  
w rudzie Śląskiej 

w rejonie ulicy 
katowickiej  

(cz. o nr: 2653,   
obręb Wirek, k.m.1).

prezydent Miasta  
ruda Śląska

informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie informacji publicznej urzędu Miasta ruda Śląska 

wykazu nieruchomości zabudowanych położonych  
w rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Młyńskiej o oznaczeniu 

geodezyjnym: 2079/30 i 2080/30 o łącznej pow. 10035 m2,  
k.m. 1, obręb Halemba, zapisanej w księdze wieczystej 

prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod  
nr gl1s/00016915/0 oraz o oznaczeniu geodezyjnym 1064/30, 

1642/78, 2070/30, 2073/30, 2077/30, 2081/30, 2083/79, 
2089/30, 2090/30 o łącznej pow. 54990 m2, k.m. 1, obręb 

Halemba, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr gl1s/00001387/1 
przeznaczonych do zbycia poprzez wniesienie jako wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki gminnej.

przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego ograniczone-
go z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3854 
m2, własności gminy Miasta ruda Śląska, położona w rudzie 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. 

przetargi przeprowadzone w dniach 18.08.2020 r. i 12.10.2020 r. zakończyły się 
wynikiem negatywnym. 

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

zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła 
i zabudowy parafialnej, cmentarza, a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, 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 uprzed-
nim uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego. kształt i parametry zbywanej 
nieruchomości wskazują, że może ona być zagospodarowana zarówno jako od-
rębna nieruchomość, bądź też łącznie z nieruchomościami przyległymi. z uwagi 
na powyższe działka nr 766/68 zostanie sprzedana w trybie ustnego przetargu 
ograniczonego, do uczestnictwa, w którym będą uprawnieni właściciele działek 
przyległych: nr 764/68, nr 383/68, nr 585/68, nr 533/68 i nr 360/68. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 382.000,00 zł. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl 
(zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 14.12.2020 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości 19.100,00 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: poniedziałek-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 do-
kumenty i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawar-
ciem aktu notarialnego.

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

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda 
Śląska wykazu nieruchomości gminy ruda Śląska przeznaczonych 

do zbycia poprzez zamianę z osobami fizycznymi. zamiana 
nieruchomości polegać będzie na przeniesieniu przez  

gminę ruda Śląska na rzecz osób fizycznych prawa własności działki  
nr 3091/321 o pow. 11 m2, karta mapy 1, obręb orzegów w zamian 
za przeniesienie przez osoby fizyczne na rzecz gminy ruda Śląska 

prawa własności działki nr 3092/321 o powierzchni 1 m2,  
karta mapy 1, obręb orzegów.

Rudzka Spółdzielnia  
MieSzkaniowa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie  
zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie  
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

i przetarg 

adres: powierzchnia:
kwota wywoławcza 

mieszkania:
uwagi:

w Rudzie ŚląSkiej-Goduli:
ul. antoniego tiałowskiego 9d/8, 2p + k, ii piętro 38,40 m2 90.440,- zł

ul. Podlas 6/8, 2p + k, i piętro 37,90 m2 92.200,- zł
w Rudzie ŚląSkiej-nowy BytoMiu:

ul. kolista 3/5, 3p + k, i piętro 46,40 m2 105.690,- zł
w Rudzie ŚląSkiej-oRzeGowie:

ul. konstantego latki 8B/6, 1p + k, ii piętro 36,96 m2 89.690,- zł
ul. Jana Waniora 1a/4, 2p + k, i piętro 50,64 m2 137.720,- zł

warunki uczestnictwa w przetargu:
1. zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności w zasobach rsM.
2. złożenie w sekretariacie rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w zamkniętej ko-

percie z dopiskiem: „ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 
15.12.2020 r. do godz. 14.00.

  ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w registraturze spółdzielni rsM 
i na stronie internetowej w zakładce „druki” poz. 23.

3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 123,- zł w tym 23% Vat tytułem opłaty przetargowej na każde 
mieszkanie, o które oferent się ubiega przelewem do dnia 15.12.2020 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii 
dowodu wpłaty do oferty. nr konta bankowego: 67 1020 2401 0000 0002 0045 0502 w Pko BP o/gliwice.

komisyjne otwarcie ofert nastąpi w lokalu klubu osiedlowego „Matecznik” (i piętro) przy ul. Cypriana norwida 26 
w Rudzie Śl. w dniu 16.12.2020 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. obec-
ność nie jest obowiązkowa. 

oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
o wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę 

wywoławczą.
nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy spółdzielni.
remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Przystępujący do przetargu traci 

wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.
W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowego nie później niż 

7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, 

proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne infor-

macje dot. przedmiotowego lokalu.
spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są 

dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.
oględzin mieszkań można dokonać w dniu 7.12.2020 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach uzgodnionych 

z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:
a-1 ruda Śl.   – godula, tel. 32 248-22-32
a-2 ruda Śl.   – nowy Bytom, tel. 32 248-61-94
a-3 ruda Śl.   – ruda, tel. 32 248-44-10
a-4 ruda Śl.   – Halemba, tel. 32 242-65-93
       ruda Śl.   – kochłowice, tel. 32 242-88-97
a-5 ruda Śl.   – Wirek, Bielszowice, tel. 32 242-09-35
a-6 ruda Śl.   – Bykowina, tel. 32 242-70-75
a-7 ruda Śl.   – orzegów, tel. 32 248-18-11
o wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu jednego miesiąca od dnia wniesienia 

wylicytowanej kwoty, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Powyższy dokument będzie podstawą do 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru kluczy.

szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.
spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

WyCiąg z ogłoszenia o Przetargu 

Prezydent Miasta
ruda Śląska 

ogłasza trzeci 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 trzeciego 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. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 30.09.2020 r. i 16.11.2020 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym. 

 W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działki figurują jako – teren zabudowy usługowej z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, 
zdrowia, opieki 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 (netto) do przetargu wynosi 297.000,00 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 29.12.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac jana pawła ii 6. W przetargu mogą uczestni-
czyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta  
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 
22.12.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.900,00 zł, prze-
lewem 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 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 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymaga-
ne 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. in-
formacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami 
(pokój 223), tel. nr 32-248-75-63. 

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.11.2020 r. do dnia 10.12.2020 r., na tablicy 

ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 221) wykazu 
zabudowanej nieruchomości gruntowej własności skarbu Państwa położonej w rudzie Śląskiej-rudzie 
w rejonie ulicy noworudzkiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1021/507 o powierzchni 52968 m2, 
obręb ruda, zapisanej na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy 
w rudzie Śląskiej pod nr kW gl1s/00014838/2, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie 

sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: p1 i p2 oraz kdw). Cena wywoławcza (netto)  

do przetargu wynosi 6.012.000,00 zł.



Z wielkim smutkiem żegnamy 
naszego Kolegę

śp. insp. Andrzeja 
Ogonowskiego

Żonie i Dzieciom  
oraz wszystkim Bliskim

składamy kondolencje i szczere 
wyrazy ubolewania.

Andrzej na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy
ze Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

,,Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.”

Pani Ewie Fonfarze
Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMy
składają

Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Rudzie Śląskiej,
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  

i Młodzieżowego Domu Kultury

Dyrekcji, Pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  

oraz wszystkim tym,  
którzy wsparli mnie w trudnych 

chwilach po śmierci  

mojej MAMy,  
uczestniczyli w uroczystościach 

pogrzebowych  
i złożyli kondolencje,  

pragnę złożyć  
serdeczne podziękowania  

i wyrazy wdzięczności.

Gabriela Filec

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

Emily Dickinson

Pani Ewie Fonfarze
zastępcy naczelnika Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

MAtki
przekazuje

Anna Krzysteczko
Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska 
wraz z pracownikami Wydziału Oświaty
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Serdeczne podziękowanie 
wszystkim za złożone wyrazy współczucia 

i słowa otuchy w tak trudnych dla nas chwilach 
oraz za udział w uroczystości pogrzebowej 

mojej matki śp. Heleny Blokesz 

składa 
Sonia Gałuszka z Rodziną

9

Panu Szymonowi trzeciokowi
pracownikowi 

Administracji Nr 6  
w Bykowinie

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
składają 

  Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

Pani Ewie Fonfarze
zastępcy naczelnika Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MAtki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

OgłOSZeNiA DROBNe

USłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 ReM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

 tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. tel. 505-946-693.

 Naprawa sprzętu AgD. Tel. 501-
398-273.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
tel. 605-109-517.

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

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

 POŻYCZKi, tel. 32 260-00-33, 516-
516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MAT-
POL FiNANSe Sp. z o.o.

 Pranie mebli tapicerowanych, dy-
wanów.Solidnie i skutecznie! Tel. 519-
639-121.

NiErUCHOMOśCi

 KUPiĘ MieSZKANie W RUDZie 
ŚLĄSKieJ. gOTÓWKA. TeL. 501-239-
405.

 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 Kochłowice, 1 piętro, 
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 Słowiańska 
57 m2, M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne 
atrakcyjne oferty na www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

MOtOryzACJA

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. tel. 792-155-
155.

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PłA-
CĘ WiĘCeJ NiŻ KONKUReNCJA. Tel. 733-
031-261.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,50-0,55 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

 Zatrudnię: instalatorów wod.-kan. 
i c.o., elektryków, pracowników ogólno-
budowlanych. Wymagane doświadcze-
nie. Tel. 604-908-300.

 Poszukujemy pracowników utrzy-
mania czystości w Rudzie Śląskiej, więcej 
informacji pod numerem, tel. 661-991-
582.

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych, tel. 603-975-040.

róŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Pią-
tek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 
512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurne-
go 36. Dział reklamy: izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl), 
tel. 503-024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja 

nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Andrzeja OgONOwSkiEgO
inspektora Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami urzędu
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LUDZIE Z PASJĄ

Rudzianka stworzyła turbinę do ładowania telefonów
Młoda rudzianka Natalia 
Huczała stworzyła 
własny start-up i tym 
samym dostała się do 
polskiej edycji programu 
akceleracji Climate 
Accelerator, który wspiera 
rozwiązania na rzecz 
ochrony środowiska. 
Natalia zaprojektowała 
turbinę wiatrową do 
ładowania telefonów 
komórkowych. Obecnie 
może go rozwijać pod 
okiem specjalistów, 
na co przyznano jej 
15 tys. euro grantu.

Pomysł na GreenBox, czyli mierzą-
cą 60 centymetrów wysokości turbinę 
wiatrową, zrodził się w głowie Natalii 
Huczały z Rudy Śląskiej podczas wy-
praw z przyjaciółmi na żagle. – Nic 
tak nie irytowało nas podczas rejsu, 
jak uzależnianie trasy od dostępu do 
prądu, dzięki któremu możemy nała-
dować nasze komórki i powerbanki. 

Częste zawijanie do marin to strata 
pieniędzy i czasu, który przecież może-
my spędzić na wodzie – opowiada Na-
talia.

Natalia Huczała pasję do projekto-
wania i innowacyjnych konstrukcji 
odziedziczyła po tacie. Jej pierwszym 
projektem, który powstał na drukarce 
3D, była pułapka na muszki owoców-
ki. Do dziś używa się jej w rodzinie. 
Kiedy mieszkanka Rudy Śląskiej wraz 
z przyjaciółmi narzekała na brak do-
stępu do prądu na jeziorze, przypo-
mniała sobie, że jej tata zaprojektował 
olbrzymią przemysłową turbinę heli-
kalną, czyli taką, która nie jest uzależ-
niona od kierunku wiatru. – Okazało 
się, że mogę przeskalować to urządze-
nie i tak je przeprojektować, aby służy-
ło nie tylko nam, ale wszystkim lu-
dziom, którzy potrzebują prądu na 
przykład na biwaku, czy działce – tłu-
maczy Natalia.

Obecnie rudzianka wraz z twórca-
mi pozostałych dziewięciu start-upów 
rozwija swoje pomysły pod 
okiem doświadczonych specjalistów. 
– Otrzymaliśmy również 15 tys. euro 
grantu. Chcę je przeznaczyć na bada-
nia rynku i sprawdzić, czy ludzie chęt-
nie będą korzystać z energii wiatru do 
ładowania telefonów komórkowych 
i innych drobnych urządzeń – mówi 
Natalia.

Pomysł na to, aby stworzyć turbinę wiatrową, 
zrodził się w głowie Natalii podczas jej wypraw na żagle.
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – rzeka w Polsce, 
5 – żydowskie święto, 8 – gliniany ol-
brzym, 9 – dynia, 11 – uciskowa, krę-
pulec, 12 – ser, 15 – w staroż. kraina 
na wschodnim wybrzeżu Morza Śród-
ziemnego, 17 – podatek muzułmański, 
20 – gorący i suchy wiatr pustynny, 
21 – tachta, 24 – żargon, 25 – India-
nin, 28 – krzew z rodziny różowatych, 
29 – szelma, 32 – gatunek antylopy, 
33 – szwajcarskie frytki, 36 – bęben 
turecki, 39 – gladiator walczący z za-
krytymi oczami, 42 – duchowny pro-
testancki, 43 – produkt destylacji ku-
mysu, 45 – dostojnik muzułmański, 
46 – szlachecki herb polski, 47 –  su-
rowce zielarskie zawierające gorzk-
nik. 

Pionowo: 1 – przynęta, 2 – nocny 
odpoczynek, 3 – kwitnie tylko raz, 
4 – ogół duchowieństwa, 5 – londyń-
ska mgła, 6 – konopie manilskie, 
7 – zwora, kotew, 10 – ojczyzna Ody-
seusza, 13 – askarys, żołnierz osobi-
stej ochrony sułtana, 14 – achtel, 
16 – plemię karłów w Afryce Środko-
wej, 17 – plama na honorze, 18 – ka-
szalot mały, 19 – puls, 21 – pirat, kor-
sarz, 22 – potocznie próżniak, wałkoń, 

23 – odmiana fortepianu, 26 – lęk, 
27 – polskie włókno, 30 – stolica Se-
negalu, 31 – pierwiastek chemiczny 
34 – z rodz. żyraf, 35 – wschodni słod-
ki przysmak, 37 – ozdoba tałesu, 
38 – gruzińskie wino, 40 – płoną 
w ognisku, 41 – ciastko z ubitego biał-
ka, 44 – buddyjska mniszka. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurne-
go 36), lub e-mailem (redakcja@wia-
domoscirudzkie.pl) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu. Po odbiór ku-
ponu z krzyżówki „WR 43” zaprasza-
my do redakcji „Wiadomości Rudz-
kich” po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod nr 889-771-365 
– Kazimierza Kargula. Prawidłowe 
hasło: „Tlen ma kolor niewidzialny”. 
Za poprawną odpowiedź zwycięzca 
otrzyma również książkę z wydawnic-
twa Prószyński i S-ka.

WRÓŻKA 
JADZIA

HOROSKOP

Baran – Musisz zadbać 
o zdrowie i trzymać nerwy 
na wodzy. Nie planuj żad-
nych ryzykownych przedsię-
wzięć.
Byk – W stałych związkach 
partner stanie się bardzo za-
zdrosny. Osoby samotne 
mogą spotkać życiową mi-
łość.
Bliźnięta – Osiągniesz 
większość zamierzonych 
celów i pod koniec tygodnia 
będziesz się cieszyć z efek-
tów pracy.
Rak – Zaczniesz mocniej 
stąpać po ziemi i wyjdzie Ci 
to na dobre. Będziesz od-
czuwał zadowolenie z ży-
cia.
Lew – To będzie dobry czas.  
Wszystkie pieniądze, które 
wydasz na naukę i kursy, 
zwrócą się z nawiązką.
Panna – Będziesz tryumfo-
wać i mieć powodzenie. Po-
czuj się prawdziwą kobietą, 
a wszyscy to docenią.
Waga – W pracy nie będzie 
to dobry okres na zmiany. 
Zamiast szukać nowej fi rmy, 
doceń tą, którą już masz.
Skorpion – Coś miłego spo-
tka Cię w ten weekend. Po-
winieneś go spędzić poza 
domem. Możliwość nowej 
znajomości.
Strzelec – Relaksuj się tak 
często, jak tylko możesz i od 
czasu do czasu zrób coś wy-
łącznie dla siebie.
Koziorożec – Czas na nie-
przyjemne dyskusje. Ale pe-
symizm nie zagości na dłu-
go w Twoim sercu.
Wodnik – Odkryjesz nowe 
możliwości zarabiania pie-
niędzy. Jeśli prowadzisz 
swój biznes, możesz liczyć 
na zyski.
Ryby – Musisz podjąć wiel-
ką walkę ze sobą. Twoja siła 
i cierpliwość będą ciągle 
sprawdzane.

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

Climate Accelerator to polska edy-
cja programu akceleracyjnego dla 
start-upów z rozwiązaniami na rzecz 
ochrony środowiska. O miejsca ubie-
gało się 149 start-upów z całej Polski, 
w tym 21 fi rm z województwa śląskie-
go. Ostatecznie do Climate Accelera-
tor dostało się 10 start-upów. W tym 
gronie są dwie fi rmy z Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, czyli 

NatForce Natalii Huczały oraz Circu-
lar Scrap. Jest to start-up Katarzyny 
Drewniany z Katowic i Małgorzaty 
Łopat z Warszawy. Znalazły one po-
mysł na to, jak wykorzystać tony od-
padów tekstylnych, które dotychczas 
lądowały na wysypiskach śmieci, do 
pracy szwalni, marek odzieżowych  
i pracowni projektantów.
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Pływacy odnieśli sukcesy na zawodach w Gliwicach.

KaRaTe

Dobry występ karateków

kolumnę sPortową zredaGowała aGnieszka lewko

Biegi

Osobno a jednak razem
I Bieg „Osobno a jednak razem” to cha-

rytatywna impreza sportowa, w której 
można sprawdzić swoje siły w biegu lub 
jeżdżąc na rowerze. Jednak to nie wszyst-
ko. W ten sportowy sposób uczestnicy wy-
darzenia przyczynią się do budowania fun-
duszu stypendialnego dla dzieci i młodzie-
ży. Akcja potrwa do 15 grudnia, a na zwy-
cięzców czekają cenne nagrody. Organiza-
torem wydarzenia jest Fundacja Go Life.
– Cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji 

związanej  z  pandemią,  podejmowane  są 
różne  inicjatywy  sportowe,  które  promują 
aktywny  styl  życia.  Jedną  z nich  jest wła-
śnie  I  Bieg  „Osobno  a  jednak  razem” 
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej. – Jestem przekonana, że wy-
darzenie to spotka się z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców naszego miasta, któ-
rzy  nie  tylko będą mieli  okazję  sprawdzić 
swoją kondycję i aktywnie spędzić czas, ale 
też wesprzeć szczytny cel – dodaje.

Każda z osób, która chce wziąć udział 
w wydarzeniu, musi przebiec dystans 5 lub 
10 km albo przejechać rowerem dystans 
30 km. Można to zrobić w dowolnym 
miejscu na terenie całego kraju (dopusz-
czalna jest również aktywność w aplikacji 
ZWIFT). Wystartować w zawodach moż-
na do 15 grudnia. Po zakończeniu biegu 

lub przejazdu rowerowego uczestnik musi 
przesłać zdjęcie z podanym czasem biegu 
albo śladem w formacie GPX za pośred-
nictwem strony Timekeeper.pl (do 15 grud-
nia do godz. 23.59). Zgłoszenia uczestnic-
twa w konkurencji biegowej lub rowero-
wej przyjmowane są pod adresem:  
https://my.raceresult.com/161963/registra-
tion?lang=pl
– Zachęcamy do udziału w wydarzeniu. 

Dzięki  niemu  z  pewnością  sprawdzimy 
swoje sportowe możliwości, ale co najważ-
niejsze – pomożemy budować fundusz sty-
pendialny dla dzieci  i młodzieży – zazna-
cza Dawid Wrzaszcz, dyrektor biegu 
z Fundacji Go Life. – Warto dodać, że na 
uczestników  czekają  wspaniałe  nagrody. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każ-
dej  z  konkurencji  otrzymają  vouchery  na 
pakiet  badań  medycznych  ufundowanych 
przez sponsora. Pomiędzy 15 a 17 grudnia 
uczestnik biegu, który napisze jako pierw-
szy komentarz pod specjalnym postem na 
oficjalnym  profilu  biegu  na  Facebooku, 
wygra nagrodę główną, czyli zegarek spor-
towy marki Garmin o wartości około 3 ty-
sięcy zł – dodaje.

Opłata startowa za udział w wydarze-
niu, w zależności od rodzaju pakietu, wy-
nosi 25, 50 lub 100 zł.

Rudzcy karatecy popisali się dobrą for-
mą podczas XII Międzynarodowego Tur-
nieju „Carbon Cup”. W sobotę wrócili oni 
do Rudy Śląskiej z Jastrzębia Zdroju 
z workiem medali.

Zawodnicy Rudzkiego Klubu Kyoku-
shin Karate wywalczyli: trzy złote medale, 
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młodzi karatecy mogą cieszyć się z sukcesów.
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Pływanie

30 medali dla Manty
Pływacy z kochłowickiej Manty odnoto-

wali kolejny dobry start. Tym razem pod-
czas Mistrzostw Śląska w Gliwicach, które 
odbyły się w dniach 12-14 listopada. Młodzi 
pływacy wywalczyli w sumie 30 medali.

Złoty medal otrzymała Magdalena So-
bolewska (100 m stylem motylkowym) 
oraz dziewczęta w sztafecie 4x100 m sty-
lem dowolnym. Srebrny medal zdobyli 
z kolei Natalia Łuczka (800 m stylem do-
wolnym), Zuzanna Walkiewicz (100 m 
stylem motylkowym), Magdalena Sobo-
lewska (50 m i 200 m stylem motylko-
wym), Maja Niewiadomska (200 m stylem 
zmiennym), Natalia Kozubowska (50 m 
i 200 m stylem dowolnym), Natalia Badura 
(800 m stylem dowolnym), dziewczęta 
w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym, 
Oskar Jarek (1500 m stylem dowolnym),  
Konrad Zdebel (50 m, 100 m i 200 m sty-
lem klasycznym) oraz chłopcy w sztafetach 
4x100 m i 4x200 m stylem dowolnym.

Na brązowy medal zapracowali: Pauli-
na Dorosińska (200 m stylem motylko-
wym), Natalia Kozubowska (100 m 
i 400 m stylem dowolnym, 100 m stylem 

dwa srebrne i jeden brązowy. Marek Ant-
czak zajął 1. miejsce w kumite i 1. miejsce 
w kata, Paweł Torzewski 1. miejsce w ku-
mite, Emilia Szudeja 2. miejsce w kumite, 
Zuzanna Lenga 2. miejsce w kata, Oliwia 
Sereda 3. miejsce w kata, a Marcel Wrona 
4. miejsce w kata.

grzbietowym), Sylwia Matyniak (100 m 
stylem dowolnym), Nikola Niewiadomska 
(200 m stylem dowolnym), Magdalena So-
bolewska (200 m stylem dowolnym 
i 400 m stylem zmiennym), Zuzanna Wal-

kiewicz (200 m stylem klasycznym), Nata-
lia Łuczka (400 m stylem dowolnym), Ja-
kub Melkowski (1500 m stylem dowol-
nym), a także Maksymilian Kudełko 
(100 m i 200 m stylem klasycznym).

ZaPasy

Pogoń jest w dobrej formie
Zapaśnicy Pogoni Ruda Śląska dobrze 

spisali się podczas XXX Turnieju  
im. Dworoka, który odbył się w sobotę 
(21.11). W trakcie zmagań złoty medal zdo-
był Rafał Bzdyra (kategoria 63 kg), srebrny 
Rafał Szkucik (60 kg), a brązowy Dariusz 
Dziubiński (60 kg). Z kolei w grupie dzieci 
medale wywalczył Dawid Bończyk (srebr-
ny) oraz Aleksander Wrona (brązowy).

zapaśnicy Pogoni wywalczyli złote, 
srebrne i brązowe medale
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JeźdZiectwo

Skakały przez przeszkody
Rewelacyjnie spisały się zawodniczki 

Sportowego Klubu Jeździeckiego Omega. 
Na zawodach regionalnych w skokach 
przez przeszkody, które rozegrane zostały 
w ośrodku jeździeckim w Zbrosławicach, 
triumfowały trzy zawodniczki. Oliwia Pie-

trykowska i Larysa zajęły 1. miejsce 
w konkursie 70 cm z oceną stylu jeźdźca. 
Julia Hess wywalczyła 4. miejsce w kon-
kursie 70 cm z oceną stylu jeźdźca, a Kasia 
Cieślińska odniosła zwycięstwo w konkur-
sie klasy L i P.

Trzy medale w Krakowie
Kolejna sobota (21.11) spędzona na za-

paśniczych matach okazała się owocna dla 
rudzkich sportowców. W Krakowie repre-
zentacja ZKS Slavia Ruda Śląska spraw-
dzała swoje umiejętności podczas Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 
Zapaśnicy wrócili do domu z trzema me-
dalami. Złoty medal zdobył Jakub Duda 
w kategorii do 75 kg. Dobrze spisał się też 
Jakub Halama w kat. do 38 kg, który zdo-
był brązowy medal. Z brązem wywalczo-
nym w kategorii do 48 kg do Rudy Śląskiej 
przyjechał także Maciej Szczepanik.

Warto dodać, że drużynowo ZKS Slavia 
Ruda Śląska zajęła 5. miejsce. Zawodnicy 
trenują pod okiem Tomasza Garczyńskie-
go. Tymczasem już za tydzień zapaśnicy 
z Rudy Śląskiej pojadą do Zgierza na Mi-
strzostwa Polski Młodzików. zapaśnicy dobrze spisali się na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików.
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W punktacji drużynowej Pogoń zajęła 
3. miejsce za MKZ Unią Racibórz i Olim-
pijczykiem Radom. Emocji nie zabrakło 
także w niedzielę (22.11) w Krakowie, 
gdzie odbyły się Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików. Na tych zawodach 
triumfował Rafał Szkucik, który w pięk-
nym stylu sięgnął po złoty medal w kate-
gorii 63 kg.

PreZydent Miasta ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 

Miasta (ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 43 położony w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 

katowickiej (cz. o nr: 2653,  obręb wirek, k.m.1).

 ogłosZenie
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