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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 

do 14 marca redakcja ,,Wiadomości Rudzkich” 

czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12. 

W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.  

W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się  

pod nr tel. 512-295-228. W sprawie ogłoszeń oraz osobistego 

umówienia się proszę dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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Więcej na str. 3

Pomysły na 
rewitalizację Wirku

Więcej na str. 5

Powstaną nowe 
mieszkania
 komunalne

Więcej na str. 2

Sprzątaj 
po swoim psie!
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Więcej na str. 4

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 9.03 
MBP nr 18 – Halemba – 10.03
MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 11.03 
ODK Country – Bykowina – 12.03
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 16.03
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8 mln zł i w całości sfi nansowana została 
z budżetu miasta.

Miasto politykę mieszkaniową realizuje 
poprzez partycypację w budowie mieszkań 
w ramach TBS. W ten sposób dzięki udzia-
łowi miasta w wysokości prawie 7,4 mln zł 
mogło ono wskazać najemców 132 miesz-
kań w czterech budynkach TBS przy 
ul. Czempiela oddanych do użytku 
w 2018 r. Dzięki miejskiemu dofi nanso-
waniu inwestycji najemcy ci nie musieli 
wpłacać 25-procentowego udziału w kosz-
tach budowy lokalu, który w innych przy-
padkach jest pobierany przez TBS i zwra-
cany w przypadku zakończenia najmu.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej lista oczeku-
jących na przydział mieszkania komunalnego 
liczy 610 pozycji. W 2016 r. ta liczba wynosi-
ła ok. 1150. Natomiast  jeszcze w 2014 r. 
oscylowała na poziomie 4200.  TK

Ruszyły próbne matury
OGŁOSZENIE

USŁUGI 
DENTYSTYCZNE 

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat 
• DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
• LECZENIE PRÓCHNICY
• USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
• LECZENIE KANAŁOWE
• USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)

Godziny otwarcia: Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH 
KONTRAKTU Z NFZ

Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

DENTYSTYCZNE
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W ubiegłym roku matury odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
W tym roku prawdopodobnie będzie podobnie.

EDUKACJA

Ponad 500 uczniów ostatnich klas ponadpodstawowych z Rudy Śląskiej przystąpiło w ubie-
głym tygodniu do próbnych egzaminów maturalnych. Potrwają one do 16 marca. Udział 
w testowych maturach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jest nieobo-
wiązkowe dla szkół. Egzaminy przeprowadzane są w trybie stacjonarnym z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

W pierwszym dniu (3.03) odbył się eg-
zamin z języka polskiego, do którego przy-
stąpiło 561 uczniów. W czwartek (4.03) 
sprawdzana była matematyczna wiedza 
uczniów (555 maturzystów), a w piątek 
z języka angielskiego (438 uczniów). 
– Przystąpienie do matur próbnych było 
dobrowolne. Jedna ze szkół zrezygnowała 
z języka angielskiego, ponieważ dwa tygo-
dnie wcześniej przeprowadzono w niej we-
wnętrzny test wiedzy uczniów z tego zakre-
su. Arkusze maturalne wykorzystywane 
będą tam w celu dokształcenia się przed 
właściwą maturą – informuje Ewa Fonfa-
ra, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

W egzaminach powinni uczestniczyć 
wyłącznie uczniowie, którzy nie mają żad-
nych objawów infekcji. Pomiędzy stolika-
mi ma być zachowany dystans, obowiąz-
kowa jest dezynfekcja rąk oraz noszenie 
maseczek do momentu zajęcia miejsc. Na-
uczyciele nadzorujący uczniów mają za to 
obowiązek zasłaniania ust i nosa przez ca-
ły czas trwania egzaminu. Uczniowie ko-
rzystają wyłącznie z własnych przyborów, 
czy też z przyniesionej wody mineralnej.

Według wytycznych CKE próbne egza-
miny maturalne mają być przeprowadzane 
wyłącznie w celu informacyjnym oraz dia-
gnostycznym. Ich wyniki nie mogą być 
podstawą do wystawiania ocen cząstko-
wych z poszczególnych przedmiotów. Wła-
ściwe egzaminy maturalne mają się w tym 
roku odbyć w terminie od 4 do 20 maja.

W Rudzie Śląskiej zgodnie z ogólnopol-
skimi wytycznymi uczniowie klas star-

szych, w tym maturalnych, uczą się w sys-
temie zdalnym. Istnieje jednak możliwość 
konsultacji zarówno dla maturzystów, jak 
i uczniów ósmych klas, których także cze-
kają egzaminy. – Tego typu konsultacje 
organizowane są równocześnie dla nie-
wielkich grup uczniów i indywidualnie jest 
to ustalane przez każdą ze szkół – mówi 
Ewa Fonfara. 

Joanna Oreł

MIESZKALNICTWO

Mieszkaniowy plan na 5 latBudowa 50 nowych 
mieszkań komunalnych, 
a także blisko 120 mln zł 
na remonty i modernizacje 
miejskiej infrastruktury 
mieszkaniowej, w tym 
dalsze termomodernizacje 
budynków wielorodzinnych 
oraz ich przyłączanie do 
sieci ciepłowniczej lub 
gazowej. To najważniejsze 
założenia „Programu 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
miasta Ruda Śląska w latach 
2021-2026”, opracowanego 
przez władze Rudy Śląskiej. 
Dokument został przyjęty 
przez rudzkich radnych na 
ostatniej sesji Rady Miasta.

– Nowe mieszkania komunalne chcemy 
utworzyć w dzielnicy Ruda przy ul. Banko-
wej. Zadanie przewiduje budowę 50 miesz-
kań o powierzchni minimum 45 m kw.. Ma-
my już gotową dokumentację, a sam proces 
inwestycyjny chcemy rozpocząć w 2022 r. 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz nowej inwestycji istotną częścią 
uchwalonego programu jest plan moderni-

zacji zasobu mieszkaniowego. Na ten cel 
w najbliższych 6 latach władze miasta 
chcą przeznaczyć 120 mln zł. – Planujemy 
m.in. termomodernizację 32 budynków, 
a do nowego źródła ciepła chcielibyśmy 
podłączyć 26 budynków. Przewidujemy 
także remont dachów 33 budynków, reno-
wację 63 klatek schodowych oraz wymianę 
ponad 1400 okien w lokalach mieszkal-
nych. Zamierzamy także szerzej stosować 
odnawialne źródła energii – wylicza wice-
prezydent Michał Pierończyk.

W przyjętym przez rudzkich radnych 
programie określona została również poli-
tyka czynszowa na lata 2021-2026. W miej-
skim zasobie mieszkaniowym jeszcze do 
końca czerwca obowiązywać będzie do-
tychczasowa stawka bazowa, która wynosi 
7,38 zł, natomiast od 1 lipca wzrośnie ona 
o 4 proc. do kwoty 7,68 zł. Taka czteropro-
centowa podwyżka zgodnie z zapisami 
dokumentu będzie następować począwszy 
od 1 lipca każdego kolejnego roku do koń-
ca obowiązywania programu.

Co istotne, ostateczne stawki czynszu 
płacone przez najemców uzależnione są od 
standardu lokalu. – O wysokości stawki de-
cydują takie czynniki, jak położenie budyn-
ku i samego mieszkania, stan techniczny 
budynku czy jego wyposażenie – wylicza 
Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału 
Spraw Lokalowych. W ten sposób inna 
jest wysokość czynszu płaconego przez 

najemców w budynku po termomoderni-
zacji z kompletnym wyposażeniem w in-
stalacje techniczne i sanitarne, inna w ka-
mienicy wybudowanej przed 1900 r.

Najnowszy „Program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Ruda 
Śląska w latach 2021-2026” jest już pią-
tym takim opracowaniem. Poprzednie 
obowiązywało od 2016 r. i ważne będzie 
jeszcze do kwietnia tego roku. – W tym 
czasie znacząco udało nam się polepszyć 
stan techniczny budynków. Jeszcze 10 lat 
temu 67 proc. budynków było w złym, bądź 
bardzo złym stanie technicznym. 5 lat temu 
było to 49 proc., teraz ta liczba spadła już 
do 26 proc. Ta widoczna poprawa infra-
struktury mieszkaniowej, to m.in. efekt re-
montów, które udało się przeprowadzić. 
Na ten cel pomiędzy 2016 a 2020 r. prze-
znaczonych zostało 21,1 mln zł – wskazuje 
wiceprezydent Pierończyk.

Ostatnie pięć lat przyniosło także popra-
wę w innych aspektach związanych z bu-
downictwem mieszkaniowym. M.in. wzro-
sła liczba mieszkań wyposażonych w c.o. 
Obecnie jest to blisko 3500 lokali, nato-
miast w 2016 r. było ich nieco ponad 3100. 
Zmniejszyła się liczba mieszkań z toaletą 
na klatce schodowej i na zewnątrz budyn-
ku. Z tą ostatnią niedogodnością borykają 
się jeszcze lokatorzy 130 mieszkań. W cią-
gu ostatnich pięciu lat z blisko 4800 do po-
nad 5100 wzrosła natomiast liczba miesz-

kań wykupionych przez mieszkańców. 
Tym samym już prawie 60 proc. lokali 
mieszkalnych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych, w których miasto posia-
da udziały, znajduje się w rękach miesz-
kańców.

Łączna liczba mieszkań komunalnych 
w mieście wg danych na koniec czerwca 
2020 r. wynosiła 7087, natomiast w 2016 r. 
było ich 7260. – Ta różnica wynika głów-
nie ze sprzedaży lokali mieszkalnych, 
a także częściowo z rozbiórki starych bu-
dynków. Co istotne, na ten wynik wpływ 
mają także nowe inwestycje, dzięki którym 
przybywa nowych mieszkań – podkreśla 
wiceprezydent.

W 2019 r. do użytku oddanych zostało 
50 mieszkań w nowym 5-kondygnacyjnym 
budynku przy  ul. Bytomskiej 22. Inwesty-
cja rozpoczęta w 2017 r. kosztowała 
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Przedstawiciele m.in. gmin górniczych, w tym władze Rudy Śląskiej, 
spotkały się sekretarzem stanu Arturem Soboniem w sprawie przyszłości kopalń na Śląsku.
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GÓRNICTWO

Rząd zaczyna rozmawiać z samorządami
Oczekiwania samorządowców związane z organizacją przyszłego śląskiego okrągłego stołu były głównym tematem spotkania 
przedstawicieli gmin górniczych i samorządu gospodarczego z sekretarzem stanu Arturem Soboniem z Ministerstwa Aktywów 
Państwowych. Podczas rozmów przeprowadzonych w Rudzie Śląskiej reprezentanci Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
przedstawili wiceministrowi listę tematów do przedyskutowania w ramach okrągłego stołu, o który postulują.

OGŁOSZENA

Inicjatorzy spotkania są sygnatariu-
szami specjalnego stanowiska dotyczą-
cego zwołania śląskiego okrągłego sto-
łu w sprawie transformacji energetycz-
nej. W jego trakcie uzgodniono, że sa-
morządy przekażą stronie rządowej 
propozycje zagadnień problemowych, 
które ich zdaniem mogłyby stanowić 
przedmiot szerszej umowy społecznej. 
–  Cieszymy  się,  że  samorządy  lokalne 
o charakterze górniczym chcą uczestni-
czyć w pracach związanych z restruktu-
ryzacją  górnictwa  – podkreślił na po-
czątku spotkania Artur Soboń, sekretarz 
stanu, pełnomocnik rządu do spraw 
transformacji spółek energetycznych 
i górnictwa węglowego.

W trakcie spotkania strona samorzą-
dowa i reprezentująca sektor okołogór-
niczy oraz biznesu przedstawiła propo-
zycje obszarów tematycznych, które 
w związku z wygaszaniem górnictwa 
węglowego powinny być elementem 
umowy społecznej. Są to m.in. takie 
kwestie jak likwidacja szkód górni-
czych, zabezpieczenie terenów pod zie-
mią oraz na powierzchni, czy likwida-
cja zwałów oraz zagospodarowywanie 
hałd i odpadów. 

Kolejne omawiane tematy dotyczyły 
wskazania liczby miejsc pracy traco-
nych w poszczególnych kopalniach 
w kolejnych latach oraz określenia in-
westycji strategicznych, dających gwa-
rancję zatrudnienia młodym górnikom. 
Jednocześnie podniesiony został postu-
lat dotyczący uproszczenia ścieżki re-
alizacji inwestycji, głównie w zakresie 
planistycznym. Samorządowcy ocze-
kują także wskazania mechanizmu po-
działu środków dla poszczególnych 
gmin górniczych, niezależnie czy ko-
palnie były, są, czy będą zamykane oraz 

dla tych, w których było wyłącznie wy-
dobycie, bez zakładów górniczych.

Uczestnicy spotkania zwracali uwa-
gę również na problem rekompensaty 
dla gmin za utracone dochody z PIT 
i CIT oraz na opracowanie mechanizmu 
przekazywania majątku do gmin lub 
wnoszenia go do firm nowo powstają-
cych. Inny poruszany postulat dotyczył 
podania miejsc i czasu lokowania inwe-
stycji zapewniających nową energię, 
a także wsparcia transformacji gospo-
darczej firm i instytucji działających 
w otoczeniu górnictwa. – To  otwarta 
lista  zagadnień,  w  ramach  których 
chcemy poszukiwać w pierwszej  kolej-
ności rozwiązań systemowych. Ich pod-
budową  powinny  być  odpowiednie 
przepisy prawa i zagwarantowane fun-
dusze  – wyjaśniał Janusz  Olszowski, 
prezes Górniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej. – Problemy, na które zwra-
camy  uwagę,  dotyczą  wielu  zasadni-
czych zagadnień związanych m.in. z go-
spodarką, ekonomią, środowiskiem czy 
aspektami społecznymi. Te kwestie po-
winny być przedmiotem szerokiej umo-

wy społecznej, wypracowanej w ramach 
śląskiego okrągłego stołu – mówiła An-
na Hetman, przewodnicząca zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Górniczych 
w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Przewodniczący Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika, 
Piotr Kuczera podkreślił, że do okrągłe-
go stołu jego inicjatorzy zapraszają 
przedstawicieli rządu, władz woje-
wództwa śląskiego, a także środowiska 
nauki w naszym regionie. Podczas spo-
tkania uzgodniono, że strona samorzą-
dowa i reprezentująca sektor okołogór-
niczy oraz biznesu przekaże wicemini-
strowi Arturowi Soboniowi w najbliż-
szym czasie listę zagadnień problemo-
wych z ich szerszą charakterystyką.

W ubiegłym tygodniu gminy górni-
cze oraz przedstawiciele branży około-
górniczej zaapelowali do premiera 
i rządu o utworzenie śląskiego okrągłe-
go stołu dotyczącego transformacji gór-
niczej i energetycznej. Inicjatorzy sta-
nowiska wyrazili w nim zadowolenie 
z faktu, iż strona rządowa i związki za-
wodowe zbliżają się do osiągnięcia po-

rozumienia. Jednocześnie podkreślili, 
że proces ten odbywa się z pominię-
ciem innych zainteresowanych stron. 
Samorządowcy i przedstawiciele bizne-
su przypomnieli, że Śląsk zamieszkuje 
ok. 4,5 mln ludzi, z czego zatrudnieni 
w kopalniach górnicy to ok. 83 tys. 
osób, co stanowi niecałe 2 proc. miesz-
kańców. Z kolei nawet 400 tys. osób, 
czyli blisko 10 proc. mieszkańców, jest 
związanych z górnictwem pośrednio 
i współpraca z tym sektorem to główne 
źródło ich utrzymania. – Dopiero w tym 
kontekście widać prawdziwą skalę wy-
zwań  oraz  liczbę  zagrożonych  miejsc 
pracy, a także wymiar możliwego kryzy-
su gospodarczego i społecznego – wy-
jaśniła Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej, członek zarządu Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów. 
– Ten kryzys wywołany może zostać nie 
tylko przez wysokie bezrobocie, ale tak-
że  obniżenie  dochodów  z  podatków 
PIT, CIT, czy też od nieruchomości, a to 
głównie  z  nich  samorządy  finansują 
bieżącą działalność – dodała.

 KP

PReZydent 
MIASTA  

RudA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni, tj. od 
dnia 10.03.2021 r. do dnia 
31.03.2021 r., na tablicy 

ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6  

(II piętro) wykazu 
niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 
przy ulicy Bałtyckiej, 

obejmującej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 
806/195 o powierzchni  

24 266 m2, zapisanej na karcie 
mapy 5, obręb Kochłowice 
oraz w księdze wieczystej 

prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW Gl1S/00010749/3, która 

w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zostanie 

sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu 160u oraz 

fragmentarycznie 8Zn). 
Cena wywoławcza (netto)  

do przetargu wynosi  
3 174 000,00 zł.
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Tak 
wyglądała 

pompa, 
która 

została 
zablokowana 

przez 
śmieci 

wyrzucane 
do muszli 

klozetowych.

PWIK

„Haziel to nie hasiok”  
– hasło nadal aktualne

Pomimo tego, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej od jakiegoś czas prowadzi akcję edukacyjną pod hasłem „Haziel 
to nie hasiok”, to jeden z przykładów z ostatnich dni pokazuje, że nadal 
sporo osób nie rozumie, na czym polega problem. Z powodu zabloko-
wanej przez śmieci pompy w ubiegłym tygodniu w przepompowni przy  
ul. Solidarności w Halembie doszło do awarii.

Zdjęcie, które pojawiło się niedawno  
w mediach społecznościowych, mówi samo 
za siebie. Na zablokowanej pompie widocz-
ne są pozostałości m.in. chusteczek nawil-
żanych, pampersów, maseczek ochronnych, 
rękawiczek jednorazowych, tamponów, 
wacików kosmetycznych i innych środków 
ochrony osobistej. Nierzadko też w toale-
tach lądują chemikalia, resztki jedzenia, czy 
przeterminowane lekarstwa.

– Wszystkie tego typu odpady zbijają się 
w  zwartą masę,  powodując  awarie  pomp 
oraz  zmniejszając  drożność  przewodów 
kanalizacyjnych. Śmieci spłukiwane w toa-
lecie mogą więc prowadzić do zablokowa-
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Mandat za niesprzątanie po psie może wynieść nawet 500 zł.

STRAŻ MIEJSKA

Sprzątaj po swoim psie
Sprzątanie nieczystości po psie to obowiązek każdego właściciela zwierzęcia. Niestety, jak co roku, wraz z na-
dejściem cieplejszych dni i roztopów, spod śniegu oczom ukazują się nieuprzątnięte psie odchody. W związku 
z tym tylko w 2020 r. rudzka Straż Miejska przeprowadziła ponad 250 interwencji, ale na szczęście stopniowo 
rośnie świadomość mieszkańców, jeżeli chodzi o porządek na chodnikach, czy terenach zielonych w mieście.

Zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w Rudzie Śląskiej 
każdy właściciel czworonoga powinien 
usunąć pozostawione przez niego nieczy-
stości na klatkach schodowych, w budyn-
kach użyteczności publicznej, a także na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkin-
gach, przejściach podziemnych, zieleń-
cach, skwerach i w parkach. – Na bieżąco 
kontrolujemy,  czy  mieszkańcy  realizują 
ten obowiązek. W ubiegłym roku odnoto-
waliśmy  ok.  260  interwencji  w  stosunku 
do właścicieli czworonogów – mówi Ma-
rek Partuś, komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. –  Karając  kogoś  za 
brak sprzątania po piesku, tak naprawdę 
musimy być świadkami tego typu zdarze-
nia,  ale  mieszkańcy  przesyłają  nam  też 
zdjęcia i filmiki. Co jednak zadowalające, 
świadomość i odpowiedzialność społecz-
na  jest  coraz większa.  Jeszcze  10-15  lat 
wyjątkiem  było  to,  że  ktoś  sprzątał  po 
swoim  psie,  a  dziś  większość  mieszkań-
ców wie, że należy to robić – dodaje.

Kara za niesprzątanie po psie może 
wynieść od 20 do 500 zł. By ułatwić to 
zadanie, można za darmo odbierać biode-
gradowalne woreczki na psie odchody. Są 
one dostępne m.in. w Urzędzie Miasta, 
komendzie Straży Miejskiej oraz w admi-
nistracjach spółdzielni mieszkaniowych. 

– Nie jest to jednak obowiązkowe, bo tak 
naprawdę wystarczy zwykły woreczek fo-
liowy lub papierowy oraz wyrzucenie go 
do przyulicznego kosza. To naprawdę nie 

KRONIKA POLICYJNA

Stracił 150 tys. zł  
na kryptowalutach

Policjanci coraz częściej powiadamiani 
są o oszustwach komputerowo-banko-
wych. Przestępcy, podając się za przedsta-
wicieli firm inwestycyjnych, nakłaniają 
do zainstalowania na komputerze i telefo-
nie aplikacji. Tym samym przejmują kon-
trolę nad kontem bankowym i „wyciąga-
ją” z niego pieniądze.

Z tym właśnie problemem zgłosił się do 
rudzkiej policji mieszkaniec naszego mia-
sta, który stracił prawie 150 tysięcy zło-
tych. Mężczyzna, chcąc zainwestować 
w kryptowaluty, trafił na firmę, która miała 
mu w tym pomóc. W trakcie rozmowy te-
lefonicznej oszust podał się za brokera 
i nakłonił przyszłą ofiarę do zainstalowa-
nia na komputerze i telefonie aplikacji, 
które miały pomóc mu w odebraniu zaro-
bionych pieniędzy. Jak się okazało, spraw-
cy przejęli w ten sposób dostęp do kompu-
tera i bankowości elektronicznej rudziani-
na i dokonali nieautoryzowanych transak-
cji, wyprowadzając z jego konta blisko 
150 tysięcy złotych. –  Stanowczo  ostrze-
gamy  przed  podawaniem  obcym  osobom 
swoich danych, szczególnie niedopuszczal-
nym  jest  instalowanie  jakichkolwiek  nie-
sprawdzonych  aplikacji  na  urządzeniach, 
z których logujemy się do bankowości in-
ternetowej – apeluje rudzka policja.

nia i zapchania kanalizacji, cofnięcia ście-
ków i zalań (np. mieszkań, dróg, ogrodów), 
awarii urządzeń w przepompowniach ście-
ków  oraz  w  oczyszczalniach  – wylicza 
Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK. 
– Miejmy świadomość, że każdy z nas ma 
wpływ  na  zmniejszenie  liczby  awarii  na 
sieci  kanalizacyjnej.  Korzystajmy  z  niej 
zgodnie z przeznaczeniem – apeluje.

Tego typu awarie zdarzają się bo-
wiem w całym mieście. W ubiegłym 
roku pracownicy Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji usunęli 1664 
awarii w 48 przepompowniach, co spo-
wodowane były śmieciami.  JO

Został pobity  
z powodu maseczki

Policjanci z komendy w Rudzie Śląskiej 
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pod 
koniec stycznia pobili 17-letniego rudzia-
nina. Powodem ich agresji była maseczka 
z logo jednej ze śląskich drużyn piłkar-
skich. Napastnicy w trakcie napadu byli 
zamaskowani, świadkowie zapamiętali 
jednak kilka drobnych szczegółów.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Kato-
wickiej, gdzie 17-latek szedł z dwiema 
koleżankami. Jeden ze sprawców kazał 
chłopakowi zdjąć maseczkę, a drugi ude-
rzył go w głowę, przez co 17-latek stracił 
przytomność. Zanim agresorzy uciekli  
z miejsca napadu, zabrali pokrzywdzone-
mu maseczkę, która była powodem ich 
ataku. Przerażone dziewczyny powiado-
miły policję i przekazały informacje, które 
później pomogły kryminalnym w dotarciu 
do sprawców. Długa i mozolna praca ope-
racyjna policjantów z rudzkiej komendy 
przyniosła efekty. W rozboju brało udział 
dwóch sprawców w wieku 17 lat, którzy 
zostali zatrzymani. Usłyszeli oni zarzuty 
rozboju, a wkrótce o ich losie zadecyduje 
prokurator i sąd.

Sprzedawał podróbki
na targowisku

Rudzcy policjanci skontrolowali 
w czwartek targowisko miejskie, gdzie 

na jednym ze stanowisk sprzedawano 
podrobione obuwie. Stróże prawa zabez-
pieczyli kilkadziesiąt podróbek obuwia 
czołowych dwóch firm produkujących 
odzież sportową. Wprowadzającemu do 
sprzedaży „podróbki” 52-latkowi z Ka-
towic grozi kara grzywny, a nawet 2-letni 
pobyt w więzieniu.

 JO

wymaga  zbyt  dużo  zachodu,  a  znacznie 
wpływa  na  estetykę  miasta  – podkreśla 
Marek Partuś.

Joanna Oreł
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO 
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

oferuje wykonanie przeglądów okresowych 
i technicznych wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie:

przeglądy ogólnobudowlane roczne, pięcioletnie i dodatkowe obiektów • 
budowlanych w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu połączeń, osprzętu, • 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewo-
dów oraz uziemień instalacji i aparatów.

badanie instalacji gazowych w zakresie stanu technicznego i szczelności • 
połączeń.

Przeglądy i badania wykonują pracownicy posiadający stosowne uprawnienia. 
Do kontroli wykorzystujemy tylko atestowane przyrządy, a zlecający otrzymuje 
protokół pokontrolny.

Wycenę przeglądów wykonujemy dla każdego obiektu indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu MPGM TBS Sp. z o.o. 
Ruda Śl., ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33; 32 242-07-81

mpgm@mpgm.com.pl
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OGŁOSZENIE

REWITALIZACJA

Pomysł studentów dotyczy zagospodarowania przestrzeni na odcinku od Centrum Handlowego Plaza 
do Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Katowickiej.

Wirecko Rajza i inne pomysłyZagospodarowanie przestrzeni 
pomiędzy ul. Katowicką, 
1 Maja i Targową w Wirku 
oraz utworzenie tam ścieżki 
pieszo-rowerowej, będącej 
dopełnieniem Traktu 
Rudzkiego. To pomysł 
trójki studentów Wydziału 
Architektury Politechniki 
Śląskiej na ożywienie 
centralnej dzielnicy 
Rudy Śląskiej.

To nie pierwszy raz, kiedy studenci wydziałów ar-
chitektury na tapetę biorą przestrzenie znajdujące się 
w Wirku i to właśnie im poświęcają swoje prace. – Wi-
rek się zmienia. Tylko w ostatnich 2-3 latach dzięki 
inwestycjom, głównie z wykorzystaniem środków unij-
nych, udało się zagospodarować tereny o powierzchni 
kilkunastu hektarów. W ten sposób udało się nadać no-
we życie hałdzie przy ul. 1 Maja. Zakończony został 
cały wirecki odcinek Traktu Rudzkiego oraz odnowili-
śmy pięć podwórek. Te wszystkie działania, oprócz po-
prawy samej jakości życia w tej dzielnicy, mogą być 
katalizatorem dalszych przemian – podkreśla wicepre-
zydent miasta Michał Pierończyk.

Najnowszy pomysł studentów na Wirek opiera się 
na zagospodarowaniu przestrzeni i poprowadzeniu 
ścieżki pieszo-rowerowej od Centrum Handlowego 
Plaza przez ul. Teatralną w rejonie pawilonów oraz 
wzdłuż ogrodzenia stadionu Wawelu Wirek, aż do Po-
mnika Powstańców Śląskich przy ul. Katowickiej. 
– Powstały w ten sposób nowy odcinek dla pieszych 
i rowerzystów wraz z Traktem Rudzkim mógłby stwo-
rzyć swoistą pętlę wokół centralnej części Wirku – oce-
nia Karol Pieter, rudzianin i zarazem jeden ze współ-
autorów koncepcji. – Naszą propozycję kierujemy do 
wszystkich mieszkańców. Nie chcemy wyróżniać tu 
konkretnych grup wiekowych. Opracowując koncepcję 
zagospodarowania tych przestrzeni, chcieliśmy ożywić 

miejsca, które są teraz mało atrakcyjne. Takim przy-
kładem są okolice pawilonów w rejonie ul. Teatralnej 
– dodaje Patryk Konior, kolejny ze współtwórców 
opracowania.

Autorzy koncepcji architektonicznej podkreślają, że 
opiera się ona przede wszystkim na maksymalnym 
wykorzystaniu zieleni oraz prostocie wykorzystywa-
nych materiałów. – Z zakresu zieleni proponujemy dy-
wany kwietne, czy obluszczenie niektórych elewacji. 
Rekomendujemy także wykorzystanie komponentów 
z recyklingu, np. do wykonania donic z beczek, czy me-
bli z palet – wylicza Karol Pieter.

Co ciekawe, studenci, oprócz opracowania samej 
koncepcji architektonicznej, przygotowali także apli-
kację „Wirecko Rajza”, po zainstalowaniu której moż-
na odbyć wirtualny spacer po zrewitalizowanym Wir-
ku. Dodatkowo autorzy przedsięwzięcia przygotowali 
mapę trasy w formie tradycyjnej – papierowej oraz 
opracowali mechanizm, dzięki któremu można odbyć 
wirtualną podróż po zaprojektowanych ścieżkach za 
pomocą specjalnych gogli. Cały projekt, którego auto-
rami są studenci Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej – Ewa Sarna, Patryk Konior i Karol Pieter 
– powstał pod kierunkiem dra hab. inż. arch. Michała 
Stangla, prof. Politechniki Śląskiej.

Młodzi adepci architektury swoją koncepcję przed-
stawili publicznie podczas ostatniego posiedzenia 
miejskiego Komitetu Rewitalizacji. – Pomysł ten w ca-
łości lub w etapach mógłby być realizowany z powo-
dzeniem w ramach budżetu obywatelskiego. Jako ko-
mitet myślimy właśnie o opracowywaniu lub wspoma-
ganiu tworzenia projektów składanych do budżetu 
obywatelskiego – wskazuje Rafał Wypior, przewodni-
czący Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.

Podczas posiedzenia komitetu omawiane były tak-
że inne propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Między innymi Henryk Gil, zarządca Terenów Targo-
wych w Wirku, przedstawił koncepcję rozwoju wirec-
kiego targowiska, którego głównym elementem mia-
łoby być przekształcenie go w miejsce z całorocznymi 
obiektami handlowymi i zadaszonymi przejściami. 
Jak wskazuje zarządca, taka inwestycja mogłaby być 
realizowana z wykorzystaniem środków zewnętrz-
nych.
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W dalszej części obrad członkowie komitetu dysku-
towali także o zakończonym I etapie renowacji podwó-
rek w mieście. Katarzyna Wochnik, prezes Rudzkiej 
Agencji Rozwoju „Inwestor”, zaprezentowała publika-
cję „Kształtowanie przestrzeni publicznych w Rudzie 
Śląskiej na przykładzie wybranych podwórek”. To 
w niej przedstawione zostały szczegóły rewitalizacji 
wszystkich 11 podwórek objętych programem. Prezes 
spółki w szczególności omówiła działania w sferze 
społecznej realizowane w ramach projektu. Były to 
m.in. szkolenia zawodowe, czy mikroprzedsięwzięcia. 
To w ich ramach uczestnicy projektu, czyli mieszkańcy 

budynków, przy których odnawiane były podwórka, 
pomagali w prowadzonych tam nasadzeniach zieleni.

Komitet Rewitalizacji to ciało doradcze prezydenta 
miasta, które tworzą osoby reprezentujące trzy sektory 
– społeczny, gospodarczy i publiczny. Komitet ma za 
zadanie pośredniczyć pomiędzy mieszkańcami a urzęd-
nikami w sprawach dotyczących wszelkich działań re-
witalizacyjnych. Dodatkowo gremium to opiniuje i do-
radza przy wdrażaniu „Gminnego Programu Rewitali-
zacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”. W styczniu br. 
rozpoczęła się druga 3-letnia kadencja komitetu.

 TK
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Rudzkie Saunarium działa ponownie od 5 marca.

AQUADROM

Saunarium działa ponownie
Niedawne poluzowanie obostrzeń objęło również sauny, w związku z tym – choć rudzki aquapark 
w Halembie nadal jest zamknięty – od piątku (5.03) znów działa saunarium w Aquadromie.

Saunarium w rudzkim parku wodnym otwarte jest 
w godzinach od 12 do 22 w dni powszednie i od godz. 
10 do 22 w weekendy. Na jego terenie obowiązują za-
sady reżimu sanitarnego. Klienci powinni zachowy-
wać odstęp przynajmniej 1,5 m od siebie oraz zasła-
niać maseczkami usta i nos zarówno przy wejściu 
i wyjściu ze strefy saun, jak i w szatniach. – Będziemy 
limitować wejścia do poszczególnych saun i pilnować, 
by klienci nie gromadzili się w większych grupach. Ca-
łe szczęście, mamy do dyspozycji prawie 4000 m kw. 
powierzchni, w tym sporo na świeżym powietrzu – mó-
wi Marceli Zawadzki z rudzkiego Saunarium.

Nie jest jednak tak, że w miejscu tym nie działo się 
nic podczas ostatnich miesięcy. Przeprowadzona zo-
stała m.in. modernizacja Sauny Śląskiej. Uruchomiona 
została także największa sauna na Śląsku, czyli Fest 
Hica. Tradycyjnie już odbywają się rytuały saunowe, 
można korzystać ze ścieżki zmysłów czy łaźni paro-

wej. Czynne są również wypoczywalnia i ogród sau-
nowy. Nadal zamknięte dla gości jest jacuzzi.

Z uwagi na obostrzenia pozostałe strefy parku wod-
nego pozostają zamknięte, w tym strefa gastronomicz-
na, w której można zakupić napoje i drobne przekąski 
jedynie na wynos. JO
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EPIDEMIa

Rok z koronawirusem4 marca minął rok, odkąd odnotowano 
pierwsze zakażenie koronawirusa  
w Polsce. Dwa tygodnie później 
epidemia dotarła do Rudy Śląskiej.  
Od tego czasu (do 4.03)  
w naszym mieście odnotowano 
7591 potwierdzonych zakażeń 
koronawirusem, w tym 159 osób 
zmarło. Natomiast w całym kraju 
odnotowano ponad 1 750 659 zakażeń, 
a 44 649 osób przegrało walkę  
z COVID-19.

Listopad/grudzień 2019 r. • – w mieście Wuhan w środko-
wych Chinach odnotowano pierwsze przypadki nowej choro-
by wywołującej zapalenie płuc.
Styczeń 2020 r. – • chińscy naukowcy na podstawie próbek po-
branych od chorych wyizolowali nowego koronawirusa  
– SARS-CoV-2.
24 stycznia 2020 r. • we Francji odnotowano pierwsze przy-
padki zakażenia COVID-19 w Europie.
4 marca 2020 r. • w szpitalu w Zielonej Górze po raz pierwszy 
u obywatela Polski zdiagnozowano zakażenie koronawiru-
sem. 66-letni mężczyzna przyjechał do kraju autokarem 
z Niemiec.
8 marca 2020 r. • po raz pierwszy na Śląsku odnotowano zaka-
żenie COVID-19 u mieszkańca Rybnika, który zgłosił się do 
szpitala w Raciborzu (wcześniej był we Włoszech).
11 marca 2020 r. • Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 
pandemię koronawirusa.
11 marca 2020 r. • polski rząd podjął decyzje o zamknięciu na 
dwa tygodnie placówek oświatowych.
15 marca 2020 r. • ograniczono ruch graniczny w Polsce.

18 marca 2020 r. odnotowano 
pierwszy przypadek 

koronawirusa w Rudzie 
Śląskiej. Osoby, z którymi młody 
mężczyzna miał kontakt, trafiły 

na kwarantannę.

20 marca 2020 r. • w Polsce do odwołania wprowadzono stan 
epidemii.

w pierwszych tygodniach trwania epidemii ruszyły akcje społeczne 
„nie kłam medykom” oraz „nie kłam ratownikom”.  

Miało to związek z tym, że mieszkańcy zgłaszali się (nie tylko w Rudzie 
Śląskiej) po pomoc do personelu medycznego np. w szpitalu Miejskim, 

a równocześnie nie informowali o tym, iż mieli wcześniej kontakt  
z osobą zakażoną koronawirusem lub sami przebywali za granicą.

W akcję szycia maseczek dla medyków zaangażowały się całe rodziny. Ponadto firmy, stowarzyszenia  
i restauracje wspierały personel medyczny w Rudzie Śląskiej poprzez przekazanie m.in. środków ochrony osobistej, napojów i żywności.

24 marca 2020 r. • premier Mateusz Morawiecki na konferen-
cji prasowej zapowiedział wprowadzenie pierwszych ob-
ostrzeń, w tym m.in. zakaz przemieszczania się.
24 marca 2020 r. • rozpoczęło się zdalne nauczanie.
1 kwietnia 2020 r. • wprowadzono kolejne ograniczenia  
w  celu walki z wirusem. Zamknięte zostały m.in. parki, salo-
ny kosmetyczne i fryzjerskie, wprowadzono ograniczenia  
w handlu oraz godziny dla seniorów.
Marzec/kwiecień 2020 r. • – w Rudzie Śląskiej ruszyła spo-
łeczna akcja szycia maseczek m.in. dla personelu Szpitala 
Miejskiego, pogotowia ratunkowego, czy przychodni.
Od 16 kwietnia 2020 r. • w całym kraju zaczął obowiązywać 
nakaz zakrywania nosa i ust.

20 kwietnia 2020 r. rozpoczęło 
się pierwsze znoszenie 

ograniczeń (etapami do końca 
maja). Premier Mateusz 

Morawiecki zapowiedział, że 
szykuje się „nowa normalność”, 

bo wirus nie zniknie w ciągu 
kolejnych miesięcy.

9 czerwca 2020 r. • w rudzkich kopalniach (Pokój i Halemba) 
wstrzymano wydobycie w związku z kolejnymi potwierdzo-
nymi zakażeniami koronawirusa wśród górników. Później 
sytuacja ta dotknęła pracowników bielszowickiej kopalni. 
Rozpoczęły się przesiewowe badania górników.

8 sierpnia 2020 r. w związku 
z dużą liczbą zakażeń Ruda 

Śląska stała się tzw. czerwoną 
strefą oraz wróciły niektóre 
obostrzenia (np. ponowny 
obowiązek zakrywania ust 
i nosa także na zewnątrz). 
Wprowadzono regionalne 

obostrzenia również w innych 
powiatach w Polsce. 

22 sierpnia 2020 r. • – Ruda Śląska wróciła do „żółtej strefy”.
27 sierpnia 2020 r. • – Ruda Śląska trafia do „zielonej strefy”.
Październik 2020 r. • – rozpoczyna się tzw. druga fala korona-
wirusa. W związku z lawinowym wzrostem zakażeń w całej 
Polsce została wprowadzona tzw. żółta strefa, a wraz z nią 
obowiązek noszenia maseczek również na zewnątrz. 15 paź-
dziernika ponownie w sklepach zostały wprowadzone godzi-
ny dla seniorów.
17 października 2020 r. • – Ruda Śląska trafi ponownie do 
tzw. strefy czerwonej.

24 października 2020 r. 
obostrzenia dotyczące 

strefy czerwonej zaczynają 
obowiązywać w całej Polsce. 
Wprowadzono zajęcia zdalne 
również w klasach 4-8 szkół 
podstawowych, obowiązek 

przemieszczania się osób poniżej 
16. roku życia pod opieką 

rodzica lub opiekuna, a także 
ograniczenia w funkcjonowaniu 

lokali gastronomicznych, 
sanatoriów oraz w organizacji 
imprez, spotkań i zgromadzeń.
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Od marca ubiegłego roku 
w rudzkim Szpitalu Miejskim 
obowiązuje zakaz odwiedzin. 
Pacjenci, którzy wchodzą do 

szpitala na umówione zabiegi 
lub wizyty mają sprawdzaną 

temperaturę.

Już od pojawienia się pierwszych obostrzeń związanych 
z koronawirusem rudzcy harcerze zadeklarowali, że pomogą 

starszym mieszkańcom naszego miasta. Akcja „Zakupy dla seniora” 
objęła m.in. robienie zakupów spożywczych, realizację recept, czy 

też odbiór poczty.

Przed Domem Pomocy 
Społecznej Senior w Orzegowie 

oraz Szpitalem Miejskim 
w Goduli i Bielszowicach 

pojawiły się kurtyny 
dezynfekcyjne, które mają za 

zadanie zminimalizowanie 
ryzyka zakażenia wśród 

pacjentów i personelu. Łuk 
uruchamia się w momencie, 

gdy „wyczuje” obecność 
przechodzącej osoby. Wówczas 

wydzielany jest środek 
dezynfekujący.

26 czerwca 2020 r. uczniowie rudzkich placówek oświatowych 
zakończyli trudny i jedyny w swoim rodzaju rok szkolny. Tylko 

w nielicznych szkołach i głównie w klasach, które kończyły edukację, 
odbyło się uroczyste rozdanie świadectw.

Od 8 do 22 sierpnia Ruda Śląska została zakwalifi kowana przez rząd do tzw. czerwonej strefy o zaostrzonych obostrzeniach. Kolejny raz powrót do 
niej nastąpił 17 października w związku z drugą falą koronawirusa i rosnącą liczbą zakażeń w naszym mieście.

W związku z epidemią 
koronawirusa Szpital Miejski 
doposażony został w liczne 

urządzenia do leczenia i ratowania 
pacjentów. Sprzęty udało się 

zakupić dzięki dofi nansowaniu 
m.in. ze środków województwa 

śląskiego i Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii 

oraz darowizn przekazanych m.in. 
z Ministerstwa Zdrowia, Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego 
oraz rudzkiego Urzędu Miasta.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się szczepienia w ramach 
Narodowego Programu Szczepień. Jako pierwsi zaszczepieni zostali 

pracownicy medyczny. Obecnie trwają szczepienia nauczycieli 
oraz seniorów (dane na grafi ce do 4.03.21 r.).

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się trzecia fala koronawirusa. 
W związku z rosnącą liczbą zakażeń od 13 do 20 marca rząd zaostrzył 

zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużyły obostrzenia 
obowiązujące na Warmii i Mazurach.

Listopad 2020 r. • – W rudzkim Szpitalu Miejskim decyzją 
Ministerstwa Zdrowia utworzone zostały tzw. łóżka covido-
we dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawiru-
sem.
21 listopada 2020 r. • podczas konferencji prasowej premier 
Mateusz Morawiecki zapowiedział „100 dni solidarności 
w walce z COVID-19”. To oznaczało naukę zdalną do świąt 
oraz ferie zimowe dla wszystkich w jednym terminie, ale bez 
wyjazdów (dostępność miejsc noclegowych tylko dla osób 
podróżujących służbowo).
2 grudnia 2020 r. • – Przekroczona została liczba 1 miliona 
zakażeń koronawirusem w naszym kraju.

15 grudnia 2020 r. rząd przyjął 
Narodowy Program Szczepień. 
Pierwsze szczepienia w Polsce 

ruszyły 17 grudnia 2020 r.

28 grudnia 2020 r. • – Przekroczona została liczba 1 miliona 
ozdrowieńców w całym kraju.
15 stycznia 2021 roku • ruszyła rejestracja powszechnych 
szczepień przeciw COVID-19.

18 stycznia 2021 roku 
została przywrócona nauka 

stacjonarna dla klas I-III szkół 
podstawowych, a także dla 
uczniów szkół specjalnych. 

Luty 2021 r. • – W Rudzie Śląskiej rozpoczęły się szczepienia 
nauczycieli. Joanna Oreł
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KRZYŻÓWKAHOROSKOP

Baran – Niebawem dostaniesz 
ważne zadanie. Początkowo 
możesz się obawiać, że mu nie 
podołasz, ale wszystko się uda.
Byk – Jesteś osłabiony i prze-
męczony. Może warto zmienić 
dietę albo zacząć ćwiczyć. 
Dobry czas na podjęcie decy-
zji.
Bliźnięta – Krytycznym okiem 
spójrz na swoje zarobki oraz 
na wydatki i zastanów się, co 
możesz zmienić na lepsze.
Rak – Nie czekaj, aż ktoś do 
Ciebie zadzwoni, tylko sam 
przejmij inicjatywę i zorganizuj 
spotkanie dawnych znajomych.
Lew – W Twojej fi rmie ostat-
nio źle się dzieje. Nie czekaj 
na katastrofę, tylko zacznij 
rozglądać się za inną posadą.
Panna – Nie zaprzątaj sobie 
głowy drobiazgami i głup-
stwami. Skup się na tym, co 
jest dla Ciebie naprawdę waż-
ne.
Waga – Sprawy wprawdzie 
nie potoczyły się tak, jak tego 
oczekiwałaś, ale nie miej ko-
lejny raz o to do siebie preten-
sji.
Skorpion – Chyba nikt tak jak 
Ty nie potrafi  wyczuwać 
sprzyjającej koniunktury. Wy-
korzystaj swój talent i zacznij 
działać.
Strzelec – Nie odkładaj reali-
zacji marzeń na później. Teraz 
masz możliwość zrealizowa-
nia przynajmniej jednego 
z nich.
Koziorożec – Pomysł Twoje-
go partnera, by zmienić coś 
w Waszym mieszkaniu, nie 
jest zły. 
Wodnik – Ktoś jest Tobą zain-
teresowany. Jeśli jesteś samot-
ny, rozważ propozycję spotka-
nia. Może być miło.
Ryby – Osiągnęłaś naprawdę 
dużo, a mimo tego nadal nie 
jesteś zadowolona. Wszystko 
to wina Twojego perfekcjoni-
zmu.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – oklaski, 5 – przykrycie 
na stół, 8 – skarpety piłkarza, 9 – okazała 
galera, 11 – dezabil, 12 – uszkodzenie urzą-
dzenia, 15 – dowódca kozaków, 17 – nie-
jedna w szkole, 20 – ozdoba tałesu, 
21 – końcowa część utworu, 24 – golas, 
25 – pustynia w Afryce, 28 – ptasi chwast, 
29 – mit. gr. muza astronomii, 32 – roślina 
z innego klimatu, 33 – muz. cicho, 
36 – urządzenie do ubijania gruntu, 39 – ce-
bulowa rośl. ozdobna, 42 – płot, 43 – gat. 
bekasa, 45 – starogrecki instr., 46 – świta, 
47 – część obszaru wodnego. 

PIONOWO: 1 – statek towarowy na 
wodach śródlądowych, 2 – gat. papugi, 
3 – kwitnie tylko raz, 4 – ciecz używana do 
narkozy, 5 – srebrzystobiały metal, 
6 – ostrew, 7 – pierwszy okres ery mezozo-
icznej, 10 – mieszkaniec Tajlandii, 13 – wi-
no z Gruzji, 14 – ojczyzna Odyseusza, 
16 – wzór, model, 17 – pokarm kanarków, 
18 – pierwiastek chem., 19 –  żona Maho-
meta, 21 – pierwiastek chem., 22 – imię 
żeńskie, 23 – nowotwór, kostniak, 26 – mał-

pa wąskonosa, 27 – członek ludu staroż. 
Lacjum, 30 – morfem słowotwórczy, 
31 – gat. wierzby, 34 – dorosły owad, 
35 – rozkaz, 37 – mazgaj, 38 – oprzęd je-
dwabnika, 40 – bogini płodności, siostra 
Baala, 41 – zamek patentowy, 44 – apel.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie han-
dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 
38-40), otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia kon-
kursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 6” zapraszamy do redakcji po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym pod 
nr 889-771-365 – Stefana Brodę. Prawidło-
we hasło: „Sam miecz nie czyni rycerza”. 
Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzy-
ma również książkę z wydawnictwa Pró-
szyński i S-ka.

| POLECAMY
Catherine Gray

Jak dobrze być singlem

Pokochasz tę książkę. Jest zabawna, mą-
dra i bardzo prawdziwa. Dzięki niej odnaj-
dziesz radość w byciu singlem i nauczysz 
się tym szczerze rozkoszować. Serio!

Czy w głębi duszy boisz się, że na za-
wsze zostaniesz bez pary?

Czy czujesz, że miłosny niedosyt w mia-
rę upływu lat dokucza Ci coraz bardziej?

Witaj w klubie!
Skoro trzymasz w ręku tę książkę, jesteś 

we właściwym punkcie.
Dziś ponad połowa ludzi w wieku od 

25 do 45 lat to single. Odkładanie związ-
ku na późniejsze lata życia jest już normą. 
Wielu z nas postanawia w ogóle nie sta-
wać na ślubnym kobiercu. Ale społeczeń-
stwo, fi lmy, teksty piosenek i nasi rodzice 
są nieugięci: szczęśliwe zakończenie to 
ślub i tylko ślub, a my bez drugiej połowy 
nie jesteśmy kompletni.

Sygnały ostrzegawcze: smutek z powo-
du osamotnienia, randki bardziej kojarzą-
ce się z ciężką pracą, spędzanie połowy 
życia na czekaniu, aż ktoś bliski sercu od-
pisze na SMS-a, wrażenie, że prześladują 
nas epitety „stara panna” lub „zatwar-
działy kawaler”.

Piotr Borlik 

Skłam, że mnie kochasz

Czy jedno niewinne kłamstwo może po-
pchnąć do zbrodni?

Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie 
o mężczyźnie zamordowanym w podmiej-
skim motelu i o ciemnowłosej kobiecie, 
która wyszła z jego pokoju cała we krwi. 
Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce, 
odkrywają, że ciało zniknęło. Wysłany do 
motelu aspirant Marcel Majewski jest ide-
alnym kandydatem na kozła ofi arnego – to 
na niego spada kara za zaginięcie zwłok.

W odróżnieniu od organów ścigania, 
Jakub Ramon – niegdyś policjant, teraz 
wolny strzelec trzymany na krótkiej smy-
czy przez trójmiejską mafi ę – zna persona-
lia zabitego mężczyzny. To on w ostatniej 
chwili usunął zwłoki, żeby oddalić zainte-
resowanie policji od swojego mocodawcy. 
Szybko jednak ginie kolejna osoba powią-
zana z organizacją przestępczą, co zmusza 
Ramona do przedsięwzięcia ryzykownych 
kroków. Nie może przy tym pozbyć się 
wrażenia, że skazany na pożarcie przez 
media Marcel Majewski jest jego młodszą 
wersją, który lada chwila powtórzy jego 
błędy.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

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

– następujących wykazów nieruchomości: 

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę • 
oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny 
(przydomowy) oraz budynek mieszkalny w rej. ul. Joachima 
Achtelika,

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę • 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny 
(przydomowy) w rej. ul. Zofi i Nałkowskiej,

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem • 
z przeznaczeniem pod działalność składowo-magazynową 
w rej. ul. Orzegowskiej,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem • 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący 
w rej. ul. Wolności,

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę • 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne 
(przydomowe) w rej. ul. Kościelnej,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem • 
z przeznaczeniem pod zaplecze budowy w rej. ul. Szyb Walenty,

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w użyczenie • 
z przeznaczeniem pod utwardzony dojazd do stawu Szkopka 
w rej. ul. Jana III Sobieskiego,

wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę • 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny 
w rej. ul. Bankowej-Stanisława,

wykaz nieruchomości do oddania w najem z przeznaczeniem • 
pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Adama Mickiewicza-
Cypriana Norwida,

wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem • 
na cele rolnicze w rej. ul. Jana III Sobieskiego.

OGŁOSZENIE
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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.

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

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Pranie tapicerki meblowej, dywanów.
SZYBKO I SOLIDNIE! Tel. 519-639-121.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrze-
walną, blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 
512-549-097.

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

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.

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

 Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 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 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.nieruchomosci.pl, tel. 
793-017-323.

 Sprzedam działkę – Wirek, 2100 m2. Tel. 
790-451-125.

 Godula: sprzedam M-4, 63 m2, IV p, po re-
moncie; kupię M-3 parter lub I p. Tel. 881-543-
505.

NAUKA

 Nauka języka angielskiego, przygotowanie 
do egzaminów. Nauczyciel akademicki z dużym 
doświadczeniem. Tłumaczenia zwykłe i przysię-
głe. Tel. 601-496-847.

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.

,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej‘’

W ubiegłym tygodniu pożegnałem BRATA 

ŚP. ANDRZEJA GRACA
Dziękuję zarządowi i pracownikom 

LUX-MED Sp. z o.o Przychodni Wireckiej.
Za wyrazy współczucia i pokrzepienia w tych trudnych chwilach.

Michał Graca z Rodziną 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. 
ks. Jan Twardowski

Panu Sebasti anowi Kincerowi 
Pracownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

 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 0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA AKUMU-
LATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Koko-
tek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego). Szu-
kam kogoś do dobrego interesu – tel. 502-
687-301.

PRACA

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi zycznej. 
Informacji udzielam pod nr tel. 691-911-683.

 Elektronika, montera – zatrudnię do domo-
fonów. Tel. 604-796-694 godz. 17-18.

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.

 Zapraszamy na zajęcia rekreacyjno-rucho-
we na świeżym powietrzu dla osób 60+. Miej-
sce: Nowy Bytom. Poniedziałek i piątek godzina 
9.00-10.:00. Szczegóły i zapisy pod nr telefonu: 
505-876-992. Zapraszamy, startujemy już 
15.03.

MATRYMONIALNE

 Emeryt 65 lat poszukuje towarzyszki w po-
dobnym wieku lub młodszej, by wspólnie spę-
dzić miło czas. Tel. 721-832-196 (preferowany 
kontakt SMS).

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna 
Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek 
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joan-
na Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-
228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział 
reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@
wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor tech-
niczny: 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 publi-
kowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść 
ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogą-

cych godzić w dobre obyczaje

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: Solidarności – z przeznaczeniem pod ogródki 

rekreacyjne, Racławickiej - z przeznaczeniem pod kioski handlowe, Solskiego 
– z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy, Karola Goduli – z przeznaczeniem pod 

uprawy rolne, Mikołowskiej/Szczudlaka – z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, 
garaż i budynek mieszkalny.  

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPISY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2021 rok!!!

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 

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

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności 
Gminy Ruda Śląska, oznaczonej jako działka numer 3107/325 o pow. 103 m2, zapisana 

na karcie mapy 1, w obrębie Orzegów, objęta księgą wieczystą GL1S/00007677/3, 
ogrodzonej i częściowo wyłożonej kostką betonową oraz zabudowanej częścią budynku 

mieszkalnego przy ulicy Bytomskiej 24, na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr: 1329/158 i 1330/158 o łącznej 

powierzchni 290 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Orzegów.
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy stanisława nabzdyka z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest pięć niezabudowanych nieruchomo-
ści gruntowych własności gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, 
stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 5044/323 o powierzchni 829 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”,
– 5052/323 o powierzchni 1307 m2, użytki: „Bz, ł-iV”,

obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr kW gl1s/00031378/4. działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wy-
noszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone 
numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, ł-iV, ls-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ lz-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, ls-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stano-
wią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmentarycznie tereny 
zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 
6m (symbol planu KDW).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 i KDW.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. 
dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 
5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komu-
nikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do 
Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 5085/319, 
5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:

– dla działki 5044/323 – 175.000,00 zł, 
– dla działki 5045/323 – 165.000,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 145.000,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 145.000,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 238.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2021 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 08.04.2021 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5044/323 – 8.800,00 zł, 
– dla działki 5045/323 – 8.300,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 7.300,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 7.300,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 11.900,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, 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 oświadcze-
nia. 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.

 WyCIąg z ogłoSzeNIa o RokoWaNIaCh 

 PRezYdenT MiAsTA 
RUdA ŚlĄskA 

 ogłasza rokowania na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości  

gruntowej położonej  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  

przy ul. Jana kasprowicza 36

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest nierucho-
mość własności gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Jana kasprowicza 36, stanowią-
ca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1688/304 o po-
wierzchni 402 m2, obręb Bielszowice, k.m.4, zapisaną w księ-
dze wieczystej kW nr gl1s/00051153/7 (działy iii i iV księgi 
wieczystej są wolne od wpisów), zabudowana parterowym bu-
dynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym w zabudowie 
bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 80,84 m2. 

Przedmiotowa działka o regularnym kształcie prostokąta 
jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. Teren nieruchomości jest płaski, ogrodzony, 
częściowo porośnięty trawą, krzewami i kilkoma drzewami. 
nieruchomość posiada uzbrojenie w instalacje wodociągową 
i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe (węglowe).

z uwagi na stan techniczny budynek wymaga przeprowadze-
nia kapitalnego remontu (liczne zawilgocenia i zagrzybienia). 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka 1688/304 stanowi te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
MN2). 

Przedmiotowa działka położona jest w strefie „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej. Ponadto budynek przy ul. Jana ka-
sprowicza 36 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta 
Ruda Śląska. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 28.08.2020 r., 
14.10.2020 r. i 30.11.2020 r. zakończyły się wynikiem negatyw-
nym. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 132.000,00 zł. 

Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w ca-
łości przed zawarciem aktu notarialnego. 

Rokowania odbędą się w dniu 9.04.2021 r. o godz. 10.00 

w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w termi-
nie do dnia 2.04.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 
6.600,00 zł, przelewem na konto: nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta Ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki 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 (nie dotyczy osób prowadzących działalność go-
spodarczą) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w roko-
waniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział  
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-
63.

oględzin budynku można dokonać w dniu 18.03.2021 r. 
w godz. 14.00-15.00.
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W miniony weekend Grot walczył w Dąbrowie Tarnowskiej.

ogłoszenia

Gwiazda Ruda Śląska  
– Młodzieżowy

Mistrz Polski U19 w futsalu!

łucznictwo

Grot na podium

Dwa miejsca na podium wystrzelali 
łucznicy z UKS-u Grot Ruda Śląska. W so-
botę (6.03) w Dąbrowie Tarnowskiej odbył 
się XX Memoriał Trenerów Gerarda Borsy, 
Janusza Czuby oraz Janusza Hudyki, pod-
czas którego swoje siły sprawdziło ponad  
150 zawodników z czterech województw  
– małopolskiego, podkarpackiego, święto-
krzyskiego i śląskiego. Na starcie tegorocz-
nych zawodów stanęli m.in. rudzianie. Ry-
walizacja wśród łuczników klasycznych 
przebiegała w dwóch kategoriach wieko-
wych: młodzicy i open. W ramach kwalifi-
kacji wszyscy strzelali dwie rundy halowe, 
a do pojedynków awansowało najlepszych 
ośmioro zawodników i zawodniczek z każ-
dej kategorii. Do finałowej rundy elimina-
cyjnej dostało się sześcioro łuczników.

Zawodnicy Grotu wystąpili w katego-
riach: młodzicy – Daniel Kamiński oraz 
Filip Sporek; młodziczki – Magdalena 
Górska i Małgorzata Gebauer; open męż-
czyźni – Adrian Szłapak oraz open kobiety 
– Natalia Lepa.

Z pierwszego przejścia zwycięsko wy-
szły tylko Małgorzata Gebauer oraz Nata-
lia Lepa, awansując tym samym do półfi-
nałów. Po bardzo zaciętych, wyrównanych 
pojedynkach półfinałowych obie reprezen-
tantki drużyny co prawda przegrały miej-
sca w finale, ale za to świetnie walczyły do 
końca i obie wyszły zwycięsko z potyczek 
o brąz. 

Już za dwa tygodnie w Halowych Mi-
strzostwach Polski powalczą juniorzy 
młodsi, a tydzień później młodzicy. AL
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Zawodnicy Manty mogą cieszyć się z kolejnych medali.

Pływanie

Manta z medalami
Młodzi pływacy UKS Manta Kochłowi-

ce z rocznika 2007 i starszych popisali się 
dobrą formą podczas Ligi Klubów Ślą-
skich. Zawody rozpoczęły się dla rudzian 
od bardzo dobrego występu sztafety  
6x50 m stylem dowolnym kobiet (Magda-
lena Sobolewska, Michalina Skudlik, Na-
talia Badura Paulina Jędrzejczyk, Natalia 
Kozubowska i Marta Poppe), która zajęła 
2. miejsce.

Z kolei indywidualnie medale zdobyli: 
Magdalena Sobolewska – brąz (50 m sty-
lem motylkowym, kategoria 16 lat i starsi), 
Dawid Malik – złoto i srebro (100 m stylem 
dowolnym i 50 m motylkowym, kategoria  
15 lat), Natalia Badura – dwa brązowe me-
dale (100 m stylem grzbietowym i 100 m 

Biathlon

Złota Oliwia
Ostatni weekend lutego okazał się szczę-

śliwy dla Oliwii Suchy. Młoda biathloniska 
z Rudy Śląskiej wystartowała w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików, które odbyły się 
w Dusznikach-Zdroju i wywalczyła złoto 
indywidualnie oraz w sztafecie.

W pierwszym dniu mistrzostw Polski 
odbyły się biegi indywidualne. Oliwia po 
świetnym biegu i trzech niecelnych strza-
łach na strzelnicy, z prawie półminutową 

przewagą zdobyła mistrzostwo Polski  
oraz złoty medal. Z kolei w sobotnim 
sprincie do podium zabrakło jej niecałe 
9 sekund. Ostatecznie zawodniczka zajęła 
6. miejsce. 

Niedziela była podsumowaniem umie-
jętności zawodniczek w starcie sztafet. 
Oliwia wraz z klubowymi koleżanka-
mi zdobyła złoty medal. Przewaga nad 
drugą sztafetą wyniosła aż +1:56.

stylem dowolnym, kategoria  
15 lat), Marta Poppe – złoto i brąz 
(200 m stylem zmiennym i 200 m 
stylem klasycznym, kategoria 
14 lat) oraz Natalia Kozubowska 
– dwa razy brąz (100 m stylem do-
wolnym i 200 m stylem klasycz-
nym, kategoria 16 lat i starsi).

Zawody zakończyły się również 
bardzo dobrymi wynikami sztafet. 
Sztafeta 4x100 m dowolnym ko-
biet, w której  składzie znalazły się 
Michalina Skudlik, Maja Kloza, Wiktoria 
Drażyk i Marta Poppe, zajęła 3. miejsce 
w kategorii 14 lat. Z kolei sztafeta zawodni-
czek – Nikola Niewiadomska, Magdalena 
Sobolewska, Natalia Pasek oraz Natalia Ko-

zubowska – zajęła drugie miejsce w katego-
rii 16 lat i starsi. Natomiast chłopcy w skła-
dzie Dawid Malik, Jakub Pawlaczyk, Jakub 
Melkowski oraz Oskar Jarek zajęli 2. miej-
sce w kategorii 15 lat. AL

Warto wspomnieć także, że podczas 
Mistrzostw Województwa Śląskiego, 
odbywających się na Kubalonce 
w dniach 19-21 lutego, Oliwia Suchy 
zdobyła odpowiednio 2. oraz 3. miejsce, 
a piątkowy i sobotni start pozwolił jej 
umocnić się w klasyfikacji generalnej. 
Po ośmiu występach w tym roku zajęła 
ostatecznie 1. miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej. AL
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