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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 

do 9.04 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 str. 2

5 mln zł 
dla Rudy Śląskiej

Fo
to

: a
rc

h.

Więcej na str. 4

Kochłowicki rynek 
z sercem 

do pomagania

Jak załatwić 
sprawę w Wydziale

Komunikacji?

Więcej na str. 3

Rudzianin w gronie 
najlepszych 
architektów! 

Fo
to

: T
om

as
z Z

ak
rz

ew
sk

i

Więcej na str. 5

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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OGŁOSZENIAFINANSE

5 mln zł z RFIL dla Rudy Śląskiej
Ponad 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi  do Rudy Śląskiej. Z tej puli 4 mln zł stanowić będzie 
dofi nansowanie na budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach, natomiast ponad 1 mln zł 
przeznaczony zostanie na współfi nansowanie budowy nowych mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w dzielnicy Ruda. 
– Dla obu inwestycji mamy już gotowe dokumentacje. Najszybciej powinny rozpocząć się prace przy budowie nowej szkoły. 
Przetarg na to zadanie ogłosimy jeszcze w tym miesiącu – zapowiada prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Przyznane miastu dofi nansowanie to 
efekt rozstrzygnięcia drugiego naboru do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych (RFIL), który miał miejsce jesienią 
2020 r. – Zgłosiliśmy do niego trzy projekty 
na łączną kwotę 95,2 mln zł. Oprócz 
dwóch zadań, które otrzymają dofi nanso-
wanie, wnioskowaliśmy o środki na budo-
wę odcinka trasy N-S od DTŚ do 
ul. Magazynowej – informuje wiceprezy-
dent Michał Pierończyk.

Największa część przyznanej miastu do-
tacji – 4 mln zł – wykorzystana zostanie na 
budowę nowej siedziby dla Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w Bielszowicach. – Dotych-
czasowy budynek przez lata eksploatacji 
górniczej został już tak zniszczony, że w grę 
wchodził albo kapitalny remont dotychcza-
sowego obiektu albo budowa nowej szkoły. 
Zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiąza-
nie, bo nie mieliśmy gwarancji, że po re-
moncie sytuacja znów się nie powtórzy 
i budynek ponownie będzie musiał być pod-
dany naprawie – tłumaczy prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic. – Dodatkowo dzięki 
temu, że budynek wybudowany zostanie od 
podstaw, będziemy mogli w nim utworzyć 
oddziały przedszkolne i w ten sposób zwięk-
szyć liczbę miejsc przedszkolnych w tej czę-
ści miasta – dodaje.

Na tę inwestycję w budżecie miasta za-
rezerwowano kwotę 32 mln zł. Jeszcze 
w kwietniu ogłoszony ma zostać przetarg 
na roboty budowlane, a wykonawca, który 
zostanie wyłoniony w postępowaniu, bę-
dzie miał równo rok na wybudowanie no-
wej siedziby szkoły.  

Kolejne 1 050 000 zł z RFIL przezna-
czonych zostanie na budowę nowych 
mieszkań komunalnych. Inwestycja obej-
muje dwa budynki zlokalizowane przy 
ul. Bankowej w dzielnicy Ruda, w których 
mają powstać 52 lokale o powierzchni mi-
nimum 45 m² wraz z podziemnymi garaża-
mi. – W tym przypadku również mamy już 
gotową dokumentację budowlaną oraz 
ważne pozwolenie na budowę. Rozpoczę-
cie realizacji pierwotnie zaplanowaliśmy 
na przyszły rok. Niewykluczone jednak, że 
przyznana dotacja przyspieszy prace nad 
tym przedsięwzięciem. Kluczowe w tym 
przypadku będą środki, o które staramy się 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
– wskazuje Michał Pierończyk.

Pozyskane właśnie środki z RFIL to 
trzeci „zastrzyk fi nansowy” dla miasta 
w ramach tego funduszu. W grudniu ubie-
głego roku rudzkiemu samorządowi przy-
znane zostało ponad 19 mln zł na dofi nan-
sowanie realizacji czterech inwestycji. 
Największa część przyznanego wsparcia, 
czyli 12,5 mln zł, ma wspomóc moderni-
zację ul. Wolności. 5,5 mln zł przeznaczo-
nych ma zostać jako wsparcie na rozbudo-
wę ul. Janasa. Prawie 646 tys. zł, czyli 
100 proc. szacowanych kosztów, przyzna-

no na budowę tężni solankowej w strefi e 
aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej. 
Również 100 proc. przewidywanych kosz-
tów ma pokryć ponad 410 tys. zł dofi nan-
sowania na budowę ścieżki aktywizacyjnej 
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13. W tym 
naborze miasto zgłosiło 36 projektów o war-
tości prawie 388,5 mln zł.

W premierowej edycji RFIL, która mia-
ła miejsce we wrześniu br., miasto otrzy-
mało blisko 7,4 mln zł. Pieniądze te zosta-
ły przeznaczone na siedem zadań – na 
dalszą modernizację hali sportowej w Ha-
lembie, wykonanie nowej ekspozycji stałej 
w Muzeum Miejskim, modernizację zada-
szenia targowiska w Wirku, termomoder-
nizację placówek oświatowych i budyn-
ków mieszkalnych, odwodnienie terenu 
w rejonie budynku Straży Miejskiej oraz 

adaptację pustostanów na lokale socjalne. 
Część z nich została już zrealizowana lub 
jest w trakcie realizacji.

Dodatkowo w tym roku miasto złożyło 
wniosek do naboru z RFIL przeznaczone-
go dla gmin popegeerowskich. W tym 
przypadku chodzi o jeden projekt – rewita-
lizację pl. Niepodległości w dzielnicy Go-
dula. Wnioskowa kwota to niespełna 
5 mln zł. Zgodnie z aktualnymi zapowie-
dziami strony rządowej, rozstrzygnięcie 
naboru ma nastąpić do końca kwietnia.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to środki przeznaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i miast jako element 
wsparcia dla samorządów w ramach tarczy 
antykryzysowej. Źródłem fi nansowania 
projektu jest Fundusz COVID-19. Wspar-
cie jest bezzwrotne. TK

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia
składam najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim pracownikom rudzkich placówek medycznych.

W tym szczególnym dniu pragnę gorąco podziękować 
całemu środowisku medycznemu 

za codzienną służbę na rzecz drugiego człowieka 
oraz nieustającą walkę z epidemią.

Od ponad roku stawiacie czoło wielkiemu 
wyzwaniu i niebezpieczeństwu,

co wymaga nie tylko siły i umiejętności, 
ale przede wszystkim odwagi i wielkiego serca.

Niech okazane dobro wraca do Państwa w dwójnasób,
wraz z zasłużonym szacunkiem i serdecznością.

Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom 
i pozostałym pracownikom służby zdrowia 

życzę zdrowia, spokoju, optymizmu,
a także zawodowej satysfakcji

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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
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W czasie pandemii pracownicy Wydziału Komunikacji zrealizowali 
ponad 67 tys. wniosków dotyczących rejestracji pojazdu.
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Wnioski i pisma do Wydziału Komunikacji można przekazać 
m.in. za pośrednictwem skrzynki podawczej.
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urząd miasta

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?
Pandemia na każdym kroku skutecznie utrudnia wszystkim życie. z powodu konieczności ograniczania kon-
taktów społecznych wizyty w większości instytucji publicznych wymagają wcześniejszego umówienia. tak jest  
m.in. w przypadku urzędu miasta w rudzie Śląskiej. Najbardziej mieszkańcy odczuwają to na przykładzie działa-
nia Wydziału Komunikacji, bo to tam kierowanych jest najwięcej spraw, które trzeba załatwić osobiście.

– W czasie pandemii pracownicy Wy-
działu Komunikacji zrealizowali ponad 
67 tys. wniosków dotyczących rejestracji 
pojazdu, zgłoszenia jego kupna bądź 
sprzedaży. Z kolei tylko w marcu tego ro-
ku rozpatrzyli 7400 takich spraw. Dla peł-
nego obrazu sytuacji warto też wspo-
mnieć, że w ciągu ubiegłego roku w na-
szym urzędzie wydano ponad 2,5 tys. 
praw jazdy i zarejestrowano blisko 10 tys. 
pojazdów –  wylicza  prezydent  Grażyna 
Dziedzic.

– Każdego dnia kilkaset osób dzwoni 
z pytaniami o możliwość i tryb zarejestro-
wania pojazdu, wymiany prawa jazdy, czy 
odbioru jakiegoś dokumentu. Od początku 
tego roku odebraliśmy ponad 13 tysięcy 
połączeń telefonicznych. Niestety, pracow-
nicy wydziału nie są w stanie udzielić in-
formacji wszystkim dzwoniącym. Dlatego 
proszę, by osoby, które mają taką możli-
wość, zajrzały na stronę internetową mia-
sta, gdzie można znaleźć prawie wszystkie 
niezbędne informacje – wyjaśnia  Bożena 
Krzyżak,  naczelnik Wydziału Komunika-
cji Urzędu Miasta.
Zdecydowana  większość  wniosków 

składanych do Wydziału Komunikacji do-
tyczy samej rejestracji pojazdów. W pierw-
szej kolejności załatwiane są sprawy doty-
czące rejestracji pojazdów nowych i spro-

wadzonych  z  zagranicy,  ponieważ  ich 
właściciele  bez  nadania  numeru  rejestra-
cyjnego nie mogą odebrać pojazdu z salo-
nu  samochodowego,  jak  i  z  niego korzy-
stać. Pierwszeństwa w realizacji wymagają 
też  zgłoszenia  nabycia/zbycia  pojazdów 
zarejestrowanych na terytorium RP.
Ze  względu  na  obostrzenia  związane 

z  pandemią  mieszkańcy mają  możliwość 
załatwienia spraw z zakresu Wydziału Ko-
munikacji na kilka sposobów:

SKRzynKa podaWcza („URna”)
Przy  wejściu  do  głównego  budynku 

urzędu  znajduje  się  skrzynka  podawcza 
przeznaczona do spraw z zakresu działania 
Wydziału  Komunikacji.  Należy  w  niej 
umieszczać  wnioski/pisma,  wraz  z  nie-
zbędnymi  załącznikami,  dotyczące  reje-
stracji pojazdów nowych i sprowadzonych 
z zagranicy, zgłoszenia nabycia/zbycia po-
jazdów  zarejestrowanych  na  terytorium 
RP, innych spraw z zakresu Wydziału Ko-
munikacji.

KalendaRz inteRnetoWy
Poprzez kalendarz  internetowy znajdu-

jący  się  na  stronie  internetowej  
www.rudaslaska.pl/rezerwacje  można  za-
rezerwować termin wizyty w urzędzie w ce-
lu  rejestracji  lub przerejestrowania pojaz-
du.  Proponowane  są  tam  wolne  terminy 
w  okresie  1  miesiąca  następującego  po 

dniu, w którym dokonywana jest rezerwa-
cja. Wolne terminy zaznaczone są kolorem 
zielonym,  zajęte  kolorem  czerwonym. 
Dni, w których nie ma jeszcze możliwości 
rezerwacji,  ponieważ  wykraczają  poza 
okres jednego miesiąca, są zaznaczone ko-
lorem  szarym. Wszystkie  rezerwacje  ter-
minów wizyt w Wydziale Komunikacji są 
aktualne  i nie ma potrzeby potwierdzania 
tego faktu w urzędzie.

SeKap i e-WnioSeK 
(czyli Platforma e-Usług Publicznych  
lub Elektroniczna skrzynka podawcza 

systemu pojazd i kierowca)
Wnioski  w  sprawie  rejestracji  wraz 

z załączonymi elektronicznymi dokumen-
tami można przesyłać również za pomocą 
poczty  elektronicznej,  lecz  należy  mieć 
wówczas na uwadze, iż ten sposób złoże-
nia wniosku wiązać się może z konieczno-
ścią  dostarczenia  do  urzędu  oryginałów 
dokumentów  niezbędnych  do  rejestracji. 
Przesłane w ten sposób wnioski oczekują 
na załatwienie wraz z  tymi, które zostały 
złożone do skrzynki podawczej.

poczta
Wnioski  wraz  z  niezbędnymi  do  reje-

stracji pojazdu dokumentami można rów-
nież przesłać  tradycyjną drogą pocztową, 
przesyłką poleconą. Złożone w ten sposób 
wnioski  również  oczekują  na  załatwienie 
wraz  z  tymi,  które  zostały  złożone  do 
skrzynki podawczej.
We  wszystkich  przypadkach  po  zareje-

strowaniu pojazdu pracownik Wydziału Ko-
munikacji kontaktuje się telefonicznie z wła-
ścicielem pojazdu i ustala termin i godzinę 
odbioru dokumentów rejestracyjnych.

oboWiązKi KUpUjących 
„UżyWane” pojazdy KRajoWe: 

zgłoSzenie nabycia 
– oboWiązKoWe, 

pRzeRejeStRoWanie 
– nieoboWiązKoWe.

– Przerejestrowanie tzw. „używanego” 
pojazdu, który jest już zarejestrowany na 

rEKLama

terytorium RP, nie należy do spraw wyma-
gających natychmiastowego działania, po-
nieważ można korzystać z pojazdu na do-
tychczasowych tablicach rejestracyjnych 
i na podstawie posiadanych dokumentów. 
Jedyny obowiązek, jaki w tym przypadku 
spoczywa na właścicielu, to zgłoszenie na-
bycia pojazdu, a nie jego przerejestrowa-
nie – podkreśla Bożena Krzyżak,  naczel-
nik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta. 
– W tym celu należy złożyć w urzędzie od-
powiedni wniosek i dołączyć do niego ko-
pię umowy kupna lub sprzedaży pojazdu. 
Niewywiązanie się z tego obowiązku w ter-
minie 30 dni od daty nabycia pojazdu skut-
kuje nałożeniem kary pieniężnej –  tłuma-
czy.
Wnioski  w  sprawie  przerejestrowania 

„używanego” pojazdu złożone do skrzynki 
podawczej realizowane są w kolejności ich 
złożenia i w tej chwili trwa to około tygo-
dnia.

pozWolenia czaSoWe  
Ważne dłUżej

Przypominamy,  że  w  czasie  pandemii 
okres ważności wydanych pozwoleń cza-
sowych  został  wydłużony.  Osoby,  które 
posiadają wydane w  czasie  pandemii  po-
zwolenia czasowe i jednocześnie posiadają 
ważne  badania  techniczne  pojazdu,  nie 
muszą  odbierać  nowych  dowodów  reje-
stracyjnych.  Ich  pozwolenia  zachowują 
ważność  na  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwo-

łania  stanu  epidemii.  Ponadto  od  1  paź-
dziernika 2018 r. nie ma obowiązku posia-
dania przy sobie na terenie kraju dowodu 
rejestracyjnego  w  czasie  kierowania  po-
jazdem zarejestrowanym w RP, a wszelkie 
informacje  o  ważności  dowodu  rejestra-
cyjnego znajdują się w Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów.

tRUdny czaS pandeMii
– Epidemia koronawirusa postawiła nas 

wszystkich w niezwykle trudnej i nieznanej 
nam dotąd sytuacji. Musieliśmy zmienić 
codzienne funkcjonowanie, przeorganizo-
wać pracę i naukę, opiekę nad dziećmi. 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
i pracowników urzędu zostaliśmy zmuszeni 
do zmiany organizacji pracy w taki spo-
sób, aby zachować ciągłość realizacji za-
dań. Nie znaczy to jednak, że pracujemy 
mniej niż dotychczas. Wierzymy, że ten 
trudny czas dobiegnie wkrótce końca 
i wszyscy wrócimy do normalnego funkcjo-
nowania, a co za tym idzie, do bezpośred-
nich, osobistych kontaktów z naszymi 
mieszkańcami –  mówi  prezydent  miasta 
Grażyna Dziedzic.

bliżSze inFoRMacje
Wszystkie  niezbędne  informacje  doty-

czące  działania  Wydziału  Komunikacji, 
a  także numery  telefonów można znaleźć 
na  stronie  www.rudaslaska.bip.info.pl 
w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Z tam-
tejszego  katalogu  należy  wybrać  
„SK – Komunikacja”.  WG
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Zniszczone zostało ogrodzenia przy placu zabaw 
na terenie orzegowskiej koksowni.

OGŁOSZENIA

Nowy obiekt już został zniszczony
INTERWENCJE

W ubiegłym tygodniu otwarty został zrekultywowany teren po dawnej koksowni w Orzegowie. Niestety, obiekt nawet 
tydzień nie ostał się bez aktów dewastacji. W poniedziałek (29.03) zniszczony został płot przy placu zabaw.

W ramach prac na terenie orzegow-
skiej koksowni (ul. Hlonda 45) odnowio-
no m.in. historyczne obiekty poprzemy-
słowe, oczyszczono glebę z niebezpiecz-
nych substancji oraz stworzono miejsca 
do wypoczynku, edukacji, zabawy i re-
kreacji – taras widokowy, ścieżki dydak-
tyczne oraz dwa place zabaw. I to właśnie 
przy tych ostatnich obiektach na począt-
ku ubiegłego tygodnia (w poniedziałek, 
29 marca) ośmioosobowa grupa młodzie-
ży zdewastowała płot. –  Na  szczęście, 
dzięki  zamontowanemu  monitoringowi, 
udało  się  sprawców  zatrzymać.  Są  to 
młodzi  ludzie w wieku  od  17  do  20  lat. 
Analizujemy  obecnie  zapis monitoringu. 
Sprawcy będą odpowiadać za zniszczenie 
mienia  albo  pokryją  koszty  uszkodzeń 
– poinformował wiceprezydent Krzysz-
tof Mejer.

Niestety jednak to nie pierwszy raz, kie-
dy nowo otwarty obiekt jest dewastowany. 

Podobny los spotkał plac zabaw, który 
utworzony został na zrewitalizowanej hał-
dzie w Wirku (Góra Antonia). Pierwszy 
raz wulgarne napisy pojawiły się w tym 

miejscu niespełna trzy miesiące po odda-
niu obiektu do użytku. Później plac zabaw 
jeszcze kilka razy był demolowany.

Joanna Oreł

Przyszłość dawnej siedziby 
sądu pod znakiem zapytania

Jakie będą losy dawnego budynku Sądu Rejonowego przy ul. 1 Maja w Wirku? 
Obiekt od prawie pięciu lat stoi pusty i by miejsce to miało szansę na drugie ży-
cie, potrzebna jest naprawa szkód górniczych oraz zmiana właściciela.

To właśnie z powodu uszkodzeń i złego 
stanu technicznego obiektu oraz zbyt ma-
łej liczby pomieszczeń na prowadzenie 
spraw sądowych siedziba Sądu Rejonowe-
go w kwietniu 2016 roku została przenie-
siona z ul. 1 Maja 225 na ul. Bukową 5a 
(gdzie powstał nowy budynek). Tym sa-
mym ten pierwszy przeszedł we władanie 
Skarbu Państwa, ale władze miasta już 
wtedy mówiły o planach przejęcia budyn-
ku na własność. Natomiast jego zarządcą 
jest obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Jak udało nam się dowiedzieć w rudz-
kim magistracie, od października 2020 ro-
ku trwają rozmowy na temat przekazania 
budynku innym podmiotom (jednak jakim, 
tego urzędnicy nie podają). – Trwa analiza 
porównawcza  ofert.  Ostateczna  decyzja 

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów

SCHRONISKO „TOZ” FAUNA

Bezdomne zwierzęta pod opieką
Przeszło 450 tys. zł przeznaczyły na ten rok władze Rudy Śląskiej na pomoc dla bezpańskich czworonogów. Na ostatniej 
Sesji Rady Miasta przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta”. Zakłada on m.in. zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku, ich obowiązkową sterylizację albo 
kastrację, poszukiwanie nowych właścicieli, a także znakowanie zwierząt. Czworonogami będzie zajmowało się rudzkie 
schronisko. Tylko w ubiegłym roku trafiło tam 686 psów i kotów.

Określone w Programie działania re-
alizuje Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami „Fauna” z siedzibą przy ul. Bu-
joczka w Rudzie. Obowiązkiem tej pla-
cówki jest przede wszystkim prowadze-
nie schroniska, monitorowanie miasta 
pod względem występowania bezdom-
nych zwierząt, ich wyłapywanie i odpro-
wadzanie do schroniska. Program określa 
m.in. zasady kastracji i sterylizacji zwie-
rząt, zakłada ich znakowanie czy też 
opiekę i dokarmianie wolno żyjących ko-
tów oraz zapewnienie całodobowej opie-
ki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. Regulu-
je też sprawy związane z dokonywaniem 
adopcji. Na realizację wspomnianych za-
dań miasto w roku 2021 roku przeznaczy 
451 tys. zł. Obowiązek corocznego przyj-
mowania programu wynika z ustawy 
o ochronie zwierząt.

W ubiegłym roku do prowadzonego 
przez „Faunę” schroniska trafiło 686 zwie-
rząt, w tym 434 psy i 252 koty. Z kolei rok 
wcześniej otoczyło ono opieką 785 zwie-
rząt (w tym 518 psów i 267 kotów). Po-
nadto w 2020 roku rudzkie schronisko od-
dało do adopcji 270 psów i 186 kotów, 
natomiast w 2019 – 311 psów i 169 ko-
tów.
– Liczba zwierząt w schronisku z roku 

na rok zmniejsza się. Sądzę, że dzieje się 
tak  dzięki  prowadzonym  od  lat  działa-
niom – zaznacza Beata Drzymała-Kubi-
niok, prezes Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej. 
– Są to działania z zakresu podnoszenia 

świadomości  mieszkańców  w  kwestii 
ochrony  zwierząt  oraz  edukacji  prowa-
dzonej  w  placówkach  oświatowych, 
a także identyfikacji zwierząt, czyli nieod-
płatnego  czipowania,  sterylizacji  i  ka-
stracji wolno żyjących kotów oraz wszyst-
kich zwierząt trafiających do schroniska. 
O  zmniejszającej  się  liczbie  czworono-
gów świadczy także wysoki procent adop-
cji połączony z bardzo restrykcyjnym pro-
cesem adopcyjnym zapewniającym mały 
współczynnik  zwierząt  zwracanych  do 
schroniska i odbieranych nowym właści-
cielom – dodaje.

W ramach edukacji skierowanej do 
dzieci i młodzieży rudzkie schronisko dla 
zwierząt od 2002 roku realizuje program 
„Odpowiedzialna przyjaźń”. Popularnym 
działaniem jest też konkurs plastyczny i li-
teracki adresowany do uczniów i przed-
szkolaków połączony z wystawą nagro-
dzonych prac, a także spacer z psiakami 
połączony z piknikiem rodzinnym „Lu-
dzie i psiaki pokonują rudzkie szlaki”. 
– Ponadto organizowaliśmy w schronisku: 
szkolenia  dla  psów  w  ramach  programu 
„Lira”,  plenery  malarskie  dla  uczniów, 
autorskie  programy  edukacyjne  adreso-
wane do uczniów  szkół  specjalnych,  roz-
począł  również  swoją  działalność  Mło-
dzieżowy Klub Wolontariatu. Warto  rów-
nież zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób reali-
zuje na terenie schroniska prace społecz-
nie  użyteczne  czy  też  odpracowuje  kary 
zasądzone  przez  sąd.  Nasze  schronisko 
pełni  tu rolę  instytucji, gdzie skazani po-
przez  kontakt  ze  zwierzętami  przechodzą 

proces  resocjalizacyjny  – podkreśla pre-
zes Beata Drzymała-Kubiniok.

W schronisku w ubiegłym roku wyko-
nano: 91 zabiegów sterylizacji i 97 zabie-
gów kastracji psów, 62 zabiegi steryliza-
cji i 37 zabiegów kastracji kotów. W ra-
mach dokarmiania kotów wolno żyjących 
wydano 1775,6 kg karmy.

Z kolei od 2013 r. w Rudzie Śląskiej 
w ramach programu znakowania zwierząt 
z terenu miasta Ruda Śląska zaczipowano 
łącznie 2666 psów. W roku 2021 r. planu-
je się zaczipować ich około 60. Warto do-
dać, że miasto pokrywa zarówno koszty 
zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej 
polegającej na wszczepieniu go pod skórę 
zwierzęcia za pomocą aplikatora.

Warunki w schronisku z roku na rok się 
poprawiają. W roku 2015 wykonano plac 
do szkoleń i zabaw dla psów oraz boksy 
dla psów poddawanych obserwacji w kie-
runku wścieklizny. Przeprowadzono tak-
że kapitalny remont bloku kociego (kwa-
rantanny oraz dwóch kociarni, w tym 
jednej z wolierą), jak i wykończono pawi-
lon dla psów nr 3. Z kolei w 2019 r. po-
wstał budynek wielofunkcyjny, w którym 
znalazły się: pokój do adopcji zwierząt, 
pomieszczenie dla wolontariuszy, salka 
edukacyjna, pomieszczenia administra-
cyjne oraz powierzchnie magazynowe. 
W minionym roku rozpoczęto, a w bieżą-
cym zakończono remont bloku weteryna-
ryjnego, połączonego z pomieszczeniem 
do pielęgnacji psów i kotów oraz dla ma-
łych (klatkowych) zwierząt.

 AL

nie została jeszcze podjęta – zdradza jedy-
nie Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Ruda Śląska.

Równocześnie prowadzone są rozmowy 
pomiędzy MPGM TBS a Polską Grupą 
Górniczą w sprawie usunięcia szkód górni-
czych w budynku przy ul. 1 Maja 225. 
– Wizja w  terenie z przedstawicielami ko-
palni potwierdziła wpływ eksploatacji gór-
niczej na stan techniczny budynku. Obecnie 
oczekujemy  na  przekazanie  dokumentacji 
techniczno-kosztorysowej  przygotowywa-
nej przez zakład górniczy po przyjęciu i za-
akceptowaniu  której możliwe  będzie  usta-
lenie  terminu  prac  remontowych  – wyja-
śnia Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS  
Sp z o.o. – Obiekt jest na bieżąco monitoro-
wany  i  obecnie  nie  zachodzi  konieczność 
wykonania doraźnych wzmocnień – dodaje.

Joanna Oreł

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: 
Poniatowskiego, Jesionowej i Marzanny – z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, Energetyków – z przeznaczeniem 

pod kiosk handlowy, Mikołowskiej – z przeznaczeniem pod 
przepompownie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
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Rudzianin w światowej  
czołówce architektów

LUDZIE Z PASJĄ

Andrzej Truszczyński, architekt z Rudy Śląskiej, znalazł się w gronie najlepszych 
architektów Europy. Jury konkursu 40 Under 40 uznało go za jednego z najbar-
dziej wpływowych młodych i obiecujących liderów projektowania oraz prekurso-
rów współczesnej architektury.

The European Centre for Architec-
ture Art Design and Urban Studies 
wraz z The Chicago Athenaeum: Mu-
seum of Architecture and Design od 
dwunastu lat spośród setek zgłoszo-
nych kandydatów wybierają listę 
czterdziestu najlepszych projektantek 
i projektantów przed czterdziestym ro-
kiem życia, czyli Europe 40 Under 40. 
Głównym założeniem corocznego 
programu jest prezentacja czterdziestu 
prekursorów architektury, których styl 
projektowy będzie odciskać swój ślad 
w kształtowaniu przestrzeni, w której 
będziemy żyć. Ta prestiżowa lista ar-
chitektów ma na celu docenienie do-
tychczasowego dorobku, promocję 
i wspieranie ich twórczości. Jurorzy 
co roku pod uwagę biorą innowacyj-
ność przygotowanych pod okiem ar-
chitektów projektów, wykorzystanie 
przez nich najnowszych technologii 
oraz świadomość ekologiczną.

W gronie laureatów za rok 2020 
znalazł się m.in. dr inż. arch. Andrzej 
Truszczyński z pracowni TK Holding, 
której siedziba mieści się w Rudzie 
Śląskiej. Jury konkursu Europe 40 Un-
der 40 doceniło go m.in. za projekt 
,,Fabryka Wody – Nowa Gontynka”, 
czyli kompleksu wypoczynkowo-ro-
zrywkowo-kulturalnego z funkcją 
edukacyjną. Pozostałe projekty, które 
zdobyły uznanie i zadecydowały 
o przyznaniu nagrody Andrzejowi 
Truszczyńskiemu to Chełmski Park 
Wodny oraz Wodny Park Tychy. – Jest 
to bardzo ważna nagroda w moim do-
robku. Większość dotychczasowych 
wyróżnień dotyczyła konkretnego 
obiektu, a tytuł 40 Under 40 jest pod-
sumowaniem całego mojego dorobku, 
bo większość obiektów, które projektu-
ję, jest tworzonych przez ok. dekadę. 
Tyle czasu mija od momentu postawie-
nia pierwszej kreski aż do realizacji 
obiektu – mówi dr inż. arch. Andrzej 
Truszczyński. – Satysfakcja jest tym 
większa, że wcześniej w gronie 40 Un-
der 40 znalazły się osoby, które są mo-
imi wzorami i autorytetami, jeżeli cho-
dzi o osiągnięcie architektoniczne. 
Mamy na myśli m.in. Roberta Ko-
niecznego (pochodzącego z Katowic 
nagradzanego na całym świecie archi-
tekta – przyp. red.), czy Bjarke Ingelsa 
(słynnego duńskiego architekta  
– przyp. red.) – dodaje.

Katalog z pracami zwycięzców do-
stępny będzie pod koniec maja 2021 r., 
a oficjalna ceremonia wręczenia na-
gród planowana jest na listopad 2021 r. 
w Atenach, jeżeli tylko sytuacji zwią-
zana z pandemią na to pozwoli. Dla 
architekta Andrzeja Truszczyńskiego 

nagroda Europe 40 Under 40 nie jest 
jedyną w ostatnim czasie. W 2020 ro-
ku został on finalistą World Architectu-
re Festival także za projekt Parku 
Wodnego w Tychach. Natomiast jesie-
nią ubiegłego roku otrzymał prestiżo-
wą nagrodę German Design Award. 
Pod koniec 2020 r. Andrzej Truszczyń-
ski obronił doktorat z grywalizacji ar-
chitektury i to właśnie te interdyscypli-
narne podejście projektowe oraz cha-
rakterystyczny styl przekonały jury do 
wpisania rudzkiego architekta na listę 
najlepszych architektów. – Wszelkie te 
nagrody są zwieńczeniem wielu lat 
pracy, oczywiście całego zespołu, bo 
przy budowie poszczególnych obiek-
tów pracuje ponad 100 specjalistów 
z różnych branż, Jest to sukces wszyst-
kich, którzy uczestniczyli w tym proce-
sie – podkreśla Andrzej Truszczyński. 
– Obecnie w ramach naszej pracowni 
realizujemy kilka projektów. Jesteśmy 
w trakcie budowy obiektu Fabryka Wo-
dy w Szczecinie. Realizujemy też obiek-
ty deweloperskie oraz hotelowe. Po-
nadto rusza budowa nowej sauny ze-
wnętrznej w Wodnym Parku Tychy, 
która właśnie otrzymała swoją nazwę 
– księżniczka Daisy. Czekamy również 
na realizację naszego projektu Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach przy ul. Szkolnej. Przetarg 
na budowę ma ruszyć jeszcze w tym ro-
ku – wylicza nagrodzony tytułem Eu-
rope 40 Under 40.

 Joanna Oreł

Andrzej Truszczyński jest jednym 
z najzdolniejszych architektów  

młodego pokolenia.

Fo
to

: T
om

as
z 

Za
kr

ze
w

sk
i

Kochłowicki kosz w kształcie serca to 
pierwsza taka inicjatywa w mieście.
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POMAGAMY

Pomoc od  
i do serca

Na kochłowickim rynku został usta-
wiony pierwszy w mieście kosz na 
zakrętki. Z jednej strony jest to efekt 
licytacji, z której środki zostaną prze-
znaczone na ratowanie życia młode-
go rudzianina, Fabiana Pogorzelca. 
Natomiast z drugiej – kolejny krok 
w tym kierunku, bo nakrętki, które 
trafią do kosza, pomogą w pokryciu 
kosztów leczenia 2-latka.

Kosz w kształcie serca trafił do Ko-
chłowic dzięki wsparciu finansowemu 
kochłowickich przedsiębiorców. Zo-
stał on wylicytowany na aukcji dla 
Fabianka Pogorzelca – chłopczyka, 
który zmaga się ze skomplikowaną 
wadą serca i zespołem Alagille’a. Aby 
żyć, mały rudzianin musi przejść wie-
lomilionową operację serduszka oraz 
przeszczep wątroby.

Akcję zbierania pieniędzy na zakup 
kosza i zbiórkę dla Fabianka przepro-
wadziły kochłowickie organizacje po-
zarządowe. Także nakrętki, które trafią 
do kosza, zostaną przeznaczone na le-
czenie małego rudzianina. Przy okazji 
rudzianie będą mogli zadbać o środo-
wisko poprzez redukcję plastiku. 
– Dzięki tej inicjatywie udało nam się 
połączyć kilka ważnych celów. Teraz 
wszystko w naszych rękach, w rękach 
mieszkańców. Warto wyrobić sobie na-
wyk i zbierać osobno plastikowe na-
krętki, a później podczas spaceru, czy 
wyjścia do sklepu oddać je do „nasze-
go serca”. To tak niewiele, lecz może 
zmienić życie najpierw Fabianka,  
a później być może kolejnych dzieci 
– podkreśla Rafał Wypior, miejski rad-
ny, który wraz z Fundacją Aktywni 
My i Stowarzyszeniem Lepsze Ko-
chłowice. Lepsza Ruda Śląska koor-
dynował akcję.

Kosz w kształcie serca do zbierania 
plastikowych nakrętek z przeznacze-
niem na cele charytatywne w Kochło-
wicach nie jest jednak jedyną taką ini-
cjatywą. Bowiem w ramach tegorocz-
nego budżetu obywatelskiego podob-
ne instalacje mają pojawić się w każ-
dej dzielnicy naszego miasta.

 Joanna Oreł

Sukcesy rudzkich olimpijczyków
EDUKACJA

Rudzcy uczniowie po raz kolejny pokazali, że stać ich na wiele. 12 wychowanków 
szkół podstawowych z naszego miasta uzyskało dotychczas tytuły laureatów  
i finalistów olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021. W gronie 
tym znaleźli się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 z Kochłowic.

Dorota Muszala, Igor Zielonka i Ka-
mil Zielonka to uczniowie SP nr 20, 
którzy uczestniczyli w II Olimpiadzie 
Literatury i Języka Polskiego dla Szkół 
Podstawowych. Młodzi pasjonaci lite-
ratury przeszli przez trzy etapy zmagań. 
Mieli za zadanie przygotowanie prac 
pisemnych, uczestniczyli w testach ję-
zykowych oraz części ustnej olimpiady. 
– Jeżeli chodzi o przygotowanie rozpra-
wek, to mieliśmy podany zbiór lektur, 
które trzeba było zastosować w tekście. 
Natomiast przedmiotem rozmów pod-
czas ustnej części zawodów II stopnia 
były utwory Ignacego Krasickiego, Ju-
liusza Słowackiego, Anny Świrszczyń-
skiej, Czesława Miłosza oraz Stanisła-
wa Barańczaka – wylicza Kamil Zie-
lonka, laureat II Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego dla Szkół Podstawo-
wych.

Konkurs był skierowany do uczniów 
szkół podstawowych – szczególnie 
dwóch ostatnich klas. Jego celem jest 
ugruntowanie wysokiej rangi języka 

polskiego i literatury polskiej w życiu 
społecznym oraz narodowej i europej-
skiej tradycji literackiej, a także tożsa-
mości kulturowej. – Kiedy tylko dowie-
działem się o olimpiadzie, stwierdziłem, 
że to bardzo dobry pomysł na rozwija-
nie się. Oczywiście była to ciężka praca 
w drodze do sukcesu, bo ok. 200 godzin 
przeznaczyliśmy na spotkania i naukę 
– mówi Igor Zielonka, finalista olim-
piady, uczeń SP nr 20.

Uczniowie do olimpiady przygoto-
wywali się m.in. podczas spotkań z po-
lonistką i dyrektor SP nr 20, Katarzyną 
Szubą oraz w trakcie Tygodnia Języka 
Ojczystego na Uniwersytecie Śląskim. 
– Olimpiada dała nam mnóstwo możli-
wości, jak np. udział w zajęciach profe-
sorów wykładających na UŚ. Jestem 
zachwycona tym, jak wiele rzeczy mo-
gliśmy się dowiedzieć. Na przykład te-
go, jak patrzeć na poezję. Niesamowi-
cie podobały mi się też egzaminy ustne, 
bo komisja rozmawiała z nami nie jak 
z dziećmi, lecz jak z dojrzałymi odbior-
cami literatury – podsumowuje Dorota 
Muszala, laureatka olimpiady.

Jednak uczniowie SP nr 20 nie są jedy-
nymi, którzy osiągnęli olimpijskie sukce-
sy w edukacji w roku szkolnym 
2020/2021. 

W tegorocznej Olimpiadzie Literatury 
i Języka Polskiego dla Szkół Podstawo-
wych tytuł laureata uzyskał także jeden 
uczeń SP nr 18, a finalistami zostali dwaj 
kolejni uczniowie tej szkoły. Z kolei 
w Wojewódzkim Konkursie Przedmioto-
wym z Języka Polskiego laureatem został 
jeden uczeń SP nr 24. Jeżeli chodzi 
o Olimpiadę Historyczną Juniorów, to ty-
tuł laureata zdobył jeden uczeń SP nr 18. 
W Wojewódzkim Konkursie Przedmioto-
wym z Historii było trzech finalistów 
z Rudy Śląskiej – to uczniowie SP nr 18, 
SP nr 25 oraz SP nr 30. Natomiast w Wo-
jewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Matematyki tytuł ten wywalczył jeden 
uczeń SP nr 15. Joanna Oreł

Uczniowie razem z dyrektor Katarzyną Szubą 
przygotowywali się do olimpiady w formule online.
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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 

OGŁOSZENIE
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Prezydent MiAstA rudA ŚląskA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 6.04.2021 r. do dnia 27.04.2021 r., na tablicy ogłoszeń 

urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 336 m2, położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy 

ul. Wireckiej, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki własności gminy Miasta ruda Śląska 
oznaczone numerami geodezyjnymi: 2554/55 o powierzchni 268 m2, kW nr gl1s/00031997/9  

oraz 1495/55 o powierzchni 68 m2, kW nr gl1s/00007514/3, zapisane na k.m.3, obręb kochłowice,  
która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 63.000,00 zł.

WyCiąg z ogłoszeniA o PrzetArgu

Prezydent MiAstA 
rudA ŚląskA 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 
gruntowych położonych w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura grottgera 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 16.09.2020 r. i 3.11.2020 r. zakończyły 
się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta ruda Śląska, położone w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Artura Grottgera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: „Bz”, „lz-iV”,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek „Bz”, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie 
Śląskiej pod nr kW gl1s/00039359/1. działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr kW gl1s/00047771/4. dział iii ww. księgi 
wolny jest od wpisów; w dziale iV księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału gminy. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska działki nr 1294/1193 
i 1295/1193 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 
stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). działki 
znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, 
porośnięte drzewami i krzewami.

nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura grottgera przez działkę 
nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem po-
stępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 
wynoszą:

– dla działki 1294/1193 – 123.000,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 82.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2021 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 termi-
nie do dnia 06.05.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1294/1193 – 6.200,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 4.100,00 zł, 
z dopiskiem „wadium – ul. grottgera, działka nr …” „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 

0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 
2231.

WyCiąg z ogłoszeniA o PrzetArgu

Prezydent MiAstA  
rudA ŚląskA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
trzech nieruchomości gruntowych położonych w rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika Mierosławskiego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 
28.10.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są trzy nie-
zabudowane nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta ruda Śląska, 
położone w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, 
stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „r-iVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „r-iVb”, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW gl1s/00039359/1. 
działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomo-
ści inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, 
k.m. 7, nr kW gl1s/00047771/4. dział iii ww. księgi wolny jest od wpisów; 
w dziale iV księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału gminy. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska działki nr 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 sta-
nowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), 
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach roz-
graniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). działki 
znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewa-
mi. nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie po-
siadają dojazd z drogi publicznej ul. ludwika Mierosławskiego przez działkę  
nr 1304/1193.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki 1297/1193 – 124.000,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 125.000,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 121.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny 

podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2021 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 05.05.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1297/1193 – 6.200,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 6.300,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 6.100,00 zł, 

z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr …” przelewem na ra-
chunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski 
katowice o/ruda Śląska , urząd Miasta ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmu-
je się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda 
Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-śro-
da 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 nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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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.

 Remonty od A do z. szybko, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-
516-611. Pośrednik CDF s.C. firmy MAT-
PoL FinAnse sp. z o.o.

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

NierUchomości

 KUPiĘ MieszKAnie W RUDzie ŚLĄ-
sKieJ. goTÓWKA. TeL. 501-239-405.

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

 godula, 1-pok, 35 m2, 110 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 Kochłowice, 36 m2, M-2, 
solidarności 45 m2, M-3, godula, 84 m2, 
M-4, inne atrakcyjne oferty na www.lo-
kator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-
323.

NAUKA

 nauka języka angielskiego, przygo-
towanie do egzaminów. nauczyciel aka-
demicki z dużym doświadczeniem. Tłu-
maczenia zwykłe i przysięgłe. Tel. 
601-496-847.

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 0,60-0,70 gr/kg. Do-
BRA CenA AKUMULAToRÓW. TAnie 
oPonY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (nie-

ogłoszeniA DRoBne

mirosławowi Urbanek
Wyrazy współczucia i najszczersze słowa otuchy 

w trudnych chwilach
po śmierci 

Teścia
składają 

koleżanki i koledzy z Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska

z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Pani elżbiety WłoDarczyK 
która przez wiele lat pełniła funkcję 

zawodowej rodziny zastępczej 
RoDzinie i PRzYJACiołoM 

składamy wyrazy serdecznego współczucia 
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Krzysztofa sTarzyKa
wieloletniego działacza w organach samorządowych RsM,  

delegata na zebrania Przedstawicieli Członków RsM,
a także wieloletniego członka Rady osiedla  

Administracji nr 7 Rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej w orzegowie 
rodzinie oraz Bliskim zmarłego

składają
Rada Nadzorcza, Rada Osiedla ADM-7, Zarząd i pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

Pani jolancie mitas
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 47

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci

maTKi
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

daleko Urzędu skarbowego). szukam 
kogoś do dobrego interesu – tel. 502-
687-301.

Praca

 elektronika, montera – zatrudnię do 
domofonów. Tel. 604-796-694 godz. 17-
18.

 zatrudnie opiekunki do pracy w niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 zatrudnię mężczyznę do pracy fi-
zycznej z doświadczeniem ogrodniczym 
lub budowlanym. informacji udzielam 
pod nr tel. 691-911-683 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9.00 do 
15.00.

 Firma produkcyjna w Chudowie za-
trudni pracowników produkcyjnych. za-
trudnienie na umowę o pracę oraz umo-
wę zlecenie. zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny 32 277-52-29.

różNe

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PiKo, Ho, TT. Tel. 607-912-
559.

maTrymoNiaLNe

 Wdowa 61 lat szuka towarzysza na 
dobre i złe chwile... Tel. 505-715-074.

sProsToWaNie – harmoNogram oDBiorU oDPaDóW  
segregoWaNych W WorKach z zaBUDoWy jeDNoroDziNNej  

DzieLNicy BieLszoWice Do NasTĘPUjĄcych ULic:

Basenowa, Broniewskiego, Pawłowska, Powstańców Śl.,  
szymanowskiego, Wierzbowa, Węzłowa, zielona

2021.04.02, 2021.04.30, 2021.05.28

PreZero Service Południe Sp. z o.o.
ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śl.
Tel. (+48) 32 248-10-81

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

serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej zmarłego

śp. Krzysztofa sTarzyKa
Podziękowania za okazane wsparcie i modlitwę 

składają 
Żona Małgorzata 

oraz Córka Anna i Syn Michał z rodzinami
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KRZYŻÓWKARUDZKIE SMAKI
KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – rzeka w Chinach, 
5 – przedstawiciel państwa za granicą, 
8 – imię żeńskie, 9 – likaon, 11 – planeta, 
12 – tkanina ścienna, 15 – jap. walka zapa-
śnicza, 17 – junak, 20 – zawodnik przyjmu-
jący piłkę, 21 – w parze z Sodomą, 24 – mit. 
gr. bogini mądrości, 25 – teren, 28 – ptak 
budujący wiszące gniazda, 29 – pierw. 
chem., 32 – adorator, 33 – przeźroczysta 
masa plastyczna, 36 – wyspa portugalska, 
39 – ptak z rodziny nektarników, 42 – mit. 
gr. piekło, 43 – dwukołowy wóz u Kirgi-
zów, 45 – sygnał zakończenia łowów, 
46 – rower dwuosobowy, 47 – produkt de-
stylacji kumysu. 

PIONOWO: 1 – siekierka kuchenna, 
2 – cygan, 3 – jeden z przywódców rewolucji 
francuskiej, 4 – stolica Peru, 5 – narzuta, 
6 – szczypta tabaki, 7 – krasa, 10 – dorosła 
postać owada, 13 – turecka pieczeń, 14 – ku-
zyn kaczki, 16 – rumuński samochód tereno-
wy, 17 – bies, 18 – klapa, 19 – gościniec, 
21 – osłona ręki przy szabli, 22 – pot. więzie-
nie, 23 – największa małpa z rodziny pazur-
kowców, 26 – pierwsze mleko matki, 
27 – dychawica, 30 – urządzenie radioloka-
cyjne, 31 – ptak wodny, 34 – niejedna w szko-
le, 35 – port w Szwecji, 37 – ptak z rodziny 
ibisów, 37 – ozdoba tałesu, 40 – rodzaj stat-
ku, 41 – strojna suknia w XVIII w., 44 – imię 
cyganki z „chaty za wsią”. 

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 (Ru-
da Śl., ul. Niedurnego 36) lub e-mailem 
(biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty 

Kamil Wojciechowski stanął 
na najwyższym stopniu podium.
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Tort ajerkoniakowy 
smakiem marca

Coś słodkiego i odświętnego, z dodatkiem likieru jajecznego to propozycja Mar-
celiny Skubis na świąteczny stół i nie tylko. Jej tort ajerkoniakowy został wybrany 
smakiem marca w konkursie „Rudzkie Smaki”. W kwietniu tematem kulinarnej 
zabawy organizowanej przez rudzki magistrat jest przekładaniec.

Tort przekładany kremem ajerkoniako-
wym, z chrupiącymi bezami z pewnością 
będzie ozdobą stołu i wyśmienitym dese-
rem podczas rodzinnych spotkań. Biszkopt 
możemy upiec dzień lub dwa wcześniej. 
Całkowicie ostudzone ciasto szczelnie 
owijamy w folię aluminiową, aby nie wy-
schło w czasie przechowywania. Później 
pozostaje już tylko przygotowanie kremów 
i sosu czekoladowego. Pamiętajmy, że 
przed podaniem tort musi być dobrze 
schłodzony. – Zapraszamy do kulinarnej 
zabawy z rudzkim magistratem. Obok 
głównej nagrody, którą jest publikacja 
zwycięskiego przepisu w kalendarzu kuli-
narnym, laureaci poszczególnych miesięcy 
otrzymują w tej edycji książkę kucharską 
„Kulinarne nawigacje – wegetariańska 
kuchnia domowa” autorstwa Agnieszki Ja-
sińskiej – zachęca do udziału w konkursie 
Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.

Tematem kwietnia jest znane przysło-
wie związane z tym miesiącem, czyli 
„kwiecień plecień, bo przeplata trochę zi-
my, trochę lata”. – Przekładańce, plecion-
ki, szaszłyki, zapiekanki czy lasagne 
– przy tych potrawach liczy się wyobraź-
nia. Możemy przygotować je z tego, co ma-
my pod ręką, a warstwy dobrać zgodnie ze 
swoim gustem i smakiem – mówi Iwona 
Małyska. – Jak zwykle do końca miesiąca 
czekamy na kulinarne pomysły mieszkań-
ców – dodaje. Przepisy można wysyłać na 
adres e-mail: media@ruda-sl.pl lub pocztą 
na adres Urzędu Miasta z dopiskiem 
„Rudzkie Smaki”.

TORT Z KREMEM 
AJERKONIAKOWYM I BEZAMI
(Składniki na tort o średnicy 23 cm)

Biszkopt: 6 jaj, 250 g cukru, 225 g mąki 
pszennej, 1 i 1/4 łyżeczki proszku do pie-
czenia, szczypta soli, 2 i 1/2 łyżki kakao, 
5 łyżek zimnej wody.

Krem ajerkoniakowy: 500 ml śmietany 
36 proc., 200 ml ajerkoniaku, 1/4 szklanki 
wody, 3 łyżeczki żelatyny.

Krem do obłożenia tortu: 500 ml śmie-
tany 36 proc., cukier do smaku, fi x do 
śmietany.

Drip czekoladowy: 40 ml śmietany 
30 proc., 100 g mlecznej czekolady.

Bezy do kremu i dekoracji tortu.
Wykonanie:
Biszkopt: Wszystkie składniki powinny 

mieć temperaturę pokojową. Białka od-
dzielamy od żółtek i ubijamy je na sztywną 
pianę z dodatkiem soli. Następnie dalej 

ubijając dodajemy na przemian porcjami 
cukier i wodę. Do piany dodajemy pojedyn-
czo żółtka ubijając na niskich obrotach. Ko-
lejno do jajecznej masy dodajemy partiami 
przesianą mąkę z kakao i proszkiem do pie-
czenia. Można miksować na najniższych 
obrotach lub wymieszać delikatnie do mo-
mentu połączenia składników. Masę przele-
wamy do formy o średnicy 23 cm wyłożo-
nej papierem do pieczenia. Pieczemy 
w 180 stopniach (termoobieg) 35-40 minut 
(do suchego patyczka). Upieczony biszkopt 
dzielimy na trzy równe blaty.

Krem ajerkoniakowy: Żelatynę zalewa-
my wodą i pozostawiamy na chwilę do 
napęcznienia, po czym podgrzewamy ją 
chwilę na piecu lub w kuchence mikrofa-
lowej do rozpuszczenia. Dobrze schłodzo-
ną śmietanę ubijamy, następnie dalej mik-
sując, wlewamy na zmianę żelatynę i ajer-
koniak.

Blat biszkoptu nasączamy ajerkonia-
kiem i przekładamy połową kremu, wci-
skając do środka beziki. Tak samo postę-
pujemy z kolejnym blatem. Trzeci blat 
kładziemy na wierzchu i również nasącza-
my. Tort odstawiamy do lodówki.

Krem do obłożenia: Śmietanę ubijamy 
z dodatkiem cukru i ewentualnie fi xu do 
śmietany dla uzyskania optymalnej trwa-
łości masy. Tort obkładamy ubitą śmieta-
ną, wyrównując dokładnie brzegi i wierzch. 
Odstawiamy do lodówki.

Drip czekoladowy: Śmietankę podgrze-
wamy (np. w kuchence mikrofalowej), ale 
nie gotujemy! Do gorącej śmietany wrzu-
camy połamaną czekoladę, pozostawiamy 
na chwilę do rozpuszczenia i dobrze mie-
szamy. Schłodzony wcześniej tort oblewa-
my po brzegach przestudzonym lekko 
dripem (żeby nie stopić kremu). Całość 
dekorujemy całymi i pokruszonymi be-
zami.
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zamieszczenia konkursu. Po odbiór kupo-
nu z krzyżówki „WR 10” zapraszamy do 
redakcji po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod nr 889-771-365 – Elż-
bietę Krajewską. Prawidłowe hasło: „Fi-
lozofi a do zdrowy rozsądek”. Za popraw-
ną odpowiedź zwycięzca otrzyma rów-
nież książkę z wydawnictwa Prószyński 
i S-ka.
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RUGBY

Diablice 
i Gryfy na 

Burloch Arenie
III Turniej Mistrzostw Polski Kobiet 

Rugby 7 odbył się w sobotę (27.03) na 
Burloch Arenie. W zawodach wystartowa-
ło 10 zespołów. W meczu fi nałowym Bia-
ło-Zielone Ladies Gdańsk zagrały z Legią 
Warszawa, zwyciężając 24:14. Z kolei 
Black Roses Posnania Poznań pokonały 
Diablice Ruda Śląska 36:0 w meczu 
o 3. miejsce.    

W tym samym dniu także Rudzkie Gry-
fy sprawdziły swoje siły podczas sparingu. 
Na Burloch Arenie zawodnicy KS Rugby 
Ruda Śląska zmierzyli się z pierwszoligo-
wym zespołem Wataha Rugby Club Zielo-
na Góra. Spotkanie zakończyło się wygra-
ną gości wynikiem 33:15.  Dla Gryfów 
punkty zdobyli Jan Muc (10) i Mateusz 
Zabiegała (5). AL

Mistrz Polski w grapplingu
Kamil Wojciechowski został zwycięzcą 

Mistrzostw Polski w Grapplingu w formu-
le No Gi. Podczas zawodów, które odbyły 
się w Warszawie w sobotę (27.03), rudzki 
zawodnik, a zarazem trener ZKS-u Slavia 
Ruda Śląska, popisał się niesamowitą for-
mą.

– Po dziewięciu miesiącach bez startu, 
z częściowo zerwanym mięśniem piersio-
wym, po raz kolejny zaskoczyłem sam sie-
bie i po raz drugi zostałem mistrzem Polski 
w grapplingu – przekazał Kamil Wojcie-
chowski. – Były to dotychczas najbardziej 
obsadzone i prestiżowe zawody w grap-
plingu w Polsce, w których brałem udział. 
Bardzo cieszy mnie rozwój tej dyscypliny 
– dodaje.

Grappling to formuła, która jest kom-
promisem między zapasami a brazylijskim 
jiu jitsu. Za przygotowanie zapaśnicze za-
wodnika z Rudy Śląskiej odpowiada 
ZKS Slavia Ruda Śląska, a za brazylijskie 

jiu jitsu Nelson Club. W tych klubach Ka-
mil Wojciechowski pełni funkcję zarówno 
zawodnika, jak i trenera. Jest również na-
uczycielem wychowania fi zycznego i wy-
chowawcą w klasie sportowej o profi lu 
zapaśniczym w Szkole Podstawowej nr 41 
w Rudzie Śląskiej. Warto przypomnieć, że 
w ubiegłym roku Kamil Wojciechowski 
triumfował w Rzymie, zdobywając mi-
strzostwo Europy. AL

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 1.04.2021 r. do dnia 22.04.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
o powierzchni 447 m2, własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy 
ulicy Malinowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2226/30, obręb Kochłowice, k.m.3, użytek: „RIVa”, KW nr 

GL1S/00011357/5, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 76.000,00 zł.
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