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Ekipa Na Kijach
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WYDAWCA

Więcej na str. 4

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 18.04 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.

Więcej na str. 6
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KORONAWIRUS

– Konsekwencje ewentualnej zwiększonej mobilności w okresie świąt będą widoczne w następnym tygodniu
(12-18.04 – przyp. red.), dlatego podjęliśmy decyzję, że zasady bezpieczeństwa, które obowiązują, przedłużamy do
18 kwietnia – poinformował podczas
środowej (7.04) konferencji prasowej
minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Kolejny tydzień obostrzeń

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Do 18 kwietnia rząd
przedłużył obostrzenia
związane z koronawirusem,
które obowiązują już
od 20 marca. Powodem
tej decyzji było wysokie
obłożenie szpitali przez
pacjentów wymagających
hospitalizacji, a także tych,
którzy potrzebują pomocy
respiratorów. W tym
tygodniu powinna odbyć
się kolejna konferencja
prasowa w sprawie
nowych restrykcji lub ich
znoszenia. Wiele osób
zastanawia się bowiem
m.in. co z uroczystościami
komunijnymi, na które
sezon właśnie się
rozpoczyna.

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
Dotychczas zaszczepionych zostało ok. 7,6 mln Polaków, w tym
pierwszą dawkę przyjęło ok. 5,5 mln osób, a drugą ok. 2,1 mln osób.
Rząd planuje, aby do końca połowy roku udało się wykonać
ok. 20 mln szczepień. Ogółem w Rudzie Śląskiej wykonano
do tej pory ok. 27 tys. szczepień (z czego drugą dawką zaszczepiono
6569 osób). W tym ok. 8,5 tys. dawek zostało wykonanych
przez rudzki Szpital Miejski (wszystkie dane na 12.04).
Obecnie w całym kraju trwa rejestracja wszystkich chętnych powyżej
60. roku życia, którzy chcą się zaszczepić. Osoby powyżej
50 lub 40 lat, które wcześniej wypełniły formularz
online dostępny na stronie pacjent.gov.pl, powinni otrzymać
e-skierowanie w tej sprawie oraz informację o możliwości zapisania
się na szczepienie. Zarejestrować można się też za pośrednictwem
infolinii 989, wysyłając SMS o treści „SzczepimySie”
na numer 880 333 333 lub w punkcie szczepień.

GÓRNICTWO

Wyroki w sprawie „Halemby”
Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosił (8.04) wyrok w procesie odwoławczym trzech głównych
oskarżonych w sprawie katastrofy górniczej w kopalni Halemba, do której doszło w 2006 roku.
W przypadku dwóch osób zaostrzono kary, u jednej wyrok się nie zmienił.
Pierwsze ustalenia w tej sprawie
zapadły w 2015 roku przed Sądem
Okręgowym w Gliwicach. Natomiast
ponowny proces dla trzech oskarżonych odbył się w 2019 roku i właśnie
od tego wyroku odwołała się m.in.
prokuratura (żądano wyższych kar).
Apelacja dotyczyła m.in. Marka Z.,
głównego inżyniera wentylacji kopalni, który został skazany na karę roku
i dwóch miesięcy więzienia. Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok na dwa lata
pozbawienia wolności za sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego
oraz naruszenie praw pracowniczych.

Zaostrzona została również kara wobec Kazimierza D., byłego dyrektora halembskiej kopalni. Najpierw usłyszał on
wyrok dwóch lat (w zawieszeniu na
pięć). Natomiast teraz dla Kazimierza D.
zasądzono karę dwóch lat bezwzględnego więzienia za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu
osób. Jan J., naczelny inżynier zakładu,
usłyszał taką samą karę, jak przez Sądem
Okręgowym, czyli rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Wyroki te są prawomocne.
Ogółem w sprawie przesłuchano
ok. 350 świadków i przeprowadzono
ok. 150 rozpraw. Pierwsze wyroki

w sprawie „Halemby” zapadły w 2008
roku. Ostatecznie zarzuty postawiono
27 osobom, z czego oskarżono 17. Marek Z., Kazimierz D. i Jan J. byli jedynymi, wobec których dotychczas nie
został zasądzony prawomocny wyrok.
Przypomnijmy – 21 listopada 2006 r.
w pokładzie 506, na głębokości 1030
metrów kopalni Halemba doszło do
wybuchu metanu, a także eksplozji
pyłu węglowego. Górnicy likwidowali
w tym rejonie ścianę wydobywczą.
W wypadku zginęło w sumie 23 górników KWK Halemba oraz pracowników zewnętrznej ﬁrmy Mard.
JO

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów dotyczących oddania w najem
garażu przy ul. Jana Matejki, najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej przy ul. Przedszkolnej, części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod istniejący
placyk gospodarczy przy ul. Radoszowskiej, pod istniejące pomieszczenia gospodarcze przy
ul. Oświęcimskiej, pod magazynowanie kostki brukowej przy ul. Królowej Jadwigi, pod istniejący garaż przy
ul. Gajowej oraz użyczenie gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie funkcjonującej „Jadłodzielni”
przy ul. Wolności, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu oraz
umowy użyczenia zawartych na czas nieoznaczony oraz czas oznaczony 3 lat.

Dodał, że jeżeli chodzi o luzowanie
obostrzeń, to w pierwszej kolejności
możliwe będzie przywrócenie edukacji
stacjonarnej. W tym tygodniu mają zostać podjęte decyzje dotyczące powrotu
dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III). Zbliżają się też terminy egzaminów ósmoklasisty i matury, stąd rząd ma pracować nad przywróceniem możliwości ich przeprowadzania.
Poza tym nadal (do 18 kwietnia)
wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe (o powierzchni powyżej
2 tys. metrów kwadratowych) będą zamknięte. W placówkach handlowych,
na targu lub poczcie obowiązują limity:
1 osoba na 15 m kw. – w sklepach do
100 m kw. oraz 1 osoba na 20 m kw.
– w sklepach powyżej 100 m kw. Utrzymany jest także limit osób w kościołach
– 1 osoba na 20 m kw. (obowiązują maseczki oraz dystans społeczny). Salony
fryzjerskie i kosmetyczne nadal są zamknięte. Żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte na razie do 18 kwietnia
(z wyjątkiem opieki dla dzieci pracowników służby medycznej oraz służb porządkowych). Poza tym działalność
obiektów sportowych ograniczona została tylko do sportu zawodowego. I tu
ważna informacja dla rolkarzy – tor rolkarski na Burloch Arena został wyłączony z użytku na czas obowiązujących
obostrzeń. Jeżeli chodzi o pozostałe
obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, to zgodnie z aktualnie obo-

HARMONOGRAM
REJESTRACJI
NA SZCZEPIENIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 kwietnia – rocznik 1964
15 kwietnia – rocznik 1965
16 kwietnia – rocznik 1966
17 kwietnia – rocznik 1967
19 kwietnia – rocznik 1968
20 kwietnia – rocznik 1969
21 kwietnia – rocznik 1970
22 kwietnia – rocznik 1971
23 kwietnia – rocznik 1972
24 kwietnia – rocznik 1973

wiązującymi zasadami, te dostępne są
wyłącznie dla zawodników będących
członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej bądź paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej. Pozostałe obostrzenia
pozostają bez zmian.
Tymczasem w wielu paraﬁach trwają
przygotowania do pierwszych komunii
świętych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa uroczystości zostały przełożone
na lato. W tym roku zdania wśród biskupów są podzielone. Episkopat Polski przekazał, że decyzje w sprawie organizacji pierwszych komunii mają podejmować biskupi diecezjalni. Natomiast rząd zapowiada, że dalsze ustalenia w tej sprawie będą zależały od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

USŁUGI
DENTYSTYCZNE
•
•
•
•
•

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

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH
KONTRAKTU Z NFZ
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
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

On-line z prezydentem

Władze Rudy Śląskiej wychodzą z inicjatywą spotkań z mieszkańcami, które musiały zostać zawieszone w związku z pandemią koronawirusa. Teraz będą odbywały
się one w formule on-line, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwsze takie wirtualne spotkanie odbędzie się w czwartek, 29 kwietnia o godz. 17.
Pytania, na które będzie odpowiadać prezydent miasta wraz z zastępcami, można
również przesłać e-mailem. Przypomnijmy, że do tej pory odbyło się 158 dzielnicowych spotkań z mieszkańcami. Ta forma kontaktu z rudzianami zapoczątkowana
została 10 lat temu.
– Od początku mojej prezydentury podkreślałam, że dialog z rudzianami jest dla
mnie najważniejszy, dlatego nie czekając
na koniec pandemii, chcę nawiązać do tradycji tych spotkań i zrealizować je w formule on-line – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Od ostatniego spotkania prezydent miasta z mieszkańcami minął już ponad rok.
Ubiegłoroczna wiosenna seria zakończyła
się po trzech spotkaniach. – Odwołanie
pozostałych było jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęliśmy w związku z zagrożeniem epidemicznym, które na początku
marca ubiegłego roku pojawiło się w naszym kraju. Nikt z nas nie spodziewał się,
że z takim stanem rzeczy będziemy mieli do
czynienia tak długo – wskazuje prezydent
miasta.
Wobec braku możliwości organizacji
spotkań w tradycyjnej formie, władze Rudy
Śląskiej zdecydowały się na wykorzystanie
innych
narzędzi
komunikacji
do
dialogu z mieszkańcami. Teraz o swoich
problemach będą oni mogli poinformować
za pośrednictwem transmisji on-line na oficjalnym profilu facebookowym miasta
(www.facebook.com/rudaslaska).
Zaletą organizowanych dotychczas spotkań dzielnicowych był udział nie tylko
prezydenta i wiceprezydentów resortowych, ale także urzędników oraz przedstawicieli rudzkich wodociągów, czy też
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej. Tak też będzie tym razem.
– To właśnie te osoby, realizując poszczególne zadania, mają największą wiedzę na
ich temat. Przy zgłoszeniu problemów przez
mieszkańców mogą – tam, gdzie jest to
możliwe – od razu udzielić wyjaśnienia.
Obecność fachowców z poszczególnych
wydziałów magistratu pozwala na dokład-

ne objaśnienie niektórych zawiłych procedur, którymi obciążony jest samorząd – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.
– Podczas łączenia na żywo będą udzielane odpowiedzi na pytania zadawane
w trakcie spotkania w komentarzach. Przewidujemy także możliwość przesyłania zagadnień i problemów do rozwiązania wcześniej, za pośrednictwem e-maila – wyjaśnia
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
– Dotychczas organizowane spotkania poświęcone były sprawom poszczególnych
dzielnic. Tym razem zachęcamy do zadawania pytań dotyczących całego miasta
– precyzuje.
Pytania do pierwszego spotkania, które
odbędzie się w czwartek 29 kwietnia
o godz. 17, można nadsyłać na adres
e-mailowy: prezydent@ruda-sl.pl do
19 kwietnia. Odpowiedzi na najważniejsze pytania zamieszczone zostaną także
w naszej gazecie.
Jak zapowiadają władze Rudy Śląskiej,
kwietniowe spotkanie on-line oprócz poznania największych problemów mieszkańców będzie także okazją do przekazania informacji o sytuacji finansowej miasta
oraz o najważniejszych inwestycjach, które będą w tym roku realizowane w Rudzie
Śląskiej.
Przypomnijmy, że dotychczasowe spotkania dzielnicowe z władzami miasta, odbywające się zawsze wiosną i jesienią, to
inicjatywa prezydent Grażyny Dziedzic,
która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej pory odbyło się 158 takich zebrań dzielnicowych. W sumie wzięło
w nich udział już ponad 7 tys. osób. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce 9 marca
2020 r. w Bielszowicach.
TK
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POMOC SPOŁECZNA

„Ruda Śląska – koPALnia możliwości”

Ponad 400 razy skorzystano w pierwszym kwartale tego roku z bezpłatnej łaźni w Rudzie Śląskiej,
natomiast z pralni 675 razy. Punkty te prowadzone są w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej projektu „Ruda Śląska – koPALnia możliwości”. Ponadto odbywają się działania
aktywizujące, cykliczne zajęcia świetlicowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 2,7 mln zł. Projekt finansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa już ponad rok.
„Ruda Śląska – koPALnia możliwości” to projekt, w ramach którego realizowane są trzy programy
aktywności lokalnej (PAL): dla
mieszkańców Nowego Bytomia
i Chebzia, dla mieszkańców dzielnicy Ruda oraz dla osób borykających się z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.
Pierwszy z programów prowadzony jest na osiedlu Kaufhaus,
a jego istotą jest animacja lokalnej
społeczności i ożywienie działalności osiedlowej świetlicy, która
powstała 13 lat temu w ramach
pierwszego projektu unijnego realizowanego przez MOPS. Każdy
uczestnik programu ma podpisany
kontrakt socjalny i współpracuje
z pracownikiem socjalnym oraz
lokalnymi animatorami, którzy
dwa razy w tygodniu prowadzą
spotkania świetlicowe, w tym zajęcia integracyjne i edukacyjne.
– Tematy spotkań są odpowiedzią na potrzeby uczestników. Organizowane są m.in. zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, plastyczne czy rozgrywki sportowe – wymienia Krystian Morys, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – W ramach zajęć mieszkańcy stworzyli
i pielęgnują ogród znajdujący się
przy świetlicy, która jest również
miejscem wielu spotkań okolicznościowych – dodaje. Kontynuowana
jest też współpraca z ks. Tomaszem
Koryciorzem, duszpasterzem osiedla, który od lat wspiera rozwój
lokalnej społeczności.
W ramach projektu organizowane są też wyjścia do teatru czy kina

oraz jednodniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne do miejsc atrakcyjnych pod względem turystyczno-krajoznawczym na terenie województwa śląskiego. Z kolei dla
młodzieży organizowane są treningi piłki nożnej z wykwalifikowanym trenerem. Z inicjatywy młodych zawodników powołano reprezentację osiedla i utworzono amatorską ligę ALF – Asfalciok Liga
Fusbal, która skupia coraz więcej
drużyn nie tylko z innych dzielnic,
ale również z innych miast.
– Wspólna praca i zabawa świetnie
integrują mieszkańców oraz pokazują, że warto zadbać o rozwój
osobisty, jak i estetykę otoczenia
– podsumowuje dyrektor MOPS.
– Oczywiście ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID-19 niektóre inicjatywy musiały
zostać zawieszone, a część zajęć
realizowana jest z zachowaniem
reżimu sanitarnego – dodaje.
Dużym powodzeniem wśród
mieszkańców cieszy się także
punkt pralniczy, który oferuje bezpłatne usługi prania. Punkt znajduje się przy ul. Pileckiego 23/02
i jest czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9 do 13.
Mogą z niego korzystać mieszkańcy pozbawieni możliwości utrzymania w czystości swojej odzieży,
ręczników czy bielizny pościelowej, a także osoby bezdomne. Pod
tym samym adresem działa także
łaźnia wyposażona w dwa prysznice oraz środki czystości. Korzystający mogą tam wziąć kąpiel i zostawić swoje ubranie do wyprania
i wysuszenia. Łaźnia jest czynna

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 15 i w piątek od 8
do 13 lub po wcześniejszym ustaleniu terminu. Punkty te cieszą się
niesłabnącym powodzeniem wśród
mieszkańców. W pierwszym kwartale tego roku odnotowano już ponad 400 kąpieli, a w 2020 roku
z usługi skorzystano 2 tys. razy.
Z kolei w ramach punku pralniczego w minionym kwartale wykonano 675 usług prania i suszenia,
a w całym ubiegłym roku usługę
zrealizowano prawie 2,4 tys. razy.
– Planujemy uruchomienie podobnego punktu pralniczego i łaźni
w dzielnicy Ruda – zapowiada
Krystian Morys. – Trwają prace
przygotowawcze, obejmujące zakup odpowiedniego sprzętu oraz
drobne prace adaptacyjne w tym
zakresie – mówi.
Przypomnijmy, że celem programu aktywności lokalnej jest
aktywizacja społeczno-zawodowa
uczestników, w tym poznanie sąsiadów, rozwój zainteresowań,
nabycie umiejętności ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie, np. w zakresie dyscypliny,
komunikacji interpersonalnej czy
konstruktywnego spędzania czasu
wolnego. Ważnym aspektem działań jest również nabycie kwalifikacji zawodowych, a przede
wszystkim przekonanie o skuteczności zespołowego działania na
rzecz swojego najbliższego otoczenia. Projekt „Ruda Śląska
– koPALnia możliwości” będzie
realizowany do końca grudnia
2022 roku.

AS
REKLAMA
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EKOLOGIA

„Uchwała antysmogowa” została
podjęta przez Sejmik Województwa
Śląskiego 7 kwietnia 2017 r. Nowo instalowane kotły dostarczające ciepło
do systemu centralnego ogrzewania
muszą spełniać co najmniej standard
emisyjny piątej klasy, a kominki, piece i ogrzewacze co najmniej standard
emisyjny według ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Działające już instalacje, które nie
spełniają wymogów, a ich eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września
2017 r., muszą zostać wymienione
zgodnie z terminami określonymi
w uchwale. Dla kotłów z 2006 r. i starszych czas na wymianę upływa już
31 grudnia 2021 r. Natomiast w przypadku kominków, pieców itp. termin
jest jeden – 31 grudnia 2022 r.
– Realną szansę na poprawę jakości
powietrza daje nam nie sama uchwała
antysmogowa, lecz świadomość mieszkańców oraz działania samorządów
w zakresie walki z niską emisją – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Miasto Ruda Śląska od 2014 roku prowadzi dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania ze starego,
węglowego na nowe, ekologiczne
– dodaje.
Mieszkańcy mogą wymienić źródło
ciepła na: ogrzewanie gazem, ogrzewanie olejem opałowym, ogrzewanie
energią elektryczną (kotły elektryczne, promienniki IR), ogrzewanie przy
użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego lub kotła na pellet
(spełniające wymagania piątej klasy),
podłączenie do sieci ciepłowniczej.

„Kopciuchy” muszą zniknąć!
Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 30 września.
Kwota dofinansowania wynosi do
70 proc. poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia
grzewczego lub podłączenie się do
sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej
niż 2500 zł dla jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali
mieszkalnych) nie więcej niż:
– 5000 zł w budynku do 10 lokali
mieszkalnych,
– 10000 zł w budynku od 11 do
20 lokali mieszkalnych,
– 15000 zł w budynku powyżej
20 lokali mieszkalnych.
– W latach 2018-2020 na dofinansowanie wymiany indywidualnych
źródeł ciepła miasto przeznaczyło prawie 1,3 mln zł – informuje Eugeniusz
Malinowski, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.
– Właściciele budynków jednorodzinnych korzystają również z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu „Czyste
powietrze” oraz odliczenia inwestycji
przy rozliczeniu podatki PIT w ramach
ulgi termomodernizacyjnej – dodaje.
Spółdzielnie mieszkaniowe oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej również prowadzą termomodernizacje
i zmiany systemów ogrzewania w swoich zasobach, korzystając ze środków
bezzwrotnych oraz pożyczek z WFOŚiGW.
W mieście rozwijana jest sieć ciepłownicza. Jej głównym operatorem
jest Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Infrastruktura spółki obejmuje cztery
źródła wytwarzania ciepła o łącznej
mocy zainstalowanej ponad 214 MW,
sieć ciepłowniczą o długości ponad
144 km oraz 690 węzłów cieplnych.
Ogrzewane są dzięki temu 1053 budynki mieszkalne.
Kolejne podłączenia finansowane
są przez MPGM TBS oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ostatnich trzech
latach ich inwestycje w tym zakresie,
obejmujące podłączenie do sieci kilkudziesięciu budynków, zostały dofinansowane z budżetu miasta kwotą
prawie 1,2 mln zł. Pozwoliło to na
łączną redukcję rocznej emisji pyłu
PM10 o ponad 73,6 t, a rocznej emisji
pyłu PM2,5 o ponad 61,1 t. Na lata

2021-2023 planowane jest podłączenie do sieci ponad 70 budynków,
przede wszystkim w dzielnicach Orzegów i Godula.
Plany podłączenia do sieci dotyczą
budynków przy ul. Mickiewicza 1,
Kokota 127-129-131, 133-135-137,
121-123-125, 149, Bielszowickiej 112,
Okrężnej 4, Damrota 5, Furgoła 7, 9,
Chryzantem segm. A+B, Kolbego 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Tiałowskiego
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, Czereśniowej 10, 12, 14, Damrota 5, Chorzowskiej 9, 9A, Gliwickiej 10, Huloka 3, 4,
Przelotowej 3, 3A, Plac Chopina 3, 4,
Bytomskiej 10, 16, 18, 34, 39, 41,
Młodego Górnika 2, 4, 6, Hlonda 24,
33, Królowej Jadwigi 12, 14, 16, 25,
27, 29, 31, Czapli 8, 10, 12, Warszawskiej 2, 4, 6, 8, 10, Plac Jana Pawła II 4, Wojska Polskiego 16, 18, 20,
22, 24, Kościuszki 6, 8, 10, 12 oraz
Pordzika 2, 4.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że Węglokoks Energia ZCP dostosowuje źródła ciepła do nowych norm
środowiskowych. Aktualnie realizowane są dwa strategiczne projekty.
Wyeksploatowaną węglową ciepłownię Nowy Wirek zastąpi nowe źródło
ciepła, składające się z układu wysokosprawnej kogeneracji (dwa silniki
gazowe) oraz układu kotłów gazowych, a także szeregu instalacji i urządzeń pomocniczych. Z kolei modernizacja elektrociepłowni Mikołaj pozwoli na całkowitą rezygnację ze spalania węgla. Kotły zostaną przystosowane do spalania gazu ziemnego, dodatkowo zostanie zabudowana nowa
szczytowo-rezerwowa kotłownia gazowa, składająca się z dwóch kotłów
wodnych. W efekcie tych inwestycji
zwiększy się efektywność instalacji
i zostanie ograniczona emisja substancji szkodliwych dla środowiska, w tym
dwutlenku węgla.
„Śląska uchwała antysmogowa”
określa także paliwa, których nie można stosować w kotłach, kominkach
i piecach. Są to: węgiel brunatny oraz
paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, paliwa, w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej
3 mm wynosi więcej niż 15 proc. oraz
biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.
Niestety, zdarza się, że do indywidualnych palenisk trafia wsad do tego

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych które zostaną oddane w użyczenie, znajdujących się
w rejonie ulicy: Piotra Skargi – z przeznaczeniem pod istniejące boisko sportowe.

Foto: UM Ruda Śląska

Do 31 grudnia br.
w województwie śląskim
należy wymienić kotły
systemu centralnego
ogrzewania, które nie
spełniają wymogów
„śląskiej uchwały
antysmogowej”,
a zostały wyprodukowane
w 2006 roku lub wcześniej.
Dla nieefektywnych
kominków, pieców itp.
termin ten przypada
31 grudnia 2022 r. Warto
dodać, że Ruda Śląska już od
siedmiu lat dofinansowuje
zmianę systemu ogrzewania
ze starego, węglowego na
nowe, ekologiczne.

Do końca roku powinny być wymienione kotły systemu centralnego
ogrzewania, które nie spełniają wymogów „śląskiej uchwały antysmogowej”.
nieprzeznaczony, w tym również odpady. Straż Miejska prowadzi kontrole
posesji pod tym kątem. Strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów dotyczących kontroli oraz pobierania próbek z pieca. Stwierdzenie
nieprawidłowości najczęściej kończy
się mandatem karnym, a w przypadku
skierowania sprawy do sądu – grzywną.
Kontrolowana przez strażników
jest szeroko rozumiana gospodarka
odpadami komunalnymi – nie tylko
spalanie odpadów, ale też gospodar-

ka odpadami ciekłymi oraz zgodność
deklaracji śmieciowych ze stanem
faktycznym. W 2018 r. przeprowadzono 346 kontroli (102 mandaty
karne, 24 pouczenia), w 2019 r.
– 1085 kontroli (141 mandatów karnych, 42 pouczenia), a w 2020 r.
– 509 kontroli (68 mandatów karnych, 23 pouczenia). Ubiegłoroczne
kontrole zostały decyzją wojewody
śląskiego ograniczone do niezbędnego minimum ze względu na pandemię koronawirusa.

WG
OGŁOSZENIA

•
•
•
•
•
•

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
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DOFINANSOWANIE NA SPORT

Na początku kwietnia
ogłoszone zostały
wyniki konkursu na
wsparcie klubów
i stowarzyszeń sportowych
w Rudzie Śląskiej. Na razie
rozdzielona została pula
do 30 czerwca. Miasto
przeznaczyło w tym roku
na realizację zadania ponad
milion złotych.
– Konkurs dotyczył dwóch zagadnień: sportowego szkolenia grup seniorskich – na które przeznaczono
kwotę 350 tys. zł oraz sportowego
szkolenia dzieci i młodzieży – na które
przeznaczono 700 tys. zł. Połowa środków wpisana na sportowe szkolenie
dzieci i młodzieży, to kwota związana
z utrzymaniem i wynajmem bazy sportowej – informuje Andrzej Trzciński,
naczelnik Wydziału Kultury i Kultury
Fizycznej Urząd Miasta Ruda Śląska.
– W dużym zakresie Komisja Konkursowa (...) opierała się na wiedzy własnej oraz wynikającej z treści złożonych w konkursie ofert. Oceniano potrzeby klubów związane z bazą i sprzętem sportowym, liczbę zawodników
w klubie, osiągane wyniki sportowe

Dotacje na rudzki sport rozdzielone
czy poziom, na którym określony klub
prowadzi rozgrywki – wylicza.
Jeżeli chodzi o szkolenie seniorów,
to pieniądze z dotacji mogą zostać
przeznaczone m.in. na najem obiektów i urządzeń sportowych (niezbędnych dla szkolenia i uczestnictwa w zawodach), udział w zawodach (transport, wyżywienie, noclegi, opłata startowego, obsługa medyczna), zgrupowania szkoleniowe (noclegi, wyżywienie, transport, wynajem obiektów),
opłacenie pracy szkoleniowców, stypendia dla zawodników, licencje klubowe i zawodnicze, okresowe badania
lekarskie dla zawodników, koszty sędziów, czy zakupu sprzętu sportowego.
W przypadku szkoleń dzieci i młodzieży są to koszty użytkowania
obiektów sportowych, najmu, dzierżawy obiektów i urządzeń niezbędnych
do szkolenia i uczestnictwa w zawodach oraz zakupu i naprawy sprzętu
sportowego, a także pozostałe wydatki
(podobne jak w przypadku grup seniorskich).
Dofinansowanie zostało przyznane
za pierwsze półrocze tego roku. – Termin ogłoszenia II etapu konkursu jest
uzależniony od sytuacji epidemicznej
panującej w kraju oraz sytuacji finansowej miasta – zapowiada Andrzej
Trzciński.
Joanna Oreł

Wyniki konkursu na wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sportowe szkolenie
grup seniorskich
– I etap:
Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
Ruda Śląska – 7000 zł,
Stowarzyszenie RekreacyjnoSportowe „Gwiazda” Ruda Śląska
– 50 000 zł,
Klub Sportowy „Zgoda” Ruda ŚląskaBielszowice – 34 017 zł,
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„Grunwald” Ruda Śląska – 40 000 zł,
Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska
– 37 500 zł,
Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”
Ruda Śląska – 52 000 zł,
Katolicki Parafialny Klub Sportowy
„Halemba” – 17 000 zł,
Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy
KWK „Polska Wirek” w Rudzie Śląskiej
– 15 000 zł,
Górniczy Klub Sportowy „WawelWirek” – 15 000 zł,
Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb”
– 7 000 zł,
Klub Sportowy „Rugby Club”
Ruda Śląska – 41 983 zł,
Uczniowski Klub Sportowy „Wolej”
Ruda Śląska – 6000 zł,
Rudzki Klub Sportowy „Mat”
– 1500 zł,
Ciężarowy Klub Sportowy „Slavia”
Ruda Śląska – 4000 zł,
	Zapaśniczy Klub Sportowy „Milon”
Ruda Śląska – 3000 zł,

• Sportowy Klub Jeździecki „Omega”
– 6000 zł,
• Rudzki Klub Grotołazów „Nocek”
w Rudzie Śląskiej – 2000 zł,
• Towarzystwo Lekkoatletyczne
„Pogoń” Ruda Śląska – 6000 zł,
• Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – Oddział Ruda Śląska
– 5000 zł.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sportowe szkolenie dzieci
i młodzieży – I etap:
Zapaśniczy Klub Sportowy „Slavia”
Ruda Śląska – 55 500 zł,
Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska
– 43 500 zł,
Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
Ruda Śląska – 41 000 zł,
Górniczy Klub Sportowy „WawelWirek” – 45 000 zł,
Górniczy Klub Sportowy „Urania” przy
KWK „Polska Wirek” w Rudzie Śląskiej
– 49 000 zł,
Klub Sportowy „Zgoda” Ruda ŚląskaBielszowice – 53 500 zł,
Towarzystwo Piłkarskie „Jastrząb”
– 24 000 zł,
Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska
– 32 000 zł,
Miejski Klub Sportowy „Pogoń”
Ruda Śląska – 14 500 zł,
Towarzystwo Lekkoatletyczne
„Pogoń” Ruda Śląska – 42 000 zł,
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„Grunwald” Ruda Śląska – 22 000 zł,

• Stowarzyszenie RekreacyjnoSportowe „Gwiazda” Ruda Śląska
– 34 000 zł,
• Katolicki Parafialny Klub Sportowy
„Halemba” – 30 000 zł,
• Klub Sportowy „Rugby Club”
Ruda Śląska – 13 500 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Grot”
Ruda Śląska – 35 000 zł,
• Rudzki Klub „Kyokushin Karate”
– 22 500 zł,
• Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska
– 12 000 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Manta
Kochłowice” Ruda Śląska – 27 000 zł,
• Rudzki Klub Sportowy „MAT”
– 6000 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Floret”
Ruda Śląska – 6000 zł,
• Szkółka Rekreacyjno-Sportowa
„Orlik” Ruda Śląska – 16 000 zł,
• Tenisowy Klub Sportowy „Slavia”
Ruda Śląska – 26 500 zł,
• Ciężarowy Klub Sportowy „Slavia”
Ruda Śląska – 13 000 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Śląsk”
Ruda Śląska – 3000 zł,
• Zapaśniczy Klub Sportowy „Milon”
Ruda Śląska – 4000 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka
Piłkarska” Ruda Śląska – 3000 zł,
• Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa
Sportowego Ruda Śląska – 20 500 zł,
• Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – Oddział Ruda Śląska
– 6000 zł.
REKLAMA
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LUDZIE Z PASJĄ

Tworzenie tortów to nie cukiernictwo, to więź z drugim człowiekiem

– Jak zaczęła się Pani przygoda z gotowaniem? Kiedy to właśnie cukiernictwo stało się pasją, co przerodziło się
w sposób na życie?
– Można powiedzieć, że gotowanie
mam we krwi. Wszystkie kobiety w mojej
rodzinie gotowały i robiły to bardzo dobrze. Nigdy nie kupowaliśmy ciast. Mama
zawsze robiła je sama. U jednej babci zajadałam się domowymi przetworami, u drugiej ciastami. Z wakacji na wsi wyniosłam
smak prawdziwego mleka, masła i śmietany. Wiem, co to smak owoców zerwanych
prosto z krzaka. Zawsze lubiłam gotować
i piec, ale nigdy nie myślałam, że kiedyś
będzie to moja praca. Do czasu, kiedy urodziłam córkę i dla zabicia czasu – lub raczej oderwania się od „bycia mamą” – zaczęłam piec dla znajomych. Wtedy poczułam, że pieczenie może być moim sposobem na życie. Parę lat później, po urodzeniu drugiej córki, założyłam pracownię
cukierniczą OooCiastko.
– Spośród wielu łakoci postawiła Pani
głównie na artystyczne torty. Skąd właśnie taki wybór i co daje Pani praca właśnie nad tego typu wypiekami?
– Spośród wszystkich wyrobów cukierniczych to jednak torty pozwalają mi się
spełnić kulinarnie i artystycznie. To takie

,,dwa w jednym”. Mogę wymyślać różne
smaki, połączenia i tekstury, które znajdują się wewnątrz tortu. Ale też tworzyć dekoracje i ozdoby, które widać na zewnątrz.
Torty to także sposób na to, aby uczestniczyć w małych lub dużych uroczystościach
moich klientów. To możliwość zobaczenia
zachwytu i uśmiechu małych oraz dużych
solenizantów. Tak naprawdę ta praca to
kontakt z ludźmi. Uwielbiam się z nimi
spotykać i rozmawiać.
– Słynie Pani z zamiłowania do zdrowych składników – czy i jak da się połączyć to z tworzeniem wyrobów cukierniczych, które przecież do najzdrowszych
nie należą?
– Mogę powiedzieć, że nigdy nie dałam
klientowi czegoś, czego nie dałabym swojej rodzinie. Jest to dla mnie bardzo ważne,
żeby proponowany przeze mnie produkt
był wysokiej jakości. Dlatego uważam, że
desery i ciasta mogą być zdrowe. Przede
wszystkim wszystko co robię, robię sama.
Więc dokładnie wiem, co z czego powstaje. Wiem, ile dodałam cukru, owoców,
śmietany, czekolady, mąki itd. Nie używam półproduktów. I nawet dodatek cukru
jest przeze mnie regulowany. Wbrew pozorom wcale nie używam go tak dużo. Tradycyjne ciasta wszystkim kojarzą się z ki-

logramami cukru, masła i śmietany.
A przecież tych wszystkich produktów
używamy również w słonych potrawach
i z tym nikt nie ma problemu. Oprócz ciast
tradycyjnych wykonuję również ciasta
i desery wegańskie, bezcukrowe i bezglutenowe. W tych wypiekach najczęściej stosuję zamienniki cukru, czyli ksylitol, erytrytol, słodkie daktyle, owoce i syropy.
Poza tym ilość zużytych orzechów i kasz
czyni te ciasta bardzo sytymi. Dlaczego
więc, jeśli na śniadanie zajadamy się
owsianką, to na deser nie możemy pozwolić sobie na jagielnik lub czekoladowe
brownie?
– Co przez kolejne tygodnie będzie
Pani prezentowała widzom na antenie
telewizji TVS? Jak udało się nawiązać
współpracę?
– Program w telewizji TVS to zasługa
mojej współpracy z Tomkiem Dziedzicem
z agencji Halo Media. Można powiedzieć,
że on jest „ojcem” tego projektu. Szczerze
mówiąc, ja nigdy nie widziałam siebie
w telewizji. Oglądanie swojej osoby nie
tylko na dużym ekranie, ale też na zdjęciach jest wciąż dla mnie bardzo trudne. To
taka moja terapia, żeby uwierzyć w siebie
i sięgać po marzenia. A Tomek i jego wiara
we mnie bardzo mi w tym pomagają.

– Prowadzi Pani pracownię
cukierniczą
oraz vloga, a do tego
autorski program w Telewizji
Regionalnej
TVT. Teraz zobaczyć
można Panią także
w TVS-ie. Czy mimo
natłoku tych zajęć, nadal udaje się Pani czerpać przyjemność z gotowania?
– Tak, tych projektów
jest naprawdę bardzo dużo. Pogodzenie ich z prowadzeniem domu i wychowaniem dwóch małych dziewczynek jest
bardzo ciężkie. Do tego
jeszcze staram się nie zapomnieć o moim mężu, który bardzo wierzy w sukces tych wszystkich przedsięwzięć i bardzo mnie wspiera. Czasami
faktycznie opadam z sił. Tym bardziej teraz, kiedy cała branża gastronomiczna jest
w ciężkiej sytuacji. Jednak właśnie wtedy,
kiedy przychodzi ten moment załamania,
ktoś akurat odbiera zamówione ciasto lub
tort i widzę uśmiech na jego twarzy. Albo
dostaję wiadomość z pozytywną recenzją

Foto: Agnieszka Kolon/Kolonowe

Rudzianka Elżbieta Hurek specjalizuje się w tortach artystycznych, prowadzi pracownię cukierniczą oraz vloga pod nazwą Ooo Ciastko, a do tego
słynie z zamiłowania do używania zdrowych składników, niemarnowania jedzenia i podkręcania tradycyjnych przepisów własnym twistem. Jej
programy można było do tej pory oglądać w internecie oraz w lokalnej telewizji TVT. Od 3 kwietnia rudzianka gości na antenie Telewizji TVS.

moich słodkości. I wówczas znowu odzyskuję motywację do dawania z siebie jeszcze więcej. To zajęcie przede wszystkim
daje mi kontakt z ludźmi. I chyba to jest
najważniejsze. Moi klienci – najwspanialsi. To oni są dla mnie motywacją, żeby nie
stać w miejscu, tylko wciąż sięgać po nowe.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Maszerują po zdrowie

Wyjazd
Ekipy
na zawody
do Szwecji
w listopadzie
2019 roku.

Tzw. Ekipowa Doba w Parku Śląskim w Chorzowie.
Dzięki temu kolejni członkowie przyprowadzają na zajęcia całe swoje rodziny – od
nastoletnich dzieci po osoby w wieku senioralnym. – Dajemy możliwości i zachęcamy do ruchu, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku. Każda osoba, która przychodzi do nas nawet z bardzo ograniczonymi możliwościami, jeżeli chodzi o kondycję, trafia pod opiekę trenera. Poza tym
ustaliliśmy cykl treningowy – co ok. 2 km
grupa zatrzymuje się na odpoczynek i uzupełnienie płynów, a reszta może do niej
dołączyć. Nasz trening to zwykle 10 km
w formie dwóch okrążeń po 5 km. Dlatego,
jeżeli ktoś uzna, że nie da rady iść dalej,
może zakończyć marsz po jednej pętli
– wyjaśnia Adam Tkocz.
Co taki trening daje pasjonatom nordic
walking? Lepszą kondycję, utratę zbęd-

nych kilometrów, poprawę wydolności
oraz odporności organizmu. – U wielu
osób, które miały bardzo złą kondycję,
nastąpiła tak znaczna poprawa, że dziś
podczas organizacji tzw. Ekipowej Doby
w ciągu 24 godzin część osób robi nawet
po 80 kilometrów. Poza tym oprócz regularnych treningów w poniedziałki i środę
wprowadziliśmy treningi biegowe, sobotnie treningi poranne oraz niedzielne
morsowanie – mówi prezes Ekipy Na Kijach. – To oznacza, że każdy chętny może
spotykać z nami się aż pięć razy w tygodniu, więc efekty, jeżeli chodzi o wpływ
aktywności na kondycję, będą szybko widoczne – dodaje.
Treningi nordic walking dały wielu osobom także to, że dziś uprawiają oni m.in.
pieszą turystyką górską, czy też kajakar-

Foto: arch. prywatne

my uczestników prawidłowych zasad nordic walking. Cechą naszej grupy jest to, że
nigdy nie rezygnujemy z treningów. Odbywają się one bez względu na porę roku
i pogodę, dzięki czemu udaje nam się budować systematyczność – dodaje.
Poza cyklicznymi treningami Ekipa Na
Kijach miała okazję uczestniczyć w licznych zawodach. – Zdobyliśmy m.in. trofea
za najliczniejszą drużynę nordic walking.
Poza tym grupa uczestniczyła w Panewnickim Biegu Dzika, Gliwickiej Parkowej
Prowokacji Biegowej oraz naszym Biegu
Wiewiórki – wylicza Alicja Tkocz, współzałożycielka grupy.
Prócz ducha sportowego, Ekipie Na Kijach towarzyszy przyjacielska atmosfera.

Foto: arch. prywatne

Historia powstania grupy ma swój początek w 2016 roku podczas przygotowań
do Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Zajęcia oraz sam bieg wprawdzie zakończyły się, ale zapał pozostał. – Szkoda
nam było zmarnować wspólną energię, bo
ludzie mieli ochotę dalej uprawiać nordic
walking. Dlatego zaczęliśmy organizować
cykliczne treningi. Frekwencja utrzymywała się na dobrym poziomie, więc w 2017
roku oficjalnie założyliśmy naszą grupę
– mówi Adam Tkocz, założyciel i prezes
Ekipy Na Kijach. – Na początku korzystaliśmy ze wsparcia i wiedzy jednego instruktora nordic walking. Później ja również zrobiłem kurs instruktorski. Dzięki temu świadomie prowadzimy zajęcia i uczy-

Foto: arch. prywatne

Cztery lata temu w grupie pasjonatów nordic walking, którzy uczestniczyli
w Rudzkim Półmaratonie Industrialnym, zrodziła się idea utworzenia Ekipy
Na Kijach, czyli osób lubiących aktywnie spędzać czas. Swoją energią zarażają innych i zachęcają do wyjścia z domu. Członkowie ekipy spotykają się na
treningach minimum dwa razy w tygodniu, a oprócz tego uczestniczą m.in.
w akcjach charytatywnych.

Członkowie grupy spotykają się
także w ramach pieszych wycieczek
np. do zamku w Chudowie.
stwo. – Zawsze na początek polecam właśnie nordic walking jako wstęp do większej
aktywności. Osoby, którym po pewnym
czasie to nie wystarcza, rozpoczynają przygodę z innymi sportami – podkreśla Adam
Tkocz.
Oprócz tego Ekipa Na Kijach corocznie
uczestniczy w finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz w biegach i marszach charytatywnych. Pasjonaci nordic
walking włączyli się także w szereg imprez i spotkań w mieście – chodzi m.in.
o Ogrody Śniadaniowe przy Miejskim
Centrum Kultury, czy festyn „Ruda na
sportowo” na Górze Antonia. – W tej chwili przygotowujemy się do akcji sprzątania
lasów, prawdopodobnie przeprowadzimy
ją w drugiej połowie maja – zapowiada
Alicja Tkocz.
Joanna Oreł
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Tel. 607-468-787
Baran – Zadbaj o higieniczny
tryb życia. Życie nocne i używki odbiją się na Twoim zdrowiu.
Koniecznie zmień nawyki.
Byk – Sukces w biznesie. Decyzja, którą podjąłeś, była bardzo ryzykowna, ale opłacało
się. Teraz możesz inwestować.
Bliźnięta – Poczujesz się wykorzystany przez rodzinę. Tylko Twoja konsekwencja może
doprowadzić do tego, że to
zrozumieją.
Rak – Długo oszczędzałeś
i wreszcie będziesz mógł
spełnić swoją zachciankę.
W pracy znaczna poprawa
i awans.
Lew – Wiadomość o chorobie
bliskiej osoby wytrąci Cię
z równowagi. Będziesz musiał
stawić temu czoła i wspierać
bliskich.
Panna – Zmiana w pracy.
Możesz spodziewać się awansu lub nowej intratnej propozycji. Przemyśl to, zanim podejmiesz decyzję.
Waga – W tym tygodniu możesz zostać tytanem pracy, ale
uważaj na siebie, abyś nie
wpadła w pracoholizm.
Skorpion – Będzie to okres
zmian. Boisz się ich, ale musisz je zaakceptować, bo tylko
wtedy uśmiech zagości na
Twojej twarzy.
Strzelec – W tym tygodniu
możesz liczyć na dobre ﬁnanse – dodatkowe pieniądze,
a może nawet zmienisz samochód na nowy.
Koziorożec – Będzie się działo. Otwórz się na nowy, trwały
związek. W stałych związkach
może iskrzyć, wskazana rozwaga.
Wodnik – Wiele wydarzeń
w rodzinie, spotkań i ciekawych rozmów. Szczęście będzie sprzyjało najbliższym,
Tobie również.
Ryby – Na brak pieniędzy nie
będziesz narzekać, możesz inwestować i robić przemyślane
zakupy. Weź urlop i zaszalej.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – drzazga, 5 – kupalnik
górski, 8 – błękit, 9 – manekin, 11 – dopływ Jeniseju, 12 – piorun, 15 – mata japońska, 17 – katolicka księga liturgiczna,
20 – miasto w Japonii, 21 – liliput,
24 – mit. rzym. bóstwo o 2 lub 4 twarzach,
25 – dawna nazwa miasta Kujbyszew,
28 – masa serowa na bryndzę, 29 – tojad,
32 – północnoamerykański kuzyn zająca,
33 – jedn. wartościowy rodnik, 36 – grubianin, 39 – cietrzew w okresie godów,
42 – szabla japońska, 43 – chałka, pleciona
bułka, 45 – ostre marynaty warzywne,
46 – tkanina ścienna, 47 – odzienie.
PIONOWO: 1 – muzułmański podatek, 2 – kryty pomost statku, 3 – niepokój,
larum, 4 – szmer, 5 – hodowca bydła
w Mongolii, 6 – leń, próżniak, 7 – niejedna
w talii, 10 – kłamca, 13 – potoczna nazwa
roślin zielnych, 14 – dwukołowa taczka,
16 – skrót na receptach, 17 – przywidzenie, urojenie, 18 – imię męskie, 19 – dawna miara pojemności ciał sypkich, 21 – kiesa, trzos, 22 – świt, 23 – pociąg z woj-

skiem, 26 – lanie, 27 – rabin, 30 – czekan,
nadziak, 31 – gatunek wierzby, 34 – rzeka
we Francji, 35 – ojczyzna Odyseusza,
37 – ugoda spadkobierców, 38 – podzwrotnikowe pnącze, 40 – narzuta, 41 – wyżywienie, 44 – ukryta granica ogrodu.
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Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„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
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia
konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki
„WR 11” zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod
nr 889-771-365 – Marka Rudka. Prawidłowe hasło: „Myśli cenią spokój”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma
również książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
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OGŁOSZENIA

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: Sudeckiej, Wierzbowej,
Sadowej, Pasiecznej,
Partyzantów,
– z przeznaczeniem pod
ogródki rekreacyjne,
Pawłowskiej, Kingi, Węzłowej
– z przeznaczeniem pod
uprawy rolne,
Oświęcimskiej-Jacka
– z przeznaczeniem pod kiosk.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości,
które zostaną oddane
w dzierżawę z przeznaczeniem
pod uprawy rolne w rej.
ul. Szczęść Boże.

SIATKÓWKA

Wielkie
emocje
w Halembie

ZAPASY

Sześć medali dla Slavii

KPKS H������
– AZS C���������� 1:3
Siatkarki KPKS-u Halemba przegrały w meczu ﬁnałowym z AZS-em
Częstochową wynikiem 1:3. Mimo
tego już wcześniej zapewniły sobie
awans do I Śląskiej Ligi Siatkówki.
Emocjonujący mecz odbył się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie.
W sobotę (10.04) w Rudzie Śląskiej spotkały się dwie najlepsze drużyny sezonu II Śląskiej Ligi
Siatkówki. Obydwa zespoły wygrały
pewnie mecze półﬁnałowe i zameldowały się w ﬁnale. Mecz ﬁnałowy został rozegrany na boisku w hali
MOSiR w Halembie po rundzie zasadniczej.
Zawodniczki obu drużyn grały na
wysokim poziomie, jednak ostatnie
wygrane KPKS-u najwyraźniej zmobilizowały zawodniczki z Częstochowy do walki. I tak wygrały one pierwszego i drugiego seta, a w trzeciej
partii prowadziły już 4:0. Mimo tego
KPKS Halemba wygrał trzeciego seta
i zmniejszył straty na 1:2. Ostatecznie
AZS Częstochowa po zaciętej końcówce wygrał seta 25:23 i cały mecz
wynikiem 3:1. Częstochowskie siatkarki mogły więc cieszyć się z mistrzostwa II Śląskiej Ligi Siatkówki
i awansu do I Śląskiej Ligi Siatkówki.
AL

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

WRÓŻKA
JADZIA
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Zapaśniczki mogą pochwalić się kolejnymi medalami.
Na zdjęciu z trenerami – Elżbietą i Markiem Garmulewiczami.
To był rewelacyjny start. Aż sześć
medali wywalczyły zawodniczki Slavii podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-23 i Juniorek U-20
w zapasach kobiet, które odbyły się
w Chełmie. – Trwa bardzo trudny
i nieprzewidywalny sezon startowy.
Organizatorzy „stają na głowie”, żeby
rozegrać zaplanowane w kalendarzu
zawody. Raz się to udaje, raz nie. Tym
razem organizatorom udało się przeprowadzić zawody, a zawodniczki Slavii, jak to często bywa ostatnimi czasy,
nie zawiodły – mówi Tomasz Gaczyński, trener ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
Do Chełma pojechało osiem zawodniczek z Rudy Śląskiej. Sześć z nich

wróciło z medalami, a dwie zajęły piąte miejsca. Mistrzyniami Polski juniorek zostały Paulina Danisz (62 kg)
i Patrycja Słomska (68 kg). Srebrny
medal Młodzieżowych Mistrzostw
Polski wywalczyła z kolei Dominika
Kulwicka (57 kg), a medale brązowe
przypadły w udziale juniorkom Klaudii Czyzio (50 kg) i Jagodzie Dziubińskiej (55 kg) oraz występującej w kategorii młodzieżowca Kamili Kulwickiej (68 kg). Piąte miejsca zdobyły
Emilia Pisula (50 kg) i Wiktoria Gregorczyk (53 kg). W klasyﬁkacji klubowej Mistrzostw Polski Juniorek Slavia
uplasowała się na wysokim, drugim
miejscu.
AL

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36.
Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor
techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch 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

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch 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 są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1. 717 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5068/319 o powierzchni 566 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów), i 5077/319 o powierzchni 151 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2. 624 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5072/319 o powierzchni 427 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów), i 5080/319 o powierzchni 197 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4
(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 wynoszącym 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 stanowią 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 komunikacyjny. 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 działek nr 5068/319 i 5077/319 – 153.000,00 zł,
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 137.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2021 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 11.05.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działek nr 5068/319 i 5077/319 – 7.700,00 zł,
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 6.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki 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.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka,
obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1. 606 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5093/318 o powierzchni 571 m2, użytki: „Ls-IV, Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5084/319 o powierzchni 35 m2, użytki: „Lz-IV, Ps-IV”, KW nr
GL1S/00028660/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2. 587 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5091/318 o powierzchni 36 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów), i 5081/319 o powierzchni 551 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4
(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 wynoszącym 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 stanowią 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 komunikacyjny. 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 działek nr 5093/318 i 5084/319 – 132.000,00 zł,
– dla działek nr 5091/318 i 5081/319 – 131.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2021 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 13.05.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działek nr 5093/318 i 5084/319 – 6.600,00 zł,
– dla działek nr 5091/318 i 5081/319 – 6.600,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki 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.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

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
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

Serdecznie podziękowania
za okazane wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Czesławy Kulas
składają
synowie z rodzinami
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

ogłasza I przetarg nieograniczony ofertowy
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu
użytkowego w Rudzie Śląskiej 9, ul. Pokoju 14
o powierzchni 358,00, działka 1838/218,
KW nr GL1S/00006493/2,
ułamkowy udział w nieruchomości 0,30217.
Wysokość wadium zł + koszty przetargu 31.937,00 + 123,00, kwota wywoławcza 319.370,00 – poniżej parteru w pawilonie 2-kondygnacyjnym wolnostojącym.
Istnieje także możliwość wynajmu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu
może nastąpić po zakończeniu procedury przetargowej dot. zbycia ww. lokalu.
Warunki uczestniczenia w przetargu i szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój nr 118 i 100, telefon 32 248-24-11, wew.
311 lub 267.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2,
Solidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2,
M-4, inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Do wynajęcia komfortowa kawalerka w Goduli. Tel. 503-604-848.

MOTORYZACJA

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.

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

Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516516-611. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów. Szybko, sprawnie i skutecznie!
Tel. 519-639-121.

Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego). Szukam
kogoś do dobrego interesu – tel. 502687-301.

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

Godula, 1-pok, 35 m2, 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Zatrudnie opiekunki do
w Niemczech. Tel. 781-989-873.

pracy

Zatrudnię mężczyznę do pracy ﬁzycznej 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 zatrudni pracowników produkcyjnych.
Zatrudnienie na umowę o pracę oraz
umowę zlecenie. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny 32 27752-29.
Zatrudnię panią – wykształcenie
wyższe wiek ok. 30 lat do pracy w biurze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać
na adres biuro@hofman-dompogrzebowy.pl.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki
– kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

NIERUCHOMOŚCI

Działki Ruda Śląska, Mikołów
– sprzedam, www.ANEL.pl. Tel. 502-052885.

PRACA

Kupię kamienice całość lub udziały.
Tel. 797-299-422.

Remonty. Tel. 607-219-491.

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

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

OGŁOSZENIE | 14.04.2021

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215):
•

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Kopalnianej.

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

informuje, że posiada do wynajęcia lub nabycia
od zaraz lokale użytkowe + boksy handlowe
wymienione w wykazie.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.
com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój nr 118) w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

RATY
0%
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 paraﬁalny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

w w w. k a m i e n i a r s t wo. s l a s k . p l | t e l . 5 0 1 - 3 0 3 - 6 2 8 , 5 0 7 - 0 9 0 - 2 4 1
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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 niezabudowane 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 zagospodarowania 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 postępowania 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 terminie 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.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Głównej o oznaczeniu geodezyjnym: 3768/208, 3779/208, 3772/208, 3773/208,
3774/208, 3775/208, 3777/208, 3778/208, 3780/208, 3781/208, 3783/208,
3784/208, 3785/208, 3769/208, 3787/208, k.m.4, obręb Bielszowice, zabudowanej budynkami,
obiektami i infrastrukturą szpitala miejskiego, przeznaczonej do zbycia poprzez wniesienie
jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
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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 nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są trzy niezabudowane 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 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 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 stanowią tereny 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.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie posiadają 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 rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska , Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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