
Mniej za „eneskę”
o 15 mln zł

ISSN 1232-0560
21 kwietnia 2021 r. (środa) numer 15/1467

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 

do 25.04 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

Powstają dwa 
punkty szczepień
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Więcej na str. 4

Strzelanina 
w Bykowinie. 

Nie żyje 36-latek

Jak załatwić 
sprawę w USC?

Więcej na str. 3

Stracili dach 
nad głową

Więcej na str. 5

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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Więcej na str. 6
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OGŁOSZENIA

Pierwszy 
z punktów 

powszechnych 
szczepień 

będzie 
w Szpitalu 
Miejskim 

w Bielszowicach, 
drugi 

utworzony 
zostanie 

w hali MOSiR 
przy ul. Hallera.

KORONAWIRUS

Dzieci wracają 
do żłobków i przedszkoli

Otwarcie żłobków i przedszkoli, przedłużenie pozostałych obostrzeń 
o kolejny tydzień, z wyjątkiem hoteli, które mają być zamknięte do 
3 maja. To główne zmiany w obostrzeniach związanych z epidemią koro-
nawirusa, które w ubiegłym tygodniu przedstawił rząd. Ponadto od tego 
poniedziałku możliwe jest uprawianie sportu w obiektach sportowych 
na świeżym powietrzu.

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

SZCZEPIENIA

Ruda Śląska przygotowuje się
na masowe szczepienia

W Rudzie Śląskiej powstaną dwa powszechne punkty szczepień przeciw COVID-19. Jeden z nich uruchomiony zo-
stanie przy Szpitalu Miejskim w Bielszowicach, a drugi w hali MOSiR przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu. „Zielone 
światło” na ich organizację dał Narodowy Fundusz Zdrowia. Punkty na przyjęcie dostaw szczepionek prawdopo-
dobnie mają być gotowe do 25 kwietnia. Dzięki nim będzie można wykonać w naszym mieście dodatkowo nawet 
do 2400 szczepień dziennie.

– Apogeum trzeciej fali, jeżeli chodzi 
o liczbę zachorowań, mieliśmy w po-
przednich tygodniach. Natomiast teraz 
ta fala przetacza się przez szpitale. Ma-
my ok. 34. tys. zajętych łóżek na ok. 46 
tys. dostępnych w całym systemie opieki 
zdrowotnej. Ponadto pod respiratorami 
leczonych jest ok. 3,5 tys. pacjentów na 
ok. 4,5 tys. dostępnych łóżek respiratoro-
wych. Mamy więc pewien bufor bezpie-
czeństwa – mówił podczas środowej 
(14.04) konferencji prasowej minister 
zdrowia, Adam Niedzielski. Jak tłuma-
czył, to właśnie obłożenie łóżek i respi-
ratorów jest głównym kryterium decy-
zyjnym, jeżeli chodzi o znoszenie ob-
ostrzeń.

Największa zmiana to otwarcie od po-
niedziałku (19.04) żłobków i przedszkoli 
(dla wszystkich dzieci). Ponadto od 
19 kwietnia możliwe jest uczestnictwo 
dzieci i młodzieży we współzawodnic-
twie sportowym prowadzonym przez 
odpowiedni polski związek sportowy 
oraz uprawianie sportu w obiektach 
sportowych na świeżym powietrzu (przy 
zachowaniu limitu 25 osób). Natomiast 
działalność pozostałych obiektów spor-
towych (hal, krytych boisk itd.) nadal 
jest ograniczona wyłącznie do sportu za-
wodowego.

Pozostałe obostrzenia zostały prze-
dłużone do 25 kwietnia:

Kościoły – limit: 1 osoba na 20 m kw.,• 
Zamknięte salony kosmetyczne i fry-• 
zjerskie,
Zamknięte galerie handlowe (z wyjąt-• 
kiem m.in. sklepów spożywczych, ap-
tek, salonów prasowych, księgarni),
Wielkopowierzchniowe sklepy meblo-• 
we i budowlane o powierzchni powyżej 
2000 m kw. także pozostają zamknięte,
W placówkach handlowych, na targu • 
lub poczcie obowiązują limity osób 
– 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.,
Uczniowie wszystkich klas szkół pod-• 
stawowych i szkół ponadpodstawowych 
uczą się zdalnie,
Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea • 
i galerie sztuki.
Wyjątek dotyczy hoteli i innych miejsc 

noclegowych – te zgodnie z decyzją rządu 
mają pozostać zamknięte do 3 maja, co 
w praktyce oznacza brak możliwości wy-
jazdów na majówkę w tym roku. Wyjąt-
kiem są m.in. hotele robotnicze, a także 
noclegi świadczone w ramach niektórych 
podróży służbowych – np. medyków, kie-
rowców wykonujących transport drogowy 
czy żołnierzy. Joanna Oreł

Każdy z dwóch Punktów Szczepień Po-
wszechnych (PSP), które powstaną w Ru-
dzie Śląskiej, będzie w stanie zrealizować 
od 500 do 1200 szczepień dziennie. 
– Oznacza to, że w przypadku zapewnie-
nia stałych dostaw szczepionek, każdego 
dnia będziemy mogli wykonać nawet 2400 
szczepień. W ten sposób możliwości za-
szczepienia naszych mieszkańców znacz-
nie się zwiększą. Jednak i tak kluczową 
rolę odgrywać będzie dostęp do samych 
szczepionek, tu uzależnieni będziemy od 
dostaw z rządowej Agencji Rezerw Mate-
riałowych – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Zgodnie z przygotowanym przez stronę 
rządową harmonogramem, na zaszczepie-
nie pierwszych osób w nowych punktach 
miasto powinno być gotowe do 25 kwiet-
nia. – Oczywiście wszystko będzie uzależ-
nione od dostępności samych szczepionek. 
Do tego czasu oba te miejsca muszą zostać 
odpowiednio dostosowane. Chodzi tu 
o wydzielenie odpowiednich przestrzeni 
w tych lokalizacjach oraz wyposażenie ich 
w niezbędny sprzęt. To także wyznaczenie 
zespołów szczepiących oraz ich przeszko-
lenie – wylicza wiceprezydent Anna Krzy-
steczko. – Musimy się także przygotować 
pod kątem logistycznym w zakresie odbio-
ru i przechowywania szczepionek. W tej 
kwestii, jak i wszystkich działań związa-

nych z organizacją tych punktów, ściśle 
współpracujemy z naszym szpitalem – do-
daje.

Przed rozpoczęciem działalności punk-
tów, ich weryfi kację w zakresie spełnienia 
wszystkich niezbędnych wymogów prze-
prowadzi NFZ oraz służby sanitarne.

PSP są elementem Narodowego Pro-
gramu Szczepień. Według założeń doce-
lowo w każdym powiecie (lub mieście na 
prawach powiatu) powinny być co naj-
mniej dwa takie punkty. Jeden prowadzo-
ny ma być przez tzw. podmiot wykonują-
cy działalność leczniczą (PWDL), zwany 
też populacyjnym punktem szczepień. 
W Rudzie Śląskiej jest to Szpital Miejski. 

Drugi, jako element sieci koordynowanej 
przez wojewodów, organizowany ma być 
od podstaw przez samorządy we współ-
pracy z wybranym PWDL oraz w porozu-
mieniu z NFZ. Każdy z tych punktów 
w przypadku miast powyżej 50 tys. miesz-
kańców powinien też być w stanie zreali-
zować przynajmniej 500 dawek szcze-
pionki dziennie.

Przypomnijmy, że już teraz w Rudzie 
Śląskiej działa 18 punktów stacjonarnych 
oraz jeden mobilny, które w ostatnich 
dniach obsługują nawet kilkuset pacjen-
tów na dobę. Do tej pory wykonały one 
już łącznie blisko 30 000 szczepień, w tym 
ponad 6700 drugą dawką. TK

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka



URZĄD MIASTA
3www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 21.04.2021

Część 
spraw 
nadal 

należy 
załatwić 

osobiście 
w USC. Fo

to
: U

M
 R

ud
a 

Śl
ąs

ka

REKLAMA

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego?Ryzyko zakażenia 
koronawirusem 
spowodowało konieczność 
ograniczenia kontaktów 
społecznych, a co za tym 
idzie zmiany w organizacji 
pracy m.in. Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rudzie Śląskiej. 
Obecnie większość spraw 
z zakresu USC załatwianych 
jest bez kontaktu 
z urzędnikiem poprzez 
komunikację elektroniczną, 
skrzynkę podawczą czy 
tradycyjną pocztę. Sprawy, 
które trzeba załatwić 
osobiście, realizowane 
są po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu 
terminu.

Zgłoszenie zgonu
Termin wizyty należy umówić tele-

fonicznie (nr 32 244-90-15). Do zgło-
szenia zgonu stawia się wyłącznie jed-
na osoba – członek najbliższej rodziny 
(współmałżonek, dzieci, wnuki, ro-
dzeństwo, rodzice).

Narodziny dziecka
Zgłoszenia narodzin należy doko-

nać przez platformę ePUAP. W przy-
padku, gdy ktoś nie posiada profilu 
zaufanego, jego założenie jest możli-
we poprzez stronę www.epuap.gov.pl. 
Na zgłoszenie urodzenia żywego no-
worodka rodzice/opiekunowie prawni 
mają 21 dni. W przypadku urodzenia 
martwego noworodka ustawowy ter-
min zgłoszenia urodzenia wynosi 
trzy dni. W tym wypadku zgłoszenia 
można dokonać również osobiście po 
wcześniejszym umówieniu terminu 
telefonicznie (32 244-90-15). Uznanie 

ojcostwa wymaga osobistego stawien-
nictwa po wcześniejszym umówieniu 
terminu telefonicznie (32 244-90-15).

Śluby
Przyjmowanie par do ślubu cywil-

nego, wyznaniowego i za granicą RP 
odbywa się we wcześniej umówio-
nych terminach  (tel. 32 244-90-13, 
32 244-90-16, 32 244-90-17). Przypo-
minamy, że od 30 października 2020 r. 
w ceremonii ślubnej może wziąć 
udział, oprócz zawierających małżeń-
stwo, tylko dwóch świadków. Razem 
z urzędnikiem to pięć osób. Wszystkie 
osoby są nadal zobowiązane do zasła-
niania ust i nosa w czasie trwania uro-
czystości.

Odpisy aktów stanu cywilnego  
i zaświadczenia

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz 
zaświadczenia o stanie cywilnym wy-
dawane są na wnioski przesyłane 
pocztą tradycyjną, przez platformę 
ePUAP lub składane do tymczasowej 
skrzynki podawczej na parterze bu-
dynku USC przy ul. Niedurnego 46. 
Do wniosku należy dołączyć potwier-
dzenie dokonania opłaty skarbowej.

Inne
Sprostowania, uzupełnienia, trans-

krypcje aktów stanu cywilnego oraz 
zmiany imion i nazwisk dokonywane 
są na podstawie wniosków przesła-
nych pocztą tradycyjną (z odpowied-
nią opłatą skarbową) lub podczas oso-
bistej wizyty, po wcześniejszym tele-
fonicznym uzgodnieniu terminu  
(tel. 32 244-90-17, 32 244-90-16, 
32 244-90-13).

Opłaty skarbowe
22 zł – opłata skarbowa za wydanie • 
odpisu skróconego, wielojęzycznego,
33 zł – opłata skarbowa za wydanie • 
odpisu zupełnego,
24 zł – opłata skarbowa za wydanie • 
zaświadczenia o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w rejestrze stanu 
cywilnego danych dotyczących wska-

zanej osoby,
38 zł – opłata skarbowa za zaświad-• 
czenie o stanie cywilnym,
38 zł – opłata za wydanie zaświadcze-• 
nia stwierdzającego możliwość za-
warcia małżeństwa poza granicami 
kraju,
39 zł – opłata skarbowa za wydanie • 
zupełnego odpisu aktu po jego spro-
stowaniu lub uzupełnieniu,
50 zł – opłata skarbowa za wydanie • 
zupełnego odpisu aktu transkrybowa-
nego,
37 zł – opłata skarbowa za wydanie • 
decyzji w sprawie zmiany imienia lub 
nazwiska.

Elektroniczny odpis aktu  
stanu cywilnego

Od kwietnia 2020 r. o odpis można 
zawnioskować przez Internet i otrzymać 
go w wersji elektronicznej. W praktyce 
oznacza to, że dokument generowany 
jest bezpośrednio z Systemu Rejestrów 
Państwowych (SRP), a następnie prze-
syłany na skrzynkę e-mail wnioskodaw-
cy, bez zaangażowania urzędnika. 
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego 
można złożyć za pomocą portalu gov.pl. 
Potrzebne do tego jest posiadanie profi-

lu zaufanego lub e-dowodu wraz z czyt-
nikiem i potwierdzonym profilem za-
ufanym. Uzyskany w ten sposób odpis 
ma moc prawną tylko w wersji elektro-
nicznej. Nie należy go drukować, tylko 
przekazywać w otrzymanej postaci. 
Wydruk nie ma mocy prawnej. Automa-
tyczny odpis zawiera podpis kwalifiko-
wany potwierdzający autentyczność 
odpisu.

Wydanie dokumentu w formie elek-
tronicznej jest możliwe przy spełnieniu 
kilku warunków:

wnioskowany odpis aktu musi doty-• 
czyć wnioskodawcy, jego dzieci, 
małżonka lub rodziców,
system – w trakcie wypełniania wnio-• 
sku – musi potwierdzić, że możliwe 
jest automatyczne wydanie odpisu, 
czyli czy akt jest zdigitalizowany, 
jawny i bez założonej blokady wyda-
wania.
Jeśli system nie wyda odpisu auto-

matycznie, to wnioskodawca i tak go 
otrzyma w terminie nieco później-
szym z Urzędu Stanu Cywilnego, któ-
ry przechowuje dany akt. Opłatę za 
odpis należy zrealizować elektronicz-
nie.

W Systemie Rejestrów Państwowych 
(SRP) obowiązkowo rejestrowane są 
akty od 2015 roku i ich odpisy są do-
stępne od ręki. – Na bieżąco wprowa-
dzane do systemu są też  starsze akty 
stanu cywilnego. Kontynuujemy rów-
nież proces parentyzacji, czyli tworze-
nia w systemie jednoznacznej relacji 
rodzic – dziecko. Prosimy o cierpliwość, 
robimy to stopniowo – wyjaśnia Joanna 
Michalska-Mol, kierownik USC w Ru-
dzie Śląskiej.

Formularze
Formularze do spraw prowadzonych 

przez Urząd Stanu Cywilnego znajdują 
się w Biuletyn Informacji Publicznej 
miasta: https://rudaslaska.bip.info.pl/
Menu przedmiotowe/Jak załatwić spra-
wę/Urząd Stanu Cywilnego.

USC w liczbach
W 2020 roku w Rudzie Śląskiej uro-

dziło się i zostało zarejestrowanych 
blisko 2,2 tys. dzieci, w tym 1043 
dziewczynek i 1111 chłopców. Ponadto 
Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 
478 małżeństw oraz 1760 zgonów. 
Tych drugich było aż o 269 więcej niż 
w 2019 roku.

 IM
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OGŁOSZENIA

95 mln zł – to najniższa 
cena, jaką udało się 
osiągnąć w aukcji na 
wykonanie kolejnego 
odcinka trasy N-S 
w Rudzie Śląskiej, 
który ma przebiegać 
od ul. Kokota do 
ul. Bielszowickiej. 
Osiągnięta w ten sposób 
wartość zamówienia jest 
niższa o ok. 15 mln zł 
od pierwotnie złożonej 
oferty. – „Piłka jest nadal 
w grze”, bo postępowanie 
nie jest zakończone. 
Teraz firma będzie 
musiała zaktualizować 
swój kosztorys i na tej 
podstawie będziemy 
badać ofertę  
– informuje prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Kosztorysowa wartość zamówienia 
to 113 mln zł. – W postępowaniu  na 
ten  odcinek  trasy N-S wpłynęło  dzie-
więć ofert. Jedna z nich została odrzu-
cona na etapie badania złożonych do-
kumentów, jeszcze przed aukcją. Pozo-
stałych  ośmiu  wykonawców  zostało 
zaproszonych do aukcji elektronicznej. 
Ostatecznie  aktywny  udział  wzięło  
w niej sześciu oferentów, a dwóch nie 
składało postąpień – tłumaczy proce-
durę wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– W wyniku zakończenia aukcji, a na-
stępnie odrzucenia jednej z ofert z po-

wodu rażąco niskiej ceny, obecnie naj-
niższą  cenę w  postępowaniu  zapropo-
nowało  Przedsiębiorstwo  Budowy 
Dróg  DROGOPOL-ZW  (95  mln  zł), 
następna w kolejności jest oferta spółki 
SKANSKA (ok. 95,9 mln zł) – dodaje.

Co ciekawe „rozstrzał” postąpień 
był bardzo rozległy. Wykonawcy 
w trakcie aukcji obniżyli wartość swo-
ich ofert od kilku do nawet ponad 
77 mln zł. Procentowo wartości te 
od pierwotnych cen różnią się z kolei 
od 8 do ponad 40 proc.

Aukcja elektroniczna to dodatkowy 
etap postępowania przewidziany przez 
Prawo zamówień publicznych. – Takie 
rozwiązanie zostało zastosowane przez 
nas  po  raz  pierwszy. W  aukcji mogli 
wziąć udział wykonawcy, których ofer-
ty nie zostały odrzucone podczas ana-
lizy  formalnej – mówi wiceprezydent 
Mejer. 

Postępowanie zostało przeprowa-
dzone na specjalnej platformie, umoż-
liwiającej oferentom reagowanie 
w czasie rzeczywistym na aktualną 
ocenę ofert. Przed aukcją wykonaw-
com przekazane zostały m.in. zasady 
zgłaszania postąpień oraz formuła ma-
tematyczna, służąca do automatyczne-
go tworzenia klasyfikacji. Wykonaw-
cy mieli także możliwość próbnego 
złożenia postąpień w aukcji testowej.

Przypomnijmy, że do pełnego połą-
czenia trasą N-S autostrady A4 i Dro-
gowej Trasy Średnicowej konieczna 
jest jeszcze budowa odcinka od ul. Ko-
kota do łącznika z autostradą w ciągu 
ul. 1 Maja. To duża i kosztowna inwe-
stycja, dlatego została podzielona na 
dwa zadania. Rozstrzygnięte postępo-
wanie dotyczy pierwszego z nich. 

–  Przedsięwzięcie  obejmuje  odcinek 
od  ul.  Kokota  do  ul.  Bielszowickiej 
wraz  z węzłem,  przebudowę  ul.  Biel-
szowickiej od wspomnianego węzła do 
ul.  1  Maja,  rondo  na  skrzyżowaniu 
tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Ma-
ja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora 
– wylicza wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

W ten sposób wybudowany zosta-
nie odcinek trasy N-S o długości pra-
wie 1 km wraz z całą infrastrukturą 
towarzyszącą. –  Węzeł  łączący  trasę 
z  ul.  Bielszowicką  będzie  dwupozio-
mowy,  a  rondo  na  skrzyżowaniu 
ul. 1 Maja  i ul. Bielszowickiej będzie 
miało formę turbinową. Przebudowa-
ne  zostaną  wloty  dróg  poprzecznych 
do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojaz-
dowe do obsługi infrastruktury, chod-
niki,  ścieżki  rowerowe  oraz  elementy 
systemu odwodnienia – mówi Renata 
Krusz, zastępca naczelnika Wydziału 
Dróg i Mostów UM. Przewidziano 
również przebudowę obiektów inży-
nierskich – wiaduktów, mostów, 
przejść podziemnych i przepustów.

Na budowę całego brakującego od-
cinka do autostrady miasto pozyskało 
110 mln zł ze środków Unii Europej-
skiej. –  Wobec  zmienionego  zakresu 
projektu  wymagana  była  weryfikacja 
wcześniej  złożonego  wniosku  o  dofi-
nansowanie. Przebiegła ona pozytyw-
nie  i  otrzymaliśmy  zgodę  na  podział 
odcinków – informuje wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Dofinansowanie 
do  pierwszego  z  nich  ma  wynieść 
85  proc.  kosztów  kwalifikowanych 
– dodaje.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zre-
alizowane zostały już trzy odcinki tra-

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

sy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. 
Pierwszy został przekazany do użyt-
kowania na początku 2013 roku. Pro-
wadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi  
nr 925, do Drogowej Trasy Średnico-
wej, wraz z węzłem dwupoziomowym 
z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała 
ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania 
przekazany został w sierpniu 2016 ro-
ku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do 
ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją do-
datkowo wykonane zostało 1,5 km 
drogowego połączenia ul. Bukowej 
z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosz-
towała ponad 60 mln zł. Trzeci etap 
trasy N-S do użytku oddany został je-
sienią 2018 r. Odcinek o długości 
1,4 km przebiega od ul. Bukowej do 

ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała 
blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków 
miasto pozyskało unijne dofinansowa-
nie. Pierwszy etap został dofinanso-
wany kwotą ponad 36 mln zł, drugi 
i trzeci fragment kwotą około 
82 mln zł.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą po-
przestać na pierwotnie zakładanym 
kształcie trasy N-S, lecz kontynuować 
jej budowę w kierunku północnym, 
tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. 
Aktualnie trwają prace nad przygoto-
waniem dokumentacji projektowej te-
go przedsięwzięcia. Jego realizacja 
uzależniona będzie jednak od środ-
ków, jakie miasto będzie mogło wygo-
spodarować na inwestycje. WG

ABOLICJA CZYNSZOWA

Miasto pomogło w wyjściu z długów
236 tys. zł z tytułu zaległych czynszów za wynajem mieszkań komunalnych wpłynęło do miej-
skiej kasy dzięki wprowadzonej w Rudzie Śląskiej tzw. abolicji czynszowej. Lokatorzy, którzy 
spłacili zaległości i jednocześnie w terminie regulowali kolejne opłaty, mogli liczyć nawet na 
100-procentowe umorzenie odsetek. – Założeniem tego programu było umożliwienie miesz-
kańcom wyjścia z zadłużenia. To również mobilizacja do systematycznego regulowania bie-
żących opłat za mieszkanie – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Kwota umorzonych zaległości wy-
niosła w sumie ponad 314 tys. zł. Na 
podpisanie porozumienia z miastem 
zdecydowało się 45 lokatorów, a 43 
wywiązało się z założeń. –  To  dobra 
zachęta do mobilizacji w spłacie zale-
głości. Będziemy chcieli kontynuować 
ten program, aby jak najwięcej miesz-
kańców mogło skorzystać z szansy po-
zbycia  się  długu – wyjaśnia Michał 
Pierończyk, wiceprezydent miasta.

Lokatorzy mieli do spłacenia dług 
w różnej wysokości. Na przykład przy 
spłacie około 24 tys. zł zostało umo-
rzone ponad 6 tys. zł odsetek, ale zda-

rzył się przypadek, w którym dłużnik 
spłacił należność w kwocie poniżej 
1000 zł, a została mu umorzona kwota 
ponad 20 tys. zł.

Głównym założeniem programu by-
ło umocnienie nawyku regulowania 
bieżących opłat za mieszkanie w peł-
nej wysokości i w terminie, a przez to 
uniknięcie przez najemcę dodatko-
wych kosztów dochodzenia przez mia-
sto należności.

Warunkiem uczestniczenia w pro-
gramie było złożenie wniosku i jedno-
cześnie spłacenie zaległego czynszu 
w odpowiednim terminie. Co ważne, 

wnioskodawcy jednocześnie zobowią-
zani byli na bieżąco płacić kolejne 
opłaty za czynsz i media.

Przypomnijmy, że od kilku lat  
w Rudzie Śląskiej istnieje także możli-
wość odpracowania zadłużenia z tytu-
łu czynszu lub odszkodowania za zaj-
mowanie mieszkania bez tytułu praw-
nego, wykonując drobne prace porząd-
kowe lub usługowe na rzecz miasta. 
Do takich prac należy m.in. sprzątanie 
budynków, grabienie liści, koszenie 
trawników, drobne prace brukarskie, 
malowanie pomieszczeń, wywieszanie 
i usuwanie ogłoszeń. IM
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Ogień pojawił się na poddaszu. Pożar gaszono przez ponad pięć godzin.

REKLAMA

Stracili dach nad głową
POMAGAMY

Jednej nocy stracili 
dobytek swojego życia. 
W godzinach wieczornych 
z poniedziałku na wtorek 
(12-13 kwietnia) w budynku 
wielorodzinnym przy 
ul. Owocowej 8 w Goduli 
doszło do groźnego 
pożaru. Ogień wybuchł na 
poddaszu. 25 osób opuściło 
budynek przed przybyciem 
Straży Pożarnej, a dwie 
osoby zostały ewakuowane 
później. Po pożarze trzy 
mieszkania nie nadają się 
do zamieszkania (w tym 
jeden pustostan). Potrzebna 
jest pomoc dla pogorzelców.

2

Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło. Na miejscu zdarzenia rozstawiony 
został namiot pneumatyczny, w któ-
rym mieszkańcy budynku mogli zna-
leźć schronienie. Natomiast część  
z nich skorzystała z noclegu u bli-
skich. Stan budynku po pożarze oce-
nił Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego. – Na miejscu wykona-
no oględziny, w wyniku czego zostało 
stwierdzone, że część budynku nadaje 
się do dalszej eksploatacji – przeka-
zała Anna Rojowska, powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego w Ru-
dzie Śląskiej.

Jak udało nam się ustalić w MGSM 
,,Perspektywa”, czyli u zarządcy bu-
dynku, z użytkowania zostały wyłą-
czone trzy mieszkania, w tym jeden 
pustostan. Lokatorzy pozostałych 
wrócili do swoich lokali. – Uszkodze-
niu uległa jedna połowa dachu, po-
wierzchnia strychu oraz trzy mieszka-
nia, które zostały wyłączone z użytko-
wania. Wskutek przeprowadzonej ak-
cji gaśniczej zalaniu uległo kilka 
mieszkań – wyjaśnia Katarzyna Szczy-
kutowicz, kierownik Działu Kontroli 
i Analiz MGSM ,,Perspektywa”.

Wśród poszkodowanych, którym 
nie był dany powrót do mieszkania, 
jest m.in. Anna Mauch wraz rodziną. 
– Najważniejsze, że żyjemy i mamy lo-
kum (lokal zastępczy wyznaczony 
przez „Perspektywę” – przyp. red.). 
Dzięki armii dobrych ludzi dostaliśmy 
wszystko – od łyżeczek poprzez środki 
czystości, jedzenie, ręczniki, kołdry 
i pościele po meble. Sąsiedzi, znajomi, 
koledzy i zupełnie obce osoby zare-
agowały w sekundzie, żeby nam po-

móc – podkreśla Anna Mauch. – Mam 
nadzieję, że wrócimy na ul. Owocową, 
bo mieszkałam tam 22 lata i dzięki cu-
downym ludziom zaczniemy wszystko 
od nowa – dodaje.

Obecnie na portalu zrzutka.pl trwa 
zbiórka pieniędzy dla pogorzelców 
(Anny Mauch), którą koordynuje 
Aleksandra Poloczek z Fundacji Przy-
jaciół Świętego Mikołaja. – Ludzie 
zostali dosłownie bez niczego. Widzie-
li, jak w kilka minut znika ich dorobek 
życia. Bardzo potrzebują naszej po-
mocy, dlatego liczy się każda wpłata, 
każde wsparcie, aby czuli, że w tym 
ogromnym cierpieniu nie pozostają 
sami –mówi Aleksandra Poloczek.

W wyniku pożaru strażacy dokona-
li częściowej rozbiórki konstrukcji 
więźby dachowej. – Poddasze wraz  
z dachem remontowane będzie przez 
Spółdzielnię niezwłocznie po zała-
twieniu wszystkich formalności zwią-
zanych ze zdarzeniem – zapowiada 
Katarzyna Szczykutowicz.

Gaszenie pożaru przy ul. Owoco-
wej 8 trwało ponad 5 godzin i zakoń-
czyło się przed godziną 3 w nocy. 
W działaniach uczestniczyło 10 sa-
mochodów, w sumie 27 strażaków. Na 
razie nie podano przyczyny pożaru. 
Sprawą zajmuje się policja.

Joanna Oreł
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Po ewakuacji mieszkańcy ul. Owocowej 8 znaleźli schronienie 
w namiocie przygotowanym przez strażaków.
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KONKURS

Pomysły mieszkańców  
na „Zieloną ławeczkę”

Prawie 2 tys. zł można pozyskać w ramach projektu „Zielona ławeczka” organizowanego 
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Termin składania projektów mija 7 czerwca br., 
a wyniki zostaną podane do 30 czerwca br. W sumie do rozdania jest 25 tys. zł, które trafią 
na realizację najwyżej ocenionych pomysłów.

Projekt jest skierowany do mieszkańców otwar-
tych osiedli z miast powyżej 10 tys. mieszkańców, 
zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty miesz-
kaniowe lub samorządy. Udział w konkursie polega 
na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zespoły 
Sąsiedzkie projektu aranżacji zieleni (miniogrodu) 
na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie 
w miejscu zamieszkania.

Do 6 czerwca br. należy zorganizować i zgłosić 
przynajmniej pięcioosobowy Zespół Sąsiedzki na 
czele z liderem, który utrzymuje kontakt z admini-
stracją modernizowanego terenu oraz organizatorem 
konkursu. Grupa wybiera miejsce do rewitalizacji, 
przygotowuje projekt aranżacji danego terenu wraz 
z kosztorysem, a następnie prowadzi spotkania i roz-
mowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsul-
tacjach zespół opracowuje plan realizacji projektu 
oraz harmonogram pielęgnacji miniogrodu. Następ-
nie składa wniosek, w którym przedstawia swoje 
pomysły. Zostanie on oceniony przez komisję skła-
dającą się z eksperta z Katedry Architektury i Kate-
dry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego oraz przedstawicieli Fundacji Ban-
ku Ochrony Środowiska.

Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oce-
ny sędziów, otrzymają od fundacji grant pieniężno-

rzeczowy o wartości do 1950 zł. Dofinansowanie 
obejmuje zakup roślin, podłoża i elementów aranża-
cji, a także opcjonalnie elementów niezbędnych do 
stworzenia obiektów mikroretencji. Z kolei nagrodą 
rzeczową jest ławka parkowa o wartości 450 zł.

– Celem projektu jest nie tylko zazielenianie pu-
blicznie dostępnych terenów osiedlowych oraz stwo-
rzenie obiektów mikroretencji zapobiegających utra-
cie wody, ale także zbudowanie relacji sąsiedzkich  
i aktywizacja lokalnej społeczności – podkreśla Łu-
kasz Mikowski-Feret, koordynator projektu.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu, wraz 
z podpowiedziami w zakresie przygotowania wnio-
sku, znajdują się na stronie zielonalaweczka.pl. War-
to dodać, że przez cały czas trwania projektu uczest-
nicy mogą korzystać z pomocy eksperta z Katedry 
Architektury Krajobrazu w Warszawie. Konsultacje 
odbywają się drogą internetową.

Projekt „Zielona ławeczka” jest organizowany 
po raz 7. przez Fundację Banku Ochrony Środowi-
ska. Do tej pory na rewitalizację zaniedbanych lub 
niezagospodarowanych zakątków przeznaczono 
140 tys. zł. Dzięki tym środkom powstało ponad 
120 osiedlowych miniogrodów. Warto dodać, że pa-
tronat honorowy nad projektem objęło Minister-
stwo Klimatu i Środowiska. AS
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Ucieczka samochodem odurzonego narkotykami 23-latka 
zakończyła się dachowaniem po kilkuset metrach.

KRONIKA POLICYJNA

Po narkotykach i bez uprawnień
Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 23-latka, któ-

ry w czwartkowy poranek (ok. godz. 4) nie zatrzymał 
się do kontroli, co sprawiło, że mundurowi ruszyli za 
nim w pościg. Ucieczka zakończyła się dachowaniem. 
Okazało się, że 23-latek ma cofnięte uprawnienia do 
kierowania, a poza tym w chwili zdarzenia zarówno 
on, jak i 19-letnia pasażerka samochodu byli pod 
wpływem narkotyków.

Do pościgu doszło przy ul. Kokota w Bielszowi-
cach. 23-letni kierowca na widok policyjnego radio-
wozu z włączonymi sygnałami świetlnymi nagle za-
czął uciekać. Mundurowi dali mu wyraźny znak do 
zatrzymania się, na co ten nie zareagował. Po krótkiej 
chwili samochód marki BMW wypadł z drogi i dacho-
wał.

Powód ucieczki 23-letniego mieszkańca Gliwic wy-
jaśni policyjne dochodzenie, które przeprowadzą śled-
czy z Komisariatu IV. Wstępne ustalenia wskazują 
jednak na dwie przyczyny – narkotyki i cofnięte 
uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowca  

w chwili zdarzenia był trzeźwy, jednak test na zawar-
tość narkotyków wskazał, że w jego organizmie znaj-
dują się środki odurzające. Podobnie zresztą jak w or-
ganizmie 19-letniej pasażerki samochodu.

Nieodpowiedzialny młody gliwiczanin usłyszy 
wkrótce zarzuty za ucieczkę przed policyjną kontrolą, 
kierowanie w stanie po użyciu narkotyków i pomimo 
cofnięcia uprawnień. 23-latkowi grozi nawet 5 lat wię-
zienia. JO

Nie pozwolili na oszukanie 81-latki
Sąsiadka, policjanci i pracownicy banku zapobiegli 

utracie 150 tysięcy złotych przez seniorkę z Rudy Ślą-
skiej. Oszuści zadzwonili do 81-latki i wmówili jej, że 
może stracić całe oszczędności zdeponowane w ban-
ku. Seniorka uwierzyła w usłyszaną historię i była 
o krok od wypłaty i przekazania pieniędzy.

Mężczyzna podający się za policjanta z Komendy 
Wojewódzkiej Policji próbował wmówić 81-latce, że 
jej pieniądze są zagrożone kradzieżą. Kobieta, wyko-
nując polecenia fałszywego policjanta, poszła do ban-
ku, aby wybrać swoje oszczędności. Jednak kiedy wy-
chodziła, opowiedziała o policyjnej akcji sąsiadce, a ta 
skojarzyła fakty i zadzwoniła do dyżurnego z komisa-
riatu w Wirku.

Policjant wypytał sąsiadkę o szczegóły, w tym 
o numer telefonu do 81-latki. Nie udało się ustalić, do 
jakiego banku poszła kobieta, ale w końcu odebrała 

ona telefon. Okazało się, że jest już w banku, lecz nie 
chciała słuchać prawdziwego policjanta. Nie chciała 
również powiedzieć, w którym jest banku. Jej zacho-
wanie i zasłyszana rozmowa, zaniepokoiła pracowni-
ków placówki, którzy zadzwonili pod numer alarmo-
wy, przekazując informację o możliwej próbie oszu-
stwa metodą „na policjanta”.

Ta informacja była pomocna, ponieważ dzięki niej 
mundurowi poznali adres banku, w którym znajdowa-
ła się 81-latka. Dopiero policjanci, którzy przyjechali 
na miejsce, przekonali kobietę, że padła ofiarą oszu-
stów. Mundurowi przypominają po raz kolejny, że po-
licjanci nigdy telefonicznie nie informują o prowadzo-
nych akcjach ani nie proszą o wypłacanie pieniędzy 
z kont bankowych, przelewanie na inne konta lub 
przekazywanie ich innym osobom.

 JO

Strzelanina w Bykowinie.  
Nie żyje 36-letni przestępca

Do śmiertelnego postrzelenia doszło w poniedzia-
łek (19.04) ok. godz. 6 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. 
Podczas próby zatrzymania przez policję, 36-letni 
mężczyzna wyciągnął broń i mierzył nią w kierunku 
mundurowych. Policyjni oddali strzały ostrzegawcze, 
lecz mężczyzna je zignorował. Dlatego mundurowi 
użyli broni wobec przestępcy.

Śląscy policjanci na polecenie bytomskiej prokura-
tury mieli za zadanie zatrzymać 36-letniego mężczy-
znę. Mundurowi namierzyli go na jednej z dróg dojaz-
dowych do miejsca zamieszkania. Kiedy mężczyzna 
zorientował się, że ma do czynienia z policjantami, za-
czął uciekać. Mundurowi rozpoczęli pościg.

W trakcie ucieczki mieszkaniec Bykowiny starano-
wał radiowozy, którymi mundurowi próbowali zablo-

kować mu drogę. Kiedy dojechał do skarpy i nie miał 
możliwości kontynuowania dalszej jazdy, wybiegł z sa-
mochodu. Następnie wyciągnął broń i zaczął mierzyć 
z niej w kierunku stróżów prawa. Policyjni kontrterro-
ryści oddali strzały ostrzegawcze, które mężczyzna zi-
gnorował, więc mundurowi byli zmuszeni użyć broni.

Obecny na miejscu policyjny zespół medyczny re-
animował mieszkańca Rudy Śląskiej, jednak na skutek 
odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Wcześniej 
był on karany za przestępstwa narkotykowe oraz prze-
stępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (za-
rzuty miały być rozszerzone o kolejne). Na miejscu  po 
zdarzeniu w celu wyjaśnienia jego okoliczności praco-
wała ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem 
prokuratora. JO
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Piastowska 31/5

39,00 m2

(1 p + k + łaz. + wc)
inst. elektr., inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe 6,35 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Potokowa 5/3

37,00 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe, wc suche 4,35 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Królowej Jadwigi 31/4

122,41 m2

(3 p + k + łaz. + wc)
inst. elektr., inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe 6,35 zł/m2 1.200 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem 
lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnie-
je możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 5.05.2021 r. do 7.05.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 
z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:

poz. 1, 2   – ul. Janasa 13A Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
poz. 3   – ul. Joanny 18 Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania, 

nie później niż do dnia 14 maja 2021 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumen-
tów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 
i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem 
lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:

a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu 
zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,

 
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia 

zamieszkiwania,
 
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
– o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
– czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
– zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
  lub 
  dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy),
– PIT – dochody za ubiegły rok.
 
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-

żonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszka-
niowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się 
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu 
zajmowanego mieszkania,

 
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
 
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.

oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 17 maja 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu 
lokali mieszkalnych w dniu 19.05.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz. 9.00  – ul. Piastowska 31/5
godz. 10.00  – ul. Potokowa 5/3
godz. 11.00  – ul. Królowe Jadwigi 31/4
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania 

i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazów nieruchomości 
gruntowych do oddania w najem 

z przeznaczeniem: 
– istniejący garaż nr 51 położony 

w kompleksie wraz z terenem 
niezbędnym do korzystania 

oraz drogą w Rudzie Śląskiej w rejonie 
ulicy Piotra Skargi,

– istniejący garaż wolnostojący 
nr 81 wraz z terenem niezbędnym do 

korzystania oraz drogą w Rudzie Śląskiej 
w rejonie ulicy Piotra Skargi,

– istniejące garaże wolnostojące nr 6 
oraz nr 7 wraz z terenem niezbędnym 

do korzystania oraz drogą w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.

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: 
Katowickiej – z przeznaczeniem 
pod ogródek rekreacyjny, Kingi 
– z przeznaczeniem pod stację 

transformatorową.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
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 oraz najem na 
okres do 3 lat z przeznaczeniem pod 
teren zielony oraz drogę dojazdową 

w rejonie ulicy Wyzwolenia.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: 
Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekre-
tarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek 
(reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksan-
dra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomo-

scirudzkie.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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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

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

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

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.loka-
tor.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia komfortowa kawaler-
ka w Goduli. Tel. 503-604-848.

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.

OGŁOSZENIA DROBNE

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą 

Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 
oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenu 

w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej 
i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA – ZACHÓD”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 
z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późniejszymi zmianami) oraz uchwa-
ły nr PR.0007.71.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy 
ul. Zabrzańską, ulicą 1 Maja, Autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta 
Ruda Śląska 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, 
autostradą A4 oraz zachodnią granicą miasta Ruda Śląska z wyłączeniem te-
renu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „RUDA ŚLĄSKA 
– ZACHÓD” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 20 maja 2021 r.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 

będzie na stronie internetowej urzędu: www.rudaslaska.bip.info.pl (w ka-
talogu: menu przedmiotowe; plan zagospodarowania przestrzennego; rok 
2021). Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod 
numerem telefonu 32 244-90-00, wew. 3191, 3192 lub 3193.

We wskazanym okresie wyłożenia będzie także możliwość zapozna-
nia się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, (plac 
Jana Pawła II 6), w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki, wtorki, śro-
dy od 8.00 do 16.00; w czwartki od 10.00 do 18.00; w piątki od 8.00 do 
14.00). Do czasu zniesienia obowiązujących ograniczeń wprowadzonych 
w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, dotyczą-
cych m.in. dostępu klientów do Urzędu, osoby chętne do zapoznania się 
z projektami planów w siedzibie Urzędu winny wcześniej ustalić termin wizy-
ty telefonicznie (numery tel. podane powyżej) lub mailowo, korzystając z ad-
resu: architektura@ruda-sl.pl

Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną, dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu od-
będzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 16.00 w formie wideokonferencji 
z wykorzystaniem aplikacji Microsoft  Teams. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej w trybie 
online, proszone są o przesłanie na adres architektura@ruda-sl.pl, do dnia 
11 maja 2021 r. informacji o zamiarze udziału w dyskusji wraz z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy reprezentowanego przedsiębiorstwa, adresu 
zamieszkania albo siedziby, a także adresu e-mail, na który ma być wysłany 
link umożliwiający dostęp do dyskusji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji 
Publicznej zamieszczone są informacje o wyżej wymienionym projekcie planu 
miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do 
tego projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwesti onuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego lub posiada zastrzeżenia wobec strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi mogą być 
wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, z podaniem swojego imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 4 czerwca 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ruda Ślą-
ska.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją zadań z zakresu tworzenia aktów planowania przestrzennego 
dostępna jest w formie załącznika pod adresem: www.rudaslaska.bip.info.pl 
(w katalogu: menu podstawowe; plan zagospodarowania przestrzennego).

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

Pani Ewie HAMPEL
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

MATKI 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzę-
du Skarbowego). 

PRACA

 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.

 Zatrudnię panią – wykształcenie 
wyższe wiek ok. 30 lat do pracy w biurze 
w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV 
ze zdjęciem proszę przesłać na adres biu-
ro@hofman-dompogrzebowy.pl.

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.
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WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKA

Baran – Oszczędzanie nie 
jest Twoją mocną stroną, lecz 
teraz musisz zacisnąć pasa. 
Czekają Cię chwilowe proble-
my fi nansowe.
Byk – Źle ulokujesz swoje 
uczucia. Będziesz rozczaro-
wany i przygnębiony. Następ-
nym razem nie angażuj się 
tak szybko. 
Bliźnięta – Życie towarzy-
skie będzie kwitło, poznasz 
ciekawych ludzi. Twoja chęć 
do zabawy wpędzi Cię w ta-
rapaty.
Rak – Zrealizujesz plan zało-
żenia własnej fi rmy. Początki 
nie będą łatwe, ale Twoja kon-
sekwencja przyniesie efekt.
Lew – Czeka Cię wyjazd 
służbowy. Pojedziesz z oso-
bą, którą jesteś zauroczony. 
Zanim zdecydujesz się na ja-
kieś kroki, przemyśl to.
Panna – Wspólny wyjazd ro-
dzinny pozwoli trochę nadro-
bić braki spowodowane cią-
głą pracą. Poczujesz się 
szczęśliwa.
Waga – Zmiana pracy. Bę-
dziesz zadowolona z nowego 
stanowiska, poznasz bardzo 
sympatycznych i doświad-
czonych ludzi.
Skorpion – Szykuje się duża 
uroczystość rodzinna. Bę-
dziesz musiał stanąć na wy-
sokości zadania.
Strzelec – Nieporozumienia 
w związku. Musisz wykazać 
się dyplomacją i zrozumie-
niem, aby zakończyć kon-
fl ikt.
Koziorożec – Wyjazd będzie 
powodem sporów. Niestety, 
winny będzie Twój egoizm 
i brak konsultacji z rodziną.
Wodnik – Dotychczasowe 
starania i trud w pracy zosta-
ną docenione, a rozgrzebane 
sprawy korzystnie zamknię-
te.
Ryby – Najbliższy tydzień 
zapowiada się szczęśliwie. 
Pojawią się nowi, ciekawi 
znajomi i wiele niespodzia-
nek.

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – lekceważąco o męż-
czyźnie, 5 – jezioro w Rosji, 8 – polska 
nazwa włókna poliestrowego, 9 – statek 
powietrzny, 11 – bieluń, 12 – świeży 
opad śniegu, 15 – staroż. naczynie do 
przechowywania płynów, 17 – kom-
pres, 20 – młot do wbijania pali w zie-
mię, 21 – łukowate sklepienie, 24 – żo-
na Mahometa, 25 – wyciąg spirytusowy 
z kwiatów rumianku, 28 – wesoły na-
strój, 29 – pokarm, 32 – mit. egip. pra-
bóstwo w postaci węża, 35 – szwajcar-
skie frytki,  36 – gat. wina hiszpańskie-
go, 39 – gladiator walczący z zakrytymi 
oczami, 42 – gwiazda wysyłająca im-
pulsy, 43 – biały w kinie, 45 – uprawia-
ny na kaszę i paszę, 46 – frywolny ta-
niec,  47 – pająk wodny. 

PIONOWO: 1 – dawn. malaria, zim-
nica, 2 – jedn. miary długości, 3 – naj-
wyższy głos męski, 4 – miasto w Portu-
galii, 5 – mit. słow. bogini, rzymska 
Wenus, 6 – dawany żebrakowi, 7 – je-
zioro we Włoszech, 10 – podwalina, 
13 – dyktat, 14 – andrut, 16 – szacunek, 
17 – stojąca postać w pozie modlitew-
nej, 18 – ptak wodny, 19 – pogłębiarka 
rzeczna, 21 – rdzenny mieszkaniec Etio-

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

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

tel. 607-468-787

pii,  22 – sfermentowane mleko klaczy, 
23 – darń, 26 – ostrzeżenie, 27 – dycha-
wica, 30 – gat. skowronka, 31 – prze-
ciwnik torysa, 34 – zastąpiła ją skarpeta, 
35 – namiotnik jabłoniowy,  motyl noc-
ny, 37 – świadectwo kontroli, 38 – ryba 
z kolcem jadowym, 40 – statek bezzało-
gowy, 41 – rodzaj naleśnika, 44 – boleń 
słodkowodny. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) 
lub e-mailem (biuro@wiadomosci-
rudzkie.pl) hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu. Po odbiór kuponu z krzy-
żówki „WR 12” zapraszamy do redak-
cji po wcześniejszym umówieniu tele-
fonicznym (pod nr 889-771-365) – Ha-
linę Gedowską. Prawidłowe hasło: „Na 
dobro zawsze mało czasu”. Za popraw-
ną odpowiedź zwycięzca otrzyma rów-
nież książkę z wydawnictwa Prószyń-
ski i S-ka.
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PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości, 
która zostanie oddana 

w użyczenie z przeznaczeniem 
pod ogród parafi alny 

z miejscem postojowym 
w rej. ul. Piastowskiej na okres 

do 31.07.2052 r. 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

prostuje omyłkę pisarską w ogłoszeniu o drugim przetargu nieograniczonym 
na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

w następujący sposób:
W treści ogłoszenia jest zapis o treści:
„Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 

28.10.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.”
Powinno być: 
„Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 

28.10.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.”
Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIA

| POLECAMY
Lisa Scott oline 

Powrót Anny

Nikt nie rani bardziej niż rodzina.
Doktor Noah Alderman, samotnie 

wychowujący syna wdowiec, powtórnie 
żeni się z cudowną kobietą Maggie Ip-
politti  . Po raz pierwszy od wielu lat on 
i jego syn są znowu szczęśliwi. Szczęśliwa 
jest również Maggie – mimo tęsknoty za 
Anną, córką, której nie widziała od czasu, 
gdy ta była niemowlęciem. Los jednak 
daje kobiecie jeszcze jedną szansę – Mag-
gie będzie mogła ponownie zostać matką 
dziecka, które – jak wcześniej myślała 
− straciła na zawsze.

Anna to olśniewająca, lecz buntująca 
się przeciwko wszelkim zasadom, sie-
demnastolatka. Maggie, uszczęśliwiona 
powrotem córki, ignoruje pierwsze znaki 
ostrzegawcze bezsprzecznie sygnalizu-
jące, że jej małżeństwo i rodzinę czeka-
ją poważne kłopoty.  Co prawda razem 
z Noah doskonale zdawali sobie sprawę 
z tego, że obecność Anny diametralnie 
zmieni ich życie, nie spodziewali się jed-
nak, że wszystko potoczy się tak szybko 
i tak fatalnie.

PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 
prowadzi na zlecenie Miasta Ruda Śląska

infolinię umożliwiającą mieszkańcom Miasta Ruda Śląska kontakt w sprawie 
interwencji dotyczących odbioru odpadów, harmonogramu odbioru odpadów 

oraz innych spraw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Infolinia funkcjonuje w dni robocze, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Telefon: +48 32 428 22 61, +48 32 428 22 65, +48 32 428 22 67
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WYCiĄg z ogłoszeniA o przetArgU

prezYdent MiAstA 
rUdA ŚlĄskA

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 za-
budowę 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, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej po-
wierzchni:

1) 714 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5073/319 o powierzchni 134 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 5065/4083 o powierzchni 580 m2, 
użytek „ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów), 

2) 723 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5067/319 o powierzchni 506 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 5060/4083 o powierzchni 217 m2, użytek 
„ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5 (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 prze-
znaczeniem 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 za-
gospodarowania 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 publicz-
nej 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 5073/319 i 5065/4083 – 152.000,00 zł, 
– dla działek nr 5067/319 i 5060/4083 – 154.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2021 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 (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 18.05.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działek nr 5068/319 i 5077/319 – 7.600,00 zł, 
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 7.700,00 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 prze-
targu 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.

– W tym roku nie będzie to taka sama 
klasa zapaśnicza jak do tej pory. Na czym 
polega różnica?

– Elżbieta Garmulewicz: Tym razem 
czwarta klasa sportowa w naszej szkole bę-
dzie szczególna, bo będzie wszechstronnie 
rozwijała młodych sportowców. Zapasy 
mają stanowić podstawę, więc należy przy-
pomnieć sobie, jakie korzyści płyną z upra-
wiania tego sportu. Zapasy to sport ogólno-
rozwojowy. Stawiamy przede wszystkim na 
harmonijny rozwój dziecka. Szkolenie pole-
ga na stopniowym wprowadzeniu do zajęć 
gier, zabaw ruchowych oraz elementów za-
pasów także w formach zabaw. Zajęcia są 
bardzo atrakcyjne i urozmaicone. Zapasy 
uczą pracowitości, rozwagi, panowania nad 
emocjami i są podstawą samoobrony. Dają 
pewność siebie oraz uczą aktywnego i zdro-
wego trybu życia. Warto dodać, że w Ru-
dzie Śląskiej mamy imponujące środowisko 
zapaśnicze. Uczniowie mogą spotykać na 
treningach mistrzów Polski i Europy, a tre-
nerzy są osobowościami znanymi i ceniony-
mi w środowisku polskiego sportu.

– Skąd w ogóle pomysł na utworzenie 
klasy o takim profilu?

– E.G.: Pomysł ten kiełkował w naszych 
głowach przez kilka ostatnich lat. Zaobser-
wowaliśmy, że aktywni uczniowie nie chcą 
ograniczać się do jednej pasji. Są chętni do 
tego, aby podejmować się nowych wyzwań 
oraz rozwijać swoje zainteresowania. Na 
zajęciach dodatkowych, np. warsztatach czy 
pokazach, prezentowaliśmy uczniom wła-
sne pasje, co zawsze spotykało się z uzna-
niem z ich strony oraz podejmowaniem no-
wych aktywności. Dzięki temu uczniowie 
różnych klas SP nr 41 m.in. próbują grać, 
śpiewać, kręcą i montują filmy. Postanowi-
liśmy wykorzystać kadry oraz zaplecze 
szkoły do stworzenia warunków wszech-
stronnego rozwoju.

– No właśnie. W spocie promującym 
klasę sportową o profilu zapaśniczym jest 
mowa o nowoczesnej edukacji. Na czym 
ona będzie polegać?

– Andrzej Żydek: Jako nauczyciele stale 
się dokształcamy – m.in. uczestniczymy 
w programie Erasmus+. Chcemy wycho-
dzić naprzeciw potrzebom młodych ludzi, 
angażując ich różne zdolności i talenty 
w proces dydaktyczny. Przede wszystkim 
chcemy, aby szkoła była miejscem przyja-
znym, w którym zdobywa się kompetencje 
decydujące o dalszym życiu. Aby to osią-
gnąć, na lekcjach wprowadzamy żonglerkę, 
elementy szybkiego czytania oraz techniki 
pamięciowe. Pracujemy przy użyciu nowo-
czesnych metod oraz narzędzi np. metodą 
projektu – kręcimy filmy, rysujemy komik-

WYWiAd

Zapasy i muzyka?  
Niezwykła klasa w SP nr 41

klasa sportowa o profilu zapaśniczym w szkole podstawowej 
nr 41 im. gwarków rudzkich w rudzie Śląskiej działa już od wielu 
lat. Właśnie trwają zapisy. nowością od kolejnego roku szkolne-
go będzie m.in. wprowadzenie elementów muzycznych do edu-
kacji młodych sportowców. o fenomenie tego kierunku opowia-
dają nauczyciele sp nr 41 – elżbieta garmulewicz oraz Andrzej 
Żydek.

sy, robimy gry dydaktyczne itp. Kształcimy 
również kompetencje cyfrowe – pokazuje-
my dzieciom, że telefon czy komputer po-
magają w zdobywaniu wiedzy. Angażujemy 
uczniów w akcje społeczne, dzięki czemu 
stają się oni aktywnymi członkami społe-
czeństwa. Nasi uczniowie jeżdżą też na ba-
sen, chodzą na lodowisko, uczą się jeździć 
na rolkach. Uprawiają również najpopular-
niejsze dyscypliny m.in. koszykówkę, siat-
kówkę czy piłkę nożną.

– Muzyka to kolejna pasja, na którą 
w tym roku będzie kładziony nacisk. Co 
to oznacza?

– A.Ż.: W pracowni muzycznej w naszej 
szkole jest wiele ciekawych instrumentów. 
Mamy trzydzieści bębnów z całego świata, 
gitary oraz bas. Podczas zajęć muzyki pla-
nujemy naukę gry na tych instrumentach, 
ale nie tylko. Mamy kilka opcji, których nie 
ma w innych szkołach, czyli na przykład 
naukę gry na ukulele. Ponadto dla dzieci, 
które już grają, a chcących rozwinąć swoją 
pasję, mamy zespół country oraz pracownię 
muzyki rockowej, gdzie udostępniamy 
uczniom trzy perkusje oraz gitary elektrycz-
ne, na których można grać w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Oczywiście proces umuzy-
kalniania będzie rozłożony na wszystkie la-
ta nauki w klasach 4-8, dzięki czemu 
uczniowie będą mogli korzystać z różnych 
opcji.

– Jak w praktyce będzie wyglądał plan 
lekcji ucznia takiej klasy?

– A.Ż.: Plan lekcji ucznia klasy sporto-
wej to, oprócz klasycznych przedmiotów, 
dziesięć godzin zajęć sportowych tygodnio-
wo. Pasje muzyczne uczniowie będą rozwi-
jać na lekcjach muzyki i na zajęciach poza-
lekcyjnych, dzięki czemu plan nie będzie 
przeładowany. Uczniowie za darmo mogą 
uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, 
które odbywają się w jednym miejscu (przed 
lekcjami lub po lekcjach) i prowadzone są 
przez nauczyciela, którego znają ze szkoły, 
a rodzice nie muszą tracić czasu na dowóz 
dziecka do innych instytucji. Korzyści jest 
wiele, ale można je zamknąć w określeniu 
„wszechstronny rozwój”.

– Proszę jeszcze powiedzieć, kto może 
się zapisać do klasy sportowo-muzycz-
nej?

– A.Ż.: Klasa jest przeznaczona dla 
wszystkich chętnych uczniów klas trzecich. 
Zarówno uczniów naszej szkoły, jak i tych 
spoza rejonu. Aby dołączyć do klasy sporto-
wej, należy złożyć podanie dostępne na 
stronie internetowej szkoły oraz przejść test 
sprawnościowy.

– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Lewko
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