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WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 31 maja br. redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
czynna będzie 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.

Foto: MPGM TBS Sp. z o.o.
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Miasto rozkwitło na wiosnę
Choć cieplejsze dni zawitały do nas w tym roku nieco później, to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. niezmiennie jak
co roku zadbało o wiosenne ukwiecenie miasta. W każdej dzielnicy Rudy Śląskiej posadzone zostały głównie bratki, a ponadto oko cieszą rozkwitające
wieloletnie kwiaty cebulowe, które nasadzone zostały jeszcze w ubiegłym roku. Dodatkowo zarządca zieleni miejskiej dba o zagospodarowanie
i ukwiecenie rond oraz dużych terenów zielonych, takich jak m.in. Trakt Rudzki, czy też Park Koksownia w Orzegowie.

Rondo przy ul. Zabrzańskiej w ubiegłym roku zostało uporządkowane
przez MPGM TBS i na nowo zagospodarowane.
MPGM TBS Sp. z o.o. od sześciu lat zajmuje
się prowadzeniem całokształtu zadań związanych
z utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień
w Rudzie Śląskiej. – Obecnie Spółka zarządza
parkami, zieleńcami, miejskimi terenami zieleni
i zielenią w pasach drogowych na terenie całego
miasta o łącznej powierzchni około 215 ha. Z ro-

Kwiaty nasadzone zostały we wszystkich
donicach i wazach w mieście. Tak wygląda
teren przy Piekaroku (ul. Kościelna) w Rudzie.

ku na rok sukcesywnie poprawiamy estetykę
tych terenów m.in. poprzez wiosenne nasadzenia
kwiatów oraz sukcesywnie zwiększającą się nasadę wieloletnią – mówi Bogusław Waćko, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tradycyjnie już ukwiecony żonkilami
został pas wzdłuż ulicy 1 Maja.

Na zagospodarowanych w ramach Traktu
Rudzkiego plantach przy ul. Tuwima
wyrosła polana kwiatów.
Tym samym wraz z nadejściem wiosny we wszystkich donicach i wazach w mieście pojawiły się bratki. – W zakresie pielęgnacji wykonywane są: odchwaszczanie, podlewanie i uzupełnianie skradzionych lub zniszczonych roślin stosownie do potrzeb.
Z kolei w kwietnikach ziemnych, w miarę możliwości
czasowych i ﬁnansowych, Spółka wykonuje nasadę
wieloletnią wraz z zastosowaniem agrowłókniny
i kory lub kamieni ozdobnych – wyjaśnia Wioletta
Szmatłoch, kierownik Biura Utrzymania Zieleni
MPGM TBS Sp. z o.o.
Na tym jednak nie kończy się realizacja tego zadania. Aby Ruda Śląska ,,zakwitła” na wiosnę już pod
koniec 2020 roku Spółka nasadziła bardzo dużą liczbę roślin cebulowych, krzewów i bylin na terenie
całego miasta. W sumie w ośmiu lokalizacjach mechanicznie posadzono łącznie ok. 68 tys. roślin cebulowych oraz mieszankę łąk kwietnych. W efekcie
w najbliższych miesiącach na miejskich terenach
zielonych zakwitną m.in. narcyzy, tulipany, chabry,
mieczyki, kamasje, lilie, stokrotki, niezapominajki,
goździki, wiesiołki, dziewanny, ﬁrletki, pozłotki,
krwawniki, żmijowce, czy też złocienie. – W tym roku efekty tych prac widać nieco później niż to miało
miejsce w poprzednich latach. Z uwagi na przymrozki i średnią dobową temperaturę poniżej 5 stopni
Celsjusza okres wegetacyjny w porównaniu do poprzedniego roku przesunął się o około miesiąc. Dlatego okres kwitnienia wielu wiosennych roślin przesunął się na końcówkę kwietnia oraz na maj – tłumaczy Wioletta Szmatłoch.
Rezultaty prac przeprowadzonych przez
MPGM TBS Sp. z o.o. można podziwiać m.in. na
pasie zieleni rozdzielającym ulicę 1 Maja w Rudzie
(przy zjeździe na trasę N-S), na terenie przy Piekaroku (ul. Kościelna), przy Zespole Szkół nr 2 w Czarnym Lesie, w okolicach ronda Powstańców Śląskich

przy ul. Nowary w Wirku oraz na rondzie Unii Europejskiej w Chebziu (ul. Zabrzańska). To ostatnie zostało zresztą uporządkowane i zagospodarowane na
nowo. Posadzono tam m.in. takie rośliny jak miskanty, berberysy, jałowce oraz rozplenice japońskie. Ponadto część ubiegło- i tegorocznych nasadzeń realizowana była w ramach zadania ,,Trakt Rudzki rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” na
terenach plant przy ul. Katowickiej/Tuwima oraz
przy ul. Czajkowskiego. Nasadzono tam około
75 tys. sztuk roślin cebulowych oraz wiele gatunków
krzewów, bylin i drzew. – W tym roku planujemy rozbudować swoją bazę zieleni, aby odpowiednio móc
utrzymywać stale zwiększający się obszar terenów
będących w jej utrzymaniu, jak również sprostać
oczekiwaniom mieszkańcom w zakresie estetyki terenów zieleni. Ponadto w ramach posiadanych środków ﬁnansowych Spółka stara się porządkować tereny miejskie niebędące na co dzień w utrzymaniu
– mówi Jerzy Krótki, prezes MPGM TBS Sp. z o.o.
Jednym z takich miejsc jest nowo powstały Park
Koksownia w Orzegowie (powierzchnia 4,8 ha).
Prace wykonywane przez pracowników MPGM TBS
Sp. z o.o. polegają na bieżącym utrzymaniu czystości, naprawie dewastacji, zamiataniu alejek, myciu
ławek i urządzeń. – Wraz z nadejściem ciepłych dni
chcemy ten teren odpowiednio podlewać i pielęgnować, aby jak najwięcej roślin się przyjęło i służyło
mieszkańcom przez długie lata – zapowiada Wioletta
Szmatłoch.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Wykonawca tężni wyłoniony

– Staramy się na bieżąco realizować
wszystkie zadania, które są wybrane przez
mieszkańców w drodze budżetu obywatelskiego, jednak w przypadku budowy tężni
wystąpiły problemy z ofertami – tłumaczy
prezydent Grażyna Dziedzic. – Proponowane przez wykonawców ceny znacząco przewyższały kosztorys i nasze możliwości ﬁnansowe. Na wykonanie przedsięwzięcia
udało nam się jednak pozyskać doﬁnansowanie ze środków rządowych, a różnicę pomiędzy wartością inwestycji a przyznanym
wsparciem pokryjemy z budżetu miasta
– dodaje.
Projekt polega na budowie tężni solankowej wraz z terenem rekreacyjnym ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców
miasta. Zaprojektowany został obiekt
w konstrukcji drewnianej posadowiony na
płycie i stopach żelbetowych, przykryty dachem płaskim. Jego długość ma wynosić
18,7 m, szerokość wraz z pergolą 9,9 m,
z kolei wysokość 6 m. Bryła będzie mieć
kształt prostokąta z ażurowym zadaszeniem
od strony zachodniej na planie łuku. Całość
założenia tężni wraz z dojściami zaplanowano na planie okręgu. Teren tężni będzie
dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez ciąg pieszo-rowerowy biegnący przez
obszar inwestycji oraz podjazd schodowy.
Inwestycja zakłada również wykonanie
przyłączy (wodnego i elektrycznego), nasadzeń zieleni oraz wyposażenie w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice
informacyjne.
Zbiornik o pojemności 10 m sześc. na solankę zlokalizowany będzie w pobliżu tężni
oraz pozostałej infrastruktury. Solanka będzie rozprowadzana do koryt opadowych,

Foto: mat. pras.

Jeszcze w tym roku powstanie tężnia solankowa przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina. Właśnie został wybrany
wykonawca tej inwestycji. Na realizację zadania ﬁrma ma maksymalnie pięć miesięcy, licząc od dnia przekazania
terenu budowy. Wartość inwestycji to prawie 700 tys. zł. Większość tej kwoty stanowi doﬁnansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców tężnia przy
ul. Górnośląskiej ma powstać jeszcze w tym roku.
a następnie rozsączona po wypełnieniu
z tarniny z dzikiej śliwy. Duża powierzchnia
wypełnienia umożliwia rozbijanie i wydajne parowanie roztworu. Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu w bezpośredniej bliskości tężni i rozpylenie łatwo
przyswajalnych mikroelementów oraz pierwiastków ważnych dla zdrowia.
Tężnia będzie zlokalizowana w obrębie
strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej,
która powstała w wyniku realizacji zadań
z budżetu obywatelskiego. Obejmuje ona
ścieżkę pieszo-rowerową, plac zabaw typu
statek, urządzenia do street workout, piaskownicę, grill z zadaszonymi stolikami,
cztery podwójne urządzenia siłowni, podwójną huśtawkę, karuzelę, stół do pingponga, stojaki na rowery, ławki i stoły.
– Wykonanie tężni to ostatni etap realizacji
zadań z budżetu obywatelskiego na rok 2019.
Z kolei w przypadku edycji 2020 do ukończenia pozostało jedno zadanie – ścieżka aktywiOGŁOSZENIE PŁATNE

Córce Aurelii
wszystkiego najlepszego w dniu urodzin,
spełnienia marzeń
składają kochający rodzice.

zacyjna przy Szkole Podstawowej nr 13
w dzielnicy Bielszowice. W najbliższych
dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który ma zrealizować prace do końca
czerwca – informuje wiceprezydent Michał
Pierończyk.
Poza tym wybrane do realizacji są już zadania na 2021 rok. Wśród projektów dużych
wygrała budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Streﬁe Aktywności
Fizycznej. Natomiast wybrane do realizacji
zadania małe to: plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 27, multifunkcyjne boisko
przy Szkole Podstawowej nr 21, modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6, ścieżka edukacyjna w Dolinie
Kochłówki, kosze w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne w każdej dzielnicy, piramida linowa i inne nowe atrakcje na
placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego, Street Workout Park
w Bielszowicach, rozbudowa placu zabaw
przy Miejskim Przedszkolu nr 37, sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, rozbudowa terenowych tras
rowerowych w Parku Strzelnica, strefa relaksu na osiedlu Ficinus oraz plac zabaw
przy Miejskim Przedszkolu nr 21.
BP

Młodzież wybiera
wymarzoną szkołę

17 maja ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Rudzie
Śląskiej dla absolwentów podstawówek przygotowano 1261 miejsc,
z czego 406 w liceach ogólnokształcących, 550 w technikach,
293 w branżowych szkołach I stopnia i 12 w szkole przysposabiającej
do pracy. Nabór potrwa do 21 czerwca i odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Harmonogram rekrutacji dostosowany jest do
zmienionego terminu egzaminów ósmoklasistów, które zostały przesunięte na 25-27 maja. Na złożenie zaświadczeń o wynikach testów
młodzież ma czas od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. O tym, czy dany
kandydat dostał się do wymarzonej szkoły, będzie wiadomo 22 lipca.
Do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego,
oddziału międzynarodowego, oddziału
przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych termin rekrutacji został wydłużony do 31 maja.
Między 23 a 30 lipca kandydat zakwaliﬁkowany powinien potwierdzić
wolę przyjęcia do wybranej placówki,
przedkładając oryginały świadectwa
ukończenia szkoły i zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego.
Przypomnijmy, że młodzież ma możliwość wyboru w procesie rekrutacji
trzech szkół i tylu kierunków, ile proponuje dana placówka, zaznaczając zarówno przy wyborze szkoły, jak i wyborze kierunków kolejność swoich
preferencji. Ostatecznie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia.
W przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe kandydat zakwaliﬁkowany powinien także złożyć
zaświadczenie lekarskie, zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się natomiast
3 sierpnia.
Młodzież kończąca szkołę podstawową ma do wyboru w Rudzie Śląskiej
praktycznie wszystkie typy szkół w systemie edukacji w Polsce oraz zawody

objęte klasyﬁkacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Co ważne, cały czas
oferty te są poszerzane, również dzięki
działaniom ze strony miasta. – Na początku roku rozstrzygnęliśmy przetarg
na modernizację oraz doposażenie
w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie sześciu pracowni do nauki zawodu w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5.
W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu środków unijnych w Centrum
Kształcenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono pięć pracowni do
praktycznej nauki zawodu. Służą one do
nauczania w branży mechanicznej,
elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od 2018 roku rudzcy
uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz
ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół nr 4. Zmodernizowaliśmy
także pięć pracowni do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki
odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 – wylicza wiceprezydent ds. oświaty Anna
Krzysteczko.
W Rudzie Śląskiej funkcjonuje pięć
liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, sześć techników, siedem szkół branżowych I stopnia oraz
jedna szkoła przysposabiająca do pracy. Atutem rudzkich placówek jest nowoczesne wyposażenie, udział w programach unijnych, praktyki zagraniczne i nowe pracownie do zajęć kształcenia praktycznego.
IM
REKLAMA
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INTERWENCJA

Kolejna dewastacja przy koksowni Orzegów

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

Pani Barbarze Seraﬁńskiej
pracownikowi Biura Geodety Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Pod koniec marca oddany do użytku został zrewitalizowany teren po byłej koksowni Orzegów.
Niestety, od tego czasu nie minęły nawet dwa miesiące, a miejsce to znów zostało zdewastowane.
Co bardziej bulwersujące, kolejny raz zniszczeń dokonali nastoletni wandale.

MATKI

Foto: screen/FB Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej

Inwestycja
kosztowała
ponad
21 mln zł, a zrewitalizowanych zostało prawie 5 ha terenu. Oprócz rekultywacji, obszar dawnego zakładu zaadaptowano na park z licznymi atrakcjami, m.in. tarasem widokowym,
górką saneczkową, dwoma placami
zabaw czy ścieżką dydaktyczną.
Teren dawnej koksowni jest licznie
odwiedzany m.in. przez rodziny
z dziećmi. Niestety nie każdy szanuje
tę nową wspólną przestrzeń. W poniedziałek (10.05) grupa kilkunastoletnich wandali postanowiła zniszczyć
park, wyrywając słupki, które rozdzielają główny deptak i trawnik. Filmik
z monitoringu miejskiego, dzięki któremu udało się zarejestrować zdarzenie, opublikował w mediach społecznościowych wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Publikuję ten ﬁlm bez komentarza. Dodam tylko jeszcze, że jeden
ze sprawców został rozpoznany. Ma
16 lat. Sprawa została skierowana do

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA
– SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Grupa nastolatków kolejny raz zdewastowała
nowo otwarty teren orzegowskiej koksowni.
Sądu Rodzinnego. Naprawdę szkoda,
że nie potraﬁmy dbać o nasz wspólny
majątek. Przecież na pewno ktoś z dorosłych to widział i mógł interweniować. O rodzicach już nawet nie wspominam – skomentował wiceprezydent
Mejer. Pomimo tego, że obiekt otwar-

ty jest od kilku tygodni, był to kolejny
akt dewastacji. Dotychczas m.in.
zniszczony został płot przy placu zabaw na terenie dawnej koksowni (również przez nastolatków) oraz wyłamano kratki wentylacyjne przy baterii
koksującej.
Joanna Oreł

Informuję, że w dniu 20 maja 2021 roku pomiędzy godziną 8.00
a 11.00 zaplanowano trening systemu alarmowania i ostrzegania,
podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren
alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu w ramach krajowych ćwiczeń RENEGADE/SAREX-21. Organizatorem ćwiczeń jest
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie
RENEGADE stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.
Wówczas w ramach treningu przewiduje się wykorzystanie syren alarmowych do:
• „ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty”,
• „odwołania alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty”.

USŁUGI
DENTYSTYCZNE
•
•
•
•
•

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności
Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1798/58 o pow. 759 m2, zapisanej na karcie mapy 2,
obręb Kłodnica, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej, przeznaczonej do zbycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

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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LUDZIE Z PASJĄ

KULTURA

Po drugiej stronie obiektywu

– Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią?
– Przygoda z fotografią to miłość od
„pierwszego pstryknięcia”. To przywiązanie do Rudy Śląskiej i okolic sprawiło, że
zająłem się fotografią. Wiele miejsc znika
z naszego otoczenia, a to ze względu na
specyfikę naszego górniczego regionu. Poprzez fotografię udaje mi się udokumentować budynki i miejsca, które mogą już nie
być znane następnym pokoleniom i tak to
się właśnie zaczęło. Jest dużo osób, które
mieszkają za granicą, ale urodziły się i wychowały właśnie w naszym mieście. Wiele
z nich nie ma już tu swych rodzin i czasami te osoby proszą mnie, abym sfotografował miejsca, które oni znali. Chcą powspominać lub zobaczyć, jak dana okolica wygląda dziś. Fotografia to piękna przygoda,
sposób na życie, ale przede wszystkim pogoń za tą jedną, jedyną chwilą, za tym jednym, jedynym zdjęciem, które może kiedyś okaże się idealne. Najbardziej fascynuje mnie w fotografowaniu spojrzenie na
rzeczywistość zupełnie z innej perspektywy. Oczywiście wszystko zależy też od
powodu, dla którego robimy w danym momencie zdjęcia.
– Pokazujesz Rudę Śląską w innym
wymiarze. Odkrywasz na nowo to, co
piękne w naszym mieście. Dlaczego akurat wybrałeś fotografowanie Rudy Śląskiej?
– Ruda Śląska to moja mała ojczyzna, tu
się wychowałem i stąd pochodzę. Mam
na celu utrwalenie zmian, które zachodzą
w mieście. Istotne jest również dla mnie
uchwycenie szczególnych chwil ważnych
dla miasta oraz pokazanie ciekawych
miejsc, budynków i samych mieszkańców
Rudy Śląskiej. Ciężko mi określić, czym
zauroczyło mnie miasto, ale powiem tak
– to niezwykli ludzie, których poznaję
praktycznie każdego dnia, ciekawa historia, piękna architektura, wspaniała zielona

przestrzeń, której jest
bardzo dużo w naszym
mieście oraz chęć poznania każdego zakątka rodzinnego miasta.
– Masz swoje ulubione obiekty i miejsca
w Rudzie Śląskiej, które
lubisz fotografować?
– Oczywiście i wracam
do nich tak często, jak
tylko mogę właśnie w celu uchwycenia tej jednej,
jedynej chwili. Na pewno
jest to dolina Kochłówki,
las „Alina”, centrum naszego miasta, Ficinus,
który ciągle się zmienia,
dworzec w Chebziu oraz
wiele innych. Naturalnie,
są również miejsca, nieznane i odosobnione,
w których można podziwiać bogaty świat natury np. owadów, do
czego zaliczymy moje ukochane motyle.
Na spacery mogę polecić Przystań (dolina
Kłodnicy), orzegowską dolinę Bytomki,
Park Strzelnica, okolice domu Karola Goduli oraz odnowione tereny byłej koksowni Orzegów.
– W takim razie, jakie jest Twoje ulubione zdjęcie Rudy Śląskiej?
– Dzięki uprzejmości pracowników
Urzędu Miasta w 2017 roku miałem możliwość zrobienia fotografii Wielkiego Pieca i to właśnie jedno z tych zdjęć, ukazujące panoramę naszego miasta, jest moim
ulubionym.
– Co najbardziej liczy się Twoim zdaniem w sztuce fotografowania?
– Oczywiście światło, odpowiedni kąt,
czasami cierpliwość. Ja chętnie wychodzę
porankami szczególnie wiosną i jesienią,
kiedy nasza przyroda tak gwałtownie się
zmienia. Z kolei zimą w mroźne dni jest

Foto: arch. prywatne

Tam, gdzie właśnie coś się dzieje, tam można spotkać Jacka Knapika wraz z obiektywem. Rudzki fotograf od kilku lat
uwiecznia na zdjęciach m.in. rudzkie zabytki, wydarzenia kulturalne oraz przyrodnicze perełki. Dlaczego postawił właśnie
na fotografię i na czym polega tajemnica jego zdjęć? Między innymi o tym rozmawiamy w dzisiejszym wywiadzie.

świetna przejrzystość, a lato rządzi się
swoimi prawami. Radzę, aby każdy szukał
własnych emocji związanych z fotografią
i odnalazł własny styl, który odda autentyczną twórczość autora.
– Co lubisz fotografować oprócz Rudy Śląskiej?
– Oczywiście naturę – motyle i drzewa
to moje perełki. Ponadto zaczynam eksperymentować z fotografią portretową. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Fascynują
mnie również zdjęcia reporterskie i w tym
kierunku chciałbym się rozwijać, chociaż
obecna sytuacja trochę mi to uniemożliwia. Moje zdjęcia można znaleźć na Facebooku
(https://www.facebook.com/jacekdknapikphoto/ i https://www.facebook.
com/JacekDKnapikPhotography) oraz na
Instagramie (jacekdknapikphotography
i  jacekdknapikphotographybw).
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Ambitne plany Muzeum PRL-u

Kultowy maluch, stary autobus, budki telefoniczne, maszyny i urządzenia rolnicze, a także pomniki – to tylko niektóre nowe eksponaty, jakie będzie można podziwiać w rudzkim Muzeum PRL-u. Po remoncie, który zaplanowany jest w tym
roku, placówka znowu otworzy swoje podwoje.
– Podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszego muzeum w tym roku, dlatego że jako prywatna placówka nie jesteśmy w stanie sprostać kosztom, które narzucają na
nas obostrzenia związane z koronawirusem – podkreśla Monika Nizioł, prezes
Fundacji Minionej Epoki. – Posiadając
kilka obiektów na terenie całego muzeum,
które zajmuje kilka tysięcy metrów kwadratowych, musielibyśmy zatrudnić dodatkowych pracowników, którzy zadbaliby o przestrzeganie reżimu sanitarnego,
a to wiązałoby się z ogromnymi kosztami.
Z tego powodu uznaliśmy, że nie otworzymy muzeum w tym roku, a czas ten wykorzystamy na remont, rozbudowę, zakup
nowych eksponatów oraz renowację tych,
które nasi goście już mieli okazję podziwiać – dodaje.
Okres, w którym Muzeum PRL-u będzie
nieczynne dla zwiedzających, zostanie poświęcony także planom rozbudowy placówki. – Muzeum mieści się na terenie
dawnego folwarku „Dwór Nowa Ruda”,
dlatego pomyśleliśmy, że warto by było
właśnie iść w tę stronę i sprawić, żeby odzyskał on dawny blask i był taką samą rozpoznawalną marką jak Muzeum PRL-u,
które podczas przeszło dziesięciu lat
działalności trwale wpisało się w turystyczną mapę Śląska – zaznacza Monika
Nizioł. – Chcielibyśmy, żeby na terenie
folwarku, oprócz muzeum, znajdowała
się także kawiarenka i być może sala
przyjęć okolicznościowych. Jednak reali-

zacją tego pomysłu zajmiemy się na przestrzeni najbliższych pięciu lat – dodaje.
Po remoncie na odwiedzających muzeum
będzie czekać znacznie więcej eksponatów
niż dotychczas. Do tej pory oprócz „Kapsuły Czasu” i budynku starych obór, gdzie
mieszczą się różne wystawy oraz dawnej
stodoły, w której znajduje się spory dział
motoryzacji i malarstwa socrealistycznego,
goście będą mogli zobaczyć wystawę maszyn i urządzeń rolniczych z lat 50., 60.
i 70. Na tym jednak nie koniec. Bielszowickie muzeum wzbogaci się też o cztery nowe
pomniki. Co więcej, nie zabraknie nowości
dla miłośników motoryzacji z tamtych lat,
ponieważ w muzeum będzie można zobaczyć popularnego malucha oraz przyczepkę
kempingową z lat 80.
Warto dodać, że Muzeum PRL-u swoją
działalność zainaugurowało 4 czerwca 2010
roku. Znajduje się ono przy ul. Zajęczej 42
w Bielszowicach. Co ciekawe, powstało na
pozostałościach dziewiętnastowiecznego
folwarku wybudowanego przez rodzinę
Ballestremów. Po wojnie majątek ten przeszedł na własność Skarbu Państwa i został
zmieniony w PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Pod koniec 2018 roku minister
kultury i dziedzictwa narodowego wpisał
rudzkie Muzeum PRL-u do Państwowego
Rejestru Muzeów. W ubiegłym roku placówka obchodziła dziesięciolecie działalności, jednak z powodu epidemii koronawirusa będzie nieczynne do maja 2022 r. Więcej
na stronie www.muzeumprl-u.pl.
AL
REKLAMY

•
•
•
•
•
•

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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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Mieszkańcy pytają, prezydent odpowiada

– część II

W obliczu przedłużającej się pandemii koronawirusa tradycyjne zebrania dzielnicowe prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami przeniosły się do Internetu. Pierwsze spotkanie w tej formule
odbyło się 29 kwietnia. Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane podczas łączenia on-line. Kolejne takie spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 maja. Pytania do władz miasta można
przesyłać mailem na adres prezydent@ruda-sl.pl do 21 maja. Będzie też możliwość zgłaszania problematycznych tematów w komentarzach na Facebooku w dniu wydarzenia.

Zagadnienia ogólnomiejskie
Jakie są plany dotyczące podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej?
Głównym operatorem sieci ciepłowniczej jest Węglokoks Energia ZCP
Sp. z o.o. Na lata 2021-2023 planowane
jest podłączenie do sieci ponad 70 budynków, przede wszystkim w dzielnicach
Orzegów i Godula. Plany 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), Kolbe 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, 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.
Czy jest szansa na zorganizowanie
kolejnego półmaratonu w Rudzie Śląskiej?
Obecne przepisy sanitarno-epidemiologiczne uniemożliwiają organizację tak
dużej imprezy. Ponadto w tegorocznym
budżecie brakuje środków na ten cel. Na
pewno zostanie rozważona organizacja
kolejnej edycji wydarzenia w przyszłym
roku. Natomiast być może jeszcze w tym
roku uda się powrócić do organizacji
Biegu Wiewiórki.

Czy w Rudzie Śląskiej jest planowane utworzenie nowych żłobków
miejskich?
Ze względu na ograniczone środki
w budżecie, miasto nie planuje budowy
nowych żłobków. Jeżeli sytuacja finansowa się poprawi, to będzie mogło zostać ponownie uruchomione dofinansowanie do żłobków prowadzonych przez
podmioty prywatne.
W ubiegłym roku w szkołach podstawowych, które prowadzą klasy
sportowe, pomimo zebrania chętnych
uczniów nie doszło do ich utworzenia
z powodu braku dofinansowania.
W tym roku kolejny rocznik ma już
dofinansowanie otrzymać. Czy miasto
jest gotowe dofinansować w tym roku
także ubiegłoroczne klasy, które miały
stać się sportowymi, aby dzieci, które
chciały aktywnie łączyć naukę i sport,
nie były pozbawione takiej możliwości?
Klasy sportowe w roku szkolnym
2020/2021 nie zostały otwarte z powodu
braku całkowitej rekrutacji, a nie ze
względu na brak środków finansowych.
Ze względu na pandemię nie można było przeprowadzić testów sprawnościowych. W tym roku forma rekrutacji została dostosowana do pandemicznych
obostrzeń sanitarnych i jeżeli była ona
przeprowadzona, to na pewno klasy
sportowe zostaną otwarte. W klasie takiej musi być jednak przynajmniej
24 uczniów.

Zagadnienia dzielnicowe
Kochłowice
Jaka przyszłość czeka „Przystań”
w Kochłowicach?
W marcu br. podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania tamtejszych budynków Lasom Państwowym.
W ten sposób po wielu latach udało się
rozwiązać problem, który uniemożliwiał
remont ośrodka. Nadleśnictwo zamierza
wydzierżawić go podmiotowi, który zadeklaruje jego renowację.
Halemba
Kiedy mieszkańcy Halemby (i nie
tylko) będą mieli zadaszenia i ławki
na przystankach autobusowych?
W ostatnim czasie w Halembie pojawiło się kilka wiat przystankowych, jednak nie wszędzie można je stawiać, ponieważ uniemożliwia to uwarunkowanie
bądź kwestie własnościowe terenu (np.

na przystanku naprzeciw cmentarza komunalnego nie ma możliwości postawienia wiaty, gdyż jest tam zbyt wąski
chodnik, a wiata utrudniłaby przemieszczanie się pieszych). Z kolei przy ulicach Solidarności, Zamenhoffa i Energetyków planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, w związku z czym
cały odcinek ulicy Solidarności będzie
przebudowywany. W tym roku zaplanowano postawienie w mieście trzech wiat.
Znajdą się one na przystankach: Bykowina-Górnośląska, Wirek-Kościół i Wirek-Ratusz.
Kiedy zostanie wykonane wykończenie kostką brukową cmentarza komunalnego w dzielnicy Halemba?
Inwestycja w zakresie częściowej
modernizacji cmentarza komunalnego
w dzielnicy Halemba została wykonana
w 2019 r. w pełnym planowanym zakre-

Wprowadzili Państwo ustawę, która w Rudzie Śląskiej zakazuje użytkowanie do końca tego roku pieców i kotłów poniżej 5 klasy, tzw. kopciuchów.
Jak zamierzają Państwo wpłynąć na
to, żeby taka wymiana była możliwa?
To nie miasto wprowadziło takie rozwiązanie, lecz Sejmik Województwa
Śląskiego, który w 2017 roku podjął
tzw. uchwałę antysmogową. Zgodnie
z zapisami uchwały do końca tego roku
mają zostać usunięte piece i kotły: wyprodukowane przed oraz w 2006 r.
i nieposiadające tabliczki znamionowej.
W przypadku mieszkań i domków jednorodzinnych, miasto od kilku lat dofinansowuje wymianę systemów ogrzewania. Kwota dotacji wynosi do 70%
poniesionych nakładów finansowych na
zakup urządzenia grzewczego lub podłączenia 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. Co ważne, najpierw należy się zgłosić do Urzędu Miasta, a dopiero później przystąpić
do wymiany pieca. W Wydziale Ochrony Środowiska można zasięgnąć szczegółowych informacji na ten temat.
Czy w mieście zostaną zainstalowane fotopułapki?
W mieście funkcjonują trzy fotopułapki, które co dwa tygodnie zmieniają

swoje lokalizacje. Dzięki temu Straż
Miejska może monitorować wiele terenów, a sprawców, którzy wyrzucają odpady w niedozwolonych miejscach, łapać na gorącym uczynku.
Czy jest szansa na utworzenie w naszym mieście muzeum górnictwa?
Takie muzeum istnieje już w Zabrzu,
nie ma więc potrzeby tworzenia drugiej
takiej placówki w Metropolii. W Rudzie
Śląskiej realizowana jest natomiast koncepcja adaptacji Wielkiego Pieca pod
funkcje kulturalne. Obecnie trwają prace
nad projektami wykonawczymi. Równocześnie miasto stara się pozyskać
środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji.
Kiedyś dobrze funkcjonował serwis
dot. jakości powietrza, czy jest szansa
na jego przywrócenie?
Firma, która dotychczas zajmowała
się czujnikami powietrza w Rudzie Śląskiej, nie jest już zainteresowania dalszą
współpracą w tym zakresie. Obecnie
miasto szuka nowego partnera, który
w tych samych miejscach umieści takie
urządzenia. Dla mieszkańców województwa śląskiego dostępna jest aplikacja „śląski smog”.
Czy w Urzędzie Miasta jest lista
mieszkań do zamiany?
W Urzędzie Miasta prowadzony jest
tzw. Bank Zamian, który obejmuje listę
lokali zgłoszonych przez mieszkańców
do zamiany dobrowolnej. Lista z takimi
mieszkaniami znajduje się na tablicy
ogłoszeń obok pokoju 228 (II pięto),
a także jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co ze spalarnią w naszym mieście?
Mamy dwa miejsca, w których mogłyby powstać instalacje termicznego
odzysku odpadów – jedno w pobliżu
DTŚ, a drugie w pobliżu Elektrociepłowni Mikołaj. Inwestycje chcą zrealizować podmioty komercyjne, które
obecnie są na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Sprawę dotyczącą
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla instalacji termicznego odzysku odpadów zlokalizowanej w pobliżu Elektrociepłowni Mikołaj prowadzi Urząd Miasta Chorzów,
gdyż prezydent miasta Ruda Śląska została wyłączona z prowadzenia powyższej sprawy. Natomiast dla instalacji
zlokalizowanej w pobliżu DTŚ, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzję prezydent
miasta Ruda Śląska o środowiskowych
uwarunkowaniach. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego
inwestor wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Niezależnie od tych dwóch inwestycji budowę własnej instalacji
rozważa Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia, której jesteśmy członkiem.
Czy gdyby padł pomysł budowy nowej linii tramwajowej, byliby Państwo
otwarci na taką propozycję?
W chwili obecnej miasto nie widzi takiej możliwości, bowiem to jeden z najdroższych środków transportu. Poza tym
linię trzeba byłoby budować kosztem
obecnych dróg, często dopiero co wyremontowanych.

sie. Obecnie nie przewidziano dalszych
prac modernizacyjnych i remontowych,
z uwagi na brak środków w budżecie
miasta na rok 2021 r. Jeżeli pozwoli na
to sytuacja finansowa, w miarę możliwości podjęte zostaną starania mające
na celu remont lub modernizację pozostałych alejek na cmentarzu.
Czy przewidywane jest odbudowanie Pomnika Czynu Powstańczego
w Halembie, który został zburzony
przez Niemców po napaści w 1939 r.?
Jeśli tak, to kiedy?
W obecnej sytuacji budżetowej miasta trudno jest wygospodarować środki
na odbudowę pomnika. Jednak istnieje
możliwość przygotowania wniosku do
budżetu obywatelskiego, który służy
właśnie realizacji takich inicjatyw
mieszkańców. Warto dodać, że w Rudzie
Śląskiej istnieje sporo śladów świadczących o wdzięczności i szacunku dla lokalnych bohaterów, bowiem miasto
opiekuje się w sumie 42. miejscami pa-

mięci. W samej Halembie Powstańców
Śląskich upamiętnia pomnik znajdujący
się na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej
oraz tablica umieszczona na budynku
Szkoły Podstawowej nr 24, która nosi
imię Powstańców Śląskich.
Czy miasto w następnym budżecie
zarezerwuje środki na realizację
ul. Podlaskiej?
Środki na to zadanie są zarezerwowane. W październiku br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane
jest w styczniu 2022 roku. Zakończenie
prac przewiduje się w listopadzie
2022 r.

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Stacji Biblioteka. W chwili obecnej istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej budynków przy ul. Józefa Szafranka 2, 4 i 8. Miasto w latach przyszłych (2023-2025) planuje w nich
wykonanie zmiany sposobu ogrzewania z ewentualną termomodernizacją.
Podłączenie innych budynków jest
uzależnione od decyzji ich właścicieli
oraz od budowy przez Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. gazociągu
w tym rejonie. W tym miejscu wskazać
należy, że Wspólnota Mieszkaniowa
„Kolejarz” planuje modernizację istniejącej kotłowni węglowej poprzez
montaż kotła gazowego w budynku
przy ul. Przedtorze 4. Wspólnota
Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. Węglowej 9, 11, 13 w zależności od
posiadanych środków na koncie funduszu remontowego planuje wykonanie
przyłączy instalacji gazowej do budynków nr 9, 11, 13.

Chebzie
Czy w dzielnicy Chebzie planowane
jest podłączenie gazu do mieszkań?
Staraniem władz miasta gaz został
doprowadzony do budynków Zespołu
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Godula
Co z budynkiem po szkole nr 39?
Budynek przy ul. Goduli 26 nie jest
własnością miasta. Samorząd nie ma
wpływu na decyzje właściciela co do
przeznaczenia budynku.
Co z modernizacją placu Niepodległości w Goduli
Miasto stara się o dofinansowanie rewitalizacji placu Niepodległości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Wnioskowana kwota to
ok. 5 mln zł. Rozstrzygnięcie naboru ma
nastąpić w najbliższym czasie.
Kiedy będą przycinane i przesadzane
drzewa w parku przy ul. Podlas 20 b?
Powodują one cień i wilgoć w mieszkaniu.
Rosnące tam drzewa zostaną przycięte
niezwłocznie, pod warunkiem zakwalifikowania ich do przycinki na podstawie
comiesięcznego przeglądu drzew, prowadzonego przez specjalistyczną firmę. Na
chwilę obecną nie przewiduje się przesadzania drzew parkowych.
Gdzie w tym roku będzie wymieniane oświetlenie w dzielnicy Godula?
W tym roku modernizacja oświetlenia
ulicznego w Goduli została zaplanowana
przy ul. Modrzejewskiej i Podlas. Wymienione zostaną oprawy na istniejących
słupach stalowych oraz nastąpi wymiana
słupów betonowych wraz z oprawami.
Czy można ustawić latarnie na
ul. Starej i Floriana?
Ze względu na ograniczone środki finansowe miasto nie planuje w tym roku
realizacji oświetlenia wzdłuż tych ulic.
Nowy Bytom
Czemu służą marmurowe płyty ustawione na zrewitalizowanym terenie
przed Miejskim Centrum Kultury
w Nowym Bytomiu?
Postumenty te są przeznaczone do ekspozycji afiszy i plakatów z repertuarem
MCK. Ogłoszenia umieszczone na płytach będą widoczne od strony ulicy Niedurnego, dzięki czemu elewacja zabytkowego budynku nie będzie zasłaniana
przez banery.
Czy okolice ul. Damrota 4 będą podłączane do sieci ciepłowniczej ?
Z tym pytaniem należy zwrócić się do
MGSM „Perspektywa”.
Co będzie robione przy ul. Niedurnego 50? Czy będzie robiona elewacja?
Klatka schodowa jest w złym stanie,
stolarka okienna również. Czy będziemy mieć podłączenie pod centralne
ogrzewanie?
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, która jest właścicielem budynków przy ul. Niedurnego 50, 50A, 50B,
50C, ma do wykonania szeroki zakres
robót budowlanych, wynikający z nałożonej na nią, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, decyzji. Zakres robót budowlanych, zgodnie z opracowaną przez
biegłego rzeczoznawcę ekspertyzą budowlaną, niezbędnych do wykonania
obejmuje: naprawę i wzmocnienie
uszkodzonych stropów budynku, napra-

wę ścian konstrukcyjnych budynku
w zależności od rozwarcia pęknięć, wykonanie hydroizolacji poziomej oraz
izolacji pionowej, usunięcie odspojonych fragmentów tynków elewacji i uzupełnienie nowymi tynkami, wykonanie
remontu pokrycia dachowego i obróbek
blacharskich. Z zaciągniętych w 2016
roku kredytów wykonano część robót
wynikających z nałożonej decyzji, jednakże środki własne oraz środki pochodzące z zaciągniętych przez wspólnotę
kredytów nie pokrywają w całości zakresu prac wynikających z decyzji
PINB. Z uwagi na stan techniczny nieruchomości i ryzyko związane z bardzo
wysoką stawką funduszu remontowego
bank kredytujący odmówił udzielenia
kredytu konsolidacyjnego na pokrycie
istniejącego zadłużenia kredytowego
oraz na wykonanie kolejnych robót. Zaciągnięte przez wspólnotę kredyty,
zgodnie z umowami kredytowymi, będą
spłacane do 2031 roku. Miasto Ruda
Śląska wystąpi do zarządcy wspólnoty
mieszkaniowej, tj. MPGM TBS, o ponowne rozeznanie możliwości uzyskania przez nią dodatkowego kredytu.
Dlaczego Pani Prezydent godzi się
na ogrzewanie gazowe przy ul. Markowej 9, a nie na ciepłownicze?
Budynek przy ulicy Markowej 9 jest
częścią Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Niedurnego 67,
Markowej 9, 11, 13, Damrota 10, 12.
Podczas zebrania wspólnoty w czerwcu
ubiegłego roku omówiony został temat
wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Właściciele ustalili, że ostateczna decyzja, co do
sposobu uciepłownienia wspólnoty, zostanie podjęta na najbliższym zebraniu
wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy
Niedurnego 67, Markowej 9, 11, 13,
Damrota 10, 12.
Bykowina
Czy można inaczej ustawić kubły na
odpady przy ul. Krzywoustego 2, ponieważ parkujące tam auta utrudniają
odbiór śmieci?
Problem powinien być w pierwszej kolejności zgłoszony do zarządcy nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowej),
bowiem to on odpowiada i wskazuje lokalizację ustawienia pojemników na odpady komunalne. Z ustaleń pracowników
Wydziału Gospodarki Komunalnej wynika, że przedsiębiorca odbierający śmieci
w tym rejonie nie zgłaszał problemów
związanych z zaparkowanymi samochodami.
Wirek
Proszę o zabranie głosu w sprawie
fatalnego stanu technicznego budynku
przy ul. Dąbrowskiego 19 i ks. Ściegiennego 3. Budynki są uszkodzone
i bardzo przechylone.
Przechylenie budynku przy ul. Dąbrowskiego 19 spowodowane jest eksploatacją górniczą. W chwili obecnej
prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcą górniczym mające na celu ustalenie

sposobu naprawy szkody. Kopalnia przekazała już do MPGM TBS Sp. z o.o. najnowsze wyniki pomiaru przechyłu bryły
budynku. W maju zostaną wykonane także pomiary przechyłu w poszczególnych
pomieszczeniach. Po uzyskaniu ich wyników będzie możliwe prowadzenie dalszych rozmów z kopalnią.
Ponadto powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w Rudzie Śląskiej przeprowadził wizję w terenie oraz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
stanu technicznego budynku.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. ma zorganizować spotkanie z najemcami mieszkań przy ul. Dąbrowskiego 19, na którym
zostaną przedstawione i omówione
wszystkie kwestie dotyczące stanu technicznego budynku oraz planów i możliwości miasta i MPGM TBS Sp. z o.o.
w tym zakresie.
Budynek przy ul. ks. Ściegiennego stanowi własność osób fizycznych oraz
MGSM „Perspektywa”, w związku
z czym miasto nie posiada informacji
w tym temacie.
Kiedy planowany jest remont budynku przy ul. 1 Maja 230?
W budynku występują uszkodzenia
spowodowane ruchem zakładu górniczego. Przygotowywana jest stosowna ugoda na ich usunięcie. Kopalnia jest w trakcie przygotowywania dokumentacji
kosztorysowej. Natomiast w 2014 r.
MPGM TBS Sp. z o.o. przeprowadził remont dachu oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku.
Co z budynkiem dawnego szpitala
w Wirku?
Obiekt nie jest własnością miasta,
w 2009 roku został sprzedany. Samorząd
nie ma wpływu na decyzje właściciela co
do przeznaczenia budynku.
Co z regulacją potoku Kochłówka?
Przy ulicy Piaskowej w Wirku zalane
jest pole, woda stoi na posesji.
Regulacja Kochłówki jest od wielu lat
oczekiwana również przez miasto.
Wszystko jednak zależy od tego, kiedy
zostanie wybudowana sztolnia pod kopalnią, co będzie kluczowym elementem
regulacji potoku. Ponadto realizacja kolejnego odcinka trasy N-S obejmuje również budowę przepustu na ul. 1 Maja,
który spowoduje, że poziom wody w Kochłówce obniży się o kilkadziesiąt centymetrów i będzie ona mogła spływać
w bardziej naturalny sposób.
Czy miasto planuje budowę boisk
przy szkole podstawowej lub ponadpodstawowej – ul. Tołstoja?
Miasto nie planuje budowy boisk przy
Szkole Podstawowej nr 4 oraz Zespole
Szkół nr 4 zlokalizowanych przy ul. Tołstoja. SP posiada wybudowaną halę sportową, natomiast ZS korzysta ze stadionu
przy ul. Czarnoleśnej.
Ruda
Przy ul. Raciborskiej jest potrzebne
ogrzewanie ciepłownicze, kiedy budynki przy tej ulicy będą włączone do sieci?
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Przy ul. Raciborskiej miasto posiada
tylko jeden budynek, który podłączony
jest do sieci ciepłowniczej (nr 10). Podłączenie pozostałych leży w gestii ich właścicieli.
Co z wykupem mieszkań przy
ul. Raciborskiej? Czy będzie taka możliwość?
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda
Śląska z 26 czerwca 2014 r. sprzedaży
nie podlegają lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach nabytych przez
miasto po 31 grudnia 2000 r. Miasto nabyło budynek mieszkalny położony
w Rudzie Śląskiej przy ul. Raciborskiej
nr 10 w 2002 roku. Dlatego mieszkania
znajdujące się w tym budynku nie są
przeznaczone do wykupu.
Ponadto 14 sierpnia 2020 roku miasto
zaprzestało sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Czy budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Rudzie zostanie
podłączony do sieci ciepłowniczej?
Budynek nie jest własnością miasta.
Stanowi współwłasność MGSM „Perspektywa” i osób fizycznych. Obecnie
czynione są starania, aby do ul. Janasa
pociągnięta została instalacja gazowa. To
stworzy możliwość dalszych inwestycji
w tym rejonie.
Czy można przyspieszyć remont boiska szkolnego przy Szkole nr 35 Specjalnej przy ul. Magazynowej 35a?
Nie można przyśpieszyć remontu wymienionego boiska, bowiem zadania,
które będą realizowane w tym roku budżetowym, zostały już wyznaczone.
Z uwagi na fakt, iż potrzeb w tym zakresie jest bardzo wiele (w Rudzie Śląskiej
funkcjonuje 70 placówek oświatowych),
przedsięwzięcia takie są wykonywane
zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Piastowskiej są oznaczenia poziome przy
nr 33-35. Dlaczego dalej nie są przewidziane?
12 maja tę sprawę opiniowała Miejska
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej członkowie ustalili, że droga
dla rowerów w znacznej części ul. Piastowskiej zlokalizowana jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni, za wyjątkiem
odcinka w rejonie posesji nr 33-35, gdzie
ze względu na lokalizację wiaty przystankowej przebiega ona bezpośrednio
przy zabudowaniach. Stąd wyłącznie na
tym krótkim odcinku zastosowano dodatkowe napisy „Uwaga wyjazd”, po to, by
wzmóc czujność rowerzystów i ostrzec
przed możliwym wyjazdem samochodu
z podwórza. W opinii komisji w sytuacjach, gdy rowerzysta jest w stanie dostrzec pojazd włączający się do ruchu,
stosowanie tego typu napisu jest bezzasadne.
Przy ul. Raciborskiej 10 pojawił się
problem śmieci wielkogabarytowych.
Chodzi m.in. o porozrzucane kartony.
Kontener jest zbyt mały na taką liczbę
lokatorów, pojawiają się szczury.
Za porządek wokół placyków gospodarczych odpowiadają właściciele bu-

dynków. W przypadku niewystarczającej
liczby pojemników na śmieci zarządca
nieruchomości zobowiązany jest złożyć
do Urzędu Miasta wniosek dotyczący dostawienia kubłów, podając w nim lokalizację, wielkość pojemnika oraz na jaką
frakcję należy dostarczyć pojemnik. Ponadto należy podkreślić, że przed wrzuceniem kartonów do pojemnika na odpady należy je podrzeć na mniejsze kawałki, natomiast jeżeli jest to niemożliwe, to
można w ramach „opłaty śmieciowej”
oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Co z podłączeniem mieszkańców
ul. Piastowskiej 52 do sieci ciepłowniczej?
Obecnie na ukończeniu są prace polegające na termomodernizacji, wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych oraz remoncie klatki schodowej budynku przy
ul. Piastowskiej 52. W chwili obecnej
brak jest możliwości podłączenia go do
sieci ciepłowniczej lub wprowadzenia
gazowego systemu ogrzewania. Realizując plany zmierzające do ograniczania
niskiej emisji oraz likwidacji pieców węglowych. Miasto będzie czyniło starania
o jak najszybsze wykonanie wymiany
systemu ogrzewania w tym budynku.
Orzegów
Czy w Orzegowie i Goduli będzie
wybieg dla psów?
W obecnych planach nie ma takich inwestycji. Tego typu zadania mogą być
jednak realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego. Bardzo ważne, żeby
przy zgłaszaniu projektu, dokładnie określić jego lokalizację oraz jaki zakres powinien on obejmować.
Czy planowana jest budowa placu
zabaw przy ul. Huloka?
W dzielnicy Orzegów jest już kilka
placów zabaw, m.in. przy Burloch Arenie
czy na zrewitalizowanym terenie po byłej
koksowni, w związku z czym w obecnych planach nie ma takiej inwestycji.
Tego typu zadania mogą być jednak realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Bardzo ważne, żeby przy zgłaszaniu
projektu, dokładnie określić jego lokalizację oraz jaki zakres powinien on obejmować. Warto wspomnieć, że właśnie
ze środków budżetu obywatelskiego zrealizowany został niedawno plac zabaw
z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w rejonie
ulicy Fojkisa.
Co dalej z budynkiem byłego szpitala w Orzegowie?
Obiekt nie jest własnością miasta.
W sprawie remontu budynku miasto prowadzi rozmowy z jego właścicielem.
Czy można oświetlić drogę do os. Powstańców Śląskich od strony ul. Orzegowskiej? Czy w okresie świątecznym
można tam zainstalować iluminację?
Należałoby wskazać dokładnie, o jaką
trasę chodzi. Część dojścia do osiedla Powstańców Śląskich jest w użytkowaniu
wieczystym RSM oraz wspólnot mieszkaniowych. Miasto buduje tylko oświetlenie na terenach, których jest właścicielem lub zarządcą.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska. Uwaga: dla pozycji „7”
– przetarg ograniczony dla Mieszkańców (Najemców i Właścicieli) w budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej
Maj-Czerwiec/2021 r.

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(netto/
zł/m2)

1.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/1 (parter)
lokal w budynku usługowym

+ pow. wsp. użytku

33,70

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

8,00

1.000,00

2.

Ruda Śląska-Nowy Bytom ul. Niedurnego 53B/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

+ piwnica

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

500,00

3.

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota 210/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym NSP

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

1.000,00

4.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Starowiejska 7/2 (parter)
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN

elektryczna,
wod.-kan.

8,00

1.500,00

5.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/3 (piętro)
lokal w pawilonie usługowo-handlowym

32,70

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

11,00

1.500,00

6.

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Ks. Niedzieli 51B/7
lokal w budynku usługowym na II piętrze

+ pow. wsp. użytku

8,84

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

9,00

1.500,00

7.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Magazynowa 31 / G.1 garaż murowany
Uwaga nr 1: dot. poz. 7 przetarg ograniczony

23,21

elektryczna

6,76

500,00

8.
9.

Ruda Śląska-Kochłowice, Oświęcimska IX/1, pomieszczenie gospodarcze
Ruda Śląska-Kochłowice, Oświęcimska IX/6, pomieszczenie gospodarcze

7,50
9,00

brak
brak

6,67
5,56

250,00
250,00

13,63
24,50
4,87
71,77
+ piwnica

16,92
43,30
+ piwnica

16,40

33,50

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA nr 1: Do przetargu ograniczonego dla poz. 7 wykazu: garaż murowany przy ul. Magazynowej 31/G.1 mogą przystąpić tylko Mieszkańcy (Najemcy i Właściciele) budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej, którzy złożą oświadczenie, że nie zawarli innej umowy najmu na garaż, grunt pod garaż, nie korzystają
bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli. W przypadku współwłaścicieli pojazdu, każdy z nich winien złożyć
ww. oświadczenie (wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
UWAGA nr 2: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych i garaży umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 24.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1, 4 i 7
– ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52
poz. 2
– ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50
poz. 3 i 6
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
poz. 5
– ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72
poz. 8 i 9
– ul. Radoszowska 106, Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub garaży w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda
Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do: przesłania, nie później niż do dnia 7 czerwca 2021 r. do
godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaż w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: GLU/P-1b.
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
• oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. (EE-17)
• oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych /garaże
oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 do dnia 7 czerwca 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali
użytkowych/garażu w dniu 10.06.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.45 – poz. 2, godz. 9.00 – poz. 3, godz. 9.15 – poz. 4, godz. 9.30
– poz. 5, godz. 9.45 – poz. 6, godz. 10.00 – poz. 7, godz. 10.30 – poz. 8 i 9.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu użytkowego/garażu i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33 wew. 745 lub 744
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu
winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej
lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33 w. 744, 745, 742.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu
dotyczącego oddania w najem części
nieruchomości gruntowych
z przeznaczeniem pod istniejące
garaże przy ul. Szyb Zoﬁi, które
przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie
umów najmu czas oznaczony 3 lat.

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 na
okres do 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek rekreacyjny
(przydomowy) w rejonie ulicy Polnej,
• wykazu nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę na
okres do 3 lat z przeznaczeniem
pod teren zielony w rejonie ulicy
Targowej,
• wykazu nieruchomości, która
zostanie oddana w najem na okres
do 3 lat z przeznaczeniem pod
działalność usługową, miejsce
składowo-magazynowe i parking
oraz dzierżawę z przeznaczeniem pod
teren zielony w rejonie ulicy Brata
Alberta.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
– następujących wykazów
nieruchomości:
• wykaz nieruchomości,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący
garaż w rej. ul. Bankowej,
• wykaz nieruchomości,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący
garaż w rej. ul. Stefana Żeromskiego.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Pani Justynie WRÓBLEWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA

USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

przekazują Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ul. Klary z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 974/19 stanowi teren obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu KS1) oraz częściowo jako teren obiektów
i urządzeń ciepłowniczych (symbol planu C1), teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m. (symbol planu KDW)
i teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 50 m (symbol planu
KGP2/3).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej i kompleksu garaży, porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Alei Powstań
Śląskich oraz do drogi wewnętrznej ul. Klary. Dojazd do ww. nieruchomości
może odbywać się wyłącznie od strony ulicy Klary, po której przejazd może
odbywać się na zasadach ogólnych. 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. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane
w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni Alei Powstań
Śląskich oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy w pasie terenu oznaczonego
w planie KGP2/3 mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane
oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 244.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2021 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 7.06.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 12.200,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Klary” 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 (dot. wyłącznie osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej) 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
ppokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.
Godula, 1-pok, 35 m2, 107 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.

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

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
28.04.2021 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 Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Klary, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnymi 974/19 o powierzchni 1799 m2, użytek
Ba, obręb Ruda, k.m.5, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00013455/6 (działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów).

NIERUCHOMOŚCI

Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel.
512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp.
z o.o.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię mężczyznę do pracy ﬁzycznej
z doświadczeniem ogrodniczym lub budowlanym. Informacji udzielam pod nr tel. 691-911683 od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 15.00.
Górnika emeryta do prac gospodarczych
zatrudnię na umowę zlecenie. Wymagane prawo jazdy kat. B, nr telefonu 603-179-748, email: astaz.biuro@gmail.com.
Zatrudnię ﬁrmę lub murarza, tynkarza do
remontu budynku (tynkowanie, gładzie, murowanie uzupełniające, wykańczanie otworów
drzwiowych, montaż drzwi, kafelkowanie pomieszczeń inne prace. 41-707 Ruda Śląska,
ul. Tunkla 114 - od zaraz. Płaca według umowy.
astaz.biuro@gmail.com, tel. 603-179-748.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040

RÓŻNE

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

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

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

oferuje do najmu na czas nieokreślony lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej przy czym czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat
Maj 2021 r.

Lp.
Adres lokalu
1.
Ruda Śląska 1, ul. Górnicza 1/01(*), lokal w budynku mieszkalnym
2.
Ruda Śląska 1, ul. Górnicza 1/02 (**), lokal w budynku mieszkalnym
3.
Ruda Śląska 1, ul. Janasa 13/05 lokal na piętrze w budynku usługowym
4. Ruda Śląska 1, ul. Stanisława 2/2, lokal na parterze w budynku mieszkalnym
5.
Ruda Śląska 7, ul. Łukowa 3/01, lokal w budynku mieszkalnym WMN
Ruda Śląska 10, ul. Sienkiewicza 1/01, lokal na parterze w budynku
mieszkalnym. UWAGA: wejście do ww. lokalu – schody od ulicy Sienkiewicza
6.
będą przedmiotem odrębnej umowy zawartej pomiędzy UM Ruda Śl.
a przyszłym najemcą lokalu
7.

Ruda Śląska 11, ul. ks. Niedzieli 51B/4
lokal na III piętrze w budynku niemieszkalnym

Powierzchnia
UWAGI
brak
21,66 m2
brak
48,32 m2
elektryczna wod.-kan.
58,94m2
elektryczna, wod.-kan.
29,43 m2
brak
28,90 m2
111,60 m2

elektryczna, wod.-kan.

144,90 m2
w tym pow.
wspólna

elektryczna, wod.kan., cwu, c.o.

(*) Najemca zobowiązany jest dokonać zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z lokalu mieszkalnego na lokal
użytkowy (Dec. ALN.71446-81/10 z dnia 24.08.2010 r.)
(**) Prace remontowe do wykonania zgodnie z protokołem z dnia 28.03.2011 r.
W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem
Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 do 4
– ul. Janasa 13
Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52
poz. 5
– ul. Radoszowska 106
Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-83-51
poz. 6 do 7
– ul. Osiedlowa 6
Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności gospodarczej, winne zapoznać się z zasadami wynajmu lokali użytkowych w oparciu o czynsz oznaczony
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat i zobowiązani są do przesłania wyłącznie drogą
e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl niżej wymienionych dokumentów i druków:
– wniosku o przydział wskazanego lokalu użytkowego, który powinien zawierać dane oferenta,
– druk DANE OFERENTA a w nim nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz
numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego GLU/P-1b,
– druk o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/świadczenia
lokali użytkowych.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33 w. 745, 742.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
oferuje do najmu w drodze rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej oraz garażu na terenie Miasta Ruda Śląska

Maj/Czerwiec 2021 r.

Lp.

1.

2.

Adres lokalu
Ruda Śląska-Ruda,
ul. Bujoczka 12/3 (piętro)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/4
(parter)
lokal w budynku usługowym

21

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. ks. J. Niedzieli 51B/2
lokal na piętrze w budynku usługowym

+ pow. wsp. użytku

22

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. ks. J. Niedzieli 51B/8
lokal na piętrze w budynku usługowym

+ pow. wsp. użytku

23

Ruda Śląska-Nowy Bytom,
ul. Markowej 22/26
lokal – pokój na I piętrze w budynku
usługowym WMN

+ pow. wsp. użytku

24

Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 36
zespół nr I garaż nr 2

24,16 m2

Powierzchnia
lokalu (m2)

Wyposażenie
w instalację

Wadium (zł)

161,12 m2

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

1 500,00 zł

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

1 500,00 zł

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

1 000,00 zł

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

500,00 zł

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

1 500,00 zł

W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od 24.05.2021 r.
do 31.05.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji
Budynków, tj.:
poz. 1 do 11, 24 – ul. Janasa 13A
Ruda Śląska-Ruda,
nr tel. 32 248-13-52,
poz. 12 do 13
– ul. Joanny 18
Ruda Śląska-Godula,
nr tel. 32 248-17-88,
poz. 14 do 22
– ul. Osiedlowa 6
Ruda Śląska-Wirek,
nr tel. 32 242-06-48,
poz. 23
– ul. Markowej 22 Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50,

+ pow .wsp. użytku

12,28 m2
119,07 m2
+ piwnica

24,24 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

500,00 zł

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

500,00 zł

2,77 m

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

500,00 zł

17,50 m2

elektryczna

500,00 zł

6,38 m

2

14,00 m2
3,69 m

2

9,55 m2
2

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Bujoczka 12/6 (piętro)
lokal w budynku usługowym

87,98 m2

4.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Bujoczka 12/7 (parter)
lokal w budynku usługowym

+ pow. wsp. użytku

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Bujoczka 12/8 (piętro)
lokal w budynku usługowym

6.

Ruda Śląska-Ruda, Plac Chopina 3/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

115,22 m2

elektryczna,
wod.-kan.

1 500,00 zł

7.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 36A/1
lokal w budynku usługowym

125,54 m2

elektryczna,
wod.-kan.

2 000,00 zł

8.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 27A/2
lokal na parterze w budynku
niemieszkalnym

33,85 m2

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 35A/02
9.
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

17,15 m2

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

10.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 35B/01
lokal w budynku mieszkalnym

61,13 m2

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

11.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Stanisława 2/1
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

33,28 m2

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

12.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 47/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

elektryczna,
wod.-kan.

1 000,00 zł

13.

Ruda Śląska-Orzegów, ul. Bytomska 33/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

14.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Kunickiego 26A/3
lokal w budynku mieszkalnym

69,10 m2

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

15.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Sienkiewicza 1A/3
lokal na parterze w budynku usługowym

+ pow. wsp. użytku

29,73 m2

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

500,00 zł

Ruda Śląska-Wirek, ul. Sienkiewicza 3/06
16. lokal na parterze w budynku mieszkalnym
wejście do lokalu przez klatkę schodową

+ pow. wsp. użytku

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

17.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/05
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

+ pow. wsp. użytku

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

500,00 zł

18.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/04
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

+ pow. wsp. użytku

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

1 000,00 zł

Każdy uczestnik rokowań winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego/garażu.

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

Przyszły najemca ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu
lokalu użytkowego na własny koszt.

elektryczna,
wod.-kan.

500,00 zł

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 230/01
19.
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
20.

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 255/02
lokal na parterze w budynku
mieszkalnym, wejście z boku budynku

28,32 m2
8,16 m2

122,94 m

2

+ piwnica

12,28 m2

134,60 m2
+ teren

418,00 m

2

22,46 m2

8,58 m

2

28,63 m2
6,11 m2
19,93 m2
4,72 m

2

23,27 m2
8,24 m2
21,96 m

2

22,50 m2

UWAGA: do stawki dolicza się podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający rokowania ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu w drodze rokowań z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz garażu winny zapoznać się
z Regulaminem rokowań (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia
13.04.2018 r.), umieszczonym na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są
do przesłania wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
• wniosku oferenta o przydział danego lokalu użytkowego, garażu który winien zawierać dane oferenta,
• dowód wpłaty wadium na poszczególne lokale użytkowe/garaż w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• druk DANE OFERENTA a w nim nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer
REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego GLU/P-1b,
• druk o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1,
• oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu EE-17,
• oświadczenia dot. współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych, garaże i złożyć drogą e-mailową skany nie później niż do
dnia rokowań.
Rokowania odbędą się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska, po złożeniu
wniosku przez osoby zainteresowane.
Uczestnicy rokowań zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególny
lokal użytkowy/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto
Organizatora rokowań) w opisie podając: wpłata wadium na rokowania poz. ...... (lp. lokalu z ogłoszenia/garażu).

Właściciel lokalu użytkowego/garażu lub Organizator rokowań mogą wycofać lokal użytkowy z rokowań bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33 wew.
745, 744, 742.
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Akrobatyka

Łucznictwo

Akrobaci mają moc

Za nami Ogólnopolski Turniej „Gryfna
Kobelitka” w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce, który zorganizowany został na hali MOSiR-u w Rudzie Śląskiej.
Wśród ponad 400 zawodników z 16 klubów z całej Polski Południowej rywalizowały dziewczynki i chłopcy od najmłodszych po już bardziej zaawansowanych
zawodników, w tym zawodnicy KPKS Halemba. W zawodach B rozegrano autorskie
kategorie indywidualne oraz zespoły klasy
youth. W zawodach A rywalizacja przebiegała w konkurencjach zgodnie z przepisami Polskiego Związku Gimnastycznego
w klasach II, III i młodzieżowej.
W klasyfikacjach indywidualnych
wśród najlepszych reprezentantów KPKS
Halemba byli: w dwójkach dziewcząt,
kl. II, złoty medal – Maja Mrozek i Laura
Tronina; w dwójkach mieszanych, kl. II,
złoty medal – Julia Jessel i Szymon Jaworek oraz medal srebrny – Natalia Dziób
i David Biliaiev. W trójkach dziewcząt,
kl. II, złoty medal – Nadia Witek, Lena
Niedobecka i Zuzanna Klapuch. W dwójkach dziewcząt, kat. youth, złoty medal
– Weronika Szczyrba i Emilia Żurakowska; srebrny medal – Katarzyna Jabłońska
i Martyna Rzepka (Akro-Gym Mikołów);
brązowy medal – Milena Kowalska i Marta Wodok. W trójkach dziewcząt, kat.
youth, brązowy medal – Magdalena Klein,
Wiktoria Szymańska i Dominika Włodarz.
W dwójkach dziewcząt, kl. III, brązowy
medal – Zofia Krawieczek i Alicja Szal;
4. miejsce – Lena Hudzik i Lena Bury
(Akro-Gym Mikołów) oraz 5. miejsce
– Zuzanna Litwińska i Dominika Białek.

W dwójkach mieszanych – kl. III, brązowy
medal dla Zuzanny Litwińskiej i Mikołaja
Czornik. W trójkach dziewcząt, kl. III,
5. miejsce – Zofia Krawieczek, Alicja Szal
i Natalia Żurakowska. W dwójkach dziewcząt, kl. młodzieżowa, złoty medal – Iga
Patyńska i Hanna Błaszczyk; srebrny medal – Paulina Skiba i Ewa Szykowska;
5. miejsce – Zofia Wormut i Maja Wolniewicz. W dwójkach mieszanych, kl. młodzieżowa, 4. miejsce – Nina Warda i Szymon Drozd; 4. miejsce – Pola Strejczyk
i Antoni Lubojański; 5. miejsce – Zofia
Mieszczak i Ruben Tomaszewski. W trójkach dziewcząt, kl. młodzieżowa, 4. miejsce – Iga Patyńska, Lena Patyńska i Jasmin
Tomaszewska. Ćwiczenia indywidualne
dziewcząt: skrzat, srebrny medal – Paulina
Filipiak, skrzat plus; 4. miejsce – Antonina
Duda. Ćwiczenia indywidualne chłopców:
skrzat, srebrny medal – Jan Sychowicz.
Na koniec rywalizacji, aby uatrakcyjnić
młodym zawodnikom czas oczekiwania na
dekoracje, bardziej doświadczone zawodniczki KPKS Halemba przedstawiły swoje
układy pokazowe. Można było zobaczyć
m.in. rudzianki, które już w czerwcu będą
reprezentować Polskę na mistrzostwach
świata w grupach wiekowych w Genewie.
Zawodniczki założyły zrzutkę na ten cel
(https://zrzutka.pl/btftnz). Natomiast już
pod koniec maja akrobaci z Rudy Śląskiej
wyruszą na Mistrzostwa Polski Seniorów
do Zielonej Góry, a tydzień później włączą
się do rywalizacji w Chorzowie podczas
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
Zaś pod koniec czerwca czekają ich mistrzostwa świata.
AL

Zapasy

Zapaśnicy na medal

strzelając 622 pkt, dzięki czemu ostatecznie zajął czwarte miejsce.
Pozostali rudzcy łucznicy zajęli dalsze
miejsca, ale patrząc na wyniki, wielu z nich
już podczas tych zawodów uzyskało kwalifikację do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, która rozegrana zostanie w połowie lipca w Dobrczu. W kolejny weekend łucznicy sprawdzą swoje siły w Warszawie podczas 15. Międzynarodowego
Memoriału Mieczysława Nowakowskiego.
AL

Dobrą formą popisała się
Natalia Lepa.

Rugby

Zmagania Diablic i Gryfów
Gryfy i Diablice popisały się dobrą formą podczas weekendowych zawodów
(8-9.05), jednak ostatecznie nie osiągnęły
oczekiwanych wyników.
Gryfy zmierzyły w meczu sparingowym z zespołem Frogs Warszawa. Chaotyczne ataki gospodarzy nie poradziły
sobie z dobrze zorganizowaną i twardą
obroną gości. Do tego doszły błędy zawodników z Rudy Śląskiej, zwłaszcza
przy stałych fragmentach gry – autach
i młynach dyktowanych oraz indywidualnych stratach piłki. To wszystko złożyło
się na porażkę Gryfów 13:27.
Przed rudzianami i duetem trenerskim
Oleszczuk/Greinert sporo pracy przed kolejnym meczem ligowym z KS Budowla-

nymi Łódź, który zostanie rozegrany
w sobotę (22.05) o godz. 14 na Burloch
Arenie.
Z kolei Diablice zagrały w V Turnieju
Mistrzostw Polski Kobiet w Krakowie.
Niestety, po ostatnich dwóch turniejach
rudzianki na dobre zostały w I Lidze i starcia z najlepszym kobiecymi drużynami
w Ekstralidze to już tylko wspomnienie.
Przypomnijmy, że Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby 7 rozgrywane są systemem
ośmiu turniejów w sezonie (cztery jesienią, cztery wiosną) z podziałem na czterozespołową Ekstraligę i sześciozespołową
I Ligę. Po każdym turnieju ostatni zespół
Ekstraligi spada, a w jego miejsce awansuje pierwszy zespół I Ligi. Miejsca zaj-

mowane w poszczególnych turniejach sumują się na miejsce w klasyfikacji generalnej.
Diablice w niedzielę (9.05) najpierw
przegrały swoje dwa mecze w podgrupie
I Ligi z Legią II Warszawa wynikiem 0:29
i Biało-Zielonymi Ladies II Gdańsk wynikiem 0:54. Tak więc z ostatniego miejsca
w grupie przyszło im zagrać z ostatnim zespołem drugiej podgrupy I Ligi, czyli
RK Gietrzwałd. Tu udało się Diablicom
nieco zrehabilitować i pokonać dziewczyny z Warmii wynikiem 29:12. To zwycięstwo pozwoliło zająć im 9. miejsce w turnieju. Po pięciu turniejach Diablice zajmują 5. miejsce w klasyfikacji, ale już z dużą
stratą do ekstraligowej czwórki.
AL

Ratownictwo wodne

Dobry start ratowników
Ratownicy WOPR Ruda Śląska
w sobotę (8.05) wystartowali w Grand
Prix Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym. Po raz pierwszy w barwach klubu swoje siły sprawdzili także najmłodsi zawodnicy zaprzyjaźnionego UKS Manta Kochłowice Ruda
Śląska.
W zawodach wzięli udział: Paweł Piechaczek, Tomasz Poloczek, Tatiana Kloc,
Martyna Kloc, Sylwia Matyniak, Gabriela Karkocha, Iga Bilińska, Maja Gierach,
Agata Kuczera, Maja Niewiadomska,
Nina Kołodziejska, Magdalena Suliga,
Natalia Łuczka, Igor Wolnic, Michalina
Skudlik, Jakub Melkowski, Natalia Pasek, Kinga Szczembara, Nikola Niewiadomska, Bartosz Prokop, Korneliusz
Zapert, Jakub Szyniec, Kamil Kurzak,

Zuzanna Rzepka, Oliwia Gierach, Magdalena Skudlik oraz Marta Skudlik.
Wyniki:
• Sylwia Matyniak – kategoria młodzik:
srebro na 100 m z przeszkodami oraz
50 m holowanie manekina, brąz na
100 m holowanie manekina w płetwach;
• Gabriela Karkocha – kategoria młodzik: srebro na 100 m ratowanie manekina z pasem;
• Maja Niewiadomska – kategoria młodzik: brąz na 100 m z przeszkodami;
• Natalia Pasek – kategoria junior: złoto
na 100 m ratowanie manekina w płetwach, a w kategorii junior oraz open:
złoto 100 m ratowanie kombinowane,
złoto na 100 m ratowanie manekina

z pasem oraz brąz na 200 m z przeszkodami;
• Michalina Skudlik – kategoria junior
młodszy: srebro na 100 m z przeszkodami, złoto na 100 m ratowanie manekina w płetwach oraz na 100 m ratowanie z pasem, brąz na 100 m ratowanie kombinowane;
• Marta Skudlik – kategoria open: brąz na
100 m holowanie manekina w płetwach,
• Jakub Melkowski – kategoria junior
młodszy: srebro na 100 m z przeszkodami, brąz na 50 m holowanie manekina oraz na 100 m ratowanie z pasem.
Na najniższym stopniu podium, po zaciętej walce z najlepszymi klubami w Polsce, stanęła sztafeta w składzie: Nikola
Niewiadomska, Zuzanna Rzepka, Sylwia
Matyniak oraz Marta Skudlik.
AL
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Martyna Skalec i Patrycja
Cuber świetnie spisały się
na zawodach w Bukareszcie.

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

To był niesamowice udany weekend dla
zapaśników Slavii. Dobre wieści napłynęły do Rudy Śląskiej m.in. z Bukaresztu.
Podczas Międzynarodowego Turnieju Kadetów w zapasach kobiet w stylu wolnym
Martyna Skalec oraz Patrycja Cuber z ZKS
Slavia Ruda Śląska zdobyły brązowe medale. Z kolei dwa medale udało się wywalczyć na polskim gruncie w Pelplinie (woj.
pomorskie). W zawodach poświęconych
pamięci Kazimierza Polca (zapaśnik
KS Gwiazda Bydgoszcz) startowało ponad 400 zawodniczek i zawodników. Najlepiej z rudzkiej drużyny zaprezentowali
się Zuzia Ptak, która zajęła drugie miejsce
w kategorii do 33 kg i Jakub Duda, zajmując trzecie miejsce w kategorii 75 kg. AL

Sobotnia I Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych w Prudniku okazała się
owocna dla rudzkich łuczników. Na starcie
zawodów stanęło łącznie 196 zawodników
i zawodniczek z klubów z całej Polski.
UKS Grot Ruda Śląska reprezentowało
11 zawodników.
Podczas zawodów doskonale zaprezentowała się Natalia Lepa, która zdecydowanie zwyciężyła wśród dziewczyn ze świetnym wynikiem 627 pkt. Wśród chłopców
dobrą formą wykazał się Jakub Sroka,

Foto: UKS Grot Ruda Śląska

Łucznicy w świetnej formie

KPKS Halemba Ruda Śląska

Akrobaci
sprawdzili
swoje
siły
na hali
MOSiR
w Halembie.
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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:
Słonecznej, Wireckiej, Do Dworca, Ondraszka – z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Kossaka
– z przeznaczeniem pod składowanie drewna.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel.
512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl).
Redaktor 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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