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BEZPIECZEŃSTWO

Cyberprzestępcy od kilku lat prześcigają
się w pomysłach na oszustwa. Potraﬁą
zmanipulować coraz to młodsze osoby,
czujne i biegłe w technologii. Ostatnio
34-letnia rudzianka podczas „ﬁnalizacji”
transakcji na portalu OLX po kontakcie
cyberprzestępcy
przez
komunikator
WhatsApp przekazała mu swoje dane
autoryzujące (chodzi m.in. o login i hasło,
numer karty płatniczej, numer CVV karty,
numer dowodu osobistego, numer PESEL).
Kobieta straciła w ten sposób 2300 zł, co
zgłosiła wireckim policjantom. Jak się przestrzec przed tego typu oszustwami? Sprzedający za pośrednictwem komunikatora
WhatsApp otrzymuje od oszustów link do
strony udającej witrynę OLX, pozwalającą
na ﬁnalizację transakcji. Oszust (rzekomo
zainteresowany kupnem danego przedmiotu) zachęca, aby wprowadzić swoje
dane (np. karty) w fałszywym panelu. Tłumaczy, że w ten sposób sprzedający otrzyma pieniądze za przedmiot z ogłoszenia.

Tak naprawdę w tym momencie przestępca przejmuje władanie naszym kontem
bankowym, z którego może ,,wyciągnąć”
pieniądze.
Na tym jednak nie koniec sztuczek. Coraz częściej mieszkańcy otrzymują telefony od fałszywych pracowników banku
np. z informacją o konieczności potwierdzenia przelewu. Należy być czujnym, bowiem na telefonie potencjalnej oﬁary wyświetla się rzeczywiście numer banku.
Wynika to z faktu, że oszust podmienia numer telefonu, z którego dzwoni. W takiej
sytuacji, gdy szczegóły transakcji wydają
nam się podejrzane, najlepiej rozłączyć się
i samodzielnie zadzwonić do banku w celu
wyjaśnienia sprawy.
Kolejne oszustwa dotyczą przesyłania
SMS-ów z informacją o odłączeniu usługi
z powodu nieuregulowania faktury (najczęściej chodzi o kwotę kilku złotych).
– Apelujemy o zachowanie szczególnej
ostrożności i niekorzystanie z linków, które

przychodzą w wiadomościach. Najbezpieczniej jest wpisać samodzielnie adres
internetowy strony danego serwisu ogłoszeniowego lub banku – podkreślają rudzcy policjanci. – Pojawiają się już w Polsce
kolejne warianty oszustw. Przestępcy podszywają się pod pocztę, ﬁrmy kurierskie
czy nawet policję i „oferują pomoc”
w zwrocie utraconych pieniędzy tym użytkownikom, którzy zostali oszukani. Informują, że otrzymali wiadomość z banku, po
czym przesyłają link do fałszywej strony,
wyłudzającej dane do karty płatniczej
– dodają mundurowi.
Równocześnie oszuści korzystają z dotychczasowych metod, podszywając się na
przykład pod policjantów Centralnego
Biura Śledczego. Niedawno przestępcy
nakłonili w ten sposób 66-letnią kobietę
i jej 42-letniego syna z Rudy Śląskiej do
chwilowego przekazania gotówki, co rzekomo miało umożliwić złapanie prawdziwych przestępców i uchronienie oszczęd-

Foto: OLX Polska

Kolejni rudzianie padli oﬁarą oszustów. Rudzianka i jej syn stracili w sumie 60 tys. zł, nabierając się na historię opowiedzianą przez fałszywych
policjantów z Centralnego Biura Śledczego. Ponadto nagłaśniane oszustwa związane z platformą OLX i komunikatorem WhatsApp okazały się
nieznane 34-letniej mieszkance Rudy Śląskiej, z której konta bankowego w wyniku przechwycenia danych zniknęło 2 tysiące złotych.

Foto: arch.

Nowe sztuczki cyberprzestępców

Oszuści próbują m.in.
wyłudzić dane bankowe
osób sprzedających na portalu OLX.

Po przeczytaniu tego typu SMS-a
nie należy klikać w link, lecz
przeanalizować swoje rachunki
i skontaktować się z usługodawcą.

ności przed kradzieżą. Stało się jednak
odwrotnie – matka z synem przekazali pieniądze osobie podstawionej przez oszusta.
W umówionym miejscu na jednej z głównych ulic miasta pojawił się mężczyzna
w bluzie z kapturem naciągniętym na głowę i czapką z daszkiem zasłaniającą część
twarzy. Pokrzywdzeni przekazali mu
60 tysięcy złotych. – W momencie kiedy

ktoś będzie pytać nas o oszczędności lub
posiadane konta bankowe, podając się
przez telefon za policjanta – zakończmy
rozmowę telefoniczną, rozłączając się. Nie
wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować, powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich – zalecają policjanci z KMP Ruda
Śląska.
Joanna Oreł
REKLAMY

KORONAWIRUS

Prawie połowa mieszkańców zaszczepiła się
– Obiekt wróci do sportowców
a wszystkich, którzy się jeszcze nie zaszczepili, a teraz postanowili to uczynić,
zapraszamy do szpitala w Goduli – przekazał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Przypomnijmy, że PSP przy ul. Hallera
uruchomiony został przez miasto w maju
jako element sieci samorządowych punktów koordynowanych przez wojewodów.
Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje
ok. 20 punktów szczepień – w Szpitalu
Miejskim, przychodniach i aptekach.
– Już ponad 61 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej (dane na 12.07 – przyp. red.) zostało
zaszczepionych przeciwko COVID-19. Daje nam to 112 miejsce w kraju i 21 w województwie śląskim. W sumie jedną daw-

kę szczepionki przyjęło już ponad 50 proc
rudzian, a dwie prawie 45 proc. – wylicza wiceprezydent Mejer.
Cały czas trwa akcja bezpłatnych dowozów do punktów szczepień. – Od
stycznia, kiedy to ruszyła pomoc organizowana przez miasto, z przewozów skorzystało 370 osób. Na początku było to
ok. 10-12 wyjazdów dziennie, teraz liczba
ta spada. Niemniej jednak cały czas organizujemy przejazdy dla osób, które są
niepełnosprawne lub powyżej 70. roku
życia i mają problem z poruszaniem się,
a chcą dotrzeć do punktu szczepień – informuje Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta.

Foto: arch.

Powszechny Punkt Szczepień w hali sportowej przy ulicy Haller w Nowym Bytomiu został zamknięty. Samorząd Rudy Śląskiej
podjął taką decyzją w związku z malejącym zainteresowaniem zaszczepieniem się w tym właśnie miejscu.

Punkt szczepień przy ul. Hallera
został zamknięty.
Zgłoszenia przyjmowane są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 32 248-63-58 oraz z wykorzystaniem
bezpłatnej
infolinii
(nr 800-158-800).
Joanna Oreł

•
•
•
•
•
•

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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BUDŻET OBYWATELSKI

Znamy już wykonawców pięciu
zadań, które będą realizowane
w ramach tegorocznego
budżetu obywatelskiego.
Wybrano ﬁrmy, które zajmą się
budową boiska do piłki nożnej
i koszykówki w Halembskiej
Streﬁe Aktywności Fizycznej
przy Szkole Podstawowej nr 24,
a także wykonaniem placu zabaw
przy Miejskim Przedszkolu nr 21
w Wirku, multifunkcyjnego boiska
przy Szkole Podstawowej nr 21
w Kochłowicach, realizacją ścieżki
edukacyjnej w Dolinie Kochłówki
w Bykowinie i wykonaniem
koszy do zbierania plastikowych
nakrętek z przeznaczeniem na
cele charytatywne.
– Budowa boiska do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Streﬁe Aktywności

Pierwsi wykonawcy wybrani
Fizycznej to tzw. zadanie duże, które zostało wybrane w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r. – mówi
prezydent Grażyna Dziedzic. – Strefa ta
powstała w 2019 roku z inicjatywy mieszkańców, a w zeszłym roku, także z budżetu
obywatelskiego, wybudowaliśmy tam boisko do siatkówki i skocznię do skoku w dal
– dodaje.
Boisko do piłki nożnej powstanie
w miejscu już istniejącego o nawierzchni
tartanowej. Zostanie ono wykonane z trawy syntetycznej i będzie wyposażone
w piłkochwyty siatkowe, kabiny dla zawodników rezerwowych z siedziskami,
kosze na śmieci oraz oświetlenie LED
i monitoring. Po stronie wschodniej boiska
znajdzie się pas o szerokości 2 metrów wykonany z kostki brukowej. Z kolei boisko
do gry w koszykówkę będzie miało nawierzchnię z poliuretanu. Zostanie ono
wyposażone również w ławki, kosze na

śmieci, kamery monitoringu oraz oświetlenie LED, które zostanie zamontowane na
budynku szkoły. – Oprócz uczniów szkoły
z boisk będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy. Koszt inwestycji wyniesie
przeszło 840 tys. zł – zaznacza prezydent
Dziedzic.
Z kolei w ramach tzw. zadań małych
wyłoniono już wykonawcę m.in. na wykonanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21 przy ul. Licealnej 7 w Wirku.
Koszt zadania to ponad 139 tys. zł. Kolejni
wyłonieni wykonawcy zajmą się budową
multifunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 w Kochłowicach, które
będzie kosztowało prawie 218 tys. zł, realizacją ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kochłówki w Bykowinie za prawie 130 tys. zł
oraz wykonaniem koszy do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na
cele charytatywne, których cena to około
49 tys zł.

INWESTYCJE DROGOWE

Szykują się utrudnienia na ul. Nowy Świat

Połączenie ulic Nowy Świat i Halembskiej zostało przekazane wykonawcy przebudowy, a pierwsze ekipy remontowe mają pojawić się tam w przyszłym miesiącu. Prace będą wiązały się dla kierowców z przejściowymi utrudnieniami. Równocześnie władze miasta zapowiedziały rozpoczęcie kolejnych inwestycji drogowych w mieście.
Inwestycja zostanie zrealizowana
w miejscu, gdzie obie drogi przeplatają
się na odcinku ok. 170 metrów (część
ul. Nowy Świat) w pobliżu autostrady
A4, z którą ul. Nowy Świat łączy się
przez ul. 1 Maja. – Chcemy poprawić
stan bezpieczeństwa użytkowników tej
drogi. Pojawią się m.in. chodniki, ścieżki i trasy rowerowe i zmienimy proﬁl
jezdni – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. Utworzone zostaną także trzy
przejścia z przejazdami rowerowymi,
a oświetlenie lampami sodowymi zostanie wymienione na LED-owe. Ponadto
zaprojektowano miejsce obsługi rowerzystów.
Przebudowa ma kosztować 2,1 mln zł.
Miastu udało się pozyskać ponad
1,2 mln zł doﬁnansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. – Pierwsze

ekipy drogowe na odcinku ulicy Nowy
Świat pojawią się już w przyszłym miesiącu. Na razie nie wiemy, czy ruch samochodowy zostanie całkowicie wstrzymany, czy będzie prowadzony wahadłowo – mówi wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Jedno jest pewne, będą problemy z przejazdem w kierunku Halemby
i w kierunku Bielszowic. Dlatego już teraz do wszystkich kierowców apeluję
o sporą dawkę wyrozumiałości i cierpliwości – dodaje.
Równocześnie rozpoczną się prace
nad budową kolejnego odcinka trasy N-S
od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej
i do 1 Maja, co dodatkowo może utrudniać ruch w naszym mieście. – Dlatego
do zakończenia robót przy ul. Nowy
Świat nie będziemy komplikować ruchu
na ul. 1 Maja. Prace nad odcinkiem tra-

sy N-S rozpoczną się od bardzo skomplikowanej operacji przebudowy magistrali
wodociągowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów na odcinku prawie 2 km. Natomiast pierwsze prace drogowe, które będą komplikowały ruch na
ul. Bielszowickiej, rozpoczniemy w przyszłym roku – wyjaśnia Krzysztof Mejer.
Jeżeli chodzi o kolejne inwestycje
drogowe w Rudzie Śląskiej, to wiceprezydent zapowiedział, że miasto wkrótce
ma złożyć wniosek o doﬁnansowanie
budowy trasy N-S w kierunku północnym. – Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to jeszcze w tym
roku ogłosimy przetarg na wykonanie
północnego odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej aż do granicy
z Bytomiem w Goduli – mówi wiceprezydent Mejer.
Joanna Oreł

Przypomnijmy, że w budżecie obywatelskim 2021 znalazło się 13 zadań, z czego 12 to zadania małe i jedno duże. Fundusze na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r. to ponad 4,1 mln zł,
z czego ok. 1 mln zł zostanie przeznaczone
na projekty duże (koszt realizacji zadania
wynosi więcej niż 280 tys. zł), a nieco ponad 3 mln zł na projekty małe (z kosztem
realizacji do 280 tys. zł).
Z kolei do budżetu obywatelskiego na
2022 rok rudzianie zgłosili 51 zadań,
w tym 14 dużych i 37 małych. – 30 lipca
dowiemy się, które z projektów spełniają
wymogi uchwały Rady Miasta i zostaną
zakwaliﬁkowane do wrześniowego głoso-

wania. Aktualnie wszystkie wnioski są weryﬁkowane – mówi prezydent Dziedzic.
Zakwaliﬁkowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które
prowadzone będzie od 6 do 12 września,
za pośrednictwem platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej w wyznaczonych punktach. – Do realizacji zostaną
wybrane zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż
30 i będą mieściły się w przewidzianej puli
pieniędzy – informuje Grażyna JandułaJonda, sekretarz miasta, przewodnicząca
zespołu ds. budżetu obywatelskiego na
2022 rok. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.
AL
OGŁOSZENIA

Z okazji nadchodzącego Święta Policji
pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom
i pracownikom administracyjnym rudzkiej Komendy.
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia,
bezpiecznej i satysfakcjonującej służby,
szczęścia i spełnienia marzeń.
Pragnę też z całego serca podziękować
nie tylko za wzorowe wypełnianie tradycyjnych obowiązków,
ale także za zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.
Niesiona przez Państwa pomoc i pocieszenie licznym osobom,
które przebywały w koniecznej izolacji,
a także monitorowanie i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa
służących ochronie życia i zdrowia
z pewnością przyczyniły się do zmniejszenia
negatywnych skutków tej trudnej sytuacji.
Mam nadzieję, że kolejny rok
będzie bardziej stabilny i spokojny,
a rudzcy Policjanci dopiszą kolejne sukcesy
do historii swojej działalności.
Jeszcze raz życzę Państwu
wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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PÓŁKOLONIE

Kosmiczne wakacje z DK In-nY

In-nY Dom Kultury w Kochłowicach stał się podczas wakacji… In-nĄ Agencją Kosmiczną! W ramach półkolonii dla
najmłodszych przygotowano pięć turnusów zajęć, podczas których organizowane są m.in. wyjazdy do parków rozrywki, do kina oraz na baseny. Dzieci biorą również udział w warsztatach (np. z rękodzieła), zajęciach sportowych
i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Właśnie trwa czwarty turnus zajęć.
Foto: In-nY Dom Kultury

W ramach półkolonii dzieci biorą udział w grach
i zabawach rozwijających oraz integracyjnych.

Zgodnie z hasłem wakacji z DK In-nY
najmłodsi poznają tajemnice kosmosu.

Uczestnicy pierwszego turnusu odwiedzili m.in. Energylandię.

Jedną z atrakcji półkolonii są
odwiedziny w Aquadromie.

Tegoroczne półkolonie odbywają się pod hasłem ,,In-nA Agencja Kosmiczna”.

Dzieci mogły wykazać się talentem
m.in. podczas zajęć plastycznych.

Podczas zajęć w Domu Kultury In-nY nie brakuje muzycznych akcentów.

Najmłodsi sprawdzają swoje siły także w zajęciach sprawnościowych.
ogłoszenie

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

SZANOWNI MIESZKAŃCY RUDZKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd RSM uprzejmie informuje, że z dniem 28 lipca br. postanowił skorzystać z przysługującego mu prawa do emerytury. Odkładaliśmy tą
decyzję do zakończenia pandemii, licząc, że już w normalnych warunkach będziemy mogli się z Państwem pożegnać i podziękować za wieloletnią współpracę. Niestety kolejne fale zachorowań uniemożliwiają określenie nawet przypuszczalnego terminu powrotu do normalności.
Mamy nadzieję, że owoce naszej pracy zostaną pozytywnie ocenione przez naszych Mieszkańców. W okresie minionych ponad 20 lat udało
się doprowadzić Spółdzielnię do dobrego stanu technicznego i należytego poziomu estetycznego. Pozostawiamy ją w dobrej kondycji finansowej z perspektywą rychłego zakończenia prac termomodernizacyjnych.
Liczymy, że nowy Zarząd spotka się z Państwa strony z przychylnym przyjęciem. Możemy z czystym sumieniem go zarekomendować. W jego
skład weszły osoby bardzo dobrze przygotowane do pełnienia swoich obowiązków, gdyż od wielu lat sprawowały kierownicze stanowiska
w naszej Spółdzielni i w tym okresie wykazały się bardzo dobrą znajomością spraw spółdzielczych, zaangażowaniem i sumiennością w wykonywaniu powierzonych im zadań.
Życzymy zarówno im, jak i Państwu wielu sukcesów, dobrej współpracy i życzliwości we wzajemnych kontaktach.
Dziękujemy Radzie Nadzorczej, Radom Osiedli i pracownikom RSM za wieloletni trud włożony w umacnianie pozytywnego wizerunku naszej
Spółdzielni i ogromny wkład pracy w poprawę estetyki naszych zasobów.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i coraz lepszych perspektyw na przyszłość.
Z wyrazami szacunku
Zarząd RSM
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KULTURA

LUDZIE Z PASJĄ

Pod koniec sierpnia na deskach Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się premiera sztuki „Jeji zocność Dulcyno”, która
będzie śląską adaptacją „Moralności pan Dulskiej”. To kolejne teatralne dzieło na koncie Mariana Makuli – twórcy, satyryka i artysty estradowego, który pochodzi z Rudy Śląskiej. Premiera będzie szczególnym wydarzeniem, bo zbiegnie się z okrągłymi urodzinami autora sztuki.

Pochodzący z Rudy Śląskiej młody wiolonczelista Jakub Wyciślik po czterech latach muzycznej edukacji z wyróżnieniem ukończył prestiżową londyńską Royal
Academy of Music. Rudzianin nie spoczywa jednak na laurach i wkrótce rozpocznie studia magisterskie na nowojorskiej Manhattan School of Music. Warto
dodać, że swoje pierwsze muzyczne kroki Jakub Wyciślik stawiał w rudzkiej
szkole muzycznej I i II stopnia. Z wiolonczelistą rozmawiamy o ostatnim sukcesie, londyńskich doświadczeniach oraz kolejnych, muzycznych planach.
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– Po okresie lockdownu wracacie na
scenę i to od razu z nową sztuką. Proszę
opowiedzieć o tym, czego możemy spodziewać się po sztuce „Jeji zocność Dulcyno”?
– Przede wszystkim spodziewam się dobrej zabawy i muzyki, a także gry aktorskiej, bo obsada jest doborowa i aktorzy
z górnej półki. Jako że akcja sztuki toczy
się współcześnie na Śląsku w bliżej nieokreślonym miejscu, będzie tak jak u nas.
Jedni „godajom”, a drudzy mówią. Dulska
jest rdzenną Ślązaczką, jednak o niemieckich korzeniach i będzie “szwargotała”
i mówiła po śląsku oraz łamaną polszczyzną z niemieckim akcentem. Jej mąż ma
inteligenckie korzenie kresowe, więc będzie mówił. Dzieci i siostrzenica Dulskiej
to „krojcoki” – raz mówią, a „roz godajom”. Natomiast służąca Lena jest Ukrainką i będzie mówiła łamanym śląsko-rosyjskim. Zderzenie tych osób, a przede
wszystkim języków, będzie na pewno elementem, który zapamiętają widzowie.
– O czym będzie opowiadała sztuka,
nad którą Pan pracuje? Kto w niej zagra i na jakim etapie są przygotowania?
– Fabuła opowiada o perypetiach rodziny Dulskich, będących właścicielami kamienicy i o romansie dorosłego syna Richata ze służącą Leną pochodzącą z Ukrainy. Sztuka pokazuje chciwość, brak tolerancji i śmieszność tej mieszczańskiej familii. W sztuce zagrają głównie artyści
z Teatru Rozrywki, ale nie tylko. Będą to:
Izabella Malik/Ewa Grysko, Joanna Gorzała/Wioleta Malchar, Marta Tadla/Inga
Papkala, Marcin Tomaszewski/Krzysztof
Wierzchowski, Kamil Baron/Patrycy Hauke oraz Sylwia Szyda/Paulina Janik-Żak.
Jesteśmy na etapie prób, wykonania deko-
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racji, zakupu i szycia garderoby, jak i zawierania umów patronackich. Już wkrótce
ruszymy z promocją wydarzenia. Planujemy cztery premiery – 28 sierpnia w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej,
29 sierpnia podczas Letnich Ogrodów Teatralnych w Katowicach, 6 września
w Chorzowskim Centrum Kultury i 8 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
– Premiera sztuki zbiega się z Pana
70. urodzinami. Czuje się Pan spełnionym artystą?
– Moje 70. urodziny, które niejako są
uzupełnieniem spektaklu, przypadają
w dzień premiery. W związku z tym organizujemy koncert po spektaklu, który poprowadzi Andrzej Miś z Andrzejem Potępą,
a wystąpią artyści związani ze mną. Na dziś
udział zapowiedzieli Alicja Boncol, Naira
Ayvazyan, Inga Papkala, Jolanta Literska,
Grzegorz Poloczek, Michał Adamek,
Krzysztof Wierzchowski, Tomasz Białek,
Bohdan Wańtuła i inni. Moje sukcesy to na
pewno pierwsze 20 lat pracy w kabarecie
Rak, w tym widowisko „Elwer Szoł” i musical ,,Pomsta”. Potem były Raki z Nowej
Paki, widowisko „Elwer Szoł 2000” z niezapomnianą premierą w Parku Strzelnica
i dalej wodewil „Zolyty”, „Noce Świętojańskie, ,,Rewia na szybie”, „Śląskie Pastorałki”, ,,Głos się zrywo”, czyli operetka na
kanwie „Wesołej Wdówki”, „Arie spod familoka” a ostatnio „Koncert warkoczem
pleciony”. Po drodze były kabarety Śląski,
LUZ i Młodzieżowy kabaret Mariana Makuli, który swego czasu deptał po piętach
popularnemu dziś Kabaretowi Skeczów
Męczących i formacja Ferajna Makuli,
a także współpracujące z nią kapele Śleper
Band, Makula Band i obecnie Superior Silesian Band. W 2012 roku założyłem Stowarzyszenie Wykonawców Animatorów

a Twórców Górnego Śląska (SWAT), które
otwarło na dwa lata Teatr Górnośląski w Bytomiu. Niestety wysokie koszty zmusiły
mnie do przekształcenia teatru w Teatr bez
sceny i dziś korzystamy z gościnności śląskich placówek kulturalnych i życzliwości
ich właścicieli. Było tego sporo, jednak
wciąż czuję niedosyt, bo pomimo wspaniałego odbioru i fantastycznych recenzji, nie
przekłada się to na finanse, które są niezbędne do realizacji kolejnych pomysłów i marzeń, a tych mam sporo. Część z nich zapewne zabiorę do nieba, by tworzyć i wystawiać
na niebiańskich scenach. Moimi planami będę dzielił się na stronie www.makula.pl.
– Wróćmy jeszcze do okresu lockdownu, kiedy to artystyczna działalność była
niemożliwa. Jak Pan spędził ten czas?
– W okresie lockdownu nie próżnowałem. Jednak zamiast pisać nowe sztuki, pisałem podania do urzędów o zapomogi,
,,postojowe” i dotacje. Dzięki nim udało
się „przeżyć”, a przy okazji zrzucić kilka
kilogramów. Za dotacje z katowickiego
Urzędu Miasta nagrałem teledysk pt. „Co
prowda to prowda” (do posłuchania na
YouTube), natomiast z dotacji rządowej
nagrałem z kapelą Superior Silesian Band
w kościele w Halembie pastorałki w wersji
folkowej. Wreszcie w marcu tego roku zrealizowałem z Teatrem Ziemi Rybnickiej
koncert pt. „Jo je Ślonzok” wspólnie z kapelą Oberschlesien, Gangiem Marcela i raperem KIERON. Moi koledzy z branży radzili sobie różnie – niektórych udało mi się
wspomóc, a niektórzy się przebranżowili
lub spędzali czas na pisaniu podań o wsparcie w tym trudnym okresie. Jednym słowem, było jak z tymi porami roku – „wiosna, lato i …”.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów dotyczących
oddania w:
• użyczenie, lokal użytkowy przy ul. Dąbrowskiego 9,  
• najem, lokal użytkowy i teren przy ul. 1 Maja 225,
• najem, grunt pod garaż blaszany przy ul. A. Jankowskiego,
• najem, grunt pod istniejące garaże blaszane przy ul. Stefana Żeromskiego.
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów użyczenia, najmu lokalu i terenu na czas oznaczony 1 roku i 3 lat.

OGŁOSZENIA

– Dlaczego cztery lata temu
wybór padł akurat na Królewską
Akademię Muzyczną w Londynie?
– Od kiedy pamiętam, w środowisku muzycznym zawsze wiele
mówiło się o Royal Academy
of Music. Myślę, że to za sprawą
wybitnych absolwentów, takich jak
dyrygent sir Simon Rattle, ale także
znanych szerszej publiczności sir
Elton John czy Jacob Collier. Londyn oraz Nowy Jork zawsze były
moimi ulubionymi miejscami – te
miasta są wspaniałymi ośrodkami
kultury. W samym Londynie działają co najmniej cztery orkiestry
symfoniczne ze światowej czołówki, w tym moje ulubione London
Symphony Orchestra oraz Philharmonia Orchestra. Od wielu lat studiowanie tutaj było moim, jak mi się wtedy wydawało, nierealnym marzeniem,
w które uwierzyłem, gdy odbyłem kilka
lekcji z profesorami z Royal Academy
of Music jeszcze podczas mojej edukacji
w szkole muzycznej w Katowicach. Po
odbytej konsultacji z profesor Josephine
Knight, pod okiem której miałem zaszczyt
studiować przez te cztery lata, wiedziałem, że uczelnia ta to miejsce, gdzie
chciałbym poszerzać swoją wiedzę muzyczną.
– Jak przebiegał proces rekrutacji na
tak prestiżowe studia?
– Proces rekrutacji był długi i dosyć
skomplikowany. Zaczynał się już w listopadzie roku poprzedzającego rozpoczęcie
studiów. Na początku musiałem wysłać
napisany przeze mnie esej oraz dwie referencje polecające od profesorów wiolonczeli. Następnym krokiem były przesłuchania już na miejscu w Londynie. Pierwszym etapem był recital, podczas którego
wykonałem dwa utwory. Później musiałem rozwiązać test teoretyczny z wiedzy
muzycznej oraz odbyć rozmowę z jednym
z profesorów akademii, na której była
sprawdzana moja wiedza z analizy, historii muzyki oraz kształcenia słuchu. Kolejne dwa etapy wyłoniły stypendystów. Tam
też musiałem po raz kolejny zaprezentować dwa utwory oraz odbyć rozmowę
z rektorem Royal Academy. Pomimo tego,
że minęło prawie pięć lat, pamiętam, że
był to długi, stresujący, ale i satysfakcjonujący dzień. Myślę, że nigdy go nie zapomnę.
– Jakie było Twoje najważniejsze doświadczenie, które udało się uzyskać
dzięki studiom na angielskiej uczelni?
– Z pewnością jednym z ważniejszych
doświadczeń podczas moich studiów na
Royal Academy była możliwość poznania
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„Moralność pani Dulskiej” na Śląsku i po śląsku Sukces rudzkiego wiolonczelisty

oraz pracy pod okiem światowej sławy
muzyków, takich jak Mischa Maisky, Steven Isserlis, Mario Brunello (wiolonczeliści), czy sir Mark Elder lub Jac van Steen
(dyrygenci). Wydarzeń, które pozostaną
w mojej pamięci na długo, było naprawdę
wiele, ale szczególnie miło wspominam
koncert, podczas którego miałem przyjemność dzielić scenę z Orkiestrą Symfoniczną Czeskiej Filharmonii pod batutą
dyrygenta Semyona Bychkova. Równie
miłe wspomnienia mam z koncertu, który
zagraliśmy w czerwcu tego roku wraz z orkiestrą kameralną Królewskiej Akademii
w sali koncertowej Snape Maltings w Suffolk. Jest to niezwykłe miejsce otoczone
zielenią, z którym mocno związany był
brytyjski kompozytor Benjamin Britten
i to właśnie w tym miejscu w 1948 roku
założył swój własny festiwal muzyki klasycznej. Co więcej, ten koncert dla wielu
z nas był pierwszym od rozpoczęcia pandemii koncertem na żywo dla publiczności.
– Co będzie dalej z Twoją muzyczną
edukacją i karierą?
– Kolejnym krokiem w mojej edukacji
muzycznej jest podjęcie studiów magisterskich na nowojorskiej Manhattan
School of Music, gdzie zostałem stypendystą. Studia w Nowym Jorku rozpoczynam już na początku września. Natomiast
planem oraz marzeniem na moją muzyczną przyszłość jest pogodzenie działalności
jako muzyk orkiestrowy i kameralny zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. W Londynie ukończyłem
także kurs pedagogiczny Królewskiej
Akademii, a przekazywanie wiedzy innym sprawia mi ogromną radość, dlatego
również z tym wiążę moją przyszłość.
– Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
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, solidnie. Tel. 601-292-699.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Nieruchomości
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.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504030.
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.
Pomoc kuchenną zatrudnię do restauracji. Tel. 600-410-944.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

ogłoszeniA | 21.07.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi 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
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 27.04.2021 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 Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5071/319 o powierzchni 666 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5074/319 o powierzchni 669 m2, użytek „Ps-IV”,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00014840/9. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z
udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi
fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 i KDW.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

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

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych, znajdujących się w rejonie ulic: Średniej – która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, Jagiełły – która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność związaną
z zapleczem gospodarstwa rolnego.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5071/319 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5074/319 – 116.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej
się w rejonie ulicy Czarnoleśnej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe.
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Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2021 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 19.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 5071/319 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5074/319 – 5.800,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15.04.2021 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 Śląską jest pięć niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5044/323 o powierzchni 829 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
– 5052/323 o powierzchni 1307 m2, użytki: „Bz, Ł-IV”,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00031378/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2)
oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych
symbolami: MN2, MM2 i KDW.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez
działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31,
5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5044/323 – 140.000,00 zł,
– dla działki 5045/323 – 132.000,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 191.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021 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 17.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działki 5044/323 – 7.000,00 zł,
– dla działki 5045/323 – 6.600,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 9.600,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w rejonie ulicy
Mieszka I z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 14.04.2021 r. i 8.07.2021 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w rejonie ulicy Mieszka I, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnymi 3763/218 o powierzchni 8310 m2, użytki: „Bi, Bz, LzIII, Tr”, obręb
Nowy Bytom, k.m.1, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00011335/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 3763/218 stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol planu 12PU) oraz
częściowo jako teren garaży i parkingów (symbol planu 2GP) i teren ogródków działkowych (symbol
planu 2ZD).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, produkcyjno-usługowej, ogródków działkowych i terenów niezagospodarowanych, porośnięta drzewami i krzewami. Działka nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej. Dojazd
do przedmiotowej działki winien odbywać się z dróg publicznych poprzez inne nieruchomości, po
uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego. Włączenie ewentualnej drogi koniecznej do drogi publicznej powinno być uzgodnione z Wydziałem Dróg i Mostów, w szczególności takiego uzgodnienia
wymaga lokalizacja zjazdu na przedmiotowy grunt.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 413.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021 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 18.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 20.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Mieszka I” 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
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew.2231
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Klaudia Starowicz – rudzka „Diablica”
kolejny raz wystąpiła w reprezentacji Polski! W miniony weekend zawodniczka
zagrała podczas Mistrzostw Europy Rugby 7 Kobiet w kategorii U18, które odbyły
się w Gdańsku.
Klaudia jest wychowanką K.S. Rugby
Ruda Śląska i mimo tego, że jest jeszcze
juniorką, gra już w pierwszym składzie
„Diablic”, z którymi zajęła 6. miejsce
w zakończonych Mistrzostwach Polski
Kobiet Rugby 7 sezonu 2020/2021. Jest
regularnie powoływana przez trenera kadry seniorek i U18 Janusza Urbanowicza
do reprezentacji, z którą wystąpiła niedawno w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Łodzi, w którym Polska zajęła 2. miejsce.
Zawodniczki reprezentujące Polskę
w Gdańsku rywalizowały w ramach Rugby Europe Sevens U18 Trophy, czyli drugiego poziomu europejskich rozgrywek.
Cel reprezentacji z Klaudią w składzie był
oczywiście jeden – awans na poziom

Foto: KS Rugby Ruda Śląska

„Diablica” w reprezentacji Polski

Klaudia Starowicz z KS Rugby
Ruda Śląska kolejny raz została
powołana do reprezentacji Polski.

championship. W turnieju wystartowało
ostatecznie siedem drużyn: Litwa, Łotwa,
Niemcy, Polska, Turcja, Szwecja i Węgry.
Mecze odbyły się bez podziału na grupy,
systemem każdy z każdym. Nasza reprezentacja wywalczyła złoto!
AL

Wędkarstwo

Sukcesy wędkarzy
Rudzcy wędkarze odnotowali znakomity start. Po przerwie spowodowanej pandemią kontynuują dobrą passę,
która rozpoczęła się kilka lat temu.
W zawodach Grand Prix Polski rozgrywanych w Hermanowicach koło
Przemyśla w kategorii U-15 Grzegorz
Frank zajął 3. miejsce, a na miejscu
9. uplasował się Bartosz Mirek. Nato-

miast w kategorii U-20 4. miejsce zajął Robert Mirek. Zawody wędkarskie
odbywały się od 2 do 4 lipca.
Z kolei w rozegranych w dniach od
9 do 11 lipca Mistrzostwach Polski
w Gorzowie Wielkopolskim rudzki
multimedalista w wędkarstwie spławikowym Maciej Białdyga został mistrzem Polski w kategorii seniorów.AL
OGŁOSZENIA

Judo

Brązowy Kamil
Rudzianin Kamil Michna z brązowym
medalem Pucharu Europy Kadetów. Zawodnik Czarnych Bytom zanotował w Bukareszcie sześć wygranych walk i tylko
jedną przegrał. W Rumunii wystartowało
w sumie 403 zawodników z 29 państw.
– Zawody w Bukareszcie były bardzo
wymagające, a poziom wysoki – podkreśla
Kamil Michna. – Mimo wszystko myślę, że
zdobycie brązowego medalu to dla mnie
duże osiągnięcie. Swoją formę do tych zawodów szkoliłem podczas Pucharu Europy
w czeskich Teplicach, gdzie na 31 zawodników w swojej wadze zdobyłem piąte
miejsce, a także byłem pod kontrolą trenerów kadry narodowej juniorów i juniorek
w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym
w Zakopanem. Dodam też, że w Czechach
zaczęły się naliczać moje punkty w rywalizacji międzynarodowej. W rankingu świa-

towym w swojej wadze w juniorach zajmuję 20. lokatę – dodaje.
Kamil Michna to aktualnie dwukrotny
mistrz Polski młodzików w judo w kategorii wagowej do 55 kg, srebrny medalista
Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2020
w kategorii 55 kg oraz brązowy medalista
Olimpiady Młodzieży w Łodzi. To właśnie
dzięki tym ostatnim zawodom rudzianin
zakwalifikował się do Pucharu Europy
– najpierw w czeskich Teplicach, a następnie w Bukareszcie.
Należy wspomnieć, że młody judoka od
dwóch lat jest członkiem kadry narodowej
i powoływany jest na zawody wysokiej
rangi. Na co dzień Kamil szlifuje swój talent w klubie GKS Czarni Bytom pod
okiem dwóch trenerów klubowych
– Krzysztofa Gadacza i Eugeniusza Misztala, a uczy się w V Liceum Mistrzostwa

Foto: Facebook/Polski Związek Judo

Rugby
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Kamil Michna może pochwalić się
kolejnym sukcesem.

Sportowego im. Natalii Skolimowskiej
w Bytomiu.
AL

Siostry triumfowały
Siostry Zuzanna i Anna Kruża z Rudy
Śląskiej mogą pochwalić się dobrą formą. W czerwcu odbyły się międzynarodowe turnieje judo, podczas których
młode zawodniczki odniosły zwycięstwa. W International Judo Tournament
– Solanin Cup 2021 triumfowała Zuzan-

na Kruża. Z kolei drugie zawody odbyły
się w Bytomiu (International Judo League 2021), gdzie Anna Kruża zdobyła
1. miejsce, wygrywając pięć walk, a jej
siostra Zuzanna wywalczyła 2. miejsce,
wygrywając cztery walki.

AL

Foto: arch.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Siostry Kruża zdobyły kolejne medale.

Nordic walking

Rudzianka najlepsza
Joanna Kołodziej z Rudy Śląskiej została
mistrzynią Polski. W sobotę (10.07) w Polanicy-Zdroju odbyły się Otwarte Górskie
Mistrzostwa Polski Nordic Walking, na których wspaniale spisała się rudzka zawod-

niczka. Joanna Kołodziej wygrała klasyfikację open oraz zajęła pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej, a także była
najlepsza w górskiej premii. To kolejne
sukcesy miłośniczki kijów w tym sezonie.

Wcześniej zajęła już wysoką lokatę w Półmaratonie Górskim. Joanna Kołodziej jest
liderką sekcji nordic walking – Malinowe
Gwiazdy Ruda Śląska, która działa w ramach SRS Gwiazda Ruda Śląska
AL
OGŁOSZENIA

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza, że posiada w trybie „od zaraz”:
1.

do wynajmu 6 miejsc postojowych w Rudzie Śl. 5-Bykowinie przy
ul. Gwareckiej 4 (część działki 1185/142, KW GL1S/00006640/8) wg
stawki za jedno miejsce postojowe wynoszącej 77,75 zł/m-c + VAT.
Teren jest ogrodzony, zlokalizowany przy siedzibie Administracji nr 6
i obejmuje 14 miejsc postojowych. Przed podpisaniem umowy Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu. Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.

2.

do wydzierżawienia teren w Rudzie Śl. 5-Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 o pow. 200,00 m2 z przeznaczeniem na składowisko materiałów,
wiatę magazynową lub bazę sprzętu budowlanego wg stawki czynszu dzierżawnego: 6,24 zł/m2/m-c + VAT. Przed podpisaniem umowy
Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.

3.

do zbycia prawo wieczystego użytkowania gruntu w Rudzie Śl. 5
-Bykowinie przy ul. Szpaków o pow. 718,00 m2 (działka: nr 678/505,
KW GL1S/00022565/6) za kwotę 50,730,00 zł + VAT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod
nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym,
pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12 oraz Administracji nr 6 przy
ul. Gwareckiej 4 tel. 32 242-70-75.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów
nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny w rej.
ul. Storczyków,
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej.
ul. Potokowej,
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny – przydomowy w rej. ul. Spacerowej.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 21.07.2021 r. do dnia 11.08.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława Bisty, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 3811/121 i 3812/121 o łącznej powierzchni 0,0665 ha (użytek „RIIIb”),
• 3813/121 i 3814/121 o łącznej powierzchni 0,0604 ha (użytek „RIIIb”),
• 3815/121 i 3816/121 o łącznej powierzchni 0,0781 ha (użytek „RIIIb”),
obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00006099/0 oraz GL1S/00008003/5
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, które zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu 20MNII). W dziale III księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 znajdują się wpisy.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121
wynoszą:
• dla działek nr 3811/121 i 3812/121: 164 000,00 zł
• dla działek nr 3813/121 i 3814/121: 153 000,00 zł
• dla działek nr 3815/121 i 3816/121: 185 000,00 zł.

