
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 16 TYS.
29 stycznia 2020 r. (środa) numer 4/1407

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

DYŻUR 
REDAKTORA: 

Joanna
Oreł

tel. 512-295-228
joanna.orel

@wiadomoscirudzkie.pl

Fo
to

: a
rc

h.
 Więcej str. 7

Kolejne podwórka 
odżywają

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE



Wszystkie panie idą do kina
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REKLAMA

„Kino dla Kobiet” organizują  
Marta Glamb oraz Patrycja Pelka.
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– To będzie kolejny rok z „Kinem dla 
Kobiet”. Jak z perspektywy czasu oce-
niacie tę inicjatywę?

– Patrycja Pelka: „Kino dla Kobiet” to 
wydarzenie, które organizujemy już od paru 
lat w Rudzie Śląskiej z nieustającym sukce-
sem. Z mojej perspektywy – kobiety pracu-
jącej zawodowo, mamy i żony – uważam, 
że to wydarzenie nie ma prawa zniknąć 
z kalendarza każdej rudzianki. I nie tylko, 
bo doskonale wiemy, że panie z miast 
ościennych chętnie też odwiedzają nasz 
event.

– Marta Glamb: Wiemy, że czasy się 
zmieniły. Teraz kobieta nie jest już postrze-
gana jako słaba płeć. Mimo tego zdarzają 
się wyjątki – kiedy to mężczyźni uważają, 
że jedyną rolą kobiety jest dbanie o niego, 
dzieci i dom. To dziwne dla młodych poko-
leń, ale niestety jeszcze się zdarza.

– Patrycja Pelka: Dlatego nasze „Kino 
dla Kobiet” jest uniwersalne. Kierowane do 
każdej kobiety. Jak Marta wspomniała – do 

pań, dla których wyjście z domu jest jeszcze 
problemem, ale też dla tych, które są hero-
skami naszych współczesnych czasów. Ro-
la kobiety jest teraz trudna. Same nie raz 
doprowadzamy do sytuacji, kiedy o sobie 
myślimy na szarym końcu. Staramy się być 
wspaniałymi żonami i mamami, ale też bar-
dzo zależy nam na osobistym rozwoju. A to 
niestety kosztuje sporo czasu i wysiłku. 
W takich sytuacjach, przygniecione obo-
wiązkami, zapominamy o chwilach luzu.  
I ten luz daje nam „Kino dla Kobiet”, które 
organizujemy dla innych pań, a także nas 
samych.

– W tym roku formuła spotkań będzie 
podobna, czy możemy liczyć na nowości?

– Wizja naszego „Kina dla Kobiet” 
sprawdza się. Dostajemy mnóstwo zwrot-
nych, bardzo pozytywnych informacji. Ko-
biety piszą do nas prywatne wiadomości 
z podziękowaniami i chętnie wystawiają 
opinie na naszym profilu (www.facebook.
com/KinodlaKobietRudaSlaska). Zdarza 
się też, że piszą do nas panowie z pytania-
mi, dlaczego kobiety mają swoje „Kino”, 
a mężczyźni nie. Wtedy odpisujemy, że mu-
szą sami sobie zorganizować podobne cy-
kliczne wydarzenie, ale żartujemy też, że 
tylko my, kobiety, jesteśmy tak zorganizo-
wane, by spotykać się raz w miesiącu w ta-
kim gronie. Wracając jednak do pytania  
– formuła „Kina dla Kobiet” będzie taka 
sama, ale czasami z miłymi niespodzianka-

mi. Oprócz zachęcania do wyjścia z domu 
z koleżankami, spędzenia miło czasu, to też 
możliwość promowania firm. Z naciskiem 
na firmy, które prowadzone są przez kobie-
ty. Opcja wypromowania swojej firmy na 
naszym wydarzeniu jest darmowa. Jeśli 
prowadzisz działalność lub chcesz zarazić 
nas swoją pasją, zgłoś się do nas.

– 31 stycznia po raz pierwszy w tym 
roku spotkamy się w „Kinie dla Kobiet”. 
Co przygotowałyście na ten dzień?

– Zapraszamy Was od godziny 17.30. 
W tym czasie na scenie przewidujemy 
wspaniały pokaz kosmetyków Semilac, 
który będzie współprowadzony z hurtownią 
kosmetyczną Bella Cosmetics. Tutaj wiel-
kie wyrazu szacunku, bo hurtownia prowa-
dzona jest przez naszą rudziankę, która ma 
czworo dzieci! Wspaniała pani Izabela. Na 
scenie wystąpią też cudowne siostry Alek-
sandra i Anna, które prowadzą zajęcia fit-
ness 2AFit. Dziewczyny przygotują dla nas 
pokaz oraz opowiedzą o wyjazdach, które 
organizują w tym roku dla nas, a także 
o obozach dla dzieci. Dodatkowo wraca do 
nas Beata Busz po krótkiej przerwie zwią-
zanej z narodzinami drugiego syna. To rów-
nież wspaniała rudzianka, osiągająca suk-
cesy w kosmetologii. Właśnie panie z Pro-
vence Beauty będą regulowały nam brwi 
i nakładały hennę. Czeka nas także pokaz 
Slavica Dance. To rodzaj fitnessu, który po-
łączony jest z elementami tańców ludo-

wych. Prezentacja będzie prowadzona przez 
panią Ewelinę Dąbrowską-Kuśnierz, rów-
nież rudziankę. Będzie też z nami Iwona 
Łatacz, autorka ciekawego bloga. Beata 
Kołoczek ze swoim mężem, osobistym ku-
charzem to z kolei małżeństwo, które pro-
wadzi bistro KarmaMa w Nowym Bytomiu. 
Opowiedzą oni w najbliższy piątek o zasto-
sowaniu ziół w potrawach. Jak zawsze cia-
sta, kanapki i zupę zapewni nam Iza Zi-
mosz, także rudzianka, prowadząca bistro 
Tu Lis Ma Nore Cafe. Natomiast pierwszy 
raz będzie z nami Ela Hurek, która prowa-
dzi firmę OOO CIASTKO i przedstawi 
swoją działalność. Wszystko po raz kolejny 
zostanie zapamiętane w obiektywie Magda-
leny Ruda z Foto Venus, która tworzy foto-
relacje z „Kina dla Kobiet”. Jak zawsze 
odbędzie się losowanie nagród, a film obej-
rzymy wspólnie o godz. 19.30. Tym razem 
będzie to „1800 gramów”.

 Joanna Oreł

Pokaz filmu pt. „1800 
gramów”, a do tego możliwość 
skorzystania z zabiegów 
kosmetycznych i spróbowania 
smakołyków. Tak zapowiada 
się pierwsze w tym roku 
„Kino dla Kobiet”, które 
wystartuje w najbliższy piątek 
(31.01). Jednak tak naprawdę 
najważniejsze będzie wspólne 
spędzenie czasu i poznanie 
ciekawych rudzianek, które 
z powodzeniem łączą dbanie 
o dom i rodzinę  
oraz rozwijanie pasji. A te 
często stają się sposobem 
na życie. Rozmawiamy o tym 
z Patrycją Pelką oraz Martą 
Glamb, które zainicjowały 
powstanie „Kina dla Kobiet” 
i prowadzą je kolejny rok.
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Spadek wszczętych postępowań, ograniczenie przestępczości, mniejsza liczba wypadków i poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach – to efekt pracy rudzkich policjantów w minionym 
roku. Statystyki pokazują, że z roku na rok w Rudzie Śląskiej jest coraz bezpiecznej. Poprawiła się także wykrywalność przestępstw, w tym wykrywalność kradzieży. Takie wnioski przedstawił 
podczas rocznej odprawy miejski komendant policji Grzegorz Strzęciwilk.
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REKLAMA

Podczas odprawy rocznej podsumowano pracę rudzkiej policji w ostatnich miesiącach.

BEZPIECZEŃSTWO
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W Rudzie Śląskiej jest bezpieczniej
– Liczby mówią same za siebie i pokazu-

ją, że mieszkańcy Rudy Śląskiej dzięki pra-
cy naszych policjantów mogą czuć się bez-
piecznie. Ubiegły rok był dla służb mundu-
rowych bardzo intensywny, a funkcjona-
riusze podejmowali wiele różnorodnych 
działań, które miały na celu zapewnienie 
porządku i poprawę bezpieczeństwa w na-
szym mieście. Dlatego nie mam zastrzeżeń 
do ich pracy i bardzo za nią dziękuję – po-
wiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej. – Możemy być dumni ze 
współpracy naszej policji z jednostkami 
zajmującymi się pilnowaniem porządku  
i dbaniem o bezpieczeństwo, bo układa się 
ona bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak 
jak w latach ubiegłych, będzie się ona na-
dal wzorowo układała – dodał.

Rok 2019 był pełen działań i akcji po-
dejmowanych przez rudzką policję. – To 
był czas ciężkiej i pełnej zaangażowania 
pracy. Najważniejszym wnioskiem wypły-
wającym ze statystyk jest fakt, że w ciągu 
ostatnich 5 lat, czyli od 2015 roku, odnoto-
waliśmy znaczący spadek postępowań do-
tyczących różnego rodzaju przestępstw. 
W roku 2015 było ich przeszło 3,5 tysiąca, 
a w roku 2019 nieco ponad 2,5 tysiąca  
– podał komendant Grzegorz Strzęciwilk. 
– Zaznaczę też, że priorytetem naszych 
działań było przede wszystkim poprawie-
nie bezpieczeństwa na drogach oraz ogra-
niczenie przestępczości kryminalnej, co 
udało się zrealizować – dodał.

Analizując statystyki wyraźnie widać 
też, że od 2015 do 2019 roku zmalała licz-
ba wszczętych postępowań w zakresie sa-
mych przestępstw kryminalnych. I tak 
w 2015 roku było ich przeszło 2,7 tys., 
a w 2019 r. niewiele ponad 1,8 tys. Ogól-
nie w ciągu 5 lat odnotowano spadek tych 
postępowań o 917. Jeśli zaś chodzi o prze-
stępstwa gospodarcze to w roku 2019 po-
stępowań w tym zakresie wszczęto 343, 
a na przykład w roku 2015 – 327. Wzrosła 
też wykrywalność tych przestępstw. Rudz-
ka policja może pochwalić się również do-

brymi wynikami w zakresie wykrywalno-
ści przestępstw narkotykowych. W ciągu 
minionego roku policjanci zabezpieczyli 
takie środki odurzające jak: amfetamina, 
marihuana, ecstasy, mdma i konopie  
o czarnorynkowej wartości przeszło  
500 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa w sied-
miu kategoriach (przestępczość rozbójni-
cza, bójki, pobicia, uszkodzenia ciała, kra-
dzieże z włamaniem, kradzieże mienia, 
kradzieże samochodu oraz zniszczenie 
mienia), to w ciągu 5 lat odnotowano spa-
dek o 833 postępowania. Jeżeli chodzi na-
tomiast o ostatni czas, to w 2018 roku po-
stępowań takich wszczęto 928, a w 2019 r. 
– 862. Wzrosła jednak wykrywalność tych 
przestępstw.

– Cieszy nas to, że na przestrzeni ostat-
nich lat obserwujemy spadek liczby prze-
stępstw kryminalnych czy też kradzieży  
z włamaniem. Pozwala to stwierdzić, że  
w Rudzie Śląskiej można czuć się bez-
piecznie – zaznacza asp. Arkadiusz Cio-
zak, oficer prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Rudzie Śląskiej. – Odnotowali-
śmy także mniej postępowań, jeśli chodzi  
o przestępczość rozbójniczą, bójki i pobi-
cia oraz uszkodzenia ciała – dodaje.

Dobrze prezentują się także statystyki 
dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, które świadczą, że z roku na 
rok bezpieczeństwo to się zwiększa.  
– W dalszym ciągu na polskich drogach 
ginie wiele osób. My jednak możemy po-
szczycić się tym, że w naszym mieście ta 
tendencja jest spadkowa – podkreślił ko-
mendant. W ubiegłym roku na rudzkich 
drogach doszło do 86 wypadków. Dla po-
równania w roku 2018 było ich 125,  
a w 2017 roku – 121. Istotny okazuje się 
również fakt, że rannych w tych wypad-
kach w 2019 roku zostało zdecydowanie 
mniej osób niż w latach poprzednich. 
Przykładowo w roku 2015 było to 128 
osób, w roku 2016 – 149, w roku 2017  
– 146, a w ubiegłym – 97.

– Cieszy spadek wypadków z udziałem 
pieszych. W roku minionym było ich 31. 
Niestety, w jednej statystyce policja nie od-
notowała poprawy, a wręcz przeciwnie. 
Otóż gwałtownie wzrosła liczba osób nie-
trzeźwych za kierownicą. W ubiegłym roku 
zatrzymano 433 takich kierowców, a w ro-
ku 2018 – 281 – podkreślił wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Jeśli zaś chodzi o wypadki, w których 
sprawcami byli piesi, to liczba ich  
w 2019 roku także zmalała w stosunku do 
lat poprzednich. W 2019 roku było ich 10, 
w 2018 – 13, a w 2017 – 19. Z kolei liczba 
nietrzeźwych kierowców w 2019 roku 
(433) była porównywalna do tej w 2016 r. 
(447), z kolei większa niż w roku 2017 
(284) i 2018 (281). Warto też dodać, że  
w ubiegłym roku policjanci przeprowadzi-
li 91 123 badania na zawartość alkoholu, 
czyli o 1424 więcej niż w 2018 roku.

Rudzcy funkcjonariusze w 2019 roku 
nałożyli ogółem 6216 mandatów, a w tym 
447 mandatów drogowych, a także ujaw-
nili 1441 wykroczeń, które zakończyły się 
skierowaniem wniosku o ukaranie do są-
du. Funkcjonariusze ujawnili także 1401 

wykroczeń przeciwko porządkowi pu-
blicznemu, 95 przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia, 2563 przeciwko porządko-
wi w ruchu na drogach i 1484 przeciwko 
obyczajności. Wykazano także wykrocze-
nia przeciwko mieniu (1910), urządzeniom 
pożytku publicznego (927), przepisom 
o wychowaniu w trzeźwości (5747) oraz 
innym przepisom (961). W 2019 r. w Ru-
dzie Śląskiej pięć razy powoływano Nie-
etatowe Pododdziały Prewencji celem za-
bezpieczenia miasta oraz innych miast 
województwa śląskiego podczas imprez 
kulturalnych i sportowych. Łącznie pod-
czas działań pododdziałów brało udział  
72 funkcjonariuszy.

Na spotkaniu omówiono również Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
z której korzysta coraz więcej mieszkań-
ców. Najczęściej zgłaszane wykroczenia 
za pomocą tej aplikacji to: nieprawidłowe 
parkowanie, spożywanie alkoholu w miej-
scach niedozwolonych czy przekroczenie 
dozwolonej prędkości.

Rudzka jednostka realizuje szereg dzia-
łań prewencyjnych, w których skład wcho-
dzą akcje takie jak: „Bezpieczny week-

end”, „Bezpieczny przejazd”, „Bezpieczne 
przejście”, „Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, 
„Prędkość”, „Trzeźwa DTŚ”, „Telefon” 
i „Smog”. Poza tym policjanci organizują 
spotkania w placówkach oświatowych 
z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, 
rodzicami i seniorami. W sumie zrealizo-
wano 993 spotkania, w których brało 
udział 23  809 mieszkańców.

Podsumowując, każdego dnia 2019 roku 
policjanci w Rudzie Śląskiej średnio dokona-
li zatrzymania dwóch osób poszukiwanych 
i sprawców na gorącym uczynku przestęp-
stwa oraz przyjęli 65 zgłoszeń i przeprowa-
dzili 43 interwencje. Co więcej, spędzili  
355 godzin w służbie patrolowej, 250 razy 
badali stan trzeźwości, legitymowali 117 
osób, a także ujawnili 78 wykroczeń. Organi-
zowali też trzy spotkania profilaktyczne, 
w których średnio brało udział 65 mieszkań-
ców oraz realizowali dziewięć doprowadzeń.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 
Komenda Miejska Policji oraz pięć komi-
sariatów. W komendzie pracuje 131 osób, 
a w poszczególnych komisariatach 199. 
Obecnie 13 wakatów czeka na obsadzenie.
 AL
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Kolejny raz wraca temat dzików, które pojawiają się na ulicach Rudy Śląskiej. W ostatnim czasie otrzymaliśmy sygnały w tej spra-
wie ze strony mieszkańców Nowego Bytomia, Wirku, Bielszowic oraz Halemby. Zima więc wcale nie odstraszyła tych zwierząt. 
Problem polega jednak na tym, że na razie w miejskiej kasie nie ma pieniędzy na zlecenie redukcyjnego odstrzału dzików.

REKLAMA

Dziki pojawiły się ostatnio m.in. w Halembie, Nowym Bytomiu i Bielszowicach.

RUDA ŚLĄSKA
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Dziki problem bez rozwiązania
– Wczoraj w nocy, czyli z czwartku na 

piątek (16-17.01) o godzinie około 1.30, 
gdy miałam kłaść się spać, jakiś dźwięk 
z dworu zwrócił moją uwagę. Najpierw 
myślałam, że widzę z okna jakiegoś wiel-
kiego psa, a potem ukazało się więcej 
„tych psów”... i było to stado dzików. Dwa 
duże i cztery trochę mniejsze. Mam nadzie-
ję, że dobrze policzyłam. Dziki cały czas 
się poruszały, węszyły po trawnikach i pod 
krzakami, wchodziły w plamy ciemności  
– napisała do nas zaniepokojona pani Ma-
riola, mieszkanka Nowego Bytomia.

Podobne telefony odebraliśmy od osób 
zamieszkujących Halembę, Wirek oraz 
Bielszowice. – Dziki mają swoje fazy wy-
chodzenia na tereny miejskie. W okresie 
letnim znikają z miasta i wówczas otrzy-
mujemy bardzo mało zgłoszeń w tej spra-
wie. Jesienią znów pojawiają się liczniej, 
a w zimie – zależy to od warunków atmos-
ferycznych – tłumaczy Roman Dymek, na-
czelnik Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego, który zajmuje się m.in. przyjmowa-

niem zgłoszeń o obecności dzików. Oka-
zuje się, że to właśnie jesienią ubiegłego 
roku ostatni raz w Rudzie Śląskiej prze-
prowadzony został odstrzał redukcyjny 
dzików, a ogółem w roku jest wystrzeliwa-
nych ok. 100 sztuk tych zwierząt. – Dzięki 
temu udaje się także odstraszyć część dzi-

ków, bo nie wracają one do miejsca, gdzie 
przeprowadzany był odstrzał – mówi Ro-
man Dymek. – Nie wiemy natomiast, kiedy 
odbędzie się kolejny odstrzał, bo z racji 
ograniczonych w tym roku środków, na ra-
zie nie przeznaczono na ten cel pieniędzy 
– dodaje.  Joanna Oreł

Miała odzyskać swój dawny blask, stać się miejscem wypoczynku oraz rekreacji 
i na nowo cieszyć oko. Teraz jednak okazuje się, że przyszłość „Przystani” stoi 
pod znakiem zapytania. Osoba, która wygrała przetarg na reaktywację ośrodka, 
wycofała się ze swoich planów, miasto złożyło wypowiedzenie umowy dzierżawy 
terenu, na którym stoi „Przystań”, a Nadleśnictwo Katowice, które jest jego wła-
ścicielem, wezwało miasto do uporządkowania gruntów przy ul. Księżycowej 7 
w Kochłowicach, a co za tym idzie – likwidacji obiektu.

Obecnie ośrodek ,,Przystań” przy ul. Księżycowej  
w Kochłowicach świeci pustkami.

KOCHŁOWICE
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Początek końca ,,Przystani”?

Plany były ambitne. Inwestor, który był 
zainteresowany ożywieniem ,,Przystani” 
w Kochłowicach, chciał także zainwesto-
wać w kochłowicki ośrodek ,,Rybaczów-
ka” oraz w ,,Borówkę” na Halembie.  
– Miały tam powstać m.in. stacje dla rowe-
rzystów i osób spacerujących po lasach. 
Prowadzone były bardzo zaawansowane 
rozmowy z Lasami Państwowymi, po czym 
ogłosiliśmy przetarg na użytkowanie tego 
budynku (chodzi o ,,Przystań” – przyp. 
red.) – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej. – Ostatecznie jednak 
przetarg wygrał inny inwestor. Osoba ta 
zrezygnowała z podpisania umowy ze 
względu na zbyt wysokie koszty prowadze-
nia działalności na tym terenie. Oprócz 
czynszu, jaki musiałaby płacić nam za 
użytkowanie obiektu, również musiałaby 
płacić Lasom Państwowym, ponieważ 
obiekt ten wybudowany jest na terenie, 
który nie należy do miasta – wyjaśnia.

Sytuacja o tyle stała się patowa, że mia-
sto wypowiedziało umowę z Lasami Pań-
stwowymi, aby umożliwić przyszłemu na-
bywcy rozmowy z LP. – To obróciło się 
przeciwko nam. W związku z tym, że wypo-

wiedzieliśmy umowę, dostaliśmy z Lasów 
Państwowych wezwanie do usunięcia tego 
budynku – tłumaczy Krzysztof Mejer.

Stanisław Jeziorański, nadleśniczy 
z PGL Lasów Państwowych – Nadleśnic-
twa Katowice wyjaśnia z kolei, że to mia-
sto wypowiedziało umowę, a Lasy Pań-
stwowe nie zajmują się budownictwem 
i utrzymaniem budynków, więc dlatego 
wnioskowano o doprowadzenie do pier-
wotnego stanu terenu kochłowickiej 
,,Przystani”. – Chcemy, aby miasto upo-
rządkowało ten teren. Obiekty, które tam 
są, będą straszyły i w przyszłości stanowi-
łyby zagrożenie dla ludzi. Następnie, jeżeli 
tylko będzie to możliwe i będziemy mieli 
wystarczające nakłady finansowe, posta-
ramy się zachować charakter turystyczny 
i wypoczynkowy na tym obszarze. Być mo-
że stworzymy miejsca pod ogniska oraz 
ławki – zapowiada Stanisław Jeziorański.

Umowa na dzierżawę terenu Lasów 
Państwowych pod ośrodek „Przystań” zo-
stała wypowiedziana na przełomie wrze-
śnia i października ubiegłego roku, a to 
oznacza, że przestanie obowiązywać 
w kwietniu tego roku.  Joanna Oreł

Polska Grupa Górnicza jeszcze raz ma przeanalizować sytuację kopalni Ruda w kontekście Ruchu Pokój. To efekt masówek 
informacyjnych, które przeprowadzone zostały na tej kopalni oraz napiętej sytuacji wśród górników i związkowców. Wyniki 
analizy mają być znane w ciągu najbliższego tygodnia.

WIREK

Jaki będzie kolejny ruch dla Ruchu Pokój?
Przypomnijmy, że związkowcy z Ruchu 

Pokój podnieśli larum, ponieważ uważają, 
że Polska Grupa Górnicza zamierza zli-
kwidować ten zakład jeszcze w tym roku, 
a tymczasem podczas przygotowania listy 
kopalń do likwidacji mowa była o koń-
cówce 2023 roku. To oznaczałoby zagro-
żenie dla ok. 1200 miejsc pracy na Ruchu 
Pokój, choć PGG wydało oświadczenie, że 
gwarantuje pracownikom przeniesienie do 
pozostałych kopalń KWK Ruda, czyli  
w Halembie i Bielszowicach. – „Udusili-
byśmy” się tam ekonomicznie, bo te dwie 

kopalnie nie zapewnią takiego wydobycia, 
by utrzymać wszystkich pracowników. 
Znając życie, po roku stwierdzono by, że 
KWK Ruda jest nieekonomiczna i żeby to 
zmienić, trzeba zwolnić dwa tysiące pra-
cowników – uważa Przemysław Skupin, 
przewodniczący WZZ „Sierpień 80”.

Okazuje się jednak, że sytuacja nie jest 
przesądzona. ,,Nawiązując do prowadzo-
nych rozmów z organizacjami związków 
zawodowych, zarząd PGG S.A. oświad-
cza, iż w ciągu dwóch tygodni zostanie 
przeprowadzona ponowna analiza sytuacji 

w KWK Ruda, w kontekście przyszłości 
Ruch Pokój” – zapowiedział w swoim 
oświadczeniu po rozpoczęciu wtorkowych 
(21.01) masówek informacyjnych zarząd 
Polskiej Grupy Górniczej. – To na razie 
daje nam małe, zielone światło nadziei. 
Będziemy się przyglądać kolejnym decy-
zjom podejmowanym w stosunku do Ruchu 
Pokój. Mamy gwarancję, że jeżeli analiza 
będzie gotowa, zostaniemy zaproszeni do 
udziału w rozmowach, a nie tak jak ostat-
nio, zostało zrobione to potajemnie – mó-
wi Przemysław Skupin.  Joanna Oreł

Pani Helenie Bramowskiej
wyrazy szczerego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci 

MATKI 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

„Życie grozi rozstaniem, ale śmierć łączy na zawsze.” 
Marek Hłasko

Pani Iwonie Lasocie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

w trudnych chwilach po śmierci 

OJCA 
składają Koleżanki i Koledzy

z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
LUTY 2020 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta 
o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej.

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Fundacja Aktywni Społecznie „AS” 

Spotkania z mieszkańcami i seniorami  
(Ewa Chmielewska, tel. 602-359-572) 5.02.2020 r., godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)
Klub Seniora – zabawa karnawałowa  

(Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266) 18.02.2020 r., godz. 16.00 Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”, ul. Sztygarska 9  
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Osiedlowy Dom Kultury RSM 
„Country”

Gimnastyka dla Seniorów każdy wtorek i czwartek  
w godz. 18.00-19.00

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”, ul. Sztygarska 9 
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Rudzki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (RUTW), tel. 32 244-20-80

Wykład: „Czy radio ma przyszłość? Jeśli tak,  
to jaką?”– redaktor Maciej Bakes 13.02.2020 r., godz. 15.00

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
ul. L. Tołstoja 13  

41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

Seminarium: Spacerkiem dookoła świata  
– „Odkrywamy tajemnicze Góry Sierra Nevada”  

– Kornelia i Stanisław Witała
6.02.2020 r., godz. 15.00

Kawiarenka uniwersytecka każdy wtorek w godz. 11.00-13.00

Spotkanie integracyjne przy muzyce 22.02.2020 r. w godz. 16.00-20.00 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej 
ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

Klub dyskusyjny UTW każdy poniedziałek 
w godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej  
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

Akademia filmowa dla seniorów  
– film pt. „Dwóch Papieży”

7.02.2020 r., godz. 17.00 
(prelekcja o godz. 16.30) Kino „Patria” 

Związek Harcerstwa Polskiego Krąg 
Seniora „Ślonzoki” Komenda Hufca 
w Rudzie Śląskiej im. hm. Ł. Zawady  

(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne 4.02.2020 r., godz. 16.00
Dom Harcerza 

ul. Szczęść Boże 4 
41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów  

– Koło nr 3 Sekcja Godula

Spotkanie przy kawie i herbacie. Serdecznie 
zapraszamy chętnych seniorów. w każdą środę w godz. 12.00-15.00 ul. Orzegowska 62  

41-704 Rudza Śląska (Orzegów)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc marzec 2020 roku do dnia 14.02.2020 r. 
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska

Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl
Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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KULTURA

Fraszkopisarz 
ze złotą odznaką

Bronisław Wątroba, popularyzator śląskiej godki oraz 
autor fraszek pisanych po śląsku, a do tego numizmatyk 
i filatelista otrzymał „Odznakę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego”. Została ona wręczona na Stacji 
Biblioteka w Chebziu podczas wernisażu wystaw przygo-
towanych przez członków grupy „Asocjacja M&B&P-18”.

Bronisław Wątroba otrzymał odznakę 
za zasługi dla województwa śląskiego.
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Podczas uroczystości na Stacji Biblioteka odbyło się  
otwarcie wystaw rudzkich artystów.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Alicja Kołodziejczyk
córka Sabiny i Bartosza

ur. 20.01 (3800 g i 57 cm)

Paweł Ganobis
syn Magdaleny i Łukasza

ur. 14.01 (1890 g i 44 cm)

Kamila Cieplak
córka Anny i Kamila

ur. 20.01 (3440 g i 54 cm)

Zoja Gabryś 
córka Anny i Rafała

ur. 18.01 (3964 g i 56 cm)

Weronika Chojnacka
córka Joanny i Zdzisława

ur. 19.01 (3780 g i 58 cm)

– Kapitału przyznała złotą odznakę dla województwa śląskie-
go za wkład w rozwój naszego regionu pod względem kulturo-
wym, edukacyjnym i społecznym, za podtrzymywanie dziedzic-
twa kulturowego, naszej tożsamości i za dbałość o wartości 
bliskie naszej społeczności na Śląsku – argumentowała podczas 
wręczenia odznaki Lucyna Ekkert, radna Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. 

Przypomnijmy, że Bronisław Wątroba to m.in. członek grupy 
„Asocjacja M&B&P-18”, rudzki kolekcjoner numizmatyki i fa-
lerystyki, a także animator śląskiej kultury, literat oraz pomy-
słodawca odznaki „Pszociel Ślonski Godki”. 

Podczas czwartkowego (23.01) spotkania na Stacji Bibliote-
ka w Chebziu odbyły się również: prezentacja wystawy „2020 
rokiem Świętego Jana Pawła II”, która przygotowana została 
przez członków rudzkiego oddziału Polskiego Związku Filate-
listów; wernisaż wystawy „Konterfekty życzliwe – z teki Mar-
ka W. Judyckiego” grupy „Asocjacja M&B&P-18” oraz promo-
cja śląskiej parafrazy Ewangelii pt. „Za świyntym Mateuszym” 
autorstwa Bronisława Wątroby. Joanna Oreł

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Cypriana Norwida z przeznaczeniem 
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 14.01.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gmi-
ny Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Cypriana Norwida, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
2520/73 o powierzchni 74 m2, użytek „Bz”, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 9 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00005573/0. W dziale III wpisane obciążenie – nieodpłatna służebność przesyłu; dział IV ww. księgi wolny 
jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 2520/73 stanowi teren zabudo-
wy produkcyjno-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe w tym 
obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne (symbol planu PU6).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem PU6.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, może jednak służyć poprawie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego. 
Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są właściciele działek nr: 1831/77, 2517/78.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 6.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.03.2020 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 26.02.2020 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Norwida” 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 rachu-
nek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 
8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i 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. 32 248-75-63

Amelia Andraczek
córka Marioli i Krystiana

ur. 20.01 (3080 g i 51 cm)

Karol Klosa
syn Agnieszki i Adama

ur. 24.01 (3570 g i 57 cm)

Mateusz 
Kita 
i Dawid 
Kita
synowie 
Aleksandry 
i Krzysztofa
ur. 21.01 
(2640 g, 
2420 g 
i 50 cm 
i 50 cm)

Igor Pasek
syn Katarzyny i Daniela

ur. 22.01 (3100 g i 53 cm)

Bruno Kuberski
syn Sandry i Patryka 

ur. 23.01 (2795 g i 51 cm)

Filip Hanusiak
syn Katarzyny i Amadeusza
ur. 24.01 (3850 g i 53 cm)

Zuzanna Kiepura
córka Izabeli i Wojciecha

ur. 23.01 (2780 g i 53 cm)

Natalia 
Wodarska 
i Dorota 
Wodarska
córki 
Katarzyny 
i Tomasza
ur. 24.01 
(2460 g 
2610 g  
i 50 cm, 
50 cm)

Wojtek Kuźnik
syn Żanety i Daniela 

ur. 22.01 (4100 g i 56 cm)

Damian Comperlik
syn Angeliki i Rafała

ur. 23.01 (3100 g i 55 cm)

Michał Mrozek
syn Kamili i Grzegorza

ur. 23.01 (3670 g i 57 cm)

OGŁOSZENIE

E-RECEPTY

Jak założyć 
Internetowe Konto 

Pacjenta?
W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w ostatnim wy-

daniu „Wiadomości Rudzkich” pt. „E-recepta wkracza do ap-
tek” oraz w związku z pytaniami ze strony mieszkańców, infor-
mujemy, że aby założyć Internetowe Konto Pacjenta, należy 
najpierw posiadać e-dowód lub tzw. profil zaufany.

Profil ten można stworzyć m.in. poprzez internetowe konto 
bankowe albo zarejestrowanie się i tym samym złożenie wnio-
sku w serwisie pz.gov.pl oraz potwierdzenie swoich danych  
w wybranym punkcie potwierdzającym (np. w urzędzie skarbo-
wym i niektórych bankach).

Następnie trzeba wejść na stronę pacjent.gov.pl i tam założyć 
Internetowe Konto Pacjenta. JO
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– Nasz autorski program renowacji 
rudzkich podwórek znakomicie się przyjął. 
Oprócz rewitalizacji przestrzeni udało 
nam się zaangażować w projekt mieszkań-
ców, którzy brali czynny udział w odnawia-
niu swojego najbliższego otoczenia – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Je-
żeli w kolejnej perspektywie unijnej bę-
dziemy mogli ponownie sięgnąć po środki 
na tego typu działania, to na pewno z ta-
kiej możliwości skorzystamy – zapowiada.

Trzy tegoroczne inwestycje zwieńczą 
I etap renowacji podwórek w mieście, 
składający się z 10 takich zadań. Dwie 
przestrzenie przeznaczone do rewitalizacji 
znajdują się w Rudzie i to w dosyć bliskim 
sąsiedztwie. Chodzi o podwórka przy  
ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/
Górniczej/Wesołej. – To ważne inwestycje 
dla tej okolicy. Niedawno kompleksowo 
poddaliśmy termomodernizacji oraz pod-
łączyliśmy do nowego źródła ciepła cha-
rakterystyczny ciąg budynków przy tej uli-
cy. Teraz będziemy rewitalizować najbliż-
sze otoczenie tego miejsca. W efekcie 
w ciągu kilku lat ten fragment dzielnicy 
bardzo zmieni się na lepsze, a co najważ-
niejsze w sposób zdecydowany poprawimy 
komfort życia mieszkańców – wskazuje wi-
ceprezydent Michał Pierończyk.

W ramach renowacji dwóch podwórek 
w Rudzie powstaną miejsca spotkań 
mieszkańców, pojawi się mała architektu-
ra, wybudowane zostaną także dojścia 
i chodniki, a przestrzenie zostaną oświe-
tlone. W obu lokalizacjach powstaną place 
zabaw. W tym celu przy ul. Matejki 2-12 
wyburzone zostaną m.in. stare budynki go-
spodarcze. Dodatkowo przy tej lokalizacji 
rozebrane zostaną cztery blaszane garaże, 

REWITALIZACJA

Rewitalizacji podwórek ciąg dalszy
Kolejne trzy podwórka zostaną zrewitalizowane w Rudzie Śląskiej – dwa w dzielnicy Ruda i jedno w Wirku. Będą to przestrzenie przy ul. Matejki 2-12, przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Weso-
łej oraz przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a. Właśnie wyłoniony został wykonawca tych inwestycji. Ich realizacja kosztować ma ponad 2,2 mln zł, a całość będzie gotowa jesienią. Zadania te to 
część programu renowacji podwórek, który realizowany jest w mieście od 2018 r. Na rewitalizację 10 takich przestrzeni władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 4 mln zł ze środków unijnych. 
Tegoroczne modernizacje podwórek to ostatnie trzy zadania przewidziane do realizacji w ramach unijnego wsparcia. Siedem wcześniejszych wykonano w 2018 i 2019 roku.

a w ich miejsce powstaną nowe z kon-
strukcji żelbetowej. W ramach zadania 
przewidziano dużo nasadzeń zieleni. Będą 
to drzewa, krzewy, ale też wiele gatunków 
kwiatów. W te prace zaangażowani zosta-
ną także mieszkańcy.

Trzecia przestrzeń, która będzie rewita-
lizowana w tym roku, znajduje się w Wir-
ku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a. – To 
jedna z najmniejszych lokalizacji, którą 
odnawiamy w ramach naszego programu. 
Jest to wewnętrzny plac otoczony ze 
wszystkich stron ścianami budynków. Po-
mimo niedużych rozmiarów tego terenu 
i jego specyfiki zakres prac rewitalizacyj-
nych będzie szeroki – informuje wicepre-
zydent Pierończyk. Przede wszystkim wy-
konane zostanie odwodnienie terenu. Po-
wstaną chodniki oraz dojścia dla miesz-
kańców. Pojawią się mała architektura: 
ławki, stoły, siedziska oraz kosze na śmie-
ci. Utworzone zostaną miejsca spotkań 
mieszkańców. Powstaną rabaty kwiatowe  
i zieleń w donicach. Cały dziedziniec zo-
stanie także oświetlony.

Przypomnijmy, że kompleksową reno-
wację podwórek w Rudzie Śląskiej rozpo-
częto w 2018 roku. Wtedy zrewitalizowa-
ne zostały pierwsze trzy podwórka w mie-
ście. Były to dwie lokalizacje w Wirku – 
u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odro-
dzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 
22a, a także w Nowym Bytomiu na osie-
dlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. 
W ubiegłym roku w mieście zrewitalizo-
wano pięć podwórek: przy ul. Dąbrow-
skiego 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda/Bytom-
skiej/Grunwaldzkiej w Orzegowie, przy 
ul. Strażackiej i Kałusa w dzielnicy Wirek, 
przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Byto-

miu oraz w rejonie ul. Sobieskiego 
w dzielnicy Ruda.

– Przy rewitalizacji wszystkich podwó-
rek chcemy wykorzystywać potencjał 
mieszkańców, którzy uczestniczą w tym 
procesie. Istnieje bowiem pewna prawi-
dłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania 
znajduje się dane przedsięwzięcie, tym na-
sze zaangażowanie jest większe – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic. To wła-
śnie aktywizacja i zaangażowanie samych 
mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego 
programu renowacji podwórek. Projekt 
dotyczy w sposób bezpośredni ponad  
3 tys. rudzian.

– Mieszkańcy nie tylko biorą udział 
w konsultacjach, staramy się angażować 
ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą 
one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy 
Michał Pierończyk. Część „społeczna” 
działań rewitalizacyjnych realizowana jest 

w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na 
podwórka”, którym zajmuje się RAR In-
westor Sp. z o.o. Projekt „miękki” zakłada 
aktywizację społeczno-zawodową, eduka-
cyjną i kulturalną mieszkańców rewitali-
zowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów 
wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybra-
nych podwórek i skwerów na terenie Mia-
sta Ruda Śląska metodą partycypacyjną  
– etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinanso-
wanie ze środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 
wynosi blisko 4,1 mln zł. Natomiast war-
tość „miękkiego” projektu „Ruda Śląska 
stawia na podwórka” to ponad 819 tys. zł, 
a dofinansowanie – 778 tys. zł.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 po-
dwórek o powierzchni blisko 370 ha. Naj-

Zrewitalizowane podwórka mają służyć rekreacji i do wypoczynku.
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więcej z nich znajduje się w dzielnicy 
Ruda – 380, co stanowi prawie 23 proc. 
ogółu. Tylko przy samych budynkach ko-
munalnych znajduje się 650 podwórek  
o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich 
jest najbardziej predysponowanych do za-
gospodarowania. To tylko część danych 
wynikających z programu renowacji po-
dwórek do 2030 roku, który opracowany 
został w 2015 r. Oprócz konkretnych roz-
wiązań dotyczących zagospodarowania 
wybranych 10 podwórek jest swoistym 
kompendium wiedzy o pozostałych po-
dwórkach w mieście – ich liczbie, typie 
oraz stanie technicznym. Program stano-
wi też podręcznik dobrych praktyk, z któ-
rego mogą korzystać również spółdzielnie 
mieszkaniowe, które zainteresowane są 
rewitalizacją podwórek na swoim tere-
nie.
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100. ROCZNICA POWSTAń ŚLąSKICh

Pamiętajmy o rudzkich Powstańcach
Franciszek Szmajduch, Maksymilian Tomas, Józef Szczotka, Edward herman, Paweł Myszor, Alojzy Braum, Augustyn Pietroniec, Alfons Szymiczek, Brunon Szmatol – to powstańcy, których 
szczątki spoczywają na wireckim cmentarzu parafialnym. W ramach uczczenia 100. rocznicy Powstań Śląskich Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach remontuje ich groby. 
Niestety w archiwach brakuje szerszych danych dotyczących wspomnianych osób. Dlatego władze miasta proszą mieszkańców o przekazanie informacji na ich temat do Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta. Informacje można przekazywać osobiście (budynek A Urzędu Miasta, pokój 325), e-mailowo na adres: rozwoj@ruda-sl.pl lub telefoniczne pod numerem  
32 244-90-46.

Przypomnijmy, że w tym roku będzie-
my obchodzić setną rocznicę II Powsta-
nia Śląskiego. Zostało ono ogłoszone 
przez Dowództwo Główne Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej Górnego 19/20 
sierpnia 1920 roku. W tym czasie trwały 
już przygotowania do plebiscytu, którego 
wyniki miały zadecydować o przynależno-
ści państwowej Śląska. Bojówki niemiec-
kie próbowały zbrojnie opanować teren 
plebiscytowy i napadały na polskie lokale. 
Powstańcy domagali się usunięcia z obsza-
ru plebiscytowego niemieckiej Policji 
Bezpieczeństwa, utworzenia mieszanej 
policji polsko-niemieckiej i straży obywa-
telskiej, a także ukarania sprawców napa-

dów. Działania zbrojne poprzedziły wiece 
przeciwko antypolskiemu terrorowi, które 
zorganizowano m.in. w Wirku, Rudzie, 
Zabrzu, Chorzowie czy Katowicach.  
19 sierpnia polscy górnicy przystąpili do 
strajku generalnego, który 20 sierpnia 
ogarnął niemal cały Górny Śląsk. Strajk 
szkolny rozpoczęła również młodzież, któ-
ra domagała się równouprawnienia dla ję-
zyka polskiego.

Największe rozmiary powstanie przyję-
ło w powiatach okręgu przemysłowego, 
gdzie w walkach wzięło udział ponad  
5 tysięcy uzbrojonych osób. Oddziały opa-
nowały Królewską Hutę (dzisiejszy Cho-
rzów), Mikołów, Radzionków czy Nakło 

Śląskie, a także powiat pszczyński, raci-
borski i większość powiatu bytomskiego, 
jednak bez terenu Wirku. Udało się zająć 
Bielszowice, Halembę i Rudę, a także  
m.in. Makoszowy, Bujaków, Paniówki, 
Paniowy oraz Mikulczyce. 24 sierpnia pra-
wie cały powiat zabrski został zajęty przez 
oddziały powstańcze, jedynie Zabrze i Za-
borze znajdowało się pod kontrolą wojsk 
francuskich. Do walk doszło również na 
terenach powiatów: kluczborskiego, ole-
skiego i opolskiego, ale działania miały 
tam charakter demonstracyjny.

W ciągu dwóch dni powstańcy zdołali 
opanować znaczną część okręgu przemy-
słowego. Oddziały przerwały sieć teleko-

munikacyjną, opanowały kluczowe obiek-
ty, przejmowały ich ochronę i skutecznie 
przeciwdziałały próbom dywersji ze stro-
ny Niemiec. Rozbito główne punkty oporu 
bojówek niemieckich i Sipo.

24 sierpnia Międzysojusznicza Komisja 
Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku 
przychyliła się do postulatu powstańców 
i nakazała rozwiązać niemiecką Sipo. Woj-
ciech Korfanty ogłosił zakończenie działań, 
jednak potyczki trwały jeszcze do 28 sierp-
nia. Po powstaniu Komisja wprowadziła 
mieszane jednostki polsko-niemieckie Abs-
timmungspolizei (Apo), zapowiedziała 
ukaranie przywódców antypolskich wystą-
pień oraz usunięcie z obszaru objętego ple-

biscytem osób, które przybyły tu po 1 sierp-
nia 1919 roku. Wprowadzono również sze-
reg postulatów zmierzających do równo-
uprawnienia Polaków z Niemcami.

20 marca 1921 roku przeprowadzono 
plebiscyt. Uczestniczyło w nim 96,5 proc. 
osób z obszaru plebiscytowego. Głosować 
mogły również osoby, które wyemigrowa-
ły ze Śląska. Przyjechało 182 tys. emigran-
tów z Niemiec, z Polski – 10 tys. Niespra-
wiedliwy podział Górnego Śląska zapro-
ponowany przez delegatów pochodzących 
z Włoch i Anglii spowodował wybuch  
III Powstania Śląskiego, które rozpoczęło 
się 2/3 maja 1921 roku.

 AS
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYdENt MIAStA RudA ŚlĄSKA 
ogłasza ograniczone rokowania na sprzedaż udziału wynoszącego ½ część 

w nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy 
Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 3.10.2019 r., 20.11.2019 r.  
i 03.01.2020 r.zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych jest udział wynoszący ½ część w prawie własności nieza-
budowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach 
w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, 
użytek Ps-IV, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW Gl1S/00042806/4 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. działy III i IV ww. księgi 
wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą Nr 1066/lXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabu-
dowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).

Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Cegielnianej, posiada nieregularny kształt; grunt jest porośnięty drze-
wami i krzewami; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Cegielnianej. do udziału w przetargu uprawnio-
nymi są właściciele działek nr: 3258/194, 3262/192 i 3762/201, dla których działka nr 3761/201 może stanowić drogę 
dojazdową.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 23.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 26.02.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć uprawnione osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.02.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 1.200,00 zł, z dopiskiem „zalicz-
ka – rej. ul. Cegielnianej” 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 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, a Komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem rokowań przedłożą 
wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYdENt MIAStA  
RudA ŚlĄSKA 

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

miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 3.12.2019 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

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

– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-IVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-IVb”, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej pro-

wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW Gl1S/00039359/1. 
działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości 
inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, 
nr KW Gl1S/00047771/4. dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV 
księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy. 

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

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

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

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

podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2020 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 3.03.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1297/1193 – 6.200,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 6.300,00 zł, 
–  dla działki 1303/1193 – 6.100,00 zł, 
 z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr …” przelewem na 

rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska) 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 oświadcze-
nia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WyCIąg z ogłoszeNIa o PRzetaRgU 

PREZYdENt MIAStA RudA ŚlĄSKA 
ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3854 m2, 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów, oznaczona numerem geo-
dezyjnym 766/68 obręb Orzegów, k.m.3, użytek „Bz”, KW nr Gl1S/00010897/5. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako UP1 – teren zabudowy 
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne (symbol planu MWI). 

Zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i zabudowy parafialnej, cmentarza, a tak-
że zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zielonych (ogródki działkowe), porośnięta drzewami i nie posia-
da bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Z uwagi na powyższe zostanie sprzedana w trybie ustnego przetargu 
ograniczonego, do uczestnictwa, w którym będą uprawnieni właściciele działek przyległych: nr 764/68, nr 383/68,  
nr 585/68 i nr 533/68 oraz wieczysty użytkownik działki nr 360/68. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 382.000,00 zł. 

do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązu-
jącej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 
do dnia 13.02.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 19.100,00 zł, złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu, a Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

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

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Piecyki gazowe czyszczenie, naprawa, 
przeglądy. Tel. 519-117-709.

 Kredyt samochodowy i mieszkaniowy  
w SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 
32 240-00-49, 32 240-20-98, www.skok.
slask.pl.

 Pranie dywanów, tapicerki meblowej. 
Tel.  519-639-121.

 POŻYCZKI 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE 
Sp. z o.o.

 Nowa TaNia PożyCzka. Tel. 691-
780-183.

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu 
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności 
– zadzwoń, tel. 695-450-168. 

NierUChomośCi

 
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 

TEL. 501-239-405, ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
gotówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Ko-
chłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 
m2, tel. 793-017-323, www.lokator.nierucho-
mosci.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość 
lub udziały. Tel. 502-812-504.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych  domów  jednorodzinnych. 
Obecna oferta:  HALEMBA, ul. Solidarności  

93 m2, Bielszowice ul. Na Piaski 112 m2.  
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691 523 055.

 Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 Nowy 
Bytom ul. Szymały. Tel. 660-999-455.

 Zamienię mieszkanie 3-pokojowe z gara-
żem w Kochłowicach na mniejsze w Rudzie 1. 
Tel. 502-510-460.

 Profesjonalne zarzadzanie nieruchomo-
ściami, DOM, tel. 504-434-445.

 Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 
m2, DOM, tel. 504-434-445.

moToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Kupię skorodowane auta, powypadko-
we, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. 
Tel. 507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PraCa

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 Firma Budowlana zatrudni pracowni-
ków na stanowisko brygadzisty i pracow-
nika budowlanego. Wymagane doświad-
czenie zawodowe. Tel. 601-504-030, 
601-934-091, od pn.-pt. 8-16.

 Fryzjerkę zatrudnię na dobrych warun-
kach, Halemba. Tel. 509-553-851.

 Zatrudnię ekspedientkę. Ruda Śląska, 
Astrów 12. Tel. 693-338-276.

różNe

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

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

 WRÓŻKA JADZIA ZAPRASZA RUDA ŚLĄ-
SKA-WIREK, UL. RÓŻYCKIEGO 30 (ODK PUL-
SAR). TEL. 607-468-787.

OGŁOSZENIA DROBNE
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 22.08.2019 r., 
23.10.2019 r. i 10.12.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach przy ul. artura grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 
o powierzchni 736 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy 
III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprze-
dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, 
k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV hipoteka – nie 
dotyczy udziału Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 
1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu mN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 
min. 6 m (symbol planu kDw). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konser-
watorskiej.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych 
symbolami mN2 i kDw.

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

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grot-
tgera przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt 
należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnio-
skiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) do rokowań wynosi:

– działki nr 1295/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 71.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towa-
rów i usług.

rokowania odbędą się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213  
Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim  
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.02.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki 
w wysokości 3.600,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Grottgera” przelewem na rachunek bankowy:  
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta  
– ul. Grottgera”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekre-
tarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. 
Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 
9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
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Mateusz Pawlik z Pogoni podczas środowego meczu.

KOSZyKówKa

Piękne zwycięstwa Pogoni
Koszykarki i koszy-

karze KS Pogoń Ruda 
Śląska mogą cieszyć 
się zwycięstwami. Do-
bra passa zaczęła się 
w środę (22.01), kiedy 
to zawodnicy rozegrali 
spotkanie z zespołem 
Basket Hills Bielsko-
Biała.

Rudzianie od same-
go początku ruszyli do 
ataku i wyrobili sobie 
przewagę, która po 
pierwszej kwarcie wy-
nosiła 13 punktów. 
Przewaga wzrastała 
z każdą kolejną kwartą 
i całe spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 
101:69. W przerwie 
spotkania odbył się 
konkurs rzutów z po-
łowy boiska. Nagroda 
wygrana w tym konkursie została 
przeznaczona na wsparcie dla klubu. 
Po tym spotkaniu rudzcy koszykarze 
zajęli 6. miejsce w tabeli drugiej li-
gi.

Punkty dla Pogoni zdobyli: Patryk 
Jeleń – 15, Marcin Duda – 11, Paweł 
Mol – 4, Mateusz Respondek  
– 4, Mateusz Pawlik – 10, Tomasz 
Pustelnik – 8, Dawid Komandzik  
– 8, Rafał Sebrala – 6, Wojciech Żu-
rawski – 12, Tomasz Stankala – 23.

Pogoń Ruda Śląska  
– Basket Hills Bielsko-Biała 

101:69 (26:13, 24:19, 21:13, 30:24)
Zawodnicy popisali się swoją dobrą 

formą także w sobotę (25.01) na wy-
jazdowym meczu, podczas którego 
zmierzyli się z zespołem MUKS 1811 
Unia Tarnów. Od samego początku 
spotkanie było pod kontrolą koszyka-
rzy z Rudy Śląskiej i zakończyło się 
wygraną 87:64. Po tym meczu zespół 
Pogoni zajmuje 5. miejsce w drugiej 
lidze.

Punkty dla Pogoni zdobyli: Marcin 
Duda – 9, Paweł Mol – 10, Mateusz 
Respondek – 18, Dawid Komandzik 

PIŁKa NOżNa

Udany sparing Slavii
Piłkarze Slavii rozpoczęli przygo-

towania do rundy wiosennej. Podczas 
piątkowego (24.01) meczu zawodni-
cy pokonali piłkarzy Wawelu Wirek. 
Rudzcy sportowcy rozegrali spotka-
nie na boisku ze sztuczną murawą  
w Nowym Bytomiu.

Podopieczni Roberta Gąsiora wy-
soko pokonali przeciwnika z tego sa-
mego miasta wynikiem 7:0 (3:0). 
Bramki zdobyli Dawid Kaciuba (2), 
Jakub Barteczko (2), Łukasz Polak 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

(1) oraz zawodnik testowany (2).   
W sparingu  tym zabrakło siedmiu za-
wodników znajdujących się w kadrze 
w rundzie jesiennej. Sztab szkolenio-
wy dał tym samym szansę gry czte-
rem zawodnikom testowanym.  
W tym tygodniu zaplanowano kolej-
ne mecze kontrolne. W środę (29.01) 
o godzinie 19.00 Slavia zmierzy się 
Startem Sierakowice, a w sobotę 
(1.02) o godzinie 11.00 z Górnikiem 
MK Katowice.

– 15, Rafał Sebrala – 12, Wojciech 
Żurawski – 9, Tomasz Stankala – 14.

MUKS 1811 Unia Tarnów  
– Pogoń Ruda Śląska 64:87  
(13:21, 21:18, 16:34, 14:14)

Cieszyć z sukcesu mogą się również 
koszykarki rudzkiej Pogoni, które  
w minioną sobotę (25.01) rozegrały 
spotkanie z zespołem Wisły CanPack 
Kraków i po dramatycznym meczu w sa-
mej końcówce wygrały go 61:59. Do 
przerwy koszykarki kontrolowały spo-
tkanie, prowadząc 18 punktami. Zała-
manie nastąpiło po przerwie i na dwie 
minuty przed końcem rudzki zespół 
przegrywał wynikiem 54:58. Jednak 
końcówka zdecydowanie zmieniła wy-
nik meczu i sprawiła, że zwycięstwo 
powędrowało do koszykarek Pogoni 
Ruda Śląska. Punkty dla zespołu zdo-
były: Paulina Wojcieszek – 5, Natalia 
Faber – 2, Natalia Biegańska – 3, Wik-
toria Bulik – 4, Natalia Rusińska – 14, 
Katarzyna Stec – 5, Natalia Stokłosa  
– 3 oraz Paulina Kamińska – 25.

Pogoń Ruda Śląska  
– Wisła CanPack Kraków 61:59 

(23:15, 19:9, 8:21, 11:14)

BIathlON

Podwójnie złota Oliwia
Oliwia Suchy po raz kolejny poka-

zała, że stać ją na wiele. Młoda biath-
lonistka z Rudy Śląskiej wywalczyła 
dwa złote medale podczas zawodów 
Pucharu Polski z cyklu „Celuj w Igrzy-
ska”, które odbyły się w miniony 
weekend w Kościelisku.

Na arenie biathlonowej konkurowa-
ło kilkuset zawodników z całego kraju. 
Trzynastolatka, która od dwóch tygo-
dni trenowała na kościeliskich trasach 
narciarskich, zaprezentowała się w ka-
tegorii młodziczek młodszych. W so-
botnim (25.01) biegu sprinterskim Oli-
wia zdeklasowała przeciwników i po 
bezbłędnym strzelaniu na mecie poja-
wiła się z aż 50-sekundową przewagą.  

Z kolei w niedzielę po raz kolejny Oli-
wia zatriumfowała na 1. miejscu.  
W tym starcie rudzianka nie tylko po-
prawiła swój czas biegu z soboty o pra-
wie 21 sekund, ale także powiększyła 
przewagę nad zawodniczką z drugiego 
miejsca do 54,9 sekund.

– Po ciężko przepracowanych fe-
riach i z dwoma medalami wróciłam 
szczęśliwa do Rudy Śląskiej. Te dwa 
zwycięstwa pozwoliły mi na utrzyma-
nie pierwszego miejsca w klasyfikacji 
generalnej z pełnym kompletem punk-
tów – powiedziała Oliwia Suchy, złota 
medalistka.

Dzięki dobrym startom w Kościeli-
sku rudzianka uplasowała się na 

pierwszym miejscu w klasyfikacji ge-
neralnej Pucharu Polski.

Rudzianka wywalczyła kolejne 
dwa złote medale.



Zapasy

Puchar Polski seniorek należał do Slavii
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Zawodniczki Slavii z prezesem klubu Markiem Garmulewiczem.

Zawodnik z Rudy Śląskiej pokazał, 
że jest w dobrej formie.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

prezydent Miasta 
ruda Śląska 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach 

przy ulicy ks. ludwika tunkla, która w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska

przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudo-
wana nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2, własności gminy Miasta 
ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. ks. Ludwika 
Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności gmi-
ny Miasta ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 624/121 o po-
wierzchni 229 m2 (użytek „Bp”) oraz 120 o powierzchni 412 m2 (użytki „Bp”, 
„riVb”), zapisane na k.m.5, obręb kochłowice, kW nr gl1s/00008228/8. 

W dziale iii kW nr gl1s/00008228/8 figuruje wpis, dział iV tej księgi jest 
wolny od wpisów.

przetarg przeprowadzony w dniu 15.01.2020 r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta ruda Śląska działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej (symbol planu 15MNUI) oraz fragmentarycznie – działka 
nr 624/121 – teren drogi publicznej klasy lokalnej (symbol planu 22KDL). 

zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i nieczynnego nasypu kolejowego, posiada nieregular-
ny kształt, jest gęsto porośnięta drzewami i krzewami, posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ulicy ks. ludwika tunkla i z tej ulicy zapewniony 
dojazd. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 80.000,00 zł. 
do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 

towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości 
(aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.03.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć oso-
by fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczo-
ną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.
bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 28.02.2020 r. doko-
nają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł, przelewem na konto: nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/ruda Śląska, 
urząd Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. ks. l. tunkla” (za datę 
wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek 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 przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. 
Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z za-
warciem aktu notarialnego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. infor-
macji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami (po-
kój 223), tel. nr 32-248-75-63.

Ju-Jitsu

Goryl mistrzem Europy
Aleksander Czech mistrzem Europy. 

Zawodnik Academii Gorila Ruda Ślą-
ska po pięciu walkach, w tym trzech 
wygranych przed czasem, zdobył ten 
prestiżowy tytuł podczas zawodów, któ-
re odbyły się w Lizbonie w Portugalii.

– Olek sumiennie przepracował 
okres przygotowawczy do mistrzostw 
Europy, a reszta Goryli z zapałem go 
do tego szykowała podczas sesji spa-
ringowych. Na zawodach walczył 
w pięciu walkach  z czego trzy wygrał, 
pokonując przeciwnika – komentuje 
Tomasz Paszek z Academii Gorila Ru-
da Śląska.

Trzy złote medale i jeden srebrny 
wywalczyły zawodniczki ZKS-u Sla-
via Ruda Ślaska podczas Pucharu Pol-
ski Seniorek i Seniorów w zapasach 
kobiet i zapasach w stylu wolnym, któ-
ry odbył się w miniony weekend w Bia-
łogardzie. To osiągnięcie pozwoliło 
rudziankom zwyciężyć w klasyfikacji 
klubowej.

Złote medale zdobyły: Angelika 
Mytkowska (59 kg), Paulina Danisz 
(65 kg) i Kamila Kulwicka (76 kg), 
srebro natomiast powędrowało do Do-
miniki Kulwickiej (57 kg). – Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje Kamila 
Kulwicka, która debiutowała w katego-
rii do 76 kg. Nasza zawodniczka była 
najmłodsza w całej stawce, ale mimo 
to zaprezentowała się rewelacyjnie, co 
nie uszło uwadze trenera kadry naro-
dowej, Piotra Krajewskiego – zazna-
czył Tomasz Garczyński, trener  
ZKS-u Slavia Ruda Śląska. – Jak wia-
domo, przed nami Mistrzostwa Europy 
Seniorek, które odbędą się pod koniec 
lutego i kwietniowe kwalifikacje do 
Igrzysk Olimpijskich w Tokyo, dlatego 
cieszymy się bardzo, że Kamila poprzez 
swój doskonały start w Białogardzie, 
włączyła się do rywalizacji o miejsce 

w Reprezentacji Polski, w tej najbar-
dziej prestiżowej grupie wiekowej, jaką 
jest grupa seniorek – dodał.

Do czterech medali zawodniczek 
jeszcze dwa dołożyli zawodnicy. Na 
drugim stopniu podium kategorii  
do 61 kg uplasował się Klaudiusz Wie-
zner. Natomiast brązowy medal w naj-

cięższej kategorii do 125 kg wywalczył 
Jakub Czerczak. Obaj rudzcy zawodni-
cy należeli do najmłodszych w całej 
stawce startujących (mają po osiemna-
ście lat). Wyjazd do Białogardu Slavia 
zakończyła z bilansem: sześć osób 
startujących – sześć medali, w tym trzy 
złote.

ogłoszenia
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