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INWESTYCJE

Centrum przesiadkowe  
powoli rusza

Wielkie zmiany w Chebziu. Trwa tam nie tylko przebudowa dworca kolejowego 
na centralę Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale również rozpoczęły się prace nad 
stworzeniem centrum przesiadkowego. Inwestycja, warta ok. 13 mln zł, ma ułatwić 
pasażerom przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi środkami transportu.
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Chodzi o to, aby mieszkańcy chętniej przesiadali 
się na komunikację publiczną, przez co uda się m.in. 
ograniczyć liczbę samochodów poruszających się po 
ulicach miasta oraz zmniejszyć natężenie ruchu 
w pobliżu dworca kolejowego i samego centrum 
miasta. To z kolei miałoby niemały wpływ na ograni-
czenie niskiej emisji. – Zasadniczym elementem 
transportu poza Rudę Śląską będzie transport kole-
jowy. W rejonie dworca, który oprócz funkcji biblio-
teki, będzie też nadal pełnił funkcję dworca kolejo-
wego, powstanie parking dla samochodów osobo-
wych działający na zasadzie systemu „park&ride” 
(„parkuj i jedź”), który polega na zostawianiu samo-
chodów na parkingach na obrzeżach miasta i prze-
siadaniu się do tramwajów lub autobusów, a w na-
szym przypadku także do pociągu – tłumaczy Piotr 
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji w rudzkim  
magistracie. – Przewidujemy, że po uruchomieniu 
centrum zwiększy się liczba zatrzymujących się tu 
autobusów – dodaje.

Na tym jednak nie koniec, bo w ramach stworze-
nia centrum przesiadkowego mają zostać rozbudo-
wane oraz uporządkowane chodniki dla pieszych 
i ścieżki rowerowe, które mają połączyć w przej-
rzystszy sposób dworzec kolejowy z pętlą tramwajo-
wą. – Dodatkowo przewidujemy realizację przejścia 
przez tor kolejowy o funkcji pieszo-rowerowej. Sta-
nowić będzie ono naturalne połączenie z północnymi 
dzielnicami miasta – zapowiada Piotr Janik.

O inwestycji mówi się od dawna, a kiedy można 
spodziewać się jej realizacji? Urzędnicy podzielili 
budowę centrum przesiadkowego na kilka etapów. 
Część z nich została już zaprojektowana, a częściowo 
koncepcja jest także realizowana. Chodzi o parking 
przy ul. Przedtorze (za budynkiem dworca). Z kolei 
np. tunel jest obecnie projektowany. Realizacja cen-
trum przesiadkowego ma kosztować ok. 13 mln zł.  
– Dodatkowo czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie 
konkursów, aby część sfinansować ze środków ze-
wnętrznych – podsumowuje Janik.  Joanna Oreł

Obecnie trwa budowa parkingu przy ul. Przedtorze (za budynkiem dworca kolejowego).

Florianka pięknieje
Choć na razie widać to tylko częściowo, willa Florianka przy ul. Niedurnego 
odzyskuje dawny blask. Remont budynku ma zakończyć się w przyszłym roku.

Remont Florianki rozpoczął się w lutym tego 
roku. W ponadto stuletnim budynku dotychczas 
wykonano rozbiórki, przeprowadzono remont ele-
wacji oraz czyszczenie i konserwację cegieł, 
a także piaskowca. Wyremontowane zostały także 
drewniane stropy, docieplono dach oraz wyizolo-
wano ściany piwnic. – Pozostała jeszcze naprawa 
pokrycia dachowego z konserwacją więźby, dobu-
dowanie windy zewnętrznej, roboty wykończenio-
we, instalacje wewnętrzne, uporządkowanie tere-
nu i odnowa zieleńca – wylicza Piotr Janik, na-
czelnik Wydziału Inwestycji UM Ruda Śląska. 

Remont w sumie ma kosztować ok. 8 mln zł 
i potrwa do końca września przyszłego roku. 
W przyszłości we Floriance powstanie pałac ślu-
bów, a także restauracja oraz bar i pokoje hotelo-
we. 

Oprócz remontu Florianki przy ul. Niedurnego 
73 równocześnie trwa przebudowa budynku przy 

ul. Niedurnego 75, która rozpoczęła się w drugiej 
połowie ubiegłego roku. Po zakończeniu prac 
obiekt ma służyć mieszkańcom (przeznaczenie 
budynku zostało zmienione z celów mieszkanio-
wych na użytkowe).  Joanna Oreł

Prace prowadzone są także na zewnątrz Florianki.
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GórNICTWO 

Fedrowanie pod Wirkiem 
zagrozi dzielnicy?

Jesienią ubiegłego roku władze Rudy Śląskiej miały sporo zastrzeżeń odnośnie 
planów fedrowania pod dzielnicą Wirek. Jednak 13 lipca Komisja ds. Ochrony 
Powierzchni Wyższego Urzędu Górniczego pozytywnie zaopiniowała program 
eksploatacji górniczej. Stało się tak po kompromisie pomiędzy zarządem miasta 
i Polską Grupą Górniczą, który udało się osiągnąć po wprowadzeniu do planów 
oczekiwanych przez miasto zmian. Teraz jedna i druga strona czekają na decyzję 
ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Przypomnijmy, w listopadzie 2017 roku władze Ru-
dy Śląskiej pozytywnie zaopiniowały wydobycie z 32 
ścian KWK Ruda w latach 2018-2020, ale nie zgodziły 
się na fedrowanie w trzech z dwunastu ścian Ruchu Po-
kój. Zastrzeżenia te wynikały z troski o przyszłość 
dzielnicy Wirek, ponieważ eksploatacja aż sześciu ze 
ścian, które były uwzględnione w projekcie, mogłaby 
doprowadzić do zniszczenia dzielnicy. Chodzi przede 
wszystkim o centralną część Wirku, gdzie znajduje się 
zabudowa z przełomu XIX i XX w. oraz kościół pw. 
św. Wawrzyńca i św. Antoniego. Budynki te przez lata 
eksploatacji górniczej już teraz są w złym stanie i to 
właśnie przyczyniło się do braku zgody na fedrowanie 
ze strony miasta. 

– Nie muszę mówić, jak ważne jest górnictwo w Ru-
dzie Śląskiej i ilu mieszkańców żyje z pracy w kopal-
niach czy w firmach tzw. otoczenia górniczego. Przypo-
mnę, że to my – samorządowcy – w 2015 roku stanęli-
śmy murem za protestującymi w obronie swoich miejsc 
pracy górnikami. Jednak w sytuacji, gdy realne jest 
niemal całkowite zniszczenie praktycznie całej jednej 
dzielnicy, musiałam podjąć taką decyzję – tłumaczyła 
wówczas prezydent Grażyna Dziedzic. 

Od jesieni ubiegłego roku wiele się jednak zmieniło, 
bo po naciskach władz Rudy Śląskiej PGG poprzedni 
plan dla trzech ścian wycofała po to, aby go poprawić. 
W tej chwili władze miasta już nie mają takich zastrze-

żeń jak jesienią. Obecny plan uwzględnia wszystkie 
uwagi, jakie zgłosił rudzki zarząd Rudy Śląskiej. – Po 
wydaniu postanowienia prezydent miasta Ruda Śląska, 
w którym negatywnie zaopiniowano trzy z sześciu ścian 

pod Wirkiem, Polska Grupa Górnicza Oddział KWK 
Ruda Ruch Pokój zleciła opracowanie ekspertyzy. Na 
jej podstawie wstępny projekt eksploatacji został skory-
gowany – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Między innymi został 
ustalony zakres działań naprawczych i zabezpieczają-
cych, które są konieczne do wykonania na obiektach 
przed rozpoczęciem planowanej eksploatacji, wytypo-
wano też obiekty do prowadzenia stałego nadzoru, 
przeprowadzono analizę możliwości prowadzenia eks-
ploatacji w rejonie obiektów o specjalnym przeznacze-
niu, sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów dro-
gowych – wylicza. 

Co więcej, przeprowadzona została również analiza 
możliwości prowadzenia eksploatacji w pobliżu ko-
ścioła pw. św. Wawrzyńca, ograniczono też prędkość 
wybierania ścian pod zwartą zabudową dzielnicy Wi-
rek, a eksploatacja ścian będzie prowadzona w sposób 
ciągły. Ponadto skrócono o 300 metrów wybieg jednej 
ze ścian w celu ochrony przepustu w ciągu ul. 1 Maja. 
Jednak o rzeczywistych konsekwencjach wydobycia 
z sześciu ścian będzie można mówić dopiero po jego 
zakończeniu. – Prawdopodobnie na powierzchni tere-
nu powstaną charakterystyczne uszkodzenia w postaci 
spękań i zarysowań budynków oraz budowli, a drogi 
ulegną pofalowaniu. Powstaną na nich garby lub spę-
kania nawierzchni jezdni i chodników  a część obiektów 
może dodatkowo ulec wychyleniu z pionu. Możliwe, że 
zostanie uszkodzona także infrastruktura. Najbardziej 
narażona jest kanalizacja, na której mogą powstać 
przeciwspadki. Zachwiane zostaną też stosunki wodne 
szczególnie w sąsiedztwie Potoku Bielszowickiego 
– wymienia Adam Nowak. – Ponieważ górotwór 
w omawianym rejonie jest silnie naruszony, a eksplo-
atacja ma zostać przeprowadzona w bardzo krótkim 
czasie, należy spodziewać się dużo większych niż za-
zwyczaj uszkodzeń na obiektach oraz w infrastrukturze 
– co miasto podnosiło i podkreślało w swoich stanowi-
skach – dodaje. 

 Agnieszka Lewko

Wystąpienie szkód górniczych jest nieuniknione,  
ale przedsiębiorca górniczy będzie musiał z nimi  

walczyć. Czy jednak walka ta okaże się skuteczna?  
Tego nie da się przewidzieć, ponieważ do tej 

pory tempo usuwania szkód było według  
władz miasta zbyt wolne. Dla przykładu  

w ubiegłym roku kopalnia zrealizowała tylko  
55 procent planu usuwania szkód górniczych.

Wątpliwości władz miasta dotyczą wydobycia pod Wirkiem.
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W ofercie rownież: 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 rownież: 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 | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

Zagrali dla Oli
SŁUŻBA ZDROWIA

Rudzianie o wielkich sercach po raz kolejny udowodnili, że nie jest im obcy los drugiego człowieka. 
W sobotę (28.07) odbył się koncert charytatywny dla Oli Białdygi, która od wielu lat zmaga się 
z rakiem mózgu. Podczas wydarzenia można było wesprzeć fi nansowo chorą rudziankę. 

– Jestem bardzo wdzięczna za okazaną 
mi pomoc i wsparcie w tych trudnych dla 
mnie i mojej rodziny chwilach. Cała ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, a nawet cał-
kiem obcy ludzie, okazują mi ogromne 
wsparcie, za co jestem im niezmiernie 
wdzięczna i za co bardzo dziękuję – po-
wiedziała rudzianka, Aleksandra Białdy-
ga. 

POMAGAMY

Dla rudzianki na sce-
nie pubu Druid zagrały 
zespoły Coffee Experi-
ment oraz Funk Da Sys-
tem, a pomiędzy wystę-
pami odbył się kiermasz 
oraz licytacja przedmio-
tów podarowanych 
przez darczyńców. Moż-
na też było wrzucić do-
wolny datek do puszek 
podczas zbiórki prowa-
dzonej przez Fundację 
Przyjaciół Świętego 
Mikołaja. Ponadto od 
15 lipca do 31 sierpnia 
trwa zbiórka publiczna, 

prowadzona właśnie przez tę fundację. 
– Musimy uzbierać jak najwięcej pie-

niędzy, żeby sfi nansować leczenie Oli. 
Dlatego właśnie wszyscy razem się spo-
tykamy. Z inicjatywą zorganizowania te-
go koncertu wyszli przyjaciele Oli, którzy 
tym sposobem pokazali, że są niesamowi-
ci – podkreśliła podczas sobotniego kon-
certu Aleksandra Poloczek, prezes Fun-

dacji Przyjaciół Świętego Mikołaja. – To 
piękne, że w trudnych chwilach rudzianie 
potrafi ą się łączyć i chcą pomóc komuś 
w potrzebie – dodała. 

Przypomnijmy, że w 2011 roku u Alek-
sandry Białdygi stwierdzono złośliwego 
guza mózgu. Guz był bardzo duży, dlate-
go konieczna była natychmiastowa ope-
racja. Guza udało się usunąć, jednak w li-
stopadzie ubiegłego roku okazało się, że 
choroba wróciła. Guz zaczął rozrastać się 
w miejscach trudno dostępnych i nie-
możliwych do operacyjnego usunięcia. 
Aleksandra przeszła jednak kolejną ope-
rację. Wynik histopatologiczny wykazał, 
że to guz III stopnia – anaplastic oligo-
dendroglioma (skąpodrzewiak) – co rów-
nało się z dalszym leczeniem. Jednak, 
aby terapia przyniosła oczekiwane efek-
ty, konieczne jest wsparcie również 
wszystkimi innymi metodami (wlewy, 
komora normobaryczna, tabletki, bada-
nia dodatkowe i wizyty lekarskie). Kosz-
ty leczenia to ogółem ok. 70 tys. zł. Pod-
czas sobotniego koncertu udało się 
uzbierać ok. 12 tys. zł. AL

Aleksandra Białdyga (po lewej) 
uczestniczyła w sobotnim koncercie.

Ryzykowna Izba Przyjęć
Pobudzeni, wulgarni, agresywni, roszczeniowi i bardzo często 
pod wpływem alkoholu pacjenci zdarzają się podczas każdego 
dyżuru. Wielu z nich uważa, że powinni zostać przyjęci, 
przebadani i wyleczeni w ciągu kilku minut. Z takimi przypadkami 
na co dzień spotykają się lekarze rudzkiej Izby Przyjęć. 

– Staliśmy się dobrym materiałem, na 
który można przelać swoje złe emocje i fru-
stracje. Do szpitala można przyjść, wszyst-
kim naubliżać, a lekarz i tak przecież musi 
cię przyjąć. Niestety coraz więcej zdarza 
się zachowań zagrażających życiu persone-
lu. Dochodzi do rękoczynów. Pielęgniarki 
są bite i popychane. Najbardziej smuci fakt, 
że takie zdarzenia są przemilczane i trakto-
wane jako element pracy – mówi dr Tomasz 
Underman, kierownik Izby Przyjęć Szpita-
la Miejskiego w Rudzie Śląskiej. 

Lekarze tłumaczą, że sytuację mogłoby 
poprawić przyznanie lekarzom ochrony na-
leżnej funkcjonariuszowi publicznemu. Co 
oznacza, że kto znieważy taką osobę, po-
pełnia przestępstwo. Wówczas prokurator 
z urzędu rozpoczyna postępowanie. Za wy-
zwiska grozi grzywna lub do roku więzie-
nia, za naruszenie cielesności nawet do 
trzech lat pozbawienia wolności. Statusem 
funkcjonariusza publicznego na razie cie-
szą się pielęgniarki i położne. W Szpitalu 
Miejskim w Rudzie Śląskiej już dwukrot-
nie skorzystały one z ochrony, a agresywni 
pacjenci zostali ukarani. Lekarze mają na 
razie ochronę przynależną funkcjonariu-
szowi publicznemu tylko w ściśle określo-
nych sytuacjach. Chodzi o wykonywanie 
procedur bezpośrednio ratujących życie. 
Jeśli do takiej sytuacji dojdzie podczas dy-
żuru na izbie, bądź w przychodni, lekarze 
mogą dochodzić swoich praw jedynie na 
drodze sądowej.

Jak tłumaczy Tomasz Underman agresja, 
z jaką spotykają się lekarze ze strony pa-
cjentów to także jeden z głównych powo-
dów braku lekarzy chętnych do pracy 
w Izbach Przyjęć i Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych. – To praca podwyższonego 
ryzyka. Przyszedł do nas kiedyś do pracy 
dobry chirurg i po jednym dniu zrezygno-
wał. Powiedział, że w życiu tyle się nie na-
słuchał, jakim to jest złym człowiekiem, jak 

podczas tych 12 godzin. Akurat trafi ł na ta-
ki dyżur, gdzie było do opatrzenia wielu pi-
janych i trzy osoby po dopalaczach – tłu-
maczy Underman.

Rudzka Izba Przyjęć codziennie przyj-
muje powyżej kilkudziesięciu osób. – Na 
Izbie Przyjęć przebywa równocześnie kil-
kanaście osób. Nie tylko oczekując na wizy-
tę, ale także w salach obserwacyjnych. Od 
początku wakacji przyjęliśmy już ponad 
3 tysiące pacjentów – podsumowuje Arka-
diusz Loska, rzecznik prasowy Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Najdziwniejsze przypadki to m.in. źle 
rosnące włosy czy brak czucia smaku 
potraw. – Osiemdziesiąt do dziewięćdzie-
sięciu procent przypadków rejestrowanych
na Izbie Przyjęć to przypadki niekwalifi ku-
jące się do nas. To stare kontuzje, przezię-
bienia, czy jak my to nazywamy „mijacze 
kolejek”, czyli osoby, które nie chcąc cze-
kać na termin u specjalisty, wolą przyjść do 
nas – wyjaśnia Underman. – Oczywiście 
możemy takie osoby odsyłać, ale wówczas 
pojawia się problem tego, że nie chcemy 
pomóc i koło się zamyka. Możemy jedynie 
apelować o zdrowy rozsądek, bo przez takie 
zachowanie osoby, które naprawdę potrze-
bują nagłej pomocy, muszą czekać w wielo-
godzinnych kolejkach – dodaje. AW

Od początku wakacji w rudzkiej Izbie 
Przyjęć przyjęto ok. 3 tys. pacjentów.

REKLAMA

REKLAMA
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

REKLAMA

Wysepka do przebudowy |WIREK 
Zbyt szeroka wysepka na jezdni przy ul. Obrońców Westerplatt e to temat, na który zwrócił uwagę jeden z mieszkańców 
Wirku. Powstała ona przy okazji budowy ścieżki rowerowej. Urzędnicy zapowiadają, że wysepka zostanie przebudowana.

Kąpiel w fontannie może być groźna | RUDA ŚLĄSKA

Za nami kilkudniowa fala upałów. A wraz z nią pojawiała się pokusa, by trochę się ochłodzić np. podczas wypoczynku 
przy fontannie. W naszym mieście znajdują się dwie fontanny. Oczywiście kąpiel w nich jest zabroniona – głównie 
ze względu na bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców.

Choć przy fontannach z reguły umieszczana 
jest tabliczka z zakazem kąpieli, to jej amatorów 
nie brakuje. Niestety dotyczy to także dzieci. Ką-
piel w fontannach jest zabroniona według art. 55 
i 143 Kodeksu wykroczeń. Dlatego Straż Miejska 
regularnie patroluje okolice fontann. – Podczas 
upałów wydaje się, że fontanna powinna służyć 
do tego, aby się schłodzić. Natomiast tak napraw-
dę jest to używanie urządzeń komunalnych nie-
zgodnie z ich przeznaczeniem. Dlatego sprawa ta 
jest kłopotliwa – tłumaczy Marek Partuś, komen-
dant rudzkiej Straży Miejskiej. 

Dlaczego? Po pierwsze do konserwacji fontan-
ny używane są silne środki chemiczne, które mają 
zapobiegać brudzeniu się wody. – Dlatego kon-

– W lipcu wykonane zostały nowe chodniki i wy-
sepki na jezdni z tak zwanej kostki dziurawki. Jed-
nak fachowcy przesadzili z szerokością tych wyse-
pek i skutkiem tego jest tamowanie ruchu pojazdów, 
a może nawet zagrożenie, że dojdzie tam do stłucz-
ki, ponieważ nagle jezdnia się zwęża – opisuje pan 
Adam, nasz Czytelnik. – Tak już zostanie, czy może 
ktoś to poprawi? – pyta. 

Czytelnikowi chodzi dokładnie o wysepkę znaj-
dującą się na skrzyżowaniu ulic Obrońców Wester-
platte i Lecha. Szczególnie o tę na wysokości bloku 
nr 19 i 17.  Wysepki, które powstały przy ul. Obroń-
ców Westerplatte, zostały zbudowane po to, żeby 
przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i uła-
twić kierowcom wyjazd z bocznych ulic. – Zabu-
dowane powierzchnie wyłączone z ruchu wykonano 
w celu zwiększenia widoczności na skrzyżowaniach 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzę-
dy Miasta Ruda Śląska. – Jednak z uwagi na sygna-

Przypomnijmy, że zgodnie ze wspomnianymi 
artykułami 55 i 143 Kodeksu wykroczeń kara 

za kąpiel w fontannie, czy chłodzenie się w niej 
może wynieść albo do 250 zł albo do 500 zł. 

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na 

terenie Miasta Ruda Śląska:

– ul. Joanny 20/57
– ul. Heleny Modrzejewskiej 6/20

– ul. Sejmu Śląskiego 5/12,

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz ich 

najemców.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego 

na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 196,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:

ul. Zygmunta Krasińskiego 3/7,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.

OGŁOSZENIA

takt z wodą z fontanny może 
być naprawdę szkodliwy 
– nie tylko jeżeli chodzi 
o skórę, ale pomyśleć co 
stanie się, gdy np. dziecko 
napije się tej wody lub do-
stanie się ona do oczu 
– wyjaśnia Marek Partuś. 

Do tego dochodzą kwe-
stie bezpieczeństwa zwią-
zane z samą konstrukcją 
fontann. – Może się zda-
rzyć, że ktoś poślizgnie się 
na mokrych elementach 
i uszkodzi sobie rękę czy 
nogę i w tym momencie od-
powiedzialność ciąży na 
zarządcy obiektu, ale zarazem przecież ta osoba 
korzystała z niego niezgodnie z przeznaczeniem 
– mówi Marek Partuś. – Zdarzają się też sytuacje, 
że dana osoba przez to, że chce się schłodzić 

w fontannie, czy też wręcz w niej kąpać, uszkodzi 
jeden z tych bardzo delikatnych mechanizmów 
urządzenia. Wtedy ona jest za to odpowiedzialna 
– dodaje.  Joanna Oreł

Przy fontannie na placu Jana Pawła II umieszczona 
jest informacja o zakazie kąpieli.
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ły mieszkańców, do-
tyczące utrudnień 
w swobodnym prze-
jeździe przez skrzy-
żowanie z ulicą Le-
cha, zdecydowano 
o korekcie wysepki 
zlokalizowanej przy 
budynku nr 19, po to 
żeby zwiększyć sze-
rokość jezdni w tym 
rejonie – dodaje. 

Już niedługo ruch 
na ul. Obrońców We-
sterplatte będzie zno-
wu sprawnie prze-
biegał, ponieważ 
wysepka zostanie zmniejszona, co z kolei wpłynie 
na poszerzenie jezdni. Przebudowa wysepki przy 

budynku nr 19 ma skończyć się do połowy sierp-
nia. Agnieszka Lewko

Kierowcy narzekają na zwężenie jezdni przez wysepkę.
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PrEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.07.2018 r. do dnia 16.08.2018 r.,  
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) 
trzech wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta ruda 
Śląska, położonych w rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, zapisanych na karcie 

mapy 4, obręb Kochłowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane 
w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

2125/32 o powierzchni 700 m• 2, KW Gl1S/00011360/9,  
cena nieruchomości (netto) wynosi 111.000,00 zł,

2126/32 o powierzchni 693 m• 2, KW Gl1S/00011360/9,  
cena nieruchomości (netto) wynosi 110.000,00 zł,

2127/32 o powierzchni 928 m• 2, KW Gl1S/00011360/9,  
cena nieruchomości (netto) wynosi 138.000,00 zł.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego  

w budynku mieszkalnego na terenie Miasta ruda Śląska:
– ul. 1 Maja 7B/2

stanowiącego własność Gminy Miasta ruda Śląska  
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OFERTA PRACY
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych  

Bytom Spółka z o.o.

przyjmie do pracy pod ziemią  
w PGG Sp. z o.o. oddział KWK ruda ruch Pokój 

dozór: górniczy, elektryczny, maszynowy• 
górników z uprawnieniami do obsługi  • 
kombajnów chodnikowych oraz ładowarek
górników, młodszych górników• 
elektryków p/z – elektromonterów maszyn  • 
i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV ślusarzy p/z

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:  
32 349-98-65, 32 349-98-50 oraz w siedzibie Firmy: 

ul. Kluczborska 39 41-508 Chorzów

KulturA

Z obiektywem przez życie
Piękno szczegółów otaczającego nas świata można było podziwiać podczas wernisażu  
wystawy fotograficznej „Z obiektywem przez życie”. We wtorek (24.07) w Galerii Czapla 
w Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów odbyło się spotkanie, podczas które-
go zaprezentowane zostały zdjęcia autorstwa Ewy Szklarczyk – na co dzień radcy prawnej  
w rudzkim urzędzie Miasta. 

– Ta wystawa powstała między innymi dzięki 
wsparciu członków Towarzystwa Miłośników 
Orzegowa, którzy we mnie uwierzyli, za co bardzo 
dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy mnie namó-
wili na wystawę i pomogli w jej przygotowaniu 
oraz wszystkim, którzy wsparli mnie swoją obec-
nością w dniu wernisażu – powiedziała Ewa 
Szklarczyk, autorka wystawy „Z obiektywem 
przez życie”. – Już od jakiegoś czasu prezentuję 
swoją twórczość na Facebook’u, bo dzięki foto-
grafowaniu mogę się odprężyć i odreagować 
stres. To także sposób spędzania wolnego czasu. 
Kiedy okazało się, że moje fotografie mogą się  
podobać, postanowiłam się podzielić nimi z inny-
mi – dodała.

Podczas wernisażu nie zabrakło m.in. przyja-
ciół artystki, zaproszonych gości oraz mieszkań-
ców miasta. – Cieszę się, że w naszym mieście jest 
wielu ludzi, którzy mają różne wspaniałe pasje, 
a przykładem tego jest właśnie pani Ewa, która 
na co dzień jest mecenasem, a w wolnych chwi-
lach robi piękne zdjęcia – pokreśliła Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Wystawę Ewy Szklarczyk można podziwiać do 
31 sierpnia w Galerii Czapla. – Te fotografie urzeka-

Ewa Szklarczyk po raz pierwszy  
zaprezentowała zdjęcia na wystawie.
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ją świeżością spojrzenia na otaczający nas świat 
– liczne detale, które na co dzień nie są dostrzega-
ne, piękno krajobrazów i architektury. Muszę po-
gratulować pani Ewie tej umiejętności dostrzegania 
szczegółów, dzięki którym możemy na chwilę zatrzy-
mać się w biegu codzienności – zaznaczyła Agniesz-
ka Płaszczyk, kierownik CIS Stary Orzegów. AL

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSKA

informuje 
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.07.2018 r. do dnia 16.08.2018 r., na 
tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 

pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta ruda Śląska, położonej w rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, 

zapisanej na karcie mapy 2, obręb Nowa Wieś, oznaczonej numerem geodezyjnym 
1691/44 o powierzchni 885 m2, KW Gl1S/00018855/5, cena nieruchomości (netto) 

wynosi 148.000,00 zł, która zostanie oddana w drodze przetargu ograniczonego 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego.
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Ruda Śląska dołączyła do miast, przez które przejedzie jeden z największych światowych wyścigów kolarskich – Tour de Pologne. 
Miasto 6 sierpnia br. (poniedziałek) znajdzie się na trasie III etapu, wiodącego ze Stadionu Śląskiego do Zabrza. Kolarze podczas 
przejazdu przez Rudę Śląską rywalizować będą na lotnej premii, zlokalizowanej w rejonie parku wodnego Aquadrom w dzielnicy 
Halemba. Peleton przejedzie około godz. 15.50 ulicami Radoszowską, Oświęcimską, Kochłowicką, Kłodnicką i 1 Maja (w kierunku 
Mikołowa). W związku z tym pomiędzy godz. 15.00 a 16.30 nastąpi czasowe zamknięcie tych ulic. 

Tour de Pologne przejedzie 
przez Rudę Śląską!

PO RAZ PIERWSZY 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

– Wyścig Tour de Pologne to bez 
wątpienia jedna z największych imprez 
sportowych w naszym kraju. W ubie-
głym roku na żywo zmagania kolarzy 
wzdłuż trasy obserwowało ponad 3 mln 
kibiców. W tym roku do grona tych 
osób będą mogli dołączyć także miesz-
kańcy naszego miasta. To duży za-
szczyt, że będziemy mogli gościć naj-
lepsze ekipy kolarskie z całego świata 
– podkreśla prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. – Start ostry zostanie zlokali-
zowany w Kochłowicach, za stacją pa-
liw, natomiast na wysokości Aquadro-
mu w Halembie znajdować się będzie 
lotna premia Lotto, gdzie odbędzie się 
walka sprinterów o punkty do klasyfi -
kacji całego wyścigu. Rywalizacja bę-
dzie z pewnością bardzo widowiskowa 
– mówi wiceprezydent Krzysztof Me-
jer.

PRZEBIEG TRASY III ETAPU
W ramach III etapu wyścigu kolarze 

wyruszą sprzed Stadionu Śląskiego 
w Chorzowie, następnie wjadą do Ru-
dy Śląskiej od strony Chorzowa-Bato-
rego ulicą Radoszowską. W rejonie 
kochłowickiego rynku wjadą 
w ul. Oświęcimską, następnie w Ko-
chłowicką. Jadąc dalej poruszać się 
będą ul. Kłodnicką, na rondzie przy 
kościele wjadą w ul. 1 Maja, którą po-
ruszać się będą w stronę Mikołowa. 
Po opuszczeniu Rudy Śląskiej wyścig 
kierować się będzie przez Orzesze, Żo-
ry, Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Knurów 
do Zabrza, gdzie kolarzy czekać będą 
trzy pętle o długości 6 km, kończące 
ten etap.

UWAGA NA UTRUDNIENIA! 
ULICE BĘDĄ ZAMKNIĘTE!

Z przejazdem kolarzy i całej kolum-
ny wyścigu przez Rudę Śląską wiązać 
się będą utrudnienia drogowe. Pomię-
dzy godz. 15.00 a 16.30 nastąpi 
zamknięcie dróg, po których będą 
przemieszczać się kolarze (ul. Rado-
szowska, Oświęcimska, Kochłowicka, 
Kłodnicka i część 1 Maja – od ronda 
przy kościele w kierunku Mikołowa). 
Nastąpią utrudnienia w ruchu samo-
chodowym oraz w funkcjonowaniu 
komunikacji publicznej. – Będziemy 
się starać, żeby uciążliwości były jak 
najmniejsze, ale bezpieczeństwo 

uczestników imprezy stawiamy 
na pierwszym miejscu, dlatego trasa 
musi zostać wyłączona z ruchu z odpo-
wiednim wyprzedzeniem czasowym 
– tłumaczy Krzysztof Piecha, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta.

UDEKORUJMY MIASTO 
NA BIAŁO-CZERWONO

Tegoroczny Tour de Pologne odby-
wa się wyjątkowych okolicznościach 
– Polska świętuje właśnie stulecie od-
zyskania niepodległości, a sam wyścig 
obchodzi 90. urodziny. Po raz kolejny 
wyścigowi towarzyszy konkurs „Naj-
piękniejsze Miasto Tour de Pologne”, 
skierowany do wszystkich ludzi 
kochających sport i kolarstwo 
oraz chcących z jak najpiękniejszej 
strony zaprezentować miasto, w któ-
rym mieszkają. – Pięknie udekorowa-
ne miasta i zaangażowanie lokalnych 
samorządów w tę inicjatywę to znako-
mite dopełnienie sportowej rywalizacji 
na najwyższym poziomie. Wspaniali 
kibice od zawsze są znakiem rozpo-
znawczym Tour de Pologne, co pod-
kreślają sami zawodnicy zauroczeni 
fantastyczną atmosferą na trasie 
wyścigu – zauważa Ewa Rybarczyk 
z Lang Team. 

– Mamy nadzieję, że mieszkańcy Ru-
dy Śląskiej również włączą się 
w tę inicjatywę – podkreśla Krzysztof 
Piecha, naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta. 
– Liczymy nie tylko na gorące dopingo-
wanie zawodników, ale także na przy-
gotowanie dekoracji w barwach naro-
dowych, związanych z tematyką rowe-
rową. Zachęcamy, żeby przygotować 
je własnoręcznie lub wykorzystać do 
tego fl agi, szaliki lub inne gadżety. 
Można nimi udekorować na przykład 
okna, balkony czy ogrodzenia lub po 
prostu ubrać się na biało-czerwono 
i wyjść kibicować – dodaje.

Konkurs jest nie tylko szansą na za-
istnienie w polskich i światowych me-
diach najciekawszych pomysłów, ale 
także doskonałym polem do promocji 
miasta. Dekoracje miast, które zgłoszą 
się do konkursu, będą prezentowane 
w relacjach medialnych z Tour de Po-
logne, a zwycięzca w każdej z trzech 
kategorii – najpiękniejsze miasto star-
towe, etapowe i premii – otrzyma 
przechodni Puchar Tour de Pologne, 

który zostanie wręczony podczas spe-
cjalnej konferencji prasowej.

RUDA ŚLĄSKA KOCHA ROWER
Przy okazji przejazdu przez miasto 

kolarzy Tour de Pologne w rejonie pre-
mii lotnej, czyli w okolicy Aquadromu, 
zostanie zorganizowany piknik rowero-

wy pod nazwą „Ruda Śląska kocha ro-
wer”. Od godz. 14.00 do 20.00 będzie 
można tam skorzystać z toru pumptrack, 
miasteczka ruchu drogowego, szkoleń 
czy darmowego serwisu rowerowego. 
Przygotowane zostaną też atrakcje dla 
dzieci, konkursy z nagrodami oraz spe-
cjalny rower z blenderem, tzw. fruit bi-

ke. Dodatkowo w godzinach 17.00-20.00 
Straż Miejska będzie znakować rowery. 
O godz. 18.00 odbędzie się akcja „kręce-
nia kilometrów” dla Fundacji Iskierka.

JUBILEUSZOWY WYŚCIG
Tegoroczny 75. Tour de Pologne 

rozpocznie się 4 sierpnia w Krakowie. 
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Trasa prowadzi przez południową Pol-
skę. Na początek kolarze będą mieli  
do pokonania trzy płaskie etapy. Pierw-
szy Kraków – Kraków, drugi Tarnowskie 
Góry – Katowice oraz trzeci Stadion Ślą-
ski – Zabrze. Czwartego dnia na trasie 
pojawią się góry, a peleton przejedzie 
z Jaworzna do Szczyrku. Ta górska sce-
neria będzie towarzyszyć peletonowi do 
samego końca. Kolejne etapy będą obfi-
towały w trudne podjazdy. Piąty etap 
poprowadzi z Kopalni Soli „Wieliczka” 
do Bielska-Białej, szósty z Zakopanego 
do słowackiego Popradu, a finałowy kró-
lewski etap zostanie rozegrany na run-
dach wokół Bukowiny Tatrzańskiej.  
– Mija 25 lat od Tour de Pologne w no-
wej, zawodowej formule. Razem prze-
szliśmy długą drogę i możemy być dum-
ni, bo Tour de Pologne należy do grona 
największych wyścigów świata, przycią-
ga najlepszych kolarzy i kreuje gwiazdy. 
Każdy dołożył cegiełkę do naszego naro-
dowego wyścigu – zapowiadał Czesław 
Lang, dyrektor generalny Tour de Polo-
gne.

NAJLEPSI KOLARZE ŚWIATA
W tegorocznym Tour de Pologne wy-

startuje 18 najlepszych zawodowych 
grup świata należących do UCI World 
Teams, a także cztery zespoły z dzikimi 
kartami, w tym reprezentacja Polski 
oraz CCC Sprandi Polkowice. Swój 
udział w Tour de Pologne zadeklarowali 
między innymi zwycięzcy wyścigu 
z ostatnich lat – Dylan Teuns (BMC Ra-
cing Team, 2017) oraz Moreno Moser 
(Astana Pro Team, 2012). Na starcie 
mają się pojawić także między innymi 
Fabio Aru (UAE – Team Emirates), Thi-
baut Pinot (Groupama – FDJ), Davide 
Formolo (Bora – Hansgrohe) oraz Si-
mon Yates i Matteo Trentin (Mitchelton-
Scott).

TROCHĘ HISTORII
Tour de Pologne to wieloetapowy wy-

ścig kolarski organizowany od 1928 r. 
Od 1. do 49. edycji, rozgrywanej w 1992 
roku, posiadał status wyścigu amator-
skiego. Od 1993 roku – po przejęciu or-
ganizacji przez Czesława Langa  
– jest w pełni zawodowy. Od 2011 r.  
należy on do cyklu UCI World Tour, 
który zrzesza największe kolarskie wy-
ścigi na świecie, w tym jedynie 17 wy-
ścigów wieloetapowych.

KOLARSKA IDEA
Idea organizacji narodowego wyścigu 

kolarskiego pojawiła się niedługo po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Sport był niezwykle ważnym elemen-
tem kształtowania postaw w II Rzecz-
pospolitej, a kolarstwo było w tym pro-
cesie bardzo pomocne. Kolarski peleton 
sam wyjeżdża do ludzi, odwiedza ich 
miasta, miasteczka i wsie. Jest na wycią-
gnięcie ręki dla każdego, kto zechce 
wyjść na ulicę i obserwować zmagania 

zawodników. Kolarska idea nabrała re-
alnych kształtów dzięki staraniom War-
szawskiego Towarzystwa Cyklistów 
oraz redakcji „Przeglądu Sportowego”. 
W 1928 roku, dokładnie ćwierć wieku 
po inauguracji słynnego Tour de France, 
rozegrano I Kolarski Bieg dookoła Pol-
ski. O randze imprezy świadczy fakt, że 
patronem honorowym wyścigu został 
sam prezydent II Rzeczypospolitej, 
Ignacy Mościcki, a przewodniczącym 
Komitetu Honorowego marszałek Józef 
Piłsudski.

HISTORYCZNY 
TRIUMF WIĘCKA

7 września 1928 roku z warszawskie-
go toru na Dynasach wyruszyło 71 kola-
rzy. Liczącą 1491 kilometrów trasę po-
dzielono na osiem etapów. Kolarze od-
wiedzili między innymi Lublin, Lwów, 
Rzeszów, Kraków, Poznań oraz Łódź, by 
na koniec wrócić do stolicy. Bohaterem 
został zawodnik Bydgoskiego Klubu 
Kolarskiego, Feliks Więcek, który wy-
grał sześć etapów i oczywiście cały wy-
ścig. „Przegląd Sportowy” pisał: „Za-
równo wyniki sportowe Biegu, jak i ca-
łość prac organizacyjnych, a nade 
wszystko duch zawodników – wszystko  
to otworzyło przed sportem polskim ho-
ryzonty, o których marzyli tylko szaleńcy 
sportowi. Półtora tysiąca kilometrów 
szos polskich, przez które przelecieli 
w ciągu 10 dni bohaterscy kolarze  
– to jakby wielka wstęga, zespalająca 
najpotężniejsze ośrodki naszego życia 
kulturalnego, społecznego, gospodar-
czego i sportowego w jedną wielką soli-
darną i przez to potężną całość”.

TYGRYS SZOS
Tour de Pologne szybko stał się jed-

nym z najważniejszych wydarzeń spor-
towych międzywojennej Polski. Setki 
tysięcy ludzi zbierały się wokół ulic 
i szos, aby dopingować swoich bohate-
rów. Jednym z nich był na pewno Wię-
cek, innym Bolesław Napierała. Nazy-
wany „tygrysem szos” kolarz wygrał 
dwie edycje Tour de Pologne, a kolar-
skiego rzemiosła uczył się od Nicolasa 
Frantza, dwukrotnego zwycięzcy Wiel-
kiej Pętli. Przed wojną kolarskie wyścigi 
w niczym nie przypominały dzisiejszych 
sportowych widowisk. Kolarze jechali 
ze średnią prędkością ok. 25 km/h, poko-
nywali etapy liczące nawet 300 kilome-
trów, a zamiast wożenia bidonów i bato-
nów, zatrzymywali się, aby zjeść posiłek. 
Jedno pozostało niezmienne – satysfak-
cja z wygranej i ogromna popularność 
zwycięzców. Przed wybuchem II wojny 
światowej udało się rozegrać pięć edycji 
wyścigu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Więcej o historii wyścigu oraz  

o 75. edycji Tour de Pologne można 
przeczytać na stronie internetowej 
www.tourdepologne.pl.  BP

Tor pumptrack, miasteczko ruchu drogowego, szkolenia, darmowy serwis rowerowy, konkur-
sy z nagrodami czy specjalny rower z blenderem do robienia koktajli – to tylko niektóre atrak-
cje, jakie czekają na uczestników pikniku rowerowego pod hasłem „Ruda Śląska kocha ro-
wer”. Zostanie on zorganizowany 6 sierpnia br. na placu przed parkiem wodnym Aquadrom 
w Rudzie Śląskiej-Halembie. Będzie to wydarzenie towarzyszące przejazdowi zawodników 
w ramach III etapu 75. wyścigu Tour de Pologne. Kolarze, na ulicy Kłodnickiej, na wysokości 
Aquadromu, wezmą udział w lotnej premii Lotto. 

Piknik „Ruda kocha rower”

Na torze pumptrack przez cały czas 
trwania festiwalu, czyli w godzinach 
między 14.00 a 20.00, będą odbywać 
się pokazy, a także zorganizowane zo-
staną szkolenia i zawody. – 6 sierpnia 
w Rudzie Śląskiej, podczas kibicowania 
uczestnikom wyścigu kolarskiego Tour 
de Pologne, nie zabraknie sportowych 
emocji. Wszystkich miłośników sportów 
rowerowych zapraszamy również  
na piknik zorganizowany pod hasłem 
„Ruda Śląska kocha rower” – zapo-
wiada Krzysztof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta. – Na terenie miasteczka 
ruchu drogowego odbędą się szkolenia 
z bezpiecznej jazdy z instruktorem. 
Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukoń-
czenia szkolenia z bezpiecznego poru-
szania się na rowerze w ruchu drogo-
wym – dodaje.

Dla chętnych będzie działała wypo-
życzalnia rowerów oraz kasków.  
Na miejscu będzie możliwość skorzy-
stania z darmowego serwisu rowerowe-
go. – Osoby, które przyniosą ze sobą 
potrzebne części oraz elementy wypo-
sażenia, będą mogły skorzystać z serwi-
su. Mogą liczyć na: napinanie, czysz-
czenie, smarowanie i ewentualną wy-
mianę łańcucha, regulację napędu, 
wymianę dętki, sprawdzenie ciśnienia 
w oponach, dopompowanie kół, smaro-
wanie łożysk, czyszczenie kasety, napi-

nanie szprych, montaż części rowero-
wych, regulację hamulców mechanicz-
nych, dokręcanie luzów, wymianę linek 
i pancerzyków hamulców oraz przerzu-
tek – wylicza Jerzy Mendrek, prezes 
Fundacji Kult, która na zlecenia miasta 
Ruda Śląska poprowadzi piknik.

Na stanowisku z rowerami Fruit Bi-
ke będzie możliwość przygotowania 
pysznego i zdrowego koktajlu owoco-
wego. Przewidziane są również atrak-
cje dla najmłodszych – gry edukacyjne, 
malowanie twarzy, zabawy z animato-
rami oraz konkursy z nagrodami.  
Dodatkowo od 17.00 do 20.00 Straż 
Miejska będzie znakować rowery. 

Od godz. 18.00 będzie można wziąć 
udział w akcji „odLOTTowa jazda. Ro-
werem do lata” na rzecz Fundacji 
Iskierka. Projekt ma na celu zebranie 
środków na przyszłoroczną Akcję Lato: 
lato z maluchami, lato pod żaglami i la-
to z plecakami. – „odLOTTOwa jazda” 
to ogólnopolski projekt promujący 
sport i zaangażowanie społeczne. Pro-
jekt „Rowerem do lata” i wyjeżdżone 
kilometry sfinansują wiosenno-letnie 
wyjazdy naszych podopiecznych w 2019 
roku, które mają na celu zarówno wy-
poczynek, rehabilitację, integrację, jak 
i chwile wytchnienia i zapomnienia 
o trudach związanych z leczeniem on-
kologicznym. Do przedsięwzięcia moż-
na dołączyć poprzez stronę internetową 

endomondo. Link do rywalizacji znaj-
duje się na naszej stronie internetowej 
www.fundacjaiskierka.pl oraz na wyda-
rzeniu na facebooku „Rowerem do lata 
finał odLOTTOwa jazda”. Zapraszamy 
wszystkich do zakręcenia się i kręcenia 
dla Iskierki – mówi Jolanta Czernicka-
Siwecka, prezes Fundacji Iskierka.  
Pieniądze gromadzone są w czasie 
trwania akcji, czyli od 1 lipca do 15 
września, tylko dzięki przejechanym 
kilometrom. Fundacja walczy o główną 
nagrodę, czyli 100 tys. zł! – Cieszymy 
się, że w ramach pikniku udało się pod-
jąć współpracę z Fundacją Iskierka. 
W ramach akcji zamykamy parking 
dolny dla ruchu samochodów i udo-
stępniamy go  rowerzystom, którzy bę-
dą kręcić kilometry dla Iskierki – mówi 
Agnieszka Piekorz-Hałczyńska, rzecz-
nik prasowy parku wodnego Aqu-
adrom.

6 sierpnia kolarze w ramach III etapu 
75. wyścigu Tour de Pologne przejadą 
przez Rudę Śląską ulicami: Radoszow-
ską (wjazd od strony Chorzowa-Bato-
rego), Oświęcimską, Kochłowicką, 
Kłodnicką, 1 Maja (w stronę Mikoło-
wa). Między godz. 15.00 a 16.30 mogą 
występować utrudnienia w ruchu sa-
mochodowym, w funkcjonowaniu ko-
munikacji publicznej, w tym czasowe 
zamknięcie dróg, po których będą prze-
mieszczać się kolarze.  BP

Podczas pikniku rowerowego nie zabraknie atrakcji dla dzieci.
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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy Mia-
sta ruda Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy ul. Jana Gierał-
towskiego 3A w rudzie Śląskiej-rudzie, położonym na nieruchomości oznaczonej 
numerem geodezyjnym 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb ruda, k.m.11, kW nr 
Gl1S/00006185/0. działka nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb ruda, k.m.11, 
kW nr Gl1S/00014975/4 stanowi grunt służący poprawie warunków zagospodaro-
wania działki nr 1084/43. 

lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, 3 ma-
gazynów, biura, szatni, wc znajduje się na parterze (I kondygnacji) budynku miesz-
kalnego 3-klatkowego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. do lokalu przynależy 
piwnica o powierzchni 28,24 m2. lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową 
i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny wyma-
gane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

 lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1178/10000 
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku wła-
ścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jana Gierałtow-
skiego 3,3A,3B z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 
29.12.2081 r. 

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb ruda, k.m.11, 
kW nr Gl1S/00006185/0, na której usytuowany jest budynek,

– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb ruda, k.m.11, 
kW nr Gl1S/00014975/4 - w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 
1084/43. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 168.000,00 zł, w tym: cena lokalu: 
144.514,00 zł, tj. 86,02% ceny, cena gruntu: 23.486,00 zł, tj. 13,98% ceny. Cena 
gruntu uzyskana w rokowaniach stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej 
opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty 
rocznej w wysokości 3% płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres użyt-
kowania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAt. 

 Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z po-
datkiem VAt wg stawki 23%, winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do roz-
porządzania nią. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 16.03.2018 r., 08.05.2018 r. i 25.06.2018 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Rokowania odbędą się w dniu 6.09.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi-
zyczne 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 (zakładka nieruchomości – zbycie lokali), w terminie do dnia 
30.08.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości: 8.400,00 zł, przelewem na kon-
to: 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 pie-
niężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.000, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą 
w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia ro-
kowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się 
na poczet ceny zakupu.

Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomie-
niu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organi-
zator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega 
zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub 
do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu. 

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

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 20.08.2018 r. w godz. od 14.00 do 15.00

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie  
ulicy Szyb Walenty z przeznaczeniem na poprawienie  

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze rokowań jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 432 
o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb ruda, k.m.5, kW nr Gl1S/00014923/5 (działy III i IV księgi wieczystej są 
wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska 
zbywana nieruchomość stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie Zl1) oraz częściowo teren pro-

dukcyjno-usługowy (symbol na planie Pu1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, 
magazynowo - składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi 
logistyczne. 

 Zbywana działka o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewami oraz krzewami i w części 
stanowi utwardzoną drogę. działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. dojazd na zasa-
dach ogólnych może odbywać się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną 
na gminnych działkach nr: 640/446, 641/446, 643/457, na działce nr 642/457 własności Skarbu Państwa oraz 
na działce nr 436 w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu 
prawnego). 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) do rokowań wynosi 8.000,00 zł. 

Osiągnięta w rokowaniach cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste 
gruntu:

– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,
– opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowa-

nia wieczystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek 
VAt wg obowiązującej stawki 23%. 

  Rokowania odbędą się w dniu 4.09.2018 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nie-
ruchomości) i w terminie do dnia 27.08.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 400,00 zł, przelewem na 
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska 
(za datę wniesienia zaliczki 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 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań 
wymagane dokumenty i oświadczenia.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie
 pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo-
ści poza obecnymi granicami rzeczpospolitej Polskiej (t.j. dz.u. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetar-
gu w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217,  
41-709 ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 27.08.2018 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie w użyt-

kowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu 
Państwa w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty”. 

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie 
złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozosta-

wionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchylenia się od 

zawarcia umowy, podpis. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania 
nabywcy nieruchomości. 

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



Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

śp. Agnieszki Kozyry
byłej Pracownicy Filii nr 18 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
składa

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej
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PrEZydENt MIAStA
rudA ŚląSkA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 

w rejonie ulicy Edmunda Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej+Bielszowicach w rejonie 
ulicy Edmunda kokota, stanowiąca działkę nr 773/73 o powierzchni 366 
m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, kW nr Gl1S/00028710/0 (działy III 
i IV ww. księgi są wolne od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska zbywana działka stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
(symbol planu MN1).

 Nieruchomość posiada kształt prostokąta, położona jest w sąsiedztwie 
terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta drzewami, krzewami i trawą.

działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym 
staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki z drogi publicznej 
– powyższe będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd 
przez inne nieruchomości.

Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr uM/1553/PG/755/
dP-d/2016 z dnia 26.07.2016 r. z przeznaczeniem pod ogródek 
przydomowy, z okresem obowiązywania do dnia 31.07.2019 r. Nabywca 
nieruchomości wejdzie w prawa Wydzierżawiającego z dniem zawarcia 
aktu notarialnego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 41.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 
o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2018 r. o godz. 11.00 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) oraz w terminie do dnia 29.08.2018 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.100,00 zł, przelewem na konto 
lub w kasie urzędu i przedłożą komisji Przetargowej przed przetargiem 
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 

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

Naszemu koledze Sławomirowi Łukasikowi
oraz Jego rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

TEŚCIA
przekazuje Redakcja 

„Wiadomości Rudzkich”
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 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy ul. 
de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-091, 32 
244-30-79.

 Sprzedam M-3, 47,51 m2, I p., z gruntem + wy-
posażenie – Nowy Bytom, Chorzowska. Tel. 796-
609-898.

 Do wynajęcia w pełni umeblowana kawalerka 
– Godula. Tel. 503-604-848.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 342-06-28.

 Dwupoziomowe, Ruda 1, stare osiedle – sprze-
dam. Tel. 605-055-424.

Motoryzacja
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 

do klienta. Tel. 792-155-155.
 

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

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 

samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 
do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

Praca
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracow-

ników budowlanych doświadczenie min 2 lata, 
brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-
030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Przyjmiemy pracowników budowlanych. Tel. 
888-544-700.

 Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryj-
nych SANEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
poszukuje pracowników na stanowisko PRACOW-
NIK BUDOWLANY – doświadczenie w budownic-
twie co najmniej 3 lata. Oferujemy atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Tel. 32 342-40-90, e-mail: sanel@
sanel.net.pl.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 
32 271-09-66 781-989-873.

 Operator koparko-ładowarki, zatrudnię od za-
raz: tel. 513-104-055.

 Asfalciarz, zatrudnię od zaraz: tel. 513-104-
055.

 Zatrudnię pracownika gospodarczego. Warunki 
do uzgodnienia. Tel. 32 340-14-54.

 Firma sprzątająca poszukuje pracowników na 
obiekt magazynowy Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 
10. Poszukiwane osoby do pracy trzy zmianowej, 
praca także w weekendy. Kontakt: 661-991-554.

 Firma z Rudy Śląskiej zatrudni ambitne osoby 
chcące podjąć pracę w prężnie rozwijającym się 
zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracownik 
produkcji i magazynu. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy klau-
dia.gajek@maxi.bytom.pl, tel. 604-057-310.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-782.

Różne
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 
603-280-675.

ZaPRaSZamy do Salonu  Alex  
(C.H. domIno – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

uSługI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 

Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Drobne usługi budowlane. Tel. 607-219-491, 32 
240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 
607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 513-
981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-
109-517.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktu-
ra VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne 
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784-
699-569.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. 
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-
574-985.

 Istalacje wod.-kan., c.o., tel. 797-599-031.

 Likwidacja – rozbiórki pieców kaflowych, parkie-
tów, ścianek itp. wraz z wywozem. Utylizacja, 
opróżnianie mieszkań po zgonach i przed i po re-
moncie. Tel. 516-504-445.

uSługI PogRZeBoWe
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-

bowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 
27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

nIeRuCHomośCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka. Tel. 668-591-916.

 Sprzedam kawalerki, dwupokojowe, trzypoko-
jowe, Ruda Śląska, atrakcyjne ceny, tel. 793-017-
323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Do wynajęcia lokal z klimatyzacją w cen-
trum Nowego Bytomia, 44 m2. Tel. 668-845-
818.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL – specjalizujemy się 
w sprzedaży atrakcyjnych  domów 

jednorodzinnych. Obecna oferta: HALEMBA  
ul. Solidarności od 89 m2,  WIREK,  

ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż”  
od 125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt.  

Tel. 691 523 055.

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 
501-239-405, ANEL.

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

 Godula, jednopokojowe, 28 m2, 49 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 109 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 47 m2, 93 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

KUPIĘ AKCJE 
 HUTY POKÓJ S.A.

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH CHORZÓW S.A.
ORAZ PRAWA DO AKCJI BYŁEJ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

I KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.
JEŻELI BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KTÓREJŚ Z KOPALŃ ZADZWOŃ!

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na 
sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Przemysłowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest udział Skarbu Państwa 
wynoszący 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950 m2, użytek „dr, RIVa”, obręb Kochłowice, k.m.3, KW nr 
GL1S/00000870/7. 

W dziale III KW nr GL1S/00000870/7 figuruje wpis „ciężary wpisane w KW Kochłowice Wykaz 1436 
w dziale 2 pod bieżącym nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem 
prawnym wpisu udziału we współwłasności. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. 
nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie 37MNI). 

Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, 
niezagospodarowana, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej ulicy Przemysłowej. 

 Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 37.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
  Rokowania odbędą się w dniu 07.09.2018 r. o godz. 10.00 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 ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ruda-
slaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 31.08.2018 dokonają wpłaty zaliczki 
w wysokości 1.900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki 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 oraz 
złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

 osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie  
pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo 
w rokowaniach w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 31.08.2018 r. 
do godz. 16.00.

  Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na 

sprzedaż udziału w nieruchomości własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy 
ul.Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie 
przyjęte. o terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. urzędu, a nie data stempla 
pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,
- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomo-

ści pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
 - pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchylenia 

się od zawarcia umowy, podpis.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez 

wybrania nabywcy nieruchomości. 
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  

tel. nr 32-248-75-63.
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA  
AGNIESZKA LEWKO

Za nami czwarty już Rudzki Półmaraton Industrialny, w którym wzięło 
udział około 900 zawodników. W sobotnią (28.07) noc Rudą Śląską za-
władnęli biegacze i miłośnicy nordic walking. Mieli oni okazję sprawdzić 
swoje siły w trzech kategoriach. Najszybsi na dystansie półmaratońskim 
wśród mężczyzn okazali się kolejno Abderrahim Elasri (Maroko), Ruslan 
Savchuk (Ukraina) oraz Laszlo Gregor (Węgry). Wśród kobiet zaś pierw-
sze na mecie znalazły się (kolejno) Zita Kácser (Węgry), Katsiaryna Pta-
shuk (Ukraina) oraz Csilla Pap (Węgry). 

– Trasa była bardzo fajna, choć wymagająca. Dobra dla osób, które 
już trenują. Podbiegi były krótkie i to sprzyjało biegaczom, choć jeśli ktoś 
nie trenuje podbiegów, to mógł mieć ogromne problemy z pokonaniem 

uniesień. Z drugiej strony, sobotnia wysoka temperatura nie sprzyjała bi-
ciu rekordów – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer, który wziął udział 
w biegu na 8,6 km. 

Biegacze, którzy wzięli udział w imprezie, zorganizowanej w tym roku 
po raz pierwszy na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej, mo-
gli wybrać dystans półmaratoński, czyli na 21,09 km, bieg na 8,6 km, 
a miłośnicy nordic walking rywalizowali na trasie 8,6 km. Atrakcją im-
prezy były biegi dla dzieci, ale przede wszystkim bieg w japonkach, w któ-
rym zwyciężył Adam Jagieła z Siemianowic Śląskich. – Pierwszy raz 
miałem na nogach japonki, które pożyczyłem od córki. Trochę trudno by-
ło je utrzymać na nogach, ale udało się dobiec do mety – powiedział 

W tym roku po raz pierwszy w historii  
Rudy Śląskiej rozegrano bieg w... japonkach.

Zwyciezcą tegorocznego półmaratonu  
został Marokańczyk Abderrachim Elasri.
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Alek Suseł, jedyny uczestnik, który półmaraton pokonał na wózku, 
odebrał gratulacje od wiceprezydent Anny Krzysteczko (od lewej), 

mistrzyni świata w maratonie Wandy Panfil, wiceprezydenta 
Krzysztofa Mejera oraz dyrektora biegu Augusta Jakubika.

Wśród kobiet zwyciężyła Zita Kácser z Węgier.

Adam Jagieła. – Zupełnie inaczej się w nich biegało niż w normalnych 
butach, ale była to na pewno fajna zabawa – dodał. 

Najszybsi panowie na dystansie biegowym 8,6 km byli (kolejno) Mar-
cin Ciepłak, Tomasz Wójcik oraz Dmytro Musiiatchenko (Ukraina). Naj-
lepiej wśród pań pobiegły (kolejno) Vareriia Zinenko (Ukraina), Michali-
na Mendecka i Wiktoria Klębowska. Z grona wielbicieli nordic walking, 
którzy sprawdzili się także na dystancie 8,6 km, najszybsi wśród panów 
byli (kolejno) Eugeniusz Gembala, Janusz Machnik oraz Marian Małka. 
Najszybszym rudzianinem był z kolei Adam Tkocz z wynikiem 01.01.19, 
lider grupy Ekipa na Kijach. Trzy pierwsze kobiety z kijkami to Joanna 
Kołodziej, Dorota Bagińska i Agnieszka Gros.

Po przebiegnięciu dystansu półmaratońskiego  
jedna z uczestniczek została poproszona o rękę.

Przed startem uczestnicy półmaratonu  
wzięli udział we wspólnej rozgrzewce.

Ponad setka dzieci wzięła udział w biegach dla najmłodszych.

Biegacze wyruszyli na trasę tradycyjnie o godzinie 21.
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W tym roku półmaraton oraz biegi  
towarzyszące ukończyło blisko 900 osób.
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4 sierpnia 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  
w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 

Sportowej nr 15. Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

TERminy 
pozoSTałych 
biEgóW:

8 września 2018
6 października 2018
3 listopada 2018
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Firma z wieloletnią tradycją
Leiber Group GmbH&Co.KG z siedzibą w niemieckim Emmin-

gen, to rodzinna firma z tradycjami, która powstała w 1928 roku. 
To oznacza, że w tym roku obchodziła swoje 90-lecie. 23 lata temu 
firma zawitała do Rudy Śląskiej. Początkowo zakład zatrudniał kil-
ku pracowników. W miarę rozwoju firma inwestowała w nowe nie-
ruchomości i rozbudowywała oraz modernizowała swój park ma-
szynowy. Od lat Spółka Leiber-Poland znajduje się na kursie wzro-
stowym, co powoduje ciągłe zwiększanie zatrudnienia.

Leiber-Poland stawia na pracowników
Obecnie firma zatrudnia prawie 400 osób. W najbliższych kilku 

latach liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać. Leiber-Poland oferu-
je możliwość rozwoju zawodowego oraz osiągania kolejnych 
szczebli kariery i poszukuje pracowników na różnorodne stanowi-
ska. W ludziach ceni chęć do działania, pomysłowość, pracowi-
tość, własną inicjatywę, pasję oraz otwartość na zmiany i innowa-
cje, dlatego stara się nagradzać tych, którzy pozytywnie wpływają 
na działalność firmy. Pozwala także na rozwój w międzynarodo-
wym środowisku. Co ważne, oprócz osób z Rudy Śląskiej firma 
zatrudnia pracowników z Zabrza, Bytomia, Świętochłowic i in-
nych miast Górnego Śląska. To jeden z najlepszych pracodawców 
w mieście i w regionie.

Leiber-Poland stawia na rozwój
Leiber jest specjalistą w produkcji odkuwek z aluminium oraz 

jego specjalnych stopów. Potencjał firmy jest kojarzony ze znako-
mitą jakością usług i terminowością, która od lat pozwala zdoby-
wać odbiorców na całym świecie. Grupa Leiber prowadzi również 
badania oraz prace rozwojowe nad metalami lekkimi, które charak-
teryzują się dużym potencjałem technicznym. Leiber-Poland to 
także niezwykle kompetentny partner w zakresie współpracy i pro-
dukcji dla wszystkich, którzy potrzebują części o zoptymalizowa-
nej wadze i wysoko precyzyjnych komponentów obróbki mecha-
nicznej, czyli na przykład branży samochodowej i przemysłu lotni-
czego. To, że Leiber-Poland cały czas się rozwija, jest niezaprze-
czalne. W ubiegłym roku oddano do użytku kolejną halę produk-
cyjna o powierzchni aż 3000 m2, uruchomiono  nową 1000-tonową 
prasę do kucia, a w trakcie jest uruchamianie kolejnej maszyny 
o nacisku 2000 ton. Dział obróbki mechanicznej powiększył się 
z kolei o kolejne nowoczesne centra obróbcze CNC.

Festyn Rodzinny w Leiber-Poland
Moc atrakcji czekała na pracowników firmy Leiber-Poland oraz 

ich rodziny podczas festynu, który odbył się sobotę 21 lipca. 
Na początek, podczas godzin otwartych, członkowie rodzin mo-

gli zobaczyć hale, maszyny i urządzenia, a także miejsca pracy 
oraz przebieg procesów produkcyjnych w zakładzie.

Później na wszystkich uczestników czekały gry i zabawy przy 
dobrej muzyce i cateringu. Jak co roku mnóstwo atrakcji pozwoliło 
miło spędzić czas rodzicom i dzieciom. Była to dobra okazja do 
spotkania i zintegrowania się społeczności Leiber-Poland. 

Rodzinne świętowanie w Leiber-Poland
Nieustanny rozwój, wdrażanie nowych technologii produkcyjnych oraz ciągłe podnoszenie swojej pozycji na rynku pracy  
to główne zasady, które cechują firmę Leiber-Poland. Już po raz kolejny na terenie zakładu przy ul. Magazynowej, odbył się 
festyn rodzinny, który był wspaniałą okazją do spotkania się pracowników firmy oraz ich rodzin, a także wyrazem podzięko-
wania za ich zaangażowanie w pełnione obowiązki i pracę.

LEIBER-POLAND Sp. z o.o. ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 772-95-00, e-mail: rekrutacja@leiber.com, www.leiber.com

GWARANTUJEMY UMOWĘ O PRACĘ. 
STAWKI OD 3 000 zł brutto
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