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Już wkrótce w TBS-ach przy ul. Czempiela i Kędzierzyńskiej w Rudzie, które
budowane są przy wsparciu miasta, pojawią się nowi lokatorzy. Obecnie wybrano 66 rodzin, a kolejne 33 mieszkania czekają na zainteresowanych mieszkańców. Miasto inwestuje także w TBS-y
przy ul. Tomanka, które prawdopodobnie będą gotowe w 2019 roku. To wszystko przekłada się na liczbę osób oczekujących na mieszkania komunalne, która
po reformie mieszkalnictwa w naszym
mieście spadła z ok. 4300 do ok. 1200.
Więcej na str. 3

NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Oferta obejmuje mieszkania o powierzchniach
od 46 m2 do 73 m2 zlokalizowanych na terenie
miasta Ruda Śląska przy ul. Czempiela
w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
mailowy (biuro@tbsdombud.eu),
telefoniczny (tel.: 32 251-80-85, 728-314-987, 666-027-718, 600-973-231)
DYŻUR REDAKTORA Agnieszka Lewko
tel. 501-355-872, agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

Młody bohater
doceniony!
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Oferta ważna od czwartku 27 lipca do środy 2 sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

Bogata oferta
artykułów
szkolnych
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KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
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RUDA ŚLĄSKA

Cała Polska usłyszała o 9-letnim Denisie

Wszystko wydarzyło się w niedzielny
poranek (16 lipca), kiedy mama Denisa
zapadła w śpiączkę cukrzycową. Jednak
młody rudzianin wiedział, co ma robić i
nie zastanawiał się długo. – Kiedy wstałem
rano i poszedłem do pokoju mojej mamy,
zobaczyłem, że nie ma z nią kontaktu –
zdenerwowałem się, ale zadzwoniłem pod
numer 112. Pogotowie szybko przyjechało
– relacjonował dziewięcioletni Denis.
Dzięki szybkiej reakcji chłopca i jego
opanowaniu wszystko skończyło się dobrze, a jego mamę udało się uratować.
– Jestem dumna z mojego syna, że wykazał się taką odwagą. To mój bohater, któremu zawdzięczam życie – zaznaczyła Anna Pugacz, mama Denisa, która od prawie
20 lat choruje na cukrzycę i przez to nauczyła syna, co powinien robić w podobnych sytuacjach. – Przewidywałam, że coś
takiego może się zdarzyć. Chciałam, żeby
Denis wiedział, co ma robić i jak sprowadzić pomoc. Mówiłam mu, że przede
wszystkim ma nie panikować i w sytuacji
zagrożenia tak właśnie się stało – dodała.

Jak się okazuje, to właśnie spokój
i opanowanie młodego rudzianina pozwoliły zdziałać cuda. Zarówno dyspozytorka
jak i ratownik medyczny byli pod wielkim wrażeniem postawy dziewięciolatka.
– Rozmowa z Denisem przebiegła dużo
sprawniej niż z niejednym dorosłym. Podał wszystkie dane niezbędne do interwencji, a przy tym był opanowany. To
bardzo mądry chłopak – powiedziała
Aleksandra Michta, dyspozytorka, która
rozmawiała z Denisem. Co ważne, był to
jej ósmy dyżur podczas zaledwie miesiąca spędzonego w nowej pracy.
– Byłem pod wrażeniem zachowania
Denisa. Kiedy przyjechaliśmy do jego domu był spokojny oraz opanowany i jak na
dziewięciolatka bardzo dojrzały. Zadziwiło nas to, że chłopiec był w stanie opowiedzieć nam o podobnych sytuacjach z przebiegu choroby jego mamy. Pamiętał miejsca, daty, a wręcz godziny, co nawet niektórym dorosłym sprawia wiele trudności
– podkreślił Łukasz Fica, ratownik medyczny Stacji Pogotowia Ratowniczego

w
Rudzie
Śląskiej.
Zachowanie Denisa
nie mogło
zostać
niedostrzeżone. W minioną
środę (19 lipca) chłopca uhonorowano w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
– Jestem dumny, że mamy w Rudzie Śląskiej tak świadomych i opanowanych
mieszkańców, którzy mimo młodego wieku nawet w najtrudniejszej sytuacji potraﬁą działać rozsądnie i „z głową na karku”
– podkreślił Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Chłopcu podziękowano także w imieniu mieszkańców województwa śląskiego. – Denis to nie jest żaden mały bohater.
To wielki bohater, który pokazał wszystkim, jak należy postępować w tego typu
sytuacjach. Dlatego chcę Ci podziękować
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Kiedy mama 9-letniego Denisa straciła przytomność, on nie stracił zimnej krwi i zadzwonił pod nr 112,
żeby jej pomóc. O młodym rudzianinie, który wezwał pogotowie i dzięki temu uratował
życie swojej matki, usłyszała już cała Polska. Za tę bohaterską postawę dziewięciolatek został nagrodzony podczas spotkania z wiceprezydentem Rudy Śląskiej
Krzysztofem Mejerem oraz wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem.

Za bohaterską postawę Denis został
nagrodzony m.in. przez władze miasta.
w imieniu całego województwa
śląskiego za to, co zrobiłeś. Udowodniłeś,
że prostą czynnością, można uratować
czyjeś życie – zaznaczył Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
Co roku notuje się kilka lub kilkanaście
podobnych zdarzeń, w których bohaterem
jest dziecko, dlatego tak ważne jest edukowanie najmłodszych, jak mają się zachować w krytycznych sytuacjach. – Myślę, że inne dzieci powinny pamiętać o
tym, że jak coś się dzieje, to muszą zadzwonić pod numer 112 i powiedzieć, jak
się nazywają, co się stało i ile mają lat i
podać adres zamieszkania – wyliczał
9-letni Denis. – Uważam, że nie tylko ro-

dzice, którzy na coś chorują, ale wszyscy
powinni uczyć swoje dzieci tego, jak mają
się zachować w sytuacjach zagrożenia,
ponieważ każdemu z nas w każdej chwili
może się stać coś złego. Ważne jest, żeby
dzieci znały numer alarmowy 112 i wiedziały, że dzwoni się pod niego, kiedy coś
się dzieje – dodaje Anna Pugacz, mama
chłopca. – Sugeruję nauczyć nawet najmłodsze dzieci korzystania z numeru alarmowego 112 lub pogotowia ratunkowego
999. W ten sposób dajemy im wiedzę, jak
ratować ludzkie życie – podsumowuje Artur Borowicz, dyrektor Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego.
Agnieszka Lewko
REKLAMA
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Mieszkalnictwo na dobrej drodze

MIASTO | 26.07.2017

Rusza nabór na ekoinstalacje

Ruda Śląska dopłaci mieszkańcom do wykonania instalacji odnawialnych źródeł
energii (OZE) w budynkach jednorodzinnych. Nabór wniosków w tej sprawie ruszy od najbliższego piątku (28 lipca br.) i potrwa dwa tygodnie. W sumie miasto
Do końca lipca w nowo wybudowanych TBS-ach przy ul. Czempiela i Kędzierzyńskiej w Rudzie mają zamieszkać
dofinansuje 51 instalacji. Ich właściciele za taką inwestycję zapłacą jedynie 15
pierwsi mieszkańcy. Równocześnie miasto przymierza się do budowy mieszkań w ramach TBS-u przy ul. Toman- proc. wartości urządzeń oraz wartość podatku VAT od ich montażu.

Foto: JO

ka. To, wraz ze zreformowaną polityką mieszkaniową miasta sprawia, że liczba osób oczekujących na przydział
mieszkań komunalnych sukcesywnie spada, o czym rozmawiamy z odpowiedzialnym za mieszkalnictwo w Rudzie – Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinan- mogli skorzystać z pomocy przedstawiciela
sowania będą mieli właściciele budynków, operatora odpowiedzialnego za wykonanie
Śląskiej, wiceprezydentem Michałem Pierończykiem.

– Czy wybrani zostali już wszyscy lokatorzy na 99 mieszkań, wybudowanych
przy współudziale miasta?
– Budynki są gotowe do zasiedlenia.
Obecnie mamy wybranych 66 rodzin na
dwa bloki i rozmawiamy z TBS Dombud,
który realizuje inwestycję, o aneksowaniu
podpisanej z miastem umowy. Wynika to
z tego, że brakuje nam najemców, posiadających dzieci, a to wraz z zamianą mieszkania komunalnego na mieszkanie w TBSach, było jednym z głównych warunków,
pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Dlatego, zgodnie z ustawową możliwością, chcemy obniżyć próg kryterium dzietności z 71
proc. do 51. proc. tak, aby zachęcić osoby
bezdzietne czy samotne do złożenia wniosku o mieszkanie w TBS-ach przy ul. Czempiela i Kędzierzyńskiej. Wszystko jest na
dobrej drodze, bo 19.07.2017 r. podpisaliśmy aneks do umowy. Podsumuję to tak –
takie problemy to dobry znak, bo równa się
to z tym, że mamy mieszkania, które lada
dzień zostaną zasiedlone.
– Bo też nie jest to jedyny TBS planowany na najbliższe lata w naszym mieście...
– Oczywiście. Trwają przymiarki do realizacji TBS-ów przy współpracy z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Spo-

łecznego z Chorzowa. Tutaj planujemy
wejść w klasyczny wariant, czyli wynajmu
przez najemców mieszkania w zasobach
TBS. Warto wspomnieć, że mówi się wstępnie o nowelizacji przepisów dotyczących
wsparcia finansowego budownictwa, co
oznaczałoby, że Bank Gospodarstwa Krajowego dostałby nowy instrument wsparcia
budownictwa mieszkaniowego i wówczas
moglibyśmy liczyć na grant o wartości 20
proc. inwestycji zarówno, jeżeli chodzi
o mieszkania przy ul. Czempiela, jak i przy
ul. Tomanka. To z kolei – w przypadku tej
drugiej inwestycji – przełożyłoby się na
większy nakład ze strony miasta na budowę
mieszkań (z możliwością odzyskania części
pieniędzy za sprawą grantu), a w praktyce
oznaczałoby mniejszy udział partycypacyjny ze strony najemców, a później także
mniejszą stawkę czynszową. Jest jednak za
wcześnie, by zapowiadać, jakie przyjmiemy
rozwiązanie. Na razie chcemy, aby budowa
mieszkań wpisała się w koncepcję rewitalizacji Orzegowa i jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to powinny być one gotowe w 2019 roku.
– Czyli kolejne mieszkania komunalne
mogłyby wrócić do puli. Robiliście już
wstępne przymiarki odnośnie tego, ile będzie takich lokali po przeprowadzce najemców do TBS-u przy ul. Czempiela?
– Oceniamy, że przynajmniej kilkanaście
mieszkań komunalnych wróci do puli. To
jest dosyć dużym impulsem, bo miesięcznie
w normalnym obiegu spływa do nas od
dziesięciu do piętnastu mieszkań, więc zyskamy ok. miesięczny, a nawet dwumiesięczny zapas.
– Ile więc obecnie osób czeka na mieszkanie komunalne?
– Kiedy zaczynaliśmy reformować politykę mieszkaniową, na liście oczekujących
było ok. 4300 wniosków. Obecnie zmniej-

szyliśmy tę liczbę do ok. 1200 osób i jeżeli
komuś naprawdę zależy na mieszkaniu, to
nawet jeżeli będzie ono w nieco niższym
standardzie, wnioskodawca może liczyć na
lokal jeszcze w tym samym roku. Wprowadziliśmy bowiem system, który w pewnym
sensie sam się porządkuje. Przyzwyczailiśmy też ludzi, że jeżeli rzeczywiście chcą
dostać mieszkanie i mają realną potrzebę
jego posiadania, to przy zaangażowaniu
i chęci z ich strony, jest to możliwe w relatywnie krótkim czasie. Stało się to za sprawą zmiany zarządzenia o wykazach przydziału mieszkań komunalnych w ten sposób,
że przy każdym wykazie jest podana dodatkowa informacja o tym, kiedy dana osoba,
która otrzymała lokal, złożyła swój wniosek. Daje więc to sygnał ludziom, że system
działa, a oni sami regularnie aktualizują
wnioski oraz zgłaszają się na oględziny
mieszkania. W sposób spektakularny udało
nam się także zmniejszyć liczbę wniosków
przyspieszonych, które są przydzielane
przez miasto oraz społeczną komisję mieszkaniową z ważnych względów społecznych
(m.in. ciężkiej sytuacji rodzinnej, choroby,
niepełnosprawności, czy wielodzietności).
W 2014 roku było ich ok. 120, po reformie
spadła ta liczba do ok. 30-40, a obecnie mamy cztery przyspieszone wnioski, więc możemy je realizować niemalże na bieżąco.
Uporządkowaliśmy także rejestr osób oczekujących na lokale socjalne. Po dosyć wnikliwej analizie liczba wniosków do realizacji eksmisji spadła z 2300 do 1000, co jest
ogromnym postępem i jestem z tego bardzo
zadowolony. Jakkolwiek są powyższe sukcesy to trzeba powiedzieć, że zarządzanie
zasobem mieszkaniowym co rusz dostarcza
nowych wyzwań, którym na bieżąco staramy się sprostać tak, aby żadne mieszkanie
nie stało puste, a każdy mieszkaniec w potrzebie mógł znaleźć dach nad głową. JO

którzy przed dwoma laty wzięli udział w ankiecie, w której badaliśmy zapotrzebowanie
na takie instalacje. O wyborze decydować
będą również możliwości techniczne wykonania instalacji – wyjaśnia wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Startujący w naborze właściciele domów
jednorodzinnych muszą spełnić podstawowy warunek jakim jest posiadanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Budynki w
trakcie budowy mogą być kwalifikowane
tylko na drugi etap projektu, który zależny
będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Do tego dochodzić będzie szereg innych uwarunkowań, które decydować będą
o kolejności przyznania dotacji. – Spodziewamy się, że będzie wielu chętnych do skorzystania z naszego programu. Promowani
będą ci mieszkańcy, którzy przed dwoma laty wzięli udział w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na instalacje produkujące
energię ze źródeł odnawialnych – zapowiada Krzysztof Mejer.
Ponadto decydować będą warunki techniczne mające wpływ na wykonanie takich
instalacji. – O tym rozstrzygać będzie już
wyłoniony przez nas operator przygotowujący program funkcjonalno-użytkowy dla
projektu i uproszczone dokumentacje poszczególnych inwestycji. Chodzi o takie
kwestie jak rodzaj dachu i jego kierunek,
zacienienie dachu, roczne zużycie energii,
liczba osób korzystających z budynku itp. –
wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
Spośród 51 instalacji które zamierza sfinansować miasto, 31 to instalacje fotowoltaiczne, 15 solarnych oraz pięć pomp ciepła.
Taki konkretny podział to wynik wspomnianej już ankiety. Na dokładnie taką liczbę
konkretnych instalacji miasto pozyskało też
środki z funduszy europejskich.
Mieszkańcy w trakcie trwania naboru,
który potrwa od 28 lipca do 10 sierpnia, będą

programu funkcjonalno-użytkowego. Pracownicy tej firmy będą udzielać szczegółowych informacji na temat warunków naboru
i szczegółów inwestycji. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w czwartek 27 lipca o godzinie
16.00 w sali sesyjnej UM (s. 213). W czasie
trwania naboru wniosków w godzinach od
10.00 do 15.00 można uzyskać informację
pod numerem telefonu 609-345-810, pod
którym dyżurować będzie przedstawiciel firmy ATsys.pl Sp. z o.o. S.K. – operatora programu. Wnioski i ankiety w formie papierowej można pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, a wersje
elektroniczne dokumentów można pobrać ze
strony www.rudaslaska.pl. Co ważne osoby,
które nie „załapią” się na dofinansowanie
teraz, będą mogły wziąć udział w kolejnym
naborze. – W momencie ogłoszenia kolejnego konkursu przez Urząd Marszałkowski w
2018 r. chcemy starać się o dalsze środki
unijne na ten cel – deklaruje Mejer.
Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z
tego tytułu ponieść. Tak naprawdę mieszkaniec zapłaci jedynie 15 proc. wartości całej
instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc.
podatku VAT za usługę montażu instalacji
na dachu budynku mieszkalnego lub 23
proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. – Pozostałe
koszty pokryte zostaną z dofinansowania,
które udało nam się pozyskać ze środków
unijnych w łącznej kwocie ponad 1 mln zł.
Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną
od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – informuje wiceprezydent Mejer. Co ważne, prace
w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona w drodze przetargu
przez magistrat. 
TK
REKLAMA
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Łańcuch światła przed rudzkim sądem

OGŁOSZENIA

| RUDA ŚLĄSKA

– To przede wszystkim obywatelski sprze- członków, czyli prezesa Sądu Najwyższego,
ciw przeciwko łamaniu wszelkich reguł, na prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnektórych opiera się nasza demokracja, łama- go, osoby wybieranej przez prezydenta, miniu trójpodziału władzy i nieszanowaniu kon- nistra sprawiedliwości, czterech posłów,
stytucji – tłumaczyła Anna Domańska, orga- dwóch senatorów i 15 sędziów. Ci ostatni
nizatorka pikiety.
wybierani są przez
Jednym z punktów
przedstawicieli zgroPrzeciwko proponowanym zmianom
protestu był właśnie
madzeń sędzioww sądownictwie ruszyły protesty, tzw.
łańcuchy światła, które odbyły się
sprzeciw
wobec
skich. Z kolei rada
m.in. także w Warszawie, Wrocławiu,
zmiany ustawy o Sąwybiera sędziów,
Poznaniu czy Katowicach. Ostatecznie
dzie Najwyższym,
których mianuje preprezydent Andrzej Duda zawetował
Krajowej Radzie Sązydent.
obydwie ustawy, które ponownie
downictwa oraz sąProponowane
traﬁą do rozpatrzenia. Równocześnie
dach powszechnych.
przez rząd zmiany w
podpisał nowelizację ustawy o sądach
Poza tym pikietujący
systemie sądownicpowszechnych.
twierdzili, że protetwa dotyczące KRS
stują także w obronie
zakładały wygaszedemokracji. – Dzięki tej manifestacji możemy nie kadencji członków obecnej rady i utwowalczyć nie bronią, ale naszą obecnością tu- rzenie dwóch izb. W jednej z nich mieli
taj – powiedziała Danuta Orenowicz, jedna z znaleźć się sędziowie, których wybiera
uczestniczek pikiety. Przypomnijmy, że Kra- sejm, a nie środowiska sędziowskie. Na to
jowa Rada Sądownictwa składa się z 25 jednak nie zgodził się prezydent, proponu-
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W parlamencie trwa spór dotyczący reformy sądownictwa. Z tego powodu w całej Polsce odbywają się protesty przeciwko zmianom
proponowanym przez rząd. Protest dotarł także do Rudy Śląskiej, gdzie w piątek (21.07) przed Sądem Rejonowym protestowało kilkadziesiąt osób.

W piątek przed rudzkim sądem odbyła się pikieta.
jąc poprawkę, zgodnie z którą ma być to 3/5
głosów. W drugiej izbie zasiądą pozostali
członkowie rady. Izby wspólnie będą wybierać nowych sędziów. Z kolei zmiana
ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada powstanie trzech izb: Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego i Dyscyplinarnej, co ma

Centralnego nadal brak

zwiększyć kontrolę nad sędziami. Ustawa o
Sądzie Najwyższym początkowo zakładała
też przeniesienie w stan spoczynku dotychczasowych członków sądu, za wyjątkiem
wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Również on miał określać regulamin tej
instytucji.
Agnieszka Lewko

| NOWY BYTOM

Interwencja dotyczy budynków znajdujących się przy ul. Pokoju 7-7a oraz
9-9a. Niepokój mieszkańca budzi fakt, że
już od 2011 roku lokatorzy starają się
o zmianę ogrzewania, jednak nie przynosi to efektu. – Kompleksowa termomodernizacja jest ujęta w planach, o czym
lokatorzy zostali powiadomieni pisemnie
w kwietniu 2017 roku – tłumaczy z kolei
Aleksandra Wilk, zastępca prezesa ds.
eksploatacji i rozwoju spółdzielni MGSM
„Perspektywa”, która zarządza budynkami. – Jednak pragniemy zaznaczyć, że
MGSM „Perspektywa” posiada w swoich zasobach około 500 budynków, które
ogrzewane są indywidualnie i kwaliﬁkują
się do uciepłownienia i docieplenia. Za-

daniem spółdzielni jest racjonalne sporządzenie stosownych planów uwzględniających względy techniczne i ekonomiczne – dodaje.
Mimo wszystko konkretny termin,
kiedy mieszkańcy bloków przy ul. Pokoju doczekają się upragnionej zmiany
ogrzewania, nie jest znany. – Aktualnie
realizujemy zatwierdzony plan remontów
na rok 2017 i przygotowujemy założenia
do planów na lata następne. W tej chwili
nie zakładamy na lata 2018-2019 realizacji uciepłownienia tych budynków i nie
jesteśmy w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że stanie się to w 2020
roku – zaznacza Aleksandra Wilk.
Agnieszka Lewko

Foto: AL

– Wśród nas jest wielu starszych ludzi, którzy chcieliby resztę życia spędzić w mieszkaniu, w którym jest centralne ogrzewanie, a nie tak zwane „małe
kotłownie” – tak kolejną interwencję zgłasza nam pan Adam, jeden z mieszkańców budynku przy ul. Pokoju. – Z takich pieców wydzielają się szkodliwe substancje, a czasami piece są w takim stanie, że mogą zagrażać bezpieczeństwu, dlatego tak bardzo nam zależy na ich wymianie – dodaje.

Piece kaﬂowe to problem niektórych lokatorów ul. Pokoju.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o
wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy
Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 2219/30 o pow.
865 m2, KW GL1S/00049661/4
zapisanej na karcie mapy 3,
obręb Kochłowice, położonej w
Rudzie Śląskiej przy ul. Wireckiej,
przeznaczonej do zbycia w
drodze bezprzetargowej na rzecz
jej użytkowników wieczystych
w trybie art. 32 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w
rejonie: ul. Piotra Skargi, która
zostanie oddana w dzierżawę,
na okres 3 lat pod istniejący
ogródek
przydomowy,
ul.
Makoszowskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę, na
okres 3 lat pod istniejący
ogródek
przydomowy,
ul.
Piotra Skargi, która zostanie
oddana w dzierżawę, na okres
3 lat pod istniejący ogródek
przydomowy, ul. Halembskiej,
która
zostanie
oddana
w dzierżawę, na okres 3 lat pod
istniejące ogródki rekreacyjne
i przydomowe, ul. Młyńskiej,
która zostanie oddana w
dzierżawę, na okres 3 lat pod
istniejące ogródki rekreacyjne,
ul. Piotra skargi, która zostanie
oddana w dzierżawę, na okres
3 lat pod istniejące ogródki
rekreacyjne.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
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.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Miss Euro z wizytą
w rudzkiej pracowni mody

Nasze miasto odwiedziła niedawno Miss Euro 2016 , która zachwyciła się kreacjami rudzkiej projektantki Grażyny Pander-Kokoszki. Rozmawiamy z Martą Barczok, która do Rudy Śląskiej przyjechała
prosto z Wielkiej Brytanii.

Ta książka to opowieść o Tobie. Twoja historia jest
niepowtarzalna, podobnie jak historia każdego spośród ponad stu miliardów ludzi, którzy kiedykolwiek
żyli. Jednak jest to także nasza zbiorowa historia, ponieważ w każdym z genomów przechowujemy dzieje
gatunku – narodzin, śmierci, chorób, wojen, klęsk,
migracji oraz mnóstwa seksu. Wystarczy cofnąć się zaledwie o kilkadziesiąt
stuleci, żeby się przekonać, że większość z siedmiu miliardów żyjących dzisiaj
osób pochodzi od garstki ludzi – tylu, ilu mogłoby być mieszkańcami niewielkiej wioski.

Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska
Jeden diabeł
Foto: AL

– Jak to się stało, że Miss Euro
2016 traﬁła do projektantki z Rudy
Śląskiej?
– Suknie G-Syle zobaczyłam po raz
pierwszy w telewizji podczas programu „Mam talent”. Projekty Grażyny
Pander-Kokoszki zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Zachwyciłam się
jej kreacjami. Nasza znajomość zaczęła się rozwijać, jak już zostałam Miss
Euro 2016 i wtedy zaczęłyśmy współpracować. Grażyna zapytała mnie kiedyś, czy nie chciałabym założyć jej
sukienki na jakąś imprezę, a dla mnie
była to wielka radość i zaszczyt.
– Z tego, co wiem, to właśnie tutaj,
w Rudzie Śląskiej, spotkałyście się
na żywo po raz pierwszy...
– Rzeczywiście, osobiście spotkałyśmy się pierwszy raz w tym miejscu.
Wcześniej utrzymywałyśmy kontakt
tylko przez Facebooka, ale mimo tego
już kilka razy udało mi się zaprezentować sukienki Pracowni Krawieckiej
G-Style.
– Co jest szczególnego w sukniach
Grażyny Pander-Kokoszki, że chcesz
je pokazywać w różnych miejscach?
– Suknie G-Style są jedyne w swoim
rodzaju. Intrygują i zwracają na siebie
uwagę. Są odważne i nietuzinkowe.
Każdy projekt jest inny, a Grażyna idealnie komponuje i łączy materiały.
Suknie są bardzo kobiece. Kreacje
G-Style są naprawdę wyjątkowe, dlatego z miłą chęcią je ubieram.
– A w najbliższym czasie zostaną
one zaprezentowane na jakich imprezach?
– Jedną z nich zaprezentuję na wyborach Miss Supernational w Londynie,
które odbędą się 30 lipca. Zostałam zaproszona tam jako gość specjalny,

Adam Rutherford
Krótka historia wszystkich ludzi, którzy
kiedykolwiek żyli. Opowieści zapisane w
naszych genach

Marta Barczok (po prawej) zaprezentuje kreacje rudzkiej projektantki.
a drugą pochwalę się podczas imprezy
MTB & Egoist Global Bus Party także
w Londynie.
– Jak to się stało, że zostałaś wybrana Miss Euro 2016?
– Mój mąż Dawid jest zapalonym
kibicem piłki nożnej, dlatego po wygranych eliminacjach do Euro 2016
było pewne, ze urlop spędzimy we
Francji, kibicując naszej drużynie. Już
na pierwszym meczu w Nicei zostałam zauważona przez fotoreporterów,
a w konsekwencji zdjęcia mojej osoby
pojawiły się na wielu portalach internetowych, w gazetach i programach
telewizyjnych. Jak to się stało, że zostałam wybrana Miss Euro 2016?
Hmmm... chyba wpadłam komuś
w oko.
– Czy w ogóle spodziewałaś się, że
zostaniesz Miss Euro 2016?
– Nie. Było to dla mnie zaskoczenie. Nie myślałam o tym, żeby powtórzyć sukces Natalii Siwiec, która została okrzyknięta Miss Euro cztery lata wcześniej. Nigdy nie myślałam
o tym, żeby obracać się w środowisku

modelek i ﬂeszy, a do Francji pojechaliśmy, aby kibicować naszym.
– Czy posiadanie tytułu Miss Euro
2016 wpłynęło na zmianę Twojego
dotychczasowego trybu życia?
– Tak, bardzo. Mimo, że nie zmieniłam pracy i nadal mieszkam w Londynie, moje życie bardzo się zmieniło.
Mam możliwość poznawania wielu
ciekawych ludzi, uczestniczę w interesujących wydarzeniach, sesjach zdjęciowych oraz nawiązuję fajne współprace. Bardzo mi się to podoba.
– U nas w Rudzie Śląskiej już 11
sierpnia odbędą się wybory Miss
Wakacji, w których wiele dziewczyn
będzie chciało spróbować swoich sił.
Co chciałabyś im przekazać?
– Przede wszystkim uważam, że powinny być pewne siebie i dążyć do realizacji celów, które wcześniej sobie
postawiły. Jeśli mają jakieś marzenia,
to muszą wierzyć, że one się spełnią,
a poza tym wierzyć w siebie i w to, że
są najlepsze. Wszystkim kandydatkom
życzę powodzenia.
Agnieszka Lewko

Nie próbuj nawet zgadywać, co czeka za kolejnym uśmiechem losu.
Karolina Lubczyk – wielbicielka literatury amerykańskiej i orientalnych smaków – ma na koncie
tytuł magistra kulturoznawstwa i kilka umów śmieciowych. Pewnego dnia otrzymuje posadę sekretarki w administracji publicznej. Szybko jednak przekonuje się, że miejsce, do którego traﬁła, jest niewiele
lepsze od paszczy lwa. Plotki biurowe rozchodzą się
szybciej niż wewnętrzna poczta, parafka w dzienniku korespondencyjnym to
rzecz święta, a wydziałem tak naprawdę rządzi nie naczelnik, lecz pani Mela
– budząca postrach kadrowa. Jakby tego było mało, Karolina pozna również
narcystycznego Krystiana – prezesa ﬁrmy IT, który zdoła wywrócić jej życie
do góry nogami.
Czy uda jej się przetrwać w tym bezwzględnym świecie i zachować posadę
sekretarki, czy może zbuntuje się przeciwko systemowi? I czy bez względu na
to, którą ścieżką podąży, to i tak jeden diabeł?

Izabella Frączyk
Spalone mosty
Kiedy wszystko zaczyna się układać, to nieomylny znak, że los już coś dla nas szykuje. Życie na wsi
dalekie jest od sielanki, a starych problemów nie
da się zostawić za nowymi drzwiami. Czy Magda
do końca wiedziała, na co się decyduje? Czy nie
zabraknie jej siły? – Izabella Frączyk w kontynuacji
niezwykłej historii o realizacji marzeń i osiąganiu celów, potrzebie zmian i spełnianiu oczekiwań innych
ludzi. Spora dawka humoru, wartka akcja i barwni
bohaterowie – to sprawia, że tej książki nie da się
odłożyć. Polecam serdecznie – Krystyna Mirek. Pamiętam, kiedy na ekrany
telewizorów wszedł serial o wspaniałych lekarzach – wszyscy chcieli się leczyć
w Leśnej Górze. Po przeczytaniu tej książki ma się podobne pragnienia – tylko
branża nieco inna. Pragniesz poznać Magdę, stać się częścią jej paczki i zamieszkać gdzieś w pobliżu stajni w Pieńkach.
REKLAMA
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25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Spacerem
po archiwum
„WR”
W ramach jubileuszowej rubryki, którą co tydzień
umieszczamy na łamach naszego tygodnika z okazji
przypadających w tym roku 25. urodzin „Wiadomości
Rudzkich”, publikujemy dziś wycinki z cyklu „Zezem”,
który ukazywał się w gazecie w 2004 roku. Umieszczane
były tam „perełki” uchwycone aparatem na ulicach
miasta i przedstawione oczywiście w krzywym
zwierciadle. Zobaczcie sami!

„WR”, 11.02.2004 r.

„WR”, 30.06.2004 r.

„WR”, 14.04.2004 r.

„WR”, 08.09.2004 r.

„WR”, 17.11.2004 r.

REKLAMA
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MPGM TBS

Upiększają miasto
Tereny zielone w naszym mieście wypięknieją jeszcze bardziej! A to za sprawą tego, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego szykuje się właśnie do zagospodarowania oraz ukwiecenia i ukrzewienia dwóch ważnych rond w Rudzie Śląskiej – w Wirku przy CH Plaza oraz
w Chebziu na zjeździe z DTŚ (chodzi o niedawno wybudowane rondo). MPGM TBS dba także o skarpy, które będą
cieszyły oko mieszkańców przez cały rok. W tej chwili trwają intensywne prace nad upiększeniem zieleńca
u zbiegu ulicy Dunajewskiego/Gierałtowskiego i równocześnie rozpoczynają się prace nad skarpą przy nowym
parkingu w okolicach cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja w Halembie.
Średnicowej. Przygotowania rozpoczęły się w lipcu, był długofalowy to pojawią się także rododendrony
a prace będą prowadzone w sierpniu. – Z racji ułoże- oraz różaneczniki. Wykonana została także pielęgnania ronda, rośliny będziemy sadzić pasami. Na środku cyjna przycinka drzew – opowiada Wioletta Szmaronda mają być wysadzone pęcherznice kalinolistne. tłoch. – Ponadto pojawi się tam także siedem nowych
Są to krzewy liściaste, kwitnące w dwóch kolorach – ławek, a więc można powiedzieć, że to kompleksowa
żólto-zielonym lub bordowym. Wokół tych pęcherznic odnowa skweru – zaznacza.
wyrosną lawendy, a bliżej obrzeża, będą wysadzane
Na tym jednak nie koniec. W ramach bieżącego
żurawki. Są to rośliny wieloletnie kwitnące, które ma- zagospodarowania terenów zielonych MPGM TBS
ją ładne, ozdobne liście w kolorach m.in. żółtym, zie- zajmie się także skarpą wzdłuż płotu cmentarza kolonym i niebieskim. Natomiast na obrzeżach chcemy munalnego przy ul. 1 Maja w Halembie. Chodzi
wysadzić wrzosy i wrzośce. Wrzosiec jest rośliną wie- o miejsce sąsiadujące z nowo powstałym parkinloletnią, która zakwita wiosną, a wrzo- giem. – Na tej skarpie na pewno pojawi się dużo
sy zakwitają jesienią, dzięki te- krzewów iglastych, takich jak m.in. żywotniki zamu uzyskamy całoroczny chodnie, czyli tzw. tuje. Poniżej zostaną zasadzone
efekt ubarwienia ronda krzewy liściaste typu berberysy w czterech kolorach
– podkreśla Wioletta – żółtym, zielonym, różowym i bordowym. DodatkoSzmatłoch.
wą zaletą tej rośliny jest to, że jesienią ma ona owoce
Zauważalne efek- w postaci korali, którymi np. mogą się żywić ptaki.
ty mamy już nato- Następnie, schodząc do samego parkingu, będziemy
Na ﬁniszu jest porządkowanie zieleńca
miast na zieleńcu sadzić krzewy płożące – np. rozchodniki, które barprzy ul. Dunajewskiego.
przy ul. Dunajew- dzo ładnie prezentują się na skalniakach – zapowiaskiego i Gierałtow- da Wioletta Szmatłoch.
skiego,
którym zarząPrace na skarpie mają rozpocząć się 25 lipca.
– W uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ruda Ślą- dą tworzyły zwarte kępy i
dza MPGM TBS. Do- – Postanowiliśmy uporządkować te miejsca, których
ska postanowiliśmy uporządkować te miejsca i poka- które będą rosły od wczetychczas m.in. wymieniono albo wygląd pozostawiał wiele do życzenia, albo któzać mieszkańcom, że można im dać drugie życie oraz snej wiosny do późnej jesieni.
tam krawężniki oraz utwardzo- re można na nowo zagospodarować – jak w przypadw ładny sposób ukrzewić nie tylko na kilka miesięcy, Wokół tych traw mają być wysano alejki. Sadzone są także rośliny. ku ronda w Chebziu, czy skarpy na Halembie. Liczyale na cały rok – podkreśla Bogusław Waćko, prezes dzone krzewy typu bukszpan w formie kuMPGM TBS. – Suklistej, które przez Prace mają się zakończyć lada dzień. – Aby upięk- my na to, że efekty, które już wkrótce zobaczą mieszcesywnie porządkujecały rok zachowują szyć to miejsce, postanowiliśmy m.in. posadzić tam kańcy oraz nasi goście, będą pozytywne – podsumo– Postanowiliśmy systematycznie porządmy oraz dbamy o ziezielone liście, a tak- świerk w miejscu kwiatów sezonowych, a żeby efekt wuje Bogusław Waćko, prezes MPGM TBS.
kować te miejsca, których albo wygląd pozoleń, która do zarząże jałowce, które odstawiał wiele do życzenia, albo które można
dzania została nam
porne są na zmienne
na nowo zagospodarować – jak w przypadku
przekazana w tym rowarunki atmosferonda w Chebziu, czy skarpy na Halembie.
ku. Te cztery planoryczne i mogą roLiczymy na to, że efekty naszych działań,
wane, czy realizowasnąć przez cały rok.
zmienią obraz tych miejsc i spodobają się
ne zadania, wpisują
Natomiast na obrzemieszkańcom – mówi Bogusław Waćko, presię w ideę naszego
żu ronda pojawią się
zes MPGM TBS.
działania – dodaje.
kwiaty sezonowe, w
Przypomnijmy, że
tym np. begonia,
obecnie MPGM TBS w zarządzaniu ma 194 ha miej- starzec, czy studentka – wylicza Wioletta Szmatłoch,
skich terenów zielonych, w tym 73 ha to zieleń w kierownik Biura Utrzymania Zieleni MPGM TBS.
pasach drogowych przejęta w zarządzanie od lipca
Dodatkowo Wydział Dróg i Mostów planuje wytego roku. Wśród terenów przejętych od lipca znaj- konać nabrzeże ronda z kostki brukowej. Obecnie
duje się m.in. rondo przy CH Plaza. Obecnie trwają trwają rozmowy odnośnie organizacji ruchu i jej
intensywne przygotowania do rozpoczęcia tam prac ewentualnej zmiany na czas prowadzonych prac. Te
przy porządkowaniu zieleni. – Postanowiliśmy nie planowane są na przełomie sierpnia i września.
wysadzać ronda w samych kwiatach, a zarazem spraRównocześnie właśnie podpisana została umowa
wić, że przez prawie cały rok będzie ono cieszyło oko. na zagospodarowanie ronda w Chebziu, które nieZgodnie z tym w centralnej części ronda dokonamy dawno powstało przy zjeździe z głównego ronda i na
MPGM TBS rozpoczęło także prace nad ukrzewieniem skarpy przy ul. 1 Maja.
nasadzenia całorocznych traw ozdobnych, które bę- drodze wjazdowej i wyjazdowej z Drogowej Trasy

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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W ostatnią sobotę lipca (29.07.2017 r.) o godz. 21.00 na trasę wyruszy ponad 1000 uczestników tegorocznego półmaratonu.
Przed jego rozpoczęciem na miejskim rynku odbędzie się koncert znanego rapera Mezo, który również wystartuje w zawodach. Dla uczestników półmaratonu przygotowano też inne niespodzianki. Wśród nich będzie m.in. medal w kształcie zabytkowego dworca kolejowego w Chebziu oraz koszulki sportowe z nadrukiem imion poszczególnych zawodników. Impreza
będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Rudzki Półmaraton
Industrialny po raz trzeci
Aktualnie na listach startowych widnieje już ponad tysiąc nazwisk zawodników. – Elektroniczne
zapisy zostały już zamknięte, teraz zgłoszenia możliwe będą już tylko w biurze zawodów w dniu biegu
– podkreśla August Jakubik, rudzki ultramaratończyk i zarazem jeden ze współorganizatorów imprezy.
Organizatorzy dla wszystkich uczestników i gości szykują szereg niespodzianek i ciekawych wydarzeń, by pobyt w Rudzie Śląskiej wspominali jak
najmilej. Niewątpliwie jedną z takich atrakcji będzie koncert znanego rapera Mezo. – Tego dnia
najpierw o godz. 19.00 zagram koncert na rynku,
a następnie pobiegnę z uczestnikami półmaratonu.
Zapraszam 29 lipca do Rudy Śląskiej – zachęca Jacek MEZO Mejer. Koncert artysty to nie wszystko.
Co czeka jeszcze biegaczy w Rudzie Śląskiej? Podobnie jak przed rokiem cały bieg za pośrednictwem kilku kamer będzie transmitowany na żywo
w Internecie oraz na telebimie znajdującym się
na rynku. – Ubiegłoroczna transmisja cieszyła się
w sieci dużą oglądalnością, stąd decyzja o powtórzeniu tego przedsięwzięcia – informuje August
Jakubik, dyrektor biegu.
Kolejna niespodzianka na zawodników czekać
będzie w pakietach startowych. Mowa tu o pamiątkowej koszulce. – Będzie to techniczna koszulka
„na ramiączkach” z nadrukowanym własnym imieniem bądź pseudonimem. Z pewnością każdy z biegaczy wykorzysta ją później podczas letnich treningów – komentuje August Jakubik. Również cieka-

wie przedstawia się projekt medalu, który otrzymają zawodnicy na mecie biegu. W tym roku medal
przedstawia zabytkowy dworzec kolejowy w Rudzie Śląskiej-Chebziu i będzie właśnie w kształcie
zabytkowego budynku.
Rudzki Półmaraton Industrialny to także interesująca trasa. Zawodnicy uczestniczący w III Rudzkim Półmaratonie Industrialnym przebiegać będą
w pobliżu zabytków poprzemysłowych. Trasa biegu została poprowadzona na 7 km pętli. – Zawodnicy pobiegną ulicą Niedurnego w kierunku Wirku,
a start i meta biegu znajdą się na rudzkim rynku –
mówi August Jakubik. – Trasa uzyskała w ubiegłym
roku atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Będzie on ważny jeszcze przez cztery lata – dodaje.
Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym
odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 7 km oraz w rywalizacji nordic walking. Ponadto, podobnie jak przed
rokiem, w ramach imprezy odbędzie się bieg na
szpilkach. – Dla najlepszych, którzy wezmą udział
w tej zabawie, również przygotowane zostaną nagrody. Bieg odbędzie się na dystansie kilkuset metrów, a udział w nim będą mogli wziąć także panowie. Warunek jest jeden – każdy uczestnik cały dystans musi przebiec na szpilkach, które na mecie
nie mogą być zniszczone. Minimalna długość obcasa to 7 cm – wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Zapisy do udziału w tym biegu będą prowadzone tuż przed nim, na placu Jana Pawła II.

PROGRAM DNIA
15.00-16.00
16.00-16.45
16.00-19.00
16.45-17.40
17.00-19.00
17.40-17.50

zumba
bieg dla dzieci
znakowanie rowerów przez Straż Miejską
występy najzdolniejszych rudzkich wokalistów
młodego pokolenia
spotkanie z bokserem Robertem Talarkiem
dekoracja uczestników biegów dla dzieci

19.00-20.00 koncert Mezo
20.10-20.30
20.30
20.40-20.50

bieg w szpilkach
dekoracja uczestników biegu w szpilkach
wspólna rozgrzewka uczestników półmaratonu i biegów
towarzyszących

21.00 - Start Półmaratonu
21.15 - Start biegu na 7 km i nordic walking
00.00 - 1.00

dekoracja zwycięzców półmaratonu i biegów
towarzyszących oraz konkurs z nagrodami

Rudzki Półmaraton Industrialny po raz pierwszy
odbył się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia 2015 r. Ubiegłoroczna edycja, która miała miejsce 6 sierpnia,
zgromadziła na starcie ponad 800 biegaczy. Dystans półmaratoński ukończyło 583 zawodników.
Wśród uczestników zawodów znalazło się 226 rudzian. Nie zabrakło również zawodników z innych
miast województwa śląskiego, a nawet biegaczy
z Krakowa, Wrocławia oraz Poznania. Na dystan-

sie półmaratońskim najlepsi okazali się Kenijczycy. Wśród mężczyzn wygrał Kamau Wilson Wambugu (1:10:18), natomiast wśród kobiet wygrała
Matebo Ruth Chemisto (1:17:31). Pierwsze miejsce w biegu na 7 km zajęli Zita Kacser (27:27) i Jan
Kudłuczka (24:45), a w konkurencji nordic walking Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba. Z kolei
najlepszymi rudzianami okazali się Katarzyna Czyż
i Artur Rosiński.
TK
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TRASA RUDZKIEGO PÓŁMARATONU INDUSTRIALNEGO

BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w hali sportowej MOSiR przy ulicy Hallera 14 A.
Czynne będzie w dniu zawodów, 29 lipca, w godz. od 12.00 do 20.00. W Biurze Zawodów
czynny będzie depozyt od godz. 15.00 do 1.00.
Podczas weryﬁkacji zawodników w Biurze Zawodów niezbędny będzie dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość. W hali do dyspozycji zawodników udostępnione
zostaną toalety oraz prysznice.

BIEGI DLA DZIECI
Odbędą się na pl. Jana Pawła II (rynek) na następujących dystansach:
• dystans 300 metrów, rocznik 2009 i młodsi
• dystans 600 metrów, rocznik 2008 – 2005
• dystans 900 metrów, rocznik 2004 – 2002
Dla wszystkich uczestników drobne upominki.

TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PROFIL TRASY

Pod adresem: http://lajfytv.pl/polmaraton prowadzona będzie relacja tv na żywo z trasy
biegu. Wcześniej, od godz. 15.00 relacjonowane będą wydarzenia na rynku.

PARKINGI
Dzięki uprzejmości Huty Pokój do dyspozycji zawodników przygotowany zostanie duży
parking znajdujący się przy ul. Niedurnego
na wysokości Huty Pokój. Kolejny duży parking znajduje się z tyłu budynku Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Niedurnego 50 D.
Ponadto będzie można skorzystać z licznych
ogólnodostępnych parkingów. Miejsca parkingowe zostały zaznaczone na załączonej
mapie.

UWAGA! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
29 lipca od godz. 21.00 do godz. 0.00 wystąpią następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej:
Przystanek autobusowy o nazwie „RUDA
ŚLĄSKA NOWY BYTOM URZĄD MIASTA” zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Parkową.
Przystanek ten będzie obsługiwał podróżnych dwukierunkowo (na dwóch stanowiskach przystankowych), tj. jadących w kierunku Rudy Śląskiej-Chebzia oraz jadących

w kierunku Rudy Śląskiej-Wirku.Ponadto
przystanek ten dla wszystkich autobusów jadących kierunkowo do Rudy Śląskiej-Chebzia
na czas biegu przejmuje zadanie przystanku
autobusowego o nazwie „RUDA ŚLĄSKA –
NOWY BYTOM CENTRUM” usytuowanego
przy ul. Czarnoleśnej, który ze względu na zamknięcie ul. Objazdowej nie będzie obsługiwał podróżnych jadących w kierunku Rudy
Śląskiej-Chebzia.
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R�������: U���� M����� R��� Ś�����, ��. J��� P���� II 6 R��� Ś�����

29 lipca od godz. 20.00 do godz. 01.00 wystąpią następujące zmiany w ruchu drogowym:
• Dla ruchu zamknięta zostanie ul. Damrota,
Markowej, Objazdowa, Oﬁar Katynia, Kupiecka i Niemcewicza oraz ul. Obrońców
Westerplatte na odcinku od ronda przy ul.
1 Maja do ronda przy ul. Niedurnego.
• Dla ruchu zamknięta zostanie ul. Niedurnego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Czarnoleśną i Chorzowską do
ul. Hallera. Ruch będzie poprowadzony objazdem ul. Parkową.
• Ul. Niedurnego od ronda przy ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania
z ul. Czarnoleśną i Chorzowską będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę
Chebzia.
• Ul. Katowicka od ul. Niemcewicza do ul.
Dąbrowskiego będzie zawężona, ruch odbywać się będzie wahadłowo.
• Ul. Dąbrowskiego będzie jednokierunkowa

z kierunkiem ruchu w stronę ul. Katowickiej.
• Ul. Teatralna będzie jednokierunkowa
z kierunkiem jazdy w stronę ul. Dąbrowskiego. Postój taksówek zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy.
• Wyłączony zostanie prawy pas ul. 1 Maja od
ul. Teatralnej do ul. Targowej oraz od wyjazdu na wysokości nr 216 do ul. Hallera.
• Ul. Hallera będzie jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę ul. 1 Maja.
• Zamknięta dla ruchu będzie również droga
wewnętrzna za C.H. Domino. Służby kierujące ruchem umożliwią dojazd do budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 30
i 32.
• Uwaga! Na ul. Parkowej od godz. 18.00 do
0.00 wyłączone z parkowania zostaną miejsca postojowe znajdujące się wzdłuż ulicy.
Dzięki uprzejmości sklepu NETTO kierowcy w
tym czasie korzystać mogą bezpłatnie
z parkingu znajdującego się przy sklepie.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4996/213 o powierzchni 851 m2, użytek R-V,
– 5002/213 o powierzchni 854 m2, użytki: Ł-IV, R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3, KW GL1S/00007235/3 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 607 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4997/216 o powierzchni 215 m2, użytki: dr, Ps-IV, KW nr GL1S/00006378/0,
– 4998/213 o powierzchni 392 m2, użytki: dr, R-V, KW nr GL1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 4996/213, 4998/213, 5002/213 – MN27, nr 4997/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych
nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3),
5204/213 (KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działkach nr
4997/216 i 4998/213 wynoszą:
– dla działki nr 4996/213–130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł, droga 14.000,00 zł,
– dla działki nr 5002/213–131.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł, droga 14.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji
tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do
ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2017 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 12.09.2017 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokościach dla działki nr: 4996/213 – 6.500,00 zł, 5002/213 – 6.600,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13
i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Kingi, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4974/213 o
powierzchni 846 m2, użytki: R-IVb, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego
1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą
działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00051137/9 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4975/216 o powierzchni 364 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr,
– 4976/213 o powierzchni 393 m2, użytki: R-IVb, R-V - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu: nr 4974/213 i 4976/213 – MN27, 4975/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych
nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3),
5204/213 (KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działki nr 4974/213 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4975/216 i 4976/213 wynosi 129.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł, droga 13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji
tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do
ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2017 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 22.08.2017 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 6.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr 4974/213” 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
8ºº-16ºº, czwartek 8.00-18.-00 piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i
oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Sierpień 2017r.
Lp.

Adres lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Bankowa 23/01
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

2

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 5/1 lokal na
piętrze w budynku usługowym

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. Kościuszki 4/02 lokal
3
na parterze w budynku
mieszkalnym WMN
Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. Niedurnego nr 50D/26
lokal na piętrze w budynku
4
usługowym ograniczenie dla
działalności gospodarczej
w zakresie opieki zdrowotnej
Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 226/01
5
lokal na parterze w budynku
mieszkalnym
6

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. 1 Maja 230/01
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

7

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Szczęść Boże 62B/I/3
garaż nr 3 garaż w budynku
mieszkalnym

Pow.
lokalu
(m2)
209,04

Stawka
Wyposażenie wywoł. Wadium
w instalację (netto
(zł)
/zł/m2)

Termin
oględzin
lokalu

elektryczna,
wod.-kan.

8,00

1.500,00

11.08.2017 r.
godz. 9.30

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

10,00

1.000,00

11.08.2017 r.
godz. 10.00

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

11.08.2017 r.
godz. 11.00

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

22,00

3.000,00

11.08.2017 r.
godz. 12.00

19,75

elektryczna,
wod.-kan.

4,00

500,00

11.08.2017 r.
godz. 13.00

21,96

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

11.08.2017 r.
godz.13.30

6,00

500,00

10.08.2017 r.
godz. 13.00

5,00

500,00

10.08.2017 r.
godz. 14.00

5,00

500,00

10.08.2017 r.
godz. 15.00

+ piwnica
22,80

80,91

14,32

+ piwnica
2,42

68,27

powierzch.
do
wspólnego
użytku
10,58

17,52

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom
ul. Szafranka 10 garaż nr 01
garaż w budynku mieszkalnym
8
- ograniczenie przetargu tylko
dla mieszkańców budynku
przy ul. Szafranka 10

17,58

Ruda Śląska 9 -Nowy Bytom
ul. T. Kościuszki 4 garaż nr 1
garaż murowany w podwórzu
9
ograniczenie przetargu tylko
dla mieszkańców budynku
przy ul. T. Kościuszki 4

19,44

elektryczna
– ryczałt
10 zł (netto)
+ zużycie
wod.-kan.
– nieczynna
elektryczna
– ryczałt
0,47 zł
brutto/kWh/
zużycie
wod.-kan.
– nieczynna
elektryczna

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1
Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w
terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora
(ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do
16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 23.08.2017 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 18 sierpnia 2017 r. do
siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż z przetargu
bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu
użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w
świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745 Dział Eksploatacji MPGM TBS
Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Profilaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Usługi

PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
Ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Pancernych
z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Pancernych o powierzchni 273 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki 3693/7 o powierzchni 28
m2, KW nr GL1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW nr
GL1S/00022853/2, obręb Halemba, karta mapy 3, (działy III i IV ww.
ksiąg są wolne od wpisów).
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr:
1946/5, 1947/5, 1939/5, 1937/5, 2498/34 i 2499/34.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji
usługowej (symbol planu MNU1). Zbywana nieruchomość o kształcie
trójkąta położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona oraz porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 24.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, 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 10.08.2017 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 1.200,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 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.

Wirek, dwupokojowe, 30
m2, 75 tys., www.ANEL.pl.
Usługi dekarskie, papa termozgrze- Tel. 502-052-885.
walna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Atrakcyjne domy szeregowe: RUDA 1 – 82 m2 od
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINO270.000 zł. GODULA os. PaWE, tel. 516-516-611, 32 260-00ryż od 125 m2 cena od
33. Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol
330.000 zł. WIREK, ul. JanFinanse Sp. z o.o.
kowskiego 107 m2 od 350
Przeprowadzki tanio, dojazd gra- 000 zł. HALEMBA ul. Solidarności od 74 m2 cena od 255
tis. Tel. 605-109-517.
000 zł. Pomagamy uzyskać
hipoteczny.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, kredyt
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056. www.nieruchomoscigabriel.
pl tel. 691 523 055.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizaTanie mieszkania na WWW.LOcji. Tel. 503-574-985.
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
784-699-569.

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121532.

KUPIĘ AKCJE
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Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

C.H. DOMINO, parter

Usługi pogrzebowe

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, pilne. Tel. 502-107-384.

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Atrakcyjne oferty kawalerek,
Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, dwupokojowych, trzypokojowych
na Bykowinie, Halembie, Wirku, Kotel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
chłowicach, dobre ceny, zadzwoń
sprawdź aktualną ofertę LOKATOR,
Nieruchomości
tel. 793-017-323.
KUPIĘ MIESZKANIE W RUKUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KADZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877405. ANEL.
189.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
Sprzedam dom w Rudzie Śląsprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502skiej- Bielszowicach, cena 450 tys.
052-885.
do negocjacji, tel. 601-934-091,
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 667-588-400.
189 tys., www.ANEL.pl, tel. 502Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.
052-885.

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.

Sprzedam garaż blaszany (Ruda
Halemba, dwupokojowe, 46 m2,
115 tys., www.ANEL.pl, tel. 502- 1). Tel. 691-555-000.
052-885.
Sprzedam lub zamienię mieszkaHalemba, dom 200 m2, 339 tys., nie w Kochłowicach. Tel. 502-510460.
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,

Wynajmę lokal do remontu po byłej
Bielszowice, trzypokojowe, 53
m2, 135 tys., www.ANEL.pl. Tel. 502- kawiarence przy ul. Wolności 26. Tel.
(32) 248-44-57.
052-885.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

Zapraszamy do nowego salonu fryzjerskokosmetycznego ALEX
(dawny Duet)

Pani
Weronice Chruszczyk
emerytowanej pracownicy Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża

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

Szczere wyrazy współczucia
dla Stanisława Witały,
prezesa Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego w Rudzie Śląskiej
po śmierci

ojca
składają koleżanki i koledzy zrzeszeni w rudzkim PTTK

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi

o dokonywanie

Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom
ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 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.

opłat

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

zaległych grobów

Skup zużytych akumulatorów
i felg aluminiowych. Tel. 697-646492.

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu
oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

sukcesywnie likwidować.

TEL. 32 700-70-78
Skup samochodów na części. Tel.
697-646-492.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,60 za kg. Odstąpię zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska
– Chebzie ul. Kokotek 52. Dysponujemy dużym placem z garażem i kanałem do samochodów ciężarowych.

Praca
Studio Fryzjerskie Damian Duda
przyjmie uczniów do praktycznej
nauki zawodu ,,Zostań Mistrzem”.
Tel. 32 340-85-75, 606-804-990. Zapraszamy.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66
781-989-873.
Firma budowlana BEDAMEX
zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata,
tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32
242-24-11.
Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z doświadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej. Ruda Śląska
tel. 691-911-683.
Przyjmę fryzjerkę na staż dzielnica Wirek tel. 502-951-373.
Zatrudnię montera wod.-kan.
tel. 663-404-545.
Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego 663-404-545.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel.
607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel.
507-851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę, szkło, zegary, figurki, obrazy.
Tel. 603-280-675.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH
do 1500 € ,,na rękę”

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w dzielnicy:
Ruda, Orzegów, Nowy Bytom, Kochłowice,
Wirek, Bykowina, które zostaną oddane w
najem, na okres 3 lat pod istniejące stacje
transformatorowe.
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KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania
ludności, umożliwiający jednoczesne upamiętnienie obchodów
73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej emitować będą – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

OGŁOSZENIA | 26.07.2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1211 m2, położona w Rudzie ŚląskiejWirku przy ulicy Żwirki i Wigury, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 4391/291 o powierzchni 1071 m2, użytki: Bp, LzIV,
– 4390/291 o powierzchni 124 m2, użytki: Bp, LzIV,
KW nr GL1S/00048780/7 (działy III i IV są wolne od wpisów),
– 4393/288 o powierzchni 16 m2, użytek Bp, KW nr GL1S/00028558/6
(działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki oznaczone są symbolem MM2
– tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt – położona jest
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zespołu garaży, jest porośnięta krzewami i drzewami, występują na niej różnice wysokości terenu. Na gruncie znajdują się pozostałości po murowanym ogrodzeniu.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy
Żwirki i Wigury. W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 108.000,00 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 18.08.2017 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
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 11.08.2017 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 5.400,00 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.
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PIŁKA NOŻNA

Mecz Gwiazd za nami

Drużyna „Południa” wygrała 3:0.
Najlepsi zawodnicy Ligi Rudzkich Orlików zagrali w Meczu Gwiazd. W minioną sobotę (22.07)
piłkarze – amatorzy ligi, która skupia przeszło 400
zawodników, sprawdzili swoje siły na boisku przy
ulicy Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. Zawodników do gry nie zniechęcił nawet ponad 30-stopniowy upał. Jak co roku piłkarze zostali podzieleni na

dwa zespoły, czyli „Północ” oraz „Południe” i rozegrali mecz na pełnowymiarowym boisku. Podczas
wydarzenia nie zabrakło także gier i zabaw dla kibiców. Po pełnej emocji grze okazało się, że w Meczu
Gwiazd Ligi Rudzkich Orlików wynikiem 3:0 zwyciężyła drużyna „Poludnia”. Puchar zwycięzcom
wręczyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

ZAPASY

Andrzej Sokalski trzeci
w Bukareszcie
Andrzej Sokalski z ZKS-u Slavia Ruda Śląska
zajął trzecie miejsce w bardzo silnie obsadzonym
turnieju zapaśniczym Ion Cornianu i Ladislau Simon, który rozegrany został w dniach 2123.07.2017 r. w stolicy Rumunii – Bukareszcie.
Zawody te, były ostatnim startem kontrolnym
przed sierpniowymi mistrzostwami świata. Zawodnik wystartował w kategorii do 74 kg i biorąc
pod uwagę fakt, iż borykał się ze sporymi problemami zdrowotnymi, to zaprezentował się bardzo
dobrze, stając na najniższym stopniu podium.
Tym samym po raz kolejny Andrzej Sokalski okaZawodnik rudzkiej Slavii zdobył brązowy zał się bardzo mocnym punktem reprezentacji
medal w Rumunii. Polski.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
OGŁOSZENIE

Ulica Janasa
– deptak czy przejazd?
Trwają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji ul. Janasa.
Pełnoletni mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą opowiedzieć się za jednym z dwóch poddanych pod głosowanie wariantów zagospodarowania tego terenu. Pierwszy zakłada całkowitą przejezdność drogi,
drugi – budowę deptaka na odcinku od ul. Smołki do ul. Wolności.
Wszelkie informacje dotyczące konsultacji oraz wymaganą do głosowania ankietę można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl/janasa. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia.

Jeżeli jesteś osobą potrzebującą stałej lub
czasowej opieki pielęgnacyjnej, pielęgniarskiej, rehabilitacji lub opiekujesz się osobą
niesamodzielną, zgłoś się do projektu
realizowanego przez GSU Pomoc Górniczy
Klub Ubezpieczonych S.A.
„Opieka domowa i rehabilitacja osób
niesamodzielnych z Rudy Śląskiej
i Świętochłowic”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

I etap rekrutacji osób
zainteresowanych udziałem
w projekcie odbędzie się
od godz. 8.00 w dniu 1.08.2017 r.
do godz. 20.00 w dniu 17.08.2017 r.
Celem projektu jest:
zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
świadczonych w formie środowiskowej
dla osób niesamodzielnych

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Preferowany udział mężczyzn
korzystających z usług medycznych i kobiet
- opiekunów tych osób oraz osób
z niepełnosprawnościami.

Doﬁnansowanie projektu z UE: 1 625 853,48 PLN
*szczegółowe informacje dostępne na stronach:
www.gsupomoc.pl, www.gsu-zdrowie.pl,
www.niepelnosprawni.slaskie.pl, www.aktywizacja.org.pl,
Facebook : należy wpisać w okienku „Wyszukaj osoby, miejsca i inne” – Gsu Zdrowie oraz w Poradni GSU Zdrowie
w Rudzie Śląskiej
ul. Ks. Ludwika Tunkla 112a lub pod nr tel. (32) 724 28 78
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SALON
MEBLOWY

Honoratka

POSIADAMY MEBLE WIELU PRODUCENTÓW
MIĘDZY INNYMI
ORAZ
Kanapa STREET III LUX
wym. 197x98
pow. spania 145x197

1099,-

Cena nie obejmuje czerwonych poduszek – 30zł/szt

Stolik RECENT

369,-

wym. 110x60, wys.45

Materace
na
każdy wymiar!
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DO KAŻDEGO ZAKUPU MEBLI BON NA TAŃSZY POBYT W MILÓWCE
Świętochłowice, ul.Katowicka 30a | tel. 32 245-14-00, kom. 609-194-722
www.meblekochlik.pl

/SalonMeblowyHonoratka

Zapraszamy: pn.-pt. 10-18, sob. 9.00-13.00

