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SZPITAL MIEJSKI

Kolejne szczęśliwe rozwiązanie

Rudzcy lekarze operowali noworodka, który miał guza szyi.
– Procedura exit jest stosowaną w perinatologii procedurą, polegającą na tym, że
rodzimy dziecko z poważnymi problemami
w czasie cięcia cesarskiego, ale nie odcinamy go od pępowiny. Utrzymujemy krążenie
pępowinowe i w tym czasie neonatolodzy,

w razie potrzeby także chirurdzy dziecięcy,
wykonują procedury, które ratują tym dzieciom życie. Udaje nam się to świetnie skoordynować i jesteśmy z tego bardzo dumni.
Z powodzeniem po raz pierwszy procedurę
exit wykonaliśmy w Goduli przed rokiem.

Do tej pory przeprowadziliśmy pięć takich,
logistycznie bardzo skomplikowanych, zabiegów. Teraz mój zespół wspólnie z neonatologami pod kierownictwem prof. Janusza
Świetlińskiego ratował życie noworodka,
który miał guza szyi, uciskającego drogi
oddechowe – mówił Wojciech Cnota, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego oraz kierownik
Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa SUM w Rudzie Śląskiej.
W ośrodku w Goduli przeprowadza się
również unikatowe w skali kraju i regionu
zabiegi jeszcze w łonie matki. „Operacje
fetoskopowe” na Śląsku są wykonywane
jedynie w godulskiej placówce. – Zabiegi
te polegają na ratowaniu życia bliźniaków
w dość specyficznym powikłaniu ciąży bliźniaczej, jakim jest zespół przetoczenia,
zwany również zespołem podkradania. Jest
to zjawisko, w którym jeden bliźniak drugiemu, jeszcze w łonie matki, kolokwialnie
mówiąc, kradnie krew. Procedura fetoskopowa polega na tym, że niewielką kamerą

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
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Wysoce specjalistyczna procedura exit z sukcesem przeprowadzona została przez lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej. To kolejny tego typu skomplikowany zabieg, który wykonany został z powodzeniem przez zespół ginekologów
i neonatologów z Goduli.

Do tej pory przeprowadzono w rudzkim
szpitalu pięć tego typu zabiegów.
wchodzimy do macicy ciężarnej, włóknem
laserowym niszczymy połączenia naczyniowe, zamykamy je i przez to ten „złodziejski
proceder” się kończy. W tej chwili mamy na
koncie kilkadziesiąt wykonanych z sukcesem tego typu zabiegów. Wykonujemy ich
coraz więcej i nie są one już dla nas czymś
wyjątkowym – tłumaczy Wojciech Cnota.
Od roku Godula jest także ośrodkiem referencyjnym dla przypadków łożysk wrośniętych, które są bardzo niebezpieczne dla
matek i dzieci. – Tylko w pierwszej połowie

2019 roku zrobiliśmy dziesięć takich operacji, a to jest bardzo duża liczba. Zyskaliśmy
doświadczenie, wypracowaliśmy swoje
procedury, które działają i maksymalizują
szanse powodzenia oraz uratowania życia
pacjentek. Teraz większość przypadków łożysk wrośniętych trafia do nas, tym samym
do Rudy Śląskiej przyjeżdżają pacjentki
z całego południa kraju – podkreśla kierownik Klinicznego Oddziału Ginekologii
i Położnictwa SUM w Rudzie Śląskiej.

Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIA

HUTA POKÓJ

Być albo nie być Huty Pokój
Kryzysowa sytuacja w Hucie Pokój została zażegnana – tak przynajmniej utrzymuje zarząd Węglokoksu, właściciel zakładu.
Według informacji przekazanych przez związkowców istniała bowiem groźba, że huta zostanie zamknięta, ponieważ nie będzie z czego produkować. Pojawiły się nawet pogłoski o połączeniu zakładu z Hutą Łabędy. Władze Węglokokosu zaprzeczają temu. Natomiast w piątek wydano oświadczenie, z którego wynika, że produkcja w Hucie Pokój będzie kontynuowana.

Od kilku
tygodni
budynek
Huty Pokój
jest
oflagowany
i wiszą
na nim
transparenty.
Paweł Cyz, rzecznik prasowy Węglokoksu.
– Huta zmuszona jest wdrożyć program restrukturyzacji, którego założenia opierają
się nie tylko na poprawie rentowności
sprzedaży, zmniejszeniu kosztów, czy reorganizacji spółek, ale także na optymalizacji
posiadanego majątku nieprodukcyjnego
– dodał.
Zapewnił on także, że nigdy nie było planów połączenia rudzkiej huty z gliwicką.
– Profil działania Huty Łabędy jest odmienny, specjalizuje się ona w rynku obudów
górniczych. Huta Pokój jest z kolei zakładem znanym z profili zimnogiętych i konstrukcji, specjalizuje się w innym segmencie
rynku. Działalność Huty Pokój była i jest
prowadzona przez spółkę zarejestrowaną
w Rudzie Śląskiej i tak pozostanie – mówił.
Wydaje się jednak, że w końcu udało się
osiągnąć porozumienie i produkcja w Hucie Pokój zostanie utrzymana. – Zarządy

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na najem wymienionych
w wykazie lokali użytkowych i boksu handlowego.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane w wykazie lokale użytkowe i boks handlowy.
Ww. wykaz i warunki uczestnictwa przetargu są dostępne na stronie internetowej www.rsm.com.pl. Szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118, telefon 32 248-44-11 wew. 311.
Foto: JO

– Huta Pokój znajduje się w bardzo złej
sytuacji, tymczasem zarządu Węglokoksu
jest opieszały, jeżeli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji odnośnie zakupu wsadu. Jeżeli
do tego nie dojdzie, w ciągu kilku tygodni
widmo upadku zajrzy nam w oczy. Tym
bardziej, że już teraz została zatrzymana
praca nocnej zmiany – mówił nam w rozmowie pod koniec lipca Mariusz Latka,
przewodniczący komisji międzyzakładowej WZZ Sierpień 80 w Hucie Pokój.
– Dotychczas rozmowy z zarządem Węglokoksu kończyły się na obietnicach, a my potrzebujemy konkretów. Na razie opieramy
się na pogłoskach, które do nas trafiają. Na
przykład o upadłości Huty Pokój i połączeniu jej z Hutą Łabędy, mającej zresztą jeszcze większe problemy niż my – podkreślił.
W związku z tym związkowcy i hutnicy
we wtorek, 30 lipca pikietowali przed siedzibą Węglokoksu w Katowicach. Jak odniósł się do tego zarząd spółki? – Zadłużenie Huty Pokój sięga wraz z odsetkami
kwoty 172 mln złotych. Pogarszająca się
sytuacja rynkowa uniemożliwiła Hucie Pokój spłatę należności wynikających z dostaw wsadu do produkcji. Wierzytelności są
zabezpieczone zgodnie z obowiązującym
prawem oraz praktykami handlowymi.
Obecnie w Hucie Pokój podejmowanych
jest szereg działań mających na celu zapewnienie stabilnej i biznesowo opłacalnej
działalności, a Węglokoks S.A. wspiera te
działania w miarę swoich możliwości wyznaczonych przepisami prawa – tłumaczył

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Węglokoks oraz Huty Pokój SA przy konstruktywnym nastawieniu związków zawodowych wypracowały rozwiązanie, które
utrzymuje produkcję w spółce. Pozwoli to
nie tylko utrzymać dotychczasowe miejsca
pracy, ale również zapewnić stabilizację tej
zasłużonej dla hutnictwa spółce. (...)
Dzisiejsze rozwiązanie jest początkiem intensywnych prac nad restrukturyzacją
polegającą m.in. na odciążeniu huty z terenów nieprodukcyjnych oraz oddłużeniu
spółki i zaspokojeniu wierzytelności
Węglokoksu SA, który wraz z Hutą Łabędy
posiada 51% akcji rudzkiej spółki – zapowiedział w piątek (2.03) Paweł Cyz.
Związkowcom trudno jednak odnieść się
do tej deklaracji, bo… dotychczas nie widzieli porozumienia.
Jego papierowa wersja ma być gotowa
w tym tygodniu.

Joanna Oreł

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu nieruchomości,
własności Skarbu Państwa położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej
35, która zostanie użyczona Żłobkowi Miejskiemu „MISlAKOWO” w Rudzie
Śląskiej na cele statutowe.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wykazu nieruchomości, własności Gminy Ruda Śląska położonych w Rudzie
Śląskiej przy ul. Kościelnej 35, która zostanie użyczona Żłobkowi Miejskiemu
„MISlAKOWO” w Rudzie Śląskiej na cele statutowe.
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Zrównoważony rozwój dzięki
funduszom zewnętrznym

– W jaki sposób miasto stara się
wykorzystywać środki unijne i jak
przekłada się to na liczby?
– Od kilku lat w budżecie rezerwujemy coraz więcej pieniędzy na inwestycje, kładąc nacisk na rozwój nie
tylko całego miasta, ale również poszczególnych dzielnic. W 2017 roku
była to kwota 108,5 mln zł, a w ubiegłym prawie 134 mln zł. Gros inwestycji udało nam się zrealizować właśnie dzięki naszym staraniom o środki
zewnętrzne, w tym unijne. Dla przykładu – w ubiegłym roku pozyskaliśmy ok. 54 mln zł z funduszy na realizację rudzkich inwestycji, czyli połowa nakładów inwestycyjnych pochodziła ze środków zewnętrznych. Dzięki temu wypadamy bardzo dobrze na
tle innych miast na prawach powiatu
w województwie śląskim – 6. miejsce
na 19 miast.
– To dobry wynik, ale jest to jednak środek „stawki”.
– Rzeczywiście, ale biorąc pod
uwagę dotacje zewnętrzne jako część
wszystkich zrealizowanych dochodów, było to aż 7%, czyli co czternasta złotówka pochodziła ze środków
zewnętrznych. A to już drugi wynik,
więc mamy się czym pochwalić.
W mojej ocenie ten wynik był jednym z głównych powodów udzielenia prezydent miasta absolutorium
z wykonania budżetu za 2018 r.,
gdyż dowodzi, że miasto prowadzi
racjonalną politykę finansową i inwestycyjną.
– Jakie wobec tego w ubiegłym roku były największe inwestycje, któ-

re miasto zrealizowało z pieniędzy
zewnętrznych?
– Było ich wiele, bo wiele jest osób
zaangażowanych w ich pozyskanie,
prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie. To cały sztab ludzi pracujących
w Urzędzie Miasta, spółkach miejskich, placówkach oświatowych i innych jednostkach, takich jak MOPS
lub PUP. A wskazując przykłady, to
jednym z najciekawszych projektów
jest Stacja Biblioteka (4,11 mln zł dofinansowania w 2018 r.). Dzięki dofinansowaniu w 95% wartości zadania
udało nam się stworzyć obiekt, który
łączy swoje dotychczasowe funkcje
dworca kolejowego oraz industrialny
klimat z nowoczesnym designem.
Obecnie trwa doposażanie i aranżacja
wnętrz. Potwierdzeniem tego, że inwestycja ta była strzałem w dziesiątkę,
jest przyznane w kwietniu 2019 roku
przez generalnego konserwatora
zabytków w Warszawie wyróżnienie
w konkursie „Zabytek zadbany” w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych”. Ponadto nie sposób zapomnieć
o kolejnych uzyskanych dotacjach na
budowę trasy N-S (27,6 mln zł) oraz
termomodernizację placówek oświatowych (8,1 mln zł) – chodzi o termomodernizację SP nr 16 (Wirek), SP nr 13
(Bielszowice), SP nr 11 (Bielszowice),
MP nr 25 (Halemba), MP nr 30 (Bielszowice), MP nr 31 (Bykowina)
i MP nr 43 (Bykowina). Przy placówkach powstały instalacje fotowoltaiczne, a także nowa baza sportowa, dofinansowywana ze środków ministra
sportu przy SP nr 3 i SP nr 30 w Ru-

dzie (1,4 mln zł). Poza tym w ramach
rewitalizacji budynków rozpoczęliśmy remont budynku Muzeum
Miejskiego (1,31 mln zł), a zakończyliśmy remont rynku w Orzegowie
(2,77 mln zł), gdzie nieopodal Centrum Inicjatyw Społecznych powstała
ciekawa przestrzeń publiczna wraz
z fontanną.
– Rewitalizacja to chyba mocna
strona miasta?
– Przyznaję, że specjalizujemy się
w przywracaniu zdegradowanych terenów do życia. Byliśmy jednymi
z pierwszych miast posiadających
Gminny Program Rewitalizacji, który
daje możliwości uzyskania dodatkowego 10% dofinansowania. W ubiegłym roku nie tylko uzyskaliśmy
dofinansowanie do opracowania
GPR-u (0,08 mln zł), ale także już
skorzystaliśmy z niego, uzyskując
dodatkowe środki np. na Stację Biblioteka (0,9 mln zł) i remont rynku
w Orzegowie (0,3 mln zł). Zainwestowane środki zwróciły się już z naddatkiem.
– A jakieś przykłady?
– Ciekawą inwestycją jest przekształcenie hałdy przy ul. 1. Maja
w bezpieczną przestrzeń publiczną.
Na to w zeszłym roku pozyskaliśmy
środki w ramach projektu międzynarodowego LUMAT (0,38 mln zł) oraz
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach projektu Trakt Rudzki
(2,11 mln zł). Ten ostatni projekt jest
kluczowy dla miasta, bo łączy dzielnice i stwarza możliwość przemieszcza-

nia się pomiędzy zielonymi przestrzeniami bez użycia samochodu. W tym
samym duchu, wykorzystując fundusze
NFOŚiGW,
rozpoczęliśmy
w Orzegowie rewitalizację terenu po
dawnej koksowni (0,38 mln zł). To dopiero początek, gdyż zadanie ma być
prowadzone do 2021 roku i kosztować
będzie 21 mln zł. Wracając do rewitalizacji budynków, niezmiernie istotna
jest rozpoczęta w ubiegłym roku rewitalizacja podwórek metodą partycypacyjną. Prace obejmują 11 podwórek
i potrwają do 2020 roku. To szczególne zadanie, gdyż dokonujemy przekształcenia najbliższego otoczenia
mieszkańców, którzy stale uczestniczą
w tym procesie. Warto pochwalić się
także adaptacją lokali mieszkalnych
i użytkowych na mieszkania socjalne
(0,42 mln zł) oraz utworzeniem 5 pracowni nauki zawodu (1,5 mln zł).
Podkreślić trzeba, że żadna z rewitalizacji nie byłaby możliwa bez projektów „miękkich”, które realizują
placówki
oświatowe,
MOPS
czy RAR Inwestor. Co do projektów
„miękkich” to w zeszłym roku
tylko placówki oświatowe uzyskały aż
2,36 mln zł, realizując ponad 26 projektów.
– A nad czym teraz pracuje miasto?
– Na pewno nad termomodernizacją budynków mieszkalnych, co ma
związek także z walką z niską emisją.
Chcemy postawić na głęboką termomodernizację, gdzie oprócz ocieplenia budynku, wymieniana będzie cała
instalacja wewnętrzna wraz z wymia-

Foto: JO

Aż 7% dochodów miasta w 2018 roku to pieniądze pozyskane z funduszy zewnętrznych, głównie unijnych. Dofinansowanie
to stanowiło ponad 50% wydanych przez miasto pieniędzy na inwestycje. To sprawia, że Ruda Śląska jest jednym z liderów
pod tym względem wśród miast na prawach powiatu. Jednak najważniejsze jest to, że efekty tych działań przekładają się na
jakość życia mieszkańców, a każda z dzielnic odczuwa pozytywne zmiany. Między innymi o tym rozmawiamy z wiceprezydentem miasta, Michałem Pierończykiem.

ną pieców. Już w ubiegłym roku
dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta oraz MPGM TBS sp. z o.o.
pozyskaliśmy 0,95 mln zł. W dalszym ciągu będziemy również kontynuować adaptację lokali socjalnych,
budowę trasy N-S oraz realizację
Traktu Rudzkiego. Natomiast nową
inwestycją, na realizację której chcemy starać się o dofinansowanie unijne, jest utworzenie centrum przesiadkowego.
– W jakim kierunku Ruda Śląska
zmienia się dzięki inwestycjom już
zrealizowanym i tym, które są zaplanowane?
– Chcemy modernizować i rozwijać
miasto w sposób zrównoważony, nie
bagatelizując żadnego problemu i nie
pomijając żadnej z dzielnic. W ten
sposób wspólnymi siłami krok po kroku realizujemy Strategię Rozwoju
Miasta na lata 2014-2030, a ta wynika
ze zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców. Jesteśmy miastem policentrycznym, składającym się z 11 dzielnic, które mają się łączyć, a nie dzielić.
Myśląc o rozwoju miasta, rudzianie
wskazują na wiele potrzeb, a my staramy się odpowiadać na nie, sięgając po
środki zewnętrzne. Tak, aby Ruda Śląska była miejscem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Od jednego z naszego mieszkańców otrzymaliśmy
zgłoszenie o zwojach kabli, które jakiś czas temu
umieszczone zostały na drzewie w Kochłowicach.
– Od przeszło pół roku przy ulicy Tunkla 116 na
drzewie wisi coś takiego. Czy w naszym mieście
jest jednostka, która zajmuje się tego typu sprawami? – pyta rudzianin. Okazuje się, że owszem,
ale dotychczas problem ten nie został zgłoszony
do służb miejskich.

sudskiego w ulicę Oświęcimską muszą ustąpić pierwszeństwa. Dotychczasowy pas, który pozwalał na włączenie się do ruchu wzdłuż tej ulicy, został
wyłączony. Czy wprowadzona zmiana jest próbą, czy zmianą na stałe?
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Takie oto zdjęcie otrzymaliśmy
od jednego z mieszkańców.
– Zaznaczam, że podobne zdarzenia leżą w zakresie
działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta tylko w sytuacji, gdy powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Jednak kierując
się troską o porządek w naszym mieście i koniecznością
usuwania potencjalnych skutków zagrożeń, dyżurny
Centrum Zarządzania Kryzysowego ustalił, że kabel należy do jednej z ﬁrm, które działają na terenie aglomeracji śląskiej – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy
rudzkiego magistratu.
W związku z tym zgłoszenie zostało przekazane do
koordynatora ww. ﬁrmy, który zapewnił, że kable na
drzewie zawieszono tymczasowo. Przedtem były one
umieszczone na słupie oświetleniowym. Jednak po wypadku samochodowym, do którego doszło w tym miejscu, słup został zdemontowany (uszkodzeniu uległy
także kable). I właśnie z powodu likwidacji słupa, linie
sieciowe, które zostały już naprawione, kable tymczasowo zawieszono na drzewie. Sprawa ma wrócić do normy po postawieniu nowego słupa oświetleniowego.
Joanna Oreł

Nie wszystkim korzystającym z tego skrzyżowania nowe rozwiązanie się
podoba. Już pierwszego dnia po zmianie oznakowania pojawiły się krytyczne głosy. – Teraz na ulicy Piłsudskiego
będą już kilometrowe korki. Na uprzejmość innych kierowców nie ma co liczyć. Wcześniej można było bezkolizyjnie wyjechać i włączyć się do ruchu na
tak zwany „suwak” – pisze jedna
z mieszkanek Kochłowic. – Mieszkam
od 9 lat na ulicy Tatrzańskiej i każdego
dnia zmagam się z wyjazdem z Piłsudskiego. Jednak tak naprawdę skutki tej
zmiany i utrudnienia rozpoczną się we
wrześniu, gdy ruch będzie większy
– dodaje kolejna kochłowiczanka.
Z informacji przekazanych przez
Wydział Dróg Urzędu Miasta Ruda
Śląska wynika, że poprzednie rozwiązanie, choć umożliwiało płynne włączenie się do ruchu, zmuszało kierujących, poruszających się w stronę
ul. Wyzwolenia do dynamicznego

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

przecięcia i zmiany trzech pasów ruchu na krótkim odcinku ul. Oświęcimskiej, co doprowadzało do sytuacji
konﬂiktowych. – Wobec tego zlikwidowano pas włączenia, celem odpowiednio wczesnej segregacji pojazdów poruszających się w kierunku ul. Radoszowskiej – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Oświęcimskiej
i Józefa Piłsudskiego została wprowadzona na wniosek radnego Rady Miasta Ruda Śląska, Rafała Wypiora – dodaje.
Mieszkańcy Kochłowic na proﬁlu
społecznościowym
stowarzyszenia
„Lepsze Kochłowice, Lepsza Ruda
Śląska” pytają o przeprowadzone
w tym zakresie konsultacje. Pomysłodawca rozwiązania twierdzi, że zmiana
jest tylko próbą, a konsultacje zostały
przeprowadzone rok temu na tym właśnie proﬁlu. – Równo rok temu na tej

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

Zmianę ruchu na skrzyżowaniu w Kochłowicach wprowadzono w lipcu.
stronie ten temat był omawiany. Gdzie
Państwo wtedy byli? – pyta administrator strony, prezes stowarzyszenia i radny Rafał Wypior. Taki post rzeczywiście
ukazał się 14 maja 2018 roku, ale zainteresowało się nim tylko kilka osób,
a wśród nich wszystkie głosy w dyskusji mówiły, że zmiana nie jest konieczna. – Jadąc prawidłowo wjeżdżamy na
pas rozbiegowy i włączamy się do ruchu
praktycznie zderzak w zderzak. Często
też te osoby są wpuszczane – pisał pan
Paweł. – Korek przy dojeździe do
ul. Oświęcimskiej tworzy się tylko dlatego, że kierowcy nie znają przepisów.
W prawo można w zasadzie skręcić bez
czekania, gdyż pas – jak to ktoś nazwał

– rozbiegowy, jest niezależny od ciągu
ul. Oświęcimskiej. No, ale to trzeba patrzeć i widzieć – tłumaczył pan Mirek.
– Miasto nie prowadzi konsultacji przy
takich zmianach, gdyż nie są one wymagane. Wbrew informacjom przekazywanym na wspomnianym proﬁlu internetowym zmiana ta nie była próbą.
Wprowadzając tę, zmianę zakładano,
że będzie ona miała charakter stały
– wyjaśnia z kolei Adam Nowak.
Jak udało nam się dowiedzieć, ze
względu na liczne głosy mówiące
o utrudnieniach związanych z nowym
rozwiązaniem, Wydział Dróg UM Ruda Śląska jeszcze raz rozważy wprowadzoną zmianę.
AW
OGŁOSZENIA

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. Jarzębinowa 1/1,
ul. Opolska 4/5,
ul. Lipowa 4A/4,

Foto: AW

Kłopotliwa zmiana ruchu
Po słupie
drugiej połowie lipca w Kochłowicach w rejonie rynku wprowadzono
pozostały kable Wzmianę
organizacji ruchu. Według nowych zasad wyjeżdżający z ulicy Pił-

RATY
0%
NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz paraﬁalny)

www.kamieniar stwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

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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MOPS

Nowy wymiar integracji społecznej

MOPS otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki pozyskanym pieniądzom prowadzony będzie projekt „Nowy wymiar
Klubu Integracji Społecznej”. – Konkurs
jest elementem programu „Od wykluczenia
do aktywizacji. Program pomocy osobom
wykluczonym społecznie i zawodowo”,
w ramach którego miasta przystępują do
realizacji innowacyjnych, nietypowych projektów łączących w sobie różne elementy
z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy,
czy animacji środowiskowo-kulturalnej
– tłumaczy Krystian Morys, dyrektor rudzkiego MOPS-u. – Innowacyjność przedsięwzięcia polega na nadaniu nowej roli pomocy społecznej, która sięga po elementy
sportu, kultury, czy też kreatywnego spędzania czasu wolnego jako metody pracy
z dzieckiem i rodziną. Dostrzegamy, że do

wykluczenia społecznego może dochodzić
także poprzez ograniczony dostęp do dóbr
takich jak kultura, sport, czy wypoczynek.
Dóbr, które przestały być luksusowe, ale
należy umieć i chcieć z nich korzystać – dodaje.
W projekcie wezmą udział matki objęte
wsparciem pomocy społecznej, dzieci, seniorzy i osoby bezrobotne. – Do prowadzonych przez specjalistów warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień, kwestii
przemocy w rodzinie, czy pielęgnacji dziecka dołożyliśmy moduł nauki spędzania czasu z dzieckiem. Będziemy organizować zajęcia w różnych miejscach, w tym na Górze
Antonia, gdzie odbywać będzie się m.in.
wspólne grillowanie oraz gry sportowe.
Poza tym będą wyjścia do kina czy zoo. Naszym celem jest pokazanie, w jaki sposób
można spędzać czas z dzieckiem w oderwaniu od telefonu czy tabletu. Chcemy popra-

cować nad kształtowaniem więzi rodzica
i dziecka – wyjaśnia Rafał Szpak z rudzkiego MOPS-u.
Dla dzieci udział w projekcie oznacza
zajęcia w terenie: gry terenowe, podwórkowe, wyjścia do muzeum oraz kina. Założeniem projektu jest to, żeby młodzi nauczyli
się korzystać z miejskich stref rekreacji, takich jak np. Góra Antonia. – Z pewnością
wpłynie to pozytywnie na postrzeganie samego miejsca i mam nadzieję, ograniczy
jego niszczenie – mówi Rafał Szpak.
Przypomnijmy, że to właśnie niedawno
zrewitalizowana hałda pod nazwą „Góra
Antonia” i zamontowane tam urządzenia
służące rekreacji spotkały się z aktem wandalizmu. – Naszą – dorosłych – rolą jest to,
by przekazywać najmłodszym dobre wzorce
oraz uczyć dzieci i młodzież szanować dobro
wspólne – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, że działania MOPS-u przy-

Foto: JO

Nauka metod spędzania wolnego czasu z dzieckiem bez telefonu czy komputera, kształtowanie więzi rodzinnych, pomoc
w powrocie na rynek pracy, czy też warsztaty aktywizujące seniorów – to tylko niektóre założenia projektu, który będzie
prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na jego realizację rudzki MOPS pozyskał właśnie
60 tys. zł. Planowane działania dotyczyć będą zrewitalizowanego niedawno obszaru hałdy w dzielnicy Wirek oraz okolicznych mieszkańców. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w sierpniu i potrwa do grudnia 2019 roku.

W ramach projektu m.in. prowadzone będą zajęcia nordic walking.
czynią się do wzrostu świadomości okolicznych mieszkańców. Musimy reagować na
akty wandalizmu i nie pozostawać na nie
obojętni. Te inwestycje są realizowane za
pieniądze mieszkańców i dla mieszkańców
– dodaje prezydent miasta.
Projekt MOPS-u adresowany jest również do seniorów. – Chcemy, aby seniorzy
zaczęli odwiedzać Górę Antonia, zachęcić
mają ich do tego warsztaty z nordic walking. Zaplanowanych jest dziesięć takich
zajęć – mówi Anna Szymańska, kierownik
Klubu Integracji Społecznej.

Projekt zakłada też współpracę z osobami bezrobotnymi, dla których będą odbywały się warsztaty w Klubie Integracji
Społecznej, mające na celu określenie
ścieżki reintegracji zawodowej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
– Program łączy w sobie pracę z osobą
dorosłą nad powrotem na rynek pracy,
uczy i matkę i dziecko, jak spędzać kreatywnie czas, a także organizuje czas dzieciom i seniorom – podkreśla Krystian Morys, dyrektor MOPS-u.

IM
OGŁOSZENIE

najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach 15.05.2019 r. i 25.07.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Tymoteusz Żuk
syn Martyny i Arkadiusza
ur. 27.07 (3210 g i 56 cm)

Kamil Kędzierski
syn Justyny i Sebastiana
ur. 27.07 (2070 g i 53 cm)

Hanna Szkoła
córka Dagmary i Damiana
ur. 26.07 (3110 g i 52 cm)

Filip Bańka
syn Karoliny i Rafała
ur. 27.07 (3884 g i 58 cm)

Aleksandra Spirewska
córka Katarzyny i Łukasza
ur. 26.07 (3190 g i 56 cm)

Julia Holewa
córka Katarzyny i Roberta
ur. 27.07 (3700 g i 55 cm)

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1309/38 o powierzchni
999 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. działka nr 1309/38 stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068) obiekty budowlane powinny
być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej.

Kinga Czajor
córka Roksany i Dawida
ur. 27.07 (2680 g i 52 cm)

Ksawery Sokołowski
syn Adriany i Pawła
ur. 27.07 (2555 g i 50 cm)

Ignacy Tyszkowski
syn Mileny i Tadeusza
ur. 24.07 (2850 g i 54 cm)

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 99.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Pola Skalska
córka Justyny i Rafała
ur. 26.07 (3120 g i 50 cm)
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

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 5.09.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł, z dopiskiem
„wadium – ul. Gęsia” 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.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
na terenie Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu,
zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi
o powierzchni 18m2(*) każdy:

Sierpień/2019 r.

Lp.

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Piastowska 31/02
lokal na parterze
w budynku
mieszkalnym

2.

3.

Ruda Śląska
– Wirek
ul. Sienkiewicza 1A/3
lokal na parterze
w budynku usługowym
Ruda Śląska
– Kochłowice
ul. Kamienna 31/01
lokal na parterze
w budynku
mieszkalnym

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

96,70

elektryczna,
wod.-kan.

Stawka
wywoł.
(netto/
zł/m2)

Wadium Termin oględzin
(zł)
lokalu

1. położonymi na działce stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze
geodezyjnym 3.1-2523/44, w rejonie ulicy Lwa Tołstoja, w dzielnicy Nowy Bytom,
2. położonymi na działce stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze
geodezyjnym 6.1-1689/31, w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego-Adolfa Kempnego,
w dzielnicy Wirek
organizowany w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

29,73

pow.
wspólnego
użytku
+

8,58

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

7,00

11,00

1.000,00

1.000,00

21.08.2019 r.
godz. 10.00

21.08.2019 r.
godz. 11.00

Garaże

Termin
przetargu

1

Nowy Bytom – ulica Tołstoja,
garaże o numerach:
14, 22, 43, 48,
56, 59, 61, 70, 73

28.08.2019 r.
godz. 10.00

3,00

500,00

21.08.2019 r.
godz. 11.00-11.30

Wirek
28.08.2019 r.
– ulica Słowackiego-Kempnego,
godz. 10.00
garaż numer 224

4,00

500,00

21.08.2019 r.
godz. 12.00

2
48,60

elektryczna,
wod.kan., c.o.

8,00

1.000,00

21.08.2019 r.
godz. 12.00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.

Stawka
Wadium
wywoławcza
(zł)
2
(netto/zł/m )

Lp.

Termin oględzin
lokalu/garażu

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej
w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3 m2.
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 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).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 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 23 sierpnia 2019 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 28.08.2019 r. poz.
nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem
na konto bankowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 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 24.07.2019 r. na garaż nr ….).

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 23 sierpnia
2019 r. do godz. 14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda
Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń. Prezydent
Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez
podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego/garażu na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się
ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego/garażu 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: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka – tel.
32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.

Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
•
być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,
•
nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,
•
złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych
względem Miasta Ruda Śląska,
•
dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218,
41-710 Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświadczenie w terminie: do dnia 23.08.2019 r.,
•
udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,
•
złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem,
nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód
rejestracyjny przedłożyli.
W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie
(wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte
na czas oznaczony do 9 lat.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242 01 33 w. 744.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL –
specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt.
Tel. 691-523-055.
Kupię bezpośrednio kamienice całość
lub udziały. Tel. 887-877-189.
Sprzedam kawalerkę w Rudzie 1, 68 tys.
Tel. 57 393-55-58.

Motoryzacja

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.

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

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

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel. 512-549-097.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje
c.o. Tel. 784-699-569.
SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie –
Ruda Śląska Czarny Las Kokota 5, tel. 735292-640 sklep-kominy.eu.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.
Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780-183.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Objazdowa 3/28,
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
(II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulicy Dobrej Nadziei – Rudzka,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i istniejące garaże, w rejonie ulicy Dobrej
Nadziei – Rudzka.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej położonej w rejonie ulicy
Studziennej, która zostanie oddana w najem
na okres 3 lat z przeznaczeniem pod
przepompownię ścieków.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta, wykazów dotyczących części nieruchomości,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym
na podstawie:
• umów najmu gruntu pod garażami położonymi przy
ul. Jana Furgoła, Bankowej 24, Żwirki i Wigury, Floriana zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
• umowy najmu garażu położonego przy ul. Solidarności zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
• umowy najmu pomieszczeń piwnicznych położonych przy ul. Solidarności 7 zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
• umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego
przy ul. Bujoczka 12 zawartej na czas nieoznaczony.

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

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca
Opiekun/ka seniorów w Niemczech.
Legalnie, zarób do 1900 € za 45 dni +
200 € za referencje! Zadzwoń! Tel. 506288-940.

Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie.Tel.
519-639-121.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 785081-977.

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32
242-26-27.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dwupokojowe, 42 m2, 129 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Zatrudnimy ślusarzy, spawaczy i pracowników do obróbki skrawaniem oraz osoby
niewykwalifikowanych do przyuczenia w zawodzie. Telefon do kontaktu 697-881-111.
Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie do
pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr
tel. 691-911-683.
Zatrudnię kucharza na pełny etat. Praca
Ruda Śląska, Katowice. Tel. 668-447-128.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni majstra na
budowę jak i elektryka samodzielnego. Tel.
604-908-300.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 490 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Różne

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

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

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

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

Panu Bogdanowi Psiukowi
pracownikowi Administracji Nr 3
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Tour de Pologne

Kolarze przejechali przez Rudę Śląską

Jeden z największych światowych wyścigów kolarskich Tour de Pologne przejechał przez Rudę Śląską. Peleton
można było podziwiać na ulicach Kochłowic i Halemby. Ruda Śląska znalazła się na trasie III etapu wyścigu,
który prowadził od Stadionu Śląskiego do Zabrza. Kolarze przejechali około godz. 15.20 ulicami Radoszowską,
Oświęcimską, Kochłowicką, Kłodnicką i 1 Maja w kierunku Mikołowa.
W ramach III etapu wyścigu kolarze wystartowali sprzed Stadionu Śląskiego
w Chorzowie, następnie wjechali do Rudy
Śląskiej od strony Chorzowa-Batorego ulicą Radoszowską. W rejonie kochłowickiego rynku wjechali w ul. Oświęcimską,
a następnie w Kochłowicką. Jadąc dalej,
przejechali ul. Kłodnicką i na rondzie przy
kościele wjechali w ul. 1 Maja w kierunku
Mikołowa. Po opuszczeniu Rudy Śląskiej
wyścig skierował się w stronę Orzesza,
Żor, Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Knurowa
i Zabrza, gdzie na kolarzy czekały cztery
pętle o długości 6,2 km, kończące ten etap.
Warto dodać, że 76. Tour de Pologne
wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim świętuje stulecie polskiego olimpizmu, a także nawiązuje do stulecia Powstań
Śląskich. Dlatego też aż cztery z siedmiu
etapów tegorocznego wyścigu odbywają się
na terenie województwa śląskiego. W ramach tych odcinków drugiego dnia peleton
pokonał trasę z Tarnowskich Gór do Katowic. Trzeci etap rozpoczął się na Stadionie
Śląskim, gdzie ustawiona została Premia
Specjalna 100-lecia Powstań Śląskich, a cały etap czwarty Jaworzno – Śląskie, Kocierz
odbył się pod hasłem 100-lecia Powstań
Śląskich. Na Śląsku kolarze pojawili się

także podczas piątego etapu, którego meta
mieściła się w Bielsku-Białej.
Chociaż w Rudzie Śląskiej odbyło się
bez wypadków to trzeci etap wyścigu okazał się tragiczny. Po około 30 km od startu
zaczął padać rzęsisty deszcz i przez to na
trasie w Czerwionce-Leszczynach poważnemu wypadkowi uległ 22-letni kolarz
Bjorg Lambrecht. Belg przewrócił się
i uderzył głową w betonowy przepust. Natychmiast udzielono mu pomocy, jednak
stan zawodnika był bardzo poważny. Został on przekazany zespołowi reanimacyjnemu w szpitalu w Rybniku. Niestety ko-

larz zmarł. Nieznane są jeszcze przyczyny
wypadku. Według organizatorów miejsce,
w którym doszło do zdarzenia, nie było
trudnym technicznie, ani niebezpiecznym
odcinkiem trasy. Ze względu na tragedię
na mecie trzeciego etapu odwołano ceremonię dekoracji zwycięzcy i liderów poszczególnych klasyfikacji. – Kolarstwo to
sport, w którym podejmuje się nieraz ryzyko. Chociaż to nie był moment, w którym
jechało się 100 km/h, tylko prosta, szeroka
droga – skomentował Czesław Lang, dyrektor wyścigu.
AL
Foto: UM Ruda Ślaska
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BIEGI

OGŁOSZENIE

Znowu pobiegli z wiewiórką
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

1.

Ruda Śląska
– Wirek
ul. Kokota 3/17

44,00 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,87 zł/m2

4,87 zł/m2

700 zł

19.08.2019 r.
godz. 11.30

2

Stawka
Termin oględzin
Wadium
wywoławcza
lokalu

700 zł

19.08.2019 r.
godz. 10.45
Z wiewiórką za każdym razem biegają starsi i młodsi.

2.

Ruda Śląska
– Wirek
ul. Dąbrowskiego
21B/2

45,14 m2
(2 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

3.

Ruda Śląska
– Orzegów
ul. Bytomska 26/10

49,04 m
(2 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,87 zł/m2

700 zł

19.08.2019 r.
godz. 13.00

4.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Wesoła 5/6

41,38 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,58 zł/m2

700 zł

19.08.2019 r.
godz. 14.15

4,58 zł/m2

700 zł

19.08.2019 r.
godz. 14.30

4,58 zł/m2

700 zł

19.08.2019 r.
godz. 14.30

2

2

5.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Górnicza 3/2

67,79 m2
(3 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

6.

Ruda Śląska
– Ruda
ul. Górnicza 3/11

37,50 m
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

2

W sierpniowym biegu wzięło udział przeszło 300 biegaczy i miłośników nordic walking.

Ponad 300 osób wzięło udział w sobotnim (3.08)
Biegu Wiewiórki. Sportową rywalizację jak zawsze
rozpoczęły dzieci, które miały do pokonania 1 km. Na
starszych czekała pętla o długości 4,2 km. Bieg Wiewiórki w halembskim lesie odbył się już po raz szósty
w tym roku, a biegacze i miłośnicy nordic walking
swoją sprawność ﬁzyczną będą mieli okazję sprawdzić
jeszcze we wrześniu, październiku i listopadzie.
– Ten bieg przede wszystkim ma uczyć aktywnych
postaw i pokazać, jak można sportowo i zdrowo spędzać wolny czas, a przy okazji wspaniale się bawić.

Bardzo cieszymy się, że z wiewiórką za każdym razem
biegają całe rodziny. To wspaniała okazja, żeby na
chwilę oderwać się od codzienności i spędzić czas na
powietrzu – podkreśla Aleksandra Poloczek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Tradycyjnie już bieg rozpoczął się i kończył na
bieżni Szkoły Podstawowej nr 15 Sportowej. W trakcie zmagań uczestnicy pokonali pętlę o długości
4,2 km (do pięciu razy), która przebiegała przez halembski las. Z kolei dzieci, które nie przekroczyły
jeszcze piętnastego roku życia, mogły sprawdzić swoje siły na dystansie 1000 m. – Każdy z biegaczy oraz
uczestników marszu nordic walking sam decyduje, ile
okrążeń chce pokonać. Nie ma żadnego przymusu
– informuje Aleksandra Poloczek.
Zgłoszenia do biegu prowadzone są internetowo
przez specjalny formularz znajdujący się na stronie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Wysokość wpisowego na bieg i nordic walking
wynosi 15 zł dla dorosłych i 5 zł dla dzieci. W przypadku zapisów w biurze zawodów w dniu biegu opłata
wynosi 25 zł (osoby dorosłe) i 10 zł (dzieci). W tym
roku biegi odbędą się jeszcze: 7.09, 12.10 i 9.11.

PIŁKA NOŻNA

Wygrana Slavii w I rundzie
Piłkarze rudzkiej Slavii mają powód do radości.
W pierwszej rundzie Pucharu Polski podokręgu Katowice zawodnicy pokonali swoich rywali wynikiem 4:0.
Bramki w sobotnim (3.08) meczu z MKS-em Siemianowiczanką kolejno zdobyli: Jacek Wujec (rzut karny),
Jonatan Strzempek (dwa razy) i ponownie Jacek Wujec.
Wyniki I rundy Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Katowice: UKS Szopienice – Wyzwolenie

Chorzów 3:0 walkower (goście wycofali się z rozgrywek); MKS Siemianowiczanka I – Slavia Ruda Śląska
0:4 (0:0); UKS Ruch Chorzów – Wawel Wirek 2:2
(1:0), karne: 5:4; Grunwald Ruda Śląska – Podlesianka Katowice 0:2 (0:1); Józefka Chorzów – AKS Mikołów 3:0 walkower (goście wycofali się z rozgrywek); Urania Ruda Śląska – Śląsk Świętochłowice
1:7 (1:3).

TENIS

Zagrali w debla

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.,
pokój nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia
23 sierpnia 2019 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 do dnia 26 sierpnia 2019 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

W sobotę
miłośnicy
tenisa
zagrali
w deble
dobierane.
Kolejny turniej debli dobieranych odbył się na kortach Slavii. W sobotę (3.08) frekwencja dopisała,
a oprócz niej piękna pogoda. W turnieju wzięło udział
32 zawodników. Tym razem najlepsza okazała się para

Karol Jastrzębski i Rafał Lenart, która pokonała po zaciętym pojedynku parę Piotr Gałecki i Jarosław Kochanek. W turnieju „pocieszenia” najlepsi okazali się
Beata Świątek oraz Marek Iwański.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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