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MPGM TBS SP. Z O.O.

Kolejne podwórka nabierają blasku
Trwa rewitalizacja podwórek w Rudzie Śląskiej. Dzięki projektowi realizowanemu na zlecenie Miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. drugie życie odzyskało dotychczas sześć podwórek, w tym dwa oddano do użytku w lipcu. Natomiast teraz rozpoczynają się prace na kolejnych dwóch podwórkach – w Wirku i w Nowym
Bytomiu. Jednak nie jest to jedynie rewitalizacja podwórek, bo jednym z celów projektu jest także to, żeby zachęcić mieszkańców do działania na rzecz wspólnego dobra i przekonać ich, że warto dbać o najbliższe otoczenie.

Podwórko przy ul. Dąbrowskiego 7-9-11 jest prawdziwym rajem
dla najmłodszych, jeżeli chodzi o powstały tam plac zabaw.

Stałe elementy zrewitalizowanych podwórek
to miejsca do wypoczynku i zieleń.

Taki zresztą cel jest od samego początku, bo przypomnijmy, że już
w 2014 roku rozpoczęły się konsultacje z rudzianami odnośnie tego,
na których podwórkach przydałaby się rewitalizacja i w jaki sposób można nadać nowe oblicze tym najbardziej zaniedbanym i opuszczonym miejscom. W ten sposób spośród ok. 100 przestrzeni wytypowanych przez zarządcę, czyli MPGM TBS Sp. z o.o., wybrano 11 podwórek. Dotychczas
w 2018 roku zakończono rewitalizację podwórek przy ul. Krasińskiego
20, 22, 22a, u zbiegu ul. Tuwima/Sienkiewicza/Odrodzenia oraz przy
ul. Podgórze 5-15. Natomiast w marcu tego roku oddano do użytku podwórko przy ul. Sobieskiego. Z kolei w lipcu br. zakończyły się prace
na podwórkach przy ul. Dąbrowskiego 7-9-11 w Wirku oraz u zbiegu
ul. Hlonda, Bytomskiej i Grunwaldzkiej w Orzegowie. Na tym jednak nie
koniec, bo MPGM TBS Sp z o.o. właśnie rozpoczęło prace przy ul. Niedurnego 28 oraz ul. Kałusa 18-28/Strażackiej 12. Tym samym do realizacji
na przyszły rok pozostaną przestrzenie przy ul. Sienkiewicza 11,13-13A13B oraz przy ul. Matejki 2-12 i u zbiegu ul. Matejki 7-9/Górniczej/Wesołej. – Miasto przy pomocy mieszkańców wybrało tak naprawdę te najtrudniejsze miejsca, gdzie nakład pracy musiał być jak największy. Tak rozpoczęła się rewitalizacja najbardziej zdegradowanych miejsc, a zarazem
takich, gdzie społeczność wymaga aktywizacji. Projekt ten działa więc
dwutorowo - z jednej strony zmieniamy otoczenie, ale z drugiej strony
także podejście mieszkańców do wspólnego dobra – mówi Bogusław
Waćko, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z o.o. Warto dodać, że „społeczna” część działań rewitalizacyjnych realizowana jest także w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na
podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Zakłada on aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców
rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych podwórek.
Jak działa to w praktyce? Mieszkańcy mieli okazję wziąć nie tylko
udział w konsultacjach, ale także już po powstaniu nowego podwórka,
mają realny wpływ na to, co na nim się dzieje. – Na przykład zapraszamy
mieszkańców do tego, żeby pomagali przy nasadzeniach roślinności,
czy drobnych pracach wykończeniowych. Oczywiście jest to działanie zupełnie dobrowolnie. Jednak trzeba powiedzieć, że mieszkańcy niektórych
podwórek są bardzo zaangażowani. Szczególnie dotyczy to podwórka przy

ul. Sobieskiego w Rudzkiej Kuźnicy – podkreśla Beata Wojtaniec, kierownik Działu Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., która odpowiada za udział
mieszkańców w projekcie rewitalizacji. – Odpowiadamy także na głosy
mieszkańców. Tak było m.in. w przypadku podwórka przy ul. Podgórze
5-15 na osiedlu Kaufhaus. Tamtejsza młodzież dopytywała nas, czy w ramach prac może powstać stół do tenisa stołowego i tak też się stało – dodaje Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM TBS Sp. z o.o.
Już teraz widać także zainteresowanie mieszkańców podwórkami, które
obecnie powstają. Na terenach przy ul. Niedurnego 28 oraz Kałusa
ul. 18-28/Strażackiej 12 rozpoczęły się niedawno roboty ziemne (głównie
kanalizacyjne i elektryczne). Po utworzeniu infrastruktury podziemnej,
rozpocznie się proces zagospodarowania terenu. – Powstaną m.in. alejki,
chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe, a co najważniejsze – elementy
małej architektury – ławeczki, stoliczki piknikowe, a także plac zabaw oraz
zieleń, która jest dopełnieniem całości – wylicza Malwina Hoffmann, inspektor nadzoru i koordynator projektu z ramienia MPGM TBS Sp. z o.o.
– W tym miejscu chcielibyśmy zaapelować do mieszkańców, aby zadbać
o to, co powstaje, bo niestety mieliśmy przypadki kradzieży roślinności.
Kolejne nasadzenia odbędą się we wrześniu i liczymy na wsparcie mieszkańców, by odnowić te miejsa – dodaje Beata Wojtaniec. – Dla nas jako
zarządcy jest niezwykle ważne właśnie to, aby mieszkańcy zaczęli utożsamiać się z podwórkami, tak jak kiedyś to bywało. To powstaje przecież dla
nich, im ma służyć i chcemy, by to właśnie mieszkańcy dbali o te miejsca.
My staramy się wszelkimi sposobami do tego zachęcić – zaznacza Zoﬁa
Skowrońska, dyrektor pionu eksploatacji w MPGM TBS Sp. z o.o.
Mieszkańców dodatkowo może zmobilizować to, że naprawdę mogą
pochwalić się podwórkami, które rewitalizowane są przez Miasto
oraz MPGM TBS Sp. z o.o. Podwórko przy ul. Tuwima, Sienkiewicza
i Odrodzenia w Wirku zostało bowiem nominowane do tytułu Najlepszej
Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2019 (na 33 zgłoszone
przestrzenie z regionu).
Realizacja projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów
na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” ma w sumie kosztować ok. 7,5 mln zł, z czego Miastu udało się uzyskać doﬁnansowanie
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 4 mln zł.

W lipcu zakończono m.in. rewitalizację podwórka u zbiegu
ul. Hlonda, Bytomskiej i Grunwaldzkiej w Orzegowie.

Rozpoczęto m.in. renowację podwórka
przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu.

Roboty ziemne prowadzone są także na podwórku
przy ul. Kałusa 18-28/Strażackiej 12 w Wirku.

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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ORZEGÓW

HALEMBA

Regularna praca, doświadczenie, cierpliwość i przede wszystkim dużo wolnego czasu, bo pszczelarstwo nie jest pasją
na kilka miesięcy, lecz nieustannym zajęciem przez cały rok. Powoli kończy się czas kwitnienia, a więc i sezon na pszczoły. Dla
rudzkich pszczelarzy była to okazja do podsumowania, które odbyło się podczas sobotniego (24.08) spotkania w Halembie.

W miniony weekend świętowali działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
„Irys” w Rudzie Śląskiej-Wirku. W tym roku ogród obchodzi bowiem już 85-lecie
istnienia.

– To był jeden z najlepszych sezonów
od kilku lat. A to dlatego, że wiosna
przyszła dosyć wcześnie, a więc rośliny
szybciej kwitnęły. Najpierw mieliśmy
akację i lipę, teraz nawłoć – to są trzy
główne pożytki pszczele w naszym mieście. Sezon zakończymy po ostatnim
miodobraniu, ale nie oznacza to końca
pracy – podkreśla Janusz Przybyłko,
skarbnik Regionalnego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Rudzie Śląskiej.
Pszczelarze wkrótce będą musieli
przygotować się bowiem do sezonu zimowego. – Chodzi o zakarmianie syropem cukrowym, a później pilnowanie, żeby nikt, ani nic nie zakłócało
spokoju pszczołom. Trzeba także dbać
o niską wilgotność w ulu oraz odpowiednią temperaturę. Dlatego, że jeżeli pszczoła matka się przeziębi, cała
rodzina może wyginąć – wyjaśnia
Przybyłko.
Dodajmy, że w Rudzie Śląskiej jest
ok. 50 pszczelarzy zrzeszonych
w dwóch kołach i ok. 20 niezrzeszonych. Część nich spotkała się w sobo-

Obecnie na terenie „Irysa” znajdują
się 332 ogródki działkowe, których
własność w wielu przypadkach przechodzi z pokolenia na pokolenie. – Jeden z naszych działkowców – pan Jerzy
Nych – jest działkowcem z najdłuższym
stażem. Ogród działkowy jest w posiadaniu jego rodziny od 1948 roku – mówi Sławomir Barwiak, prezes
ROD „Irys”.
Sobotnie świętowanie rozpoczęto od
mszy polowej w intencji odebranych
łask, tegorocznych plonów oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
dla działkowiczów, a także ich rodzin.
Msza z okazji jubileuszu Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Irys” w Rudzie
Śląskiej odprawiona została przez
ks. Tomasza Tesarczyka.
Po niej zorganizowano mnóstwo
atrakcji dla najmłodszych. Liczne konkursy i zabawy z nagrodami były okazją do świetnej zabawy. Natomiast dla
dorosłych przygotowano m.in. bezpłatne konsultacje medyczne. Zaś o muzyczną stronę spotkania zadbał rudzki
zespół Arkadia Band. Miłą niespodzianką dla działkowców było wręczenie pucharu z okazji jubileuszu przez

tę, by porozmawiać o tym, jak minął
sezon oraz wymienić się nowymi doświadczeniami. I choć Jerzy Przybyło
podkreśla, że z racji tego, iż pszczelarstwo jest zajęciem czasochłonnym
i bardziej garną się do niego osoby,
które są na emeryturze lub rencie, to
nie brakuje ludzi młodszych. – Ja sam
zająłem się pszczelarstwem już 30 lat
temu. Zacząłem się tym interesować,
ponieważ mój teść był pszczelarzem
i potrzebował następcy. Na początku

nawet bałem się podchodzić do
pszczół, ale gdy teść zmarł, stwierdziłem, że spróbuje zainteresować się tym
zajęciem – mówi Jerzy Przybyłko.
– Dlatego cieszy mnie to, że można
spotkać młodych ludzi, którzy próbują
tego zajęcia. W ubiegłym roku przez
cały sezon uczyłem młodego człowieka
tego, jak wygląda pszczelarstwo
w praktyce. Dziś on sam prowadzi
ok. 40 uli – podsumowuje.

Joanna Oreł

ORZEGÓW

Orzegowskie świętowanie

OGŁOSZENIA

Rok 2019 Towarzystwo Miłośników Orzegowa ogłosiło Rokiem Rzemiosła. W tej właśnie formie postanowiono uczcić pamięć i nawiązać do tradycji rzemiosła orzegowskiego.
Również z tej okazji Towarzystwo
Miłośników Orzegowa zorganizuje
we wrześniu wystawę poświęconą historii rzemiosła orzegowskiego. – Z tej okazji zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc w pozyskaniu materiałów fotograficznych. Być może w Waszych rodzinnych archiwach znajdują się jakieś
perełki – mówi Skrzypczyk-Sikora.
Orzegowski festyn odbędzie się
w najbliższą sobotę. Wystąpią m.in. artyści związani z tą dzielnicą. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieciaków.

AW

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące w rej. ul. Ogrodowej.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
Foto: arch.

Warto z tej okazji wspomnieć, że
w dwudziestoleciu międzywojennym
działało na Orzegowie czterdzieści zakładów rzemieślniczych. – W nawiązaniu do tej chlubnej tradycji i w celu pochwalenia się dzisiejszym dorobkiem
orzegowskich rzemieślników, Towarzystwo Miłośników Orzegowa organizuje
na nowym ryneczku Wielki Festyn Rzemieślników, połączony z prezentacją
firm reprezentujących tą szeroką pojętą
branżę – mówi Iwona Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzystwa Miłośników
Orzegowa.

Foto: ROD „Irys”

Spotkanie w Halembie było okazją do wymiany doświadczeń.

przedstawiciela Okręgu Śląskiego PZD
i jednocześnie kierownika delegatury
rejonowej w Rudzie Śląskiej Józefa
Nawoja na ręce prezesa ROD „Irys”
Sławomira Barwiaka. 
AW

Foto: Piotr Gruchel

Foto: Jerzy Przybyłko

Działkowcy świętowali

Foto: Jerzy Przybyłko

Pszczelarze zakończyli sezon

Festyn odbędzie się na rynku.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych, które zostaną
oddane w najem w trybie przetargów ustnych nieograniczonych
w okresie Święta Wszystkich Świętych tj. od 26.10.2019 do 04.11.2019 r.
z przeznaczeniem na prowadzenie handlu w rejonie cmentarzy przy
ul. Porębskiej, 1 Maja (Czarny Las), 11 Listopada.
reklama
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

41 –700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12,
http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Telefony: Centrala 32 248-24-11, tel./fax 32 248-43-22 wew. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
PKO BP SA I/O Gliwice 43 –1020 –2401 –0000 –0302 –0039 –3751

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
udziału wynoszącego ½ część w nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy

Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
jest udział wynoszący ½ część w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, użytek Ps-IV, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4. 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. z póź. zm., przedmiotowa
nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol
planu UK1).
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Cegielnianej, posiada nieregularny kształt; grunt jest porośnięty drzewami i krzewami; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Cegielnianej. Do udziału w przetargu uprawnionymi są właściciele
działek nr: 3258/194, 3262/192 i 3762/201, dla których działka
nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 37.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.10.2019 r. o godz. 12.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia
26.09.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cegielnianej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo
do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63
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Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rozstrzygnięcie
Jubileuszowego
Konkursu
Spółdzielczego
W związku tak pięknym jubileuszem Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej jakim jest 60-lecie jej istnienia w czerwcu br. ogłosiliśmy Jubileuszowy Konkurs Spółdzielczy” oraz Krzyżówkę
Spółdzielczą Jubileuszową”.
Bardzo się cieszymy, że tak wielu Czytelników przysłało kartki
z rozwiązaniami.
W dniu 21.08.2019 r. komisja RSM przystąpiła do losowania
zwycięzców konkursu oraz krzyżówki.
Hasło krzyżówki – sentencja Heraklita z Efezu – brzmiało:
„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie”.
Nagrody – sprzęt AGD – wylosowali:
Pan Bronisław H. z Rudy, Pani Irena T. z Kochłowic, Pan Zygmunt Sz. z Rudy.
Rozwiązanie konkursu jest następujące: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B,
7A, 8B, 9A, 10C.
Nagrody – sprzęt AGD – wylosowały: Pani Hanna K z Rudy,
Pani Patrycja Sz. z Rudy, Pani Teresa S. z Halemby.
Bardzo się cieszymy, że tak wielu Czytelników przysłało kartki
z rozwiązaniami. Dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowali się naszą krzyżówką i naszym konkursem, zaś zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie lub kolejnej krzyżówce.
Nagrody dla zwycięzców są do odbioru w Dziale Organizacji
i Samorządu w budynku Dyrekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1 przy
ul. Magazynowej 12, pokój nr 214, codziennie w godz. od 9.00 do
12,.00. Jeżeli zwycięzca konkursu nie może przybyć do Spółdzielni
prosimy o zawiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody prześlemy
pocztą. Podajemy nr telefonu – 32 248-24-11 (wew. 239).

MAKSYMA NA SIERPIEŃ 2019
„Masz jedno życie, uczyń je wspaniałym”
Jerzy Gąsiorek

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynku przy
ul. Maksymiliana Chroboka 32-34 w zasobach
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków
Zamówienia można odebrać od dnia 28.08.2019 r. do dnia
04.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul.
Magazynowa 12.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść
wadium przetargowe w kwocie: 40.000,- PLN/budynek.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się
datę wpływu środków na konto zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez
podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami
jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/,
wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00, który udziela szczegółowych informacji.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do
zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności wymienionych w wykazie mieszkań.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu i szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

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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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic 1 Maja i Radosnej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1371 m2, położona w Rudzie ŚląskiejWirku u zbiegu ulic 1 Maja i Radosnej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki obręb Nowa Wieś, karta
mapy 1, użytek Bp, oznaczone numerami geodezyjnymi: 2427/253 o powierzchni 685 m², KW nr GL1S/00003129/9,
2426/253 o powierzchni 686 m², KW nr GL1S/0001703/3 (działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów).
Do udziału w przetargu uprawnione są osoby, które są aktualnymi (byłymi) właścicielami (współwłaścicielami) lub użytkownikami (współużytkownikami) wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub usługowymi, położonych w liniach rozgraniczających trasy NS na odcinku od węzła
autostrady do ul. Kokota i zostały pozbawione swojego prawa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
nr 4/2017 z dnia 24.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka trasy N-S
od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie
Śląskiej.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (symbol planu 9MNUI) oraz fragmentarycznie teren
drogi publicznej klasy zbiorczej (symbol planu 3KZ1/4).
Zbywana nieruchomość, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów kolejowych, jest porośnięta trawą, drzewami i krzewami.
Dojazd do zbywanej nieruchomości będzie się odbywać z drogi publicznej ulicy Radosnej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 200.000,00 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 02.10.2019 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 25.09.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 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.

| Polecamy
Manula Kalicka

Jej drugie życie

Maria hrabina Łęska i profesor Leon
Rosenblatt, znany historyk sztuki, po dramatycznej ucieczce z okupowanej Polski znaleźli
się w Londynie. On został szefem zespołu zajmującego się poszukiwaniami zrabowanych
przez hitlerowców polskich dzieł sztuki, ona
współpracuje z angielskim wywiadem. Zbliża
się koniec 1944 roku. Hrabina otrzymuje nieoczekiwaną propozycję udziału w niebezpiecznej tajnej misji na terenie Niemiec. Trzeba odzyskać pewne dokumenty, których ujawnienie
naraziłoby na szwank Koronę brytyjską. Bohaterowie wyruszają do ogarniętej wojennym zamętem Europy. Na miejscu przekonują się, że
w zamku Waldstein w pokrytej śniegiem Bawarii toczy się wielka gra…
Książka – jak zwykle u Manuli Kalickiej – trzyma
w napięciu od pierwszej do ostatniej strony.

Wanda Żółcińska

Amanda Brooke

Kiedy wszyscy cię zawiodą, kiedy masz dość i nie
chcesz już dłużej słuchać złotych recept na życie, pomyśl o zmianie.
Na co dzień zagryza zęby, żeby wytrzymać w skrajnie toksycznej pracy. Chce być bohaterska i pomocna,
gdy w rodzinie dzieje się coś złego. Jednak nadchodzi
moment, gdy musi pomyśleć o sobie. Nie chce być już
miłą i użyteczną samotną kobietą, która zawsze ma
czas dla innych. To historia kobiety, która postanawia
wziąć ślub sama ze sobą. I odtąd żyć długo i szczęśliwie. Wkracza na trudną ścieżkę, która ją samą zaskoczy.
Wanda Żółcińska – dziennikarka specjalizująca się
w tematyce biznesowej i technologicznej. Absolwentka italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbia, gdy dni wypełniają jej pisanie, czytanie, spacery
z psem i rozmowy z synami. Jej pierwsza powieść
– „Najdroższa” – ukazała się w 2015 roku.

Wzruszająca opowieść o przyjaźni, miłości i poświęceniu.
Trzy najlepsze przyjaciółki, jeden tragiczny wypadek.
Lucy czeka na nowe serce, odkąd tylko pamięta. Ale
telefon z informacją, że znalazł się dla niej dawca, będzie słodko-gorzkim sukcesem, ponieważ by Lucy mogła żyć, ktoś inny musi umrzeć.
Julia, Helen i Phoebe przyjaźnią się od lat. Wspólnie
przetrwały wiele ciężkich doświadczeń: nieplanowaną
ciążę Helen, nagłą śmierć matki Phoebe, a teraz także rozpaczliwe próby Julii poczęcia dziecka razem ze
znacznie młodszym mężem. Jednak każda z nich skrywa
też wiele sekretów, które zaczynają wychodzić na jaw,
gdy ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.
Za sprawą jednego tragicznego wypadku losy tych
czterech kobiet zostaną splecione już na zawsze, a Lucy
dostanie wreszcie nowe serce. Tylko kto złoży tę ostateczną ofiarę?

Ceremonia

Dar serca

Izabella Frączyk

Jak u siebie

Eliza ma wszystko, czego chce – stabilny związek,
niewielkie mieszkanie na warszawskiej Starówce
i wymarzoną pracę w zawodzie pielęgniarki w ekskluzywnym domu seniora na Marcowym Wzgórzu.
Zadowolona z egzystencji spokojnie żyje z dnia na
dzień, dopóki jedna z podopiecznych nie postanawia
obdarować jej spadkiem. Wskutek nieporozumienia
Eliza staje się właścicielką zrujnowanego hotelu
o dość wątpliwej reputacji. Mimo fachowej pomocy
przyjaciółki, poukładany świat w jednej chwili staje
na głowie…
Podczas gdy wszyscy wokół są przekonani, że
odziedziczyć można wyłącznie złote góry, bohaterce
przychodzi stawić czoła wyzwaniom, o jakich jej się
nie śniło.
Izabella Frączyk – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Handlu
i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
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Rudzki Informator Samorządowy
Nowa ścieżka spacerowa, grill, tor do gry w kapsle oraz stoły do gry w szachy, tenisa stołowego i piłkarzyki – tak będzie wyglądała strefa aktywności w parku Gorgol w Rudzie Śląskiej. Powstanie ona w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.
Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na realizację tej inwestycji. – Rudzianie chcą aktywnie spędzać wolny czas i zadania
z tym związane dominują wśród projektów zgłaszanych przez mieszkańców – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W parku Gorgol zagramy w kapsle
Park Gorgol położony jest w dzielnicy Ruda, u zbiegu ulic Wolności
i Magazynowej. W ramach utworzenia
tam strefy aktywności na ścieżce biegnącej po obwodzie parku zostanie
położona nowa nawierzchnia z kostki
betonowej z podziałem na część spacerową oraz dla rolek i hulajnóg. Natomiast przy ścieżce staną grill wraz
ze stołami piknikowymi i ławkami,
stół do tenisa stołowego, stół do gry
w szachy, stół do gry w piłkarzyki,
stojak na rowery i kosz na śmieci. Wybudowany zostanie również tor do gry
w kapsle. Koszt inwestycji, która ma
się zakończyć w grudniu br., to ponad
196 tys. zł.
W ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 10 zadań
– 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych.
Zadanie ogólnomiejskie to tężnia solankowa w strefie aktywności przy
ul. Górnośląskiej. – Niestety, jedyna
oferta, którą wpłynęła w pierwszym
przetargu, przewyższała kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego

i postępowanie musiało zostać unieważnione – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM.
Stan realizacji pozostałych zadań
dzielnicowych prezentuje się następująco: Bielszowice – budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica – trwa procedura przetargowa,
Bykowina – rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca postojowe – w realizacji, Godula – rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 – zrealizowano, Halemba
– Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej
nr 24 – w realizacji, Kochłowice –
strefa aktywności „Mrówcza Górka”
– wyłoniony wykonawca, Nowy Bytom – strefa crossfit/siłownia napowietrzna typu street workout – w realizacji, Orzegów – plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami
oraz innymi atrakcjami przy ul. Fojkisa – trwa kolejny przetarg, Ruda – strefa aktywności lokalnej Park Gorgol

– wyłoniony wykonawca, Wirek – budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37
– w realizacji. Z dzielnicy Chebzie do
tej edycji budżetu obywatelskiego nie
zgłoszono żadnego projektu, natomiast
jedyny projekt zgłoszony z dzielnicy
Czarny Las nie zakwalifikował się
do etapu głosowania.
Przypomnijmy, że w głosowaniu
trwającym od 9 do 20 września br. wybierane będą przez mieszkańców zadania do budżetu obywatelskiego na
2020 rok. Do tego etapu zakwalifikowały się 24 projekty – 4 duże
i 20 małych. Wyniki zostaną ogłoszone 27 września. Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, z czego
1 024 000 zł na projekty duże
i 2 970 000 zł na projekty małe (kosztujące do 270 tys. zł).
Wydzielenie z przyszłorocznego
budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to siódma tego
typu inicjatywa realizowana w Rudzie
Śląskiej. W 2014 roku były to

Prace w parku Gorgol mają się zakończyć w grudniu.
2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł,
w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017

i 2018 roku – 2,815 mln zł, a w 2019 r.
– 3,720 mln zł.
WG

Rusza częściowa modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja w dzielnicy Halemba. Wymiana głównej bramy i nawierzchni asfaltowej
oraz przebudowa ujęcia wody to główne inwestycje, które do połowy października zostaną wykonane na tej nekropolii. Na tym jednak nie koniec.
Powstaną także nowe tablice ogłoszeniowe, kosze na śmieci oraz nasadzone zostaną drzewa ozdobne. Koszt inwestycji wynosi przeszło 320 tysięcy zł.

Cmentarz do remontu

Prace związane z modernizacją halembskiego cmentarza komunalnego
rozpoczną się pod koniec sierpnia,
a ich zakończenie zaplanowane jest na
połowę października br. – W ramach
modernizacji cmentarza będziemy wymieniać nawierzchnię placu w rejonie
domu pogrzebowego i bramy głównej,
przez co zdegradowana nawierzchnia
asfaltowa zostanie zastąpiona kostką
betonową. Ponadto wymieniona będzie brama główna z częścią ogrodzenia, która nada nowy przebieg komunikacji pieszej – wymienia Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu
Miasta Ruda Śląska. – Dodatkowo dotychczasowe ujęcie wody, czyli tzw.
„oczko wodne”, zostanie przebudowane i zastąpione ścianką z cegły klinkierowej, która materiałowo i kolorystycznie będzie nawiązywać do ściany
pamięci poległych górników – dodaje.
Na cmentarzu komunalnym zapanuje także większy porządek, a to za
sprawą budowy placyków gospodarczych, które „ukryją” kontenery na
odpady w obrębie bramy głównej
cmentarza. Zainstalowane będą także

nowe kosze na śmieci, usunięte zostaną dotychczas istniejące klomby oraz
wykonane będzie przyłącze wodociągowe do budynku. – Ponadto na cmentarzu zostaną zamontowane dwie tablice ogłoszeniowe, a w rejonie tablic
pamiątkowych nasadzone będą dwa
drzewa ozdobne – zaznacza Piotr Janik.
Na tym etapie modernizacji cmentarza nie zostały jeszcze uwzględnione
roboty związane z remontem tablic pamiątkowych i krzyża wraz z przyległym do niego terenem.
Warto dodać, że remont cmentarza
w Halembie to kolejne w ostatnich latach przedsięwzięcie związane z tą nekropolią. W 2017 roku został tam
wybudowany parking na ponad
100 miejsc, który był jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w tej
dzielnicy. Zadanie kosztowało ponad
800 tysięcy zł.
Przypomnijmy, że cmentarze komunalne w Rudzie Śląskiej od 2015 roku
zostały wpisane na specjalną stronę internetową, dzięki której można szybko
znaleźć lokalizację grobów. Strona do-

stępna
jest
pod
adresem
http://cmentarz-rudasl.netgis.pl. Podczas tworzenia strony miejskie cmentarze zostały zinwentaryzowane i odwzorowane na mapach. Różnymi kolorami oznaczone zostały groby dziecięce, urnowe, pojedyncze, podwójne,
grobowce, a także puste i zarezerwowane. Mapy pokazują też zagospodarowanie terenu, m.in. budynki, alejki,
latarnie, ujęcia wody czy pomniki. Po
kliknięciu na dany grób wyświetla się
informacja o osobie w nim pochowanej, lokalizacja, czyli kwatera, rząd
i numer grobu, a także zdjęcie nagrobka. System umożliwia również wyszukiwanie grobów według różnych kryteriów – imienia, nazwiska, daty urodzenia lub śmierci osoby pochowanej.
Internauci mogą również zapalać
na grobach wirtualne znicze. Zarządcom cmentarzy system pozwala z kolei prowadzić ewidencję opłat.
System obejmuje sześć rudzkich
cmentarzy komunalnych – w dzielnicach Halemba, Nowy Bytom, Orzegów i Ruda. Do komunalnych cmentarzy należy także Park Pamięci

Modernizacja cmentarza rozpocznie się pod koniec sierpnia.
w dzielnicy Kochłowice, który już
wcześniej posiadał własną stronę internetową pod adresem http://www.
polskie-cmentarze.com/rudaslaska.
Na powierzchni 3,95 ha znajduje się

tam ponad 4,8 tys. grobów. Ogółem
cmentarze komunalne w Rudzie Śląskiej zajmują prawie 17 ha powierzchni.
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Działkowcy z rudzkich ogrodów będą dziękować za plony podczas miejskich dożynek. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 1 września br. Rozpocznie się
ono o godz. 14.00 uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego. Następnie sprzed świątyni korowód dożynkowy przejdzie na tereny
targowe w dzielnicy Wirek, gdzie o 15.30 odbędzie się uroczyste otwarcie imprezy.

W uroczystym przemarszu ulicami:
P. Ździebkowskiej, Katowicką, J. Dąbrowskiego i H. Sienkiewicza weźmie
udział m.in. Orkiestra Dęta KWK Halemba pod dyrekcją Piotra Szczygioła, Ochotnicza Straż Pożarna, przedstawiciele ogrodów działkowych, rolnicy i władze miasta. Głównym punktem imprezy będzie wybór najpiękniejszej wystawy plonów. – Przez lata
ogrody działkowe zmieniły swoje oblicze. Dziś w ogródkach dominują krzewy ozdobne, iglaki i kwiaty, a działki
służą do rekreacji. Ale jest jeszcze
wielu działkowców, którzy wiosną sieją, a latem i jesienią zbierają plony
– mówi prezydent miasta Grażyna
Dziedzic. – Z pewnością rudzcy
ogrodnicy będą mieli się czym pochwalić – dodaje.
– Dożynki to wspaniała promocja
działkowców, których w naszym mieście jest sporo. To też promocja aktywnego stylu życia i zdrowego odżywiania. Wielu z nich systematycznie
pracuje na swoich ogródkach, by później zbierać plony – mówi Sławomir
Barwiak, prezes ROD ,,Irys”. – Od
kilku lat, co nas bardzo cieszy, obserwujemy zainteresowanie młodych ludzi kupnem działki i pracą w ogrodzie.
Wychowują tutaj swoje dzieci, uczą je
szacunku do przyrody, uprawiania
warzyw i roślin – mówi Józef Nawój,
kierownik Delegatury Rejonowej
PZD w Rudzie Śląskiej. Jak zapewniają przedstawiciele działkowców,

II Rudzkie Dożynki

Podobnie jak w roku ubiegłym głównym punktem imprezy
będzie wybór najpiękniejszej wystawy plonów.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 26 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
zrzeszających kilka tysięcy działkowców.
plony w tym roku będą. – Robimy
z nich przetwory, ciasta, dzielimy się
z rodziną i znajomymi. To są zdrowe
produkty, uprawiane bez użycia środków chemicznych – zapewnia prezes
Barwiak.
Na rudzkich dożynkach będzie
można skosztować chleba i kołocza,
który zasponsorują lokalni rzemieślnicy: piekarnia-cukiernia „Jakubiec”,
piekarnia „Poloczek” oraz piekarnia
„Gerlach”. Z kolei „tuste” do smarowania chleba zapewni Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskona-

lenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.
Podczas imprezy wystąpią znani
śląscy wykonawcy: Sandra i Joachim
Koj, Janina Libera, Leszek i Monika
Filec oraz Wesoły Masorz i Przyjaciele.
W Rudzie Śląskiej znajduje się
26 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
które zrzeszają prawie 5000 działkowców. Ponadto około 2000 osób dzierżawi ogródki od miasta. – Bez kawałka
ziemi w centrum miasta wielu mieszkańców nie wyobraża sobie życia.

Ogródek to ich pasja i sposób na spędzanie wolnego czasu. Tu odpoczywają
w gronie rodziny czy znajomych – zauważa wiceprezydent Anna Krzysteczko. Ponadto w mieście prowadzi działalność 122 rolników, którzy uprawiają
ponad 372 hektary ziemi.
Dożynki – zwane także obżynkami, okrężnym lub ograbkiem – to
święto zebranych plonów. Z dawien
dawna jest ono okazją do dziękczynienia Bogu za pomyślne zbiory, do
radości, zabawy po ciężkiej pracy.
Symbolem dożynek obok wieńca jest

również chleb. W kulturze ludowej
chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności.
Szacunek dla chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Chleb – owoc
ziemi oraz pracy rąk ludzkich – jest
symbolem życia, radości, sytości,
szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą
chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem
gościnności, przyjaźni, wspólnoty.

IM

Zwiedzanie schronu bojowego, koncert, wystawa, a także nabożeństwo ekumeniczne – to główne punkty programu „Szańców Pamięci 1939-1945”. Wydarzenie ma upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Impreza odbędzie w sobotę 31 sierpnia przy schronie bojowym nr 33 przy ul. Cynkowej
w Rudzie Śląskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Miejskie im. M. Chroboka.

„Szańce Pamięci” rozpoczną się
o godz. 13.00 koncertem rudzkiej artystki
Katarzyny Sroki, która zaśpiewa pieśni
o tematyce patriotycznej. Następnie
na godz. 14.00 zaplanowane jest nabożeństwo ekumeniczne w intencji ofiar
II wojny światowej. Zostanie ono odprawione przez duszpasterzy z parafii
pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie
i parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Wirku. – Ubiegłoroczna, pierwsza edycja wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w związku
z tym zdecydowaliśmy o jego kontynuacji
– mówi Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego. – Gorąco zachęcam do
uczestnictwa w tej niezwykłej lekcji historii – dodaje.
Na miejscu będzie możliwość obejrzenia wystawy „Ruda Śląska w czasie

Szańce Pamięci

II Wojny Światowej”. – Znajdują się
tam fotografie i dokumenty z terenu
obecnej Rudy Śląskiej z lat 1939-1945,
a także mundury, elementy uzbrojenia
i wyposażenia żołnierzy różnych armii
z tego okresu – zachęca dyrektor
Krzysztof Gołąb. Będzie również ekspozycja makiet wojskowych zbudowanych przez Dawida Lorka oraz wystawa
banknotów i bilonu, będących w obiegu
w latach 1939-1945, zebranych przez
Stanisława Mazura.
Dla zwiedzających zostanie udostępniony schron bojowy nr 33, znajdujący
się przy ul. Cynkowej. – Będzie można
zobaczyć wnętrze schronu, a także dowiedzieć się, jak wyglądała w nim służba
– mówi Damian Belok z Muzeum Miejskiego. – Poza tym w schronie będzie
wyeksponowana cześć wystawy – foto-

Rudzki Informator Samorządowy

grafie, dokumenty czy uzbrojenie – tłumaczy. O zasadach działania oraz budowie ostrej broni palnej opowie Krzysztof
Piechaczek. Z kolei członkowie grupy
Gryfny Patrol będą uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy. Będzie też możliwość zrobienia sobie zdjęć z członkami
grup rekonstrukcyjnych czy też skosztowania pysznej, darmowej grochówki.
Ponadto podczas imprezy ochotnicza
Straż Pożarna z Rudy Śląskiej zorganizuje
pokaz
sprzętu
gaśniczego
(godz. 16.00 – 17.00).
Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym prezydent miasta Grażyny
Dziedzic. Organizatorem jest Muzeum
Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Pro Fortalicium.
Udział w imprezie jest bezpłatny. BP

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Dla zwiedzających zostanie udostępniony schron nr 33 przy ul. Cynkowej.
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
WRZESIEŃ 2019 ROKU

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

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

„Ewa zaprasza” – spotkania
z mieszkańcami – emerytami
(Ewa Chmielewska, tel. 602 359 572)

4.09.2019 r. od godz. 17.00

Piknik dla mieszkańców
– „Głosuj na budżet obywatelski”

8.09.2019 r.
lub w razie niepogody 15.09.2019 r.
od godz. 16.00

Strefa aktywności
przy ul. Górnośląskiej

Klub Seniora – zaczynamy
(Krystyna Pospieszczyk,
tel. 503 954 266)

11.09.2019 r. od godz. 17.00

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

Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Country”

Gimnastyka dla seniorów

termin i czas do ustalenia

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

Mfit Studio Fitness

Łatwa i przyjemna zumba dla seniorów
(tel. 512 772 512 lub 509 113 219)

każda środa o godz. 15.00

Mfit Studio Fitness
ul. Kombajnistów 4
41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

Spotkanie członków PZERiI

2 i 23.09.2019 r. w godz. 11.30-13.30

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 18
ul. 1 Maja 32
41-706 Ruda Śląska (Halemba)

Próby teatralno-wokalne grupy
„Cisowianki”

każdy poniedziałek w godz. 12.00-14.00

Gimnastyka aktywna dla seniorów

każdy poniedziałek w godz. 10.00-12.00

Gimnastyka zdrowotna dla seniorów
– grupa D i E

każdy czwartek w godz. 10.00-12.00

Spotkanie członków Śląskiego Związku
Pszczelarzy

4.09.2019 r., godz. 16.30

Wystawa fotograficzna
„Elektrociepłownia Szombierki
100-letni zabytek techniki”

13.09.2019 r., godz. 17.00

Śpiewomy familijnie z Marianem Brzozą

27.09.2019 r., godz. 17.00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
i ognisko

7, 8 i 9.09.2019 r.

Kuźnica

Powakacyjne otwarcie i zapisy do RUTW
na rok 2019/20

od 16.09.2019 r. pon., wt., śr.
w godz. 10.00-15.00

Siedziba Rudzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

Uroczysta Inauguracja Roku
Akademickiego 2019/20

10.10.2019 r., godz. 17.00

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

Zajęcia z nordic walking
(tel. 32 344-03-00)

każdy wtorek, godz. 12.30

Góra Antonia – Wirek

Fundacja Aktywni Społecznie „AS”

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
– Koło nr 6
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”
Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”
– Pro Ethica

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stary Orzegów”

Związek Harcerstwa Polskiego – Krąg
Seniorów „Ślonzoki” Komendy Hufca
w Rudzie Śląskiej im. Łucji Zawady
(tel. 511 532 077)

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dzienny Dom
SENIOR – WIGOR

MIEJSCE
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 21
ul. Grzegorzka 8
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”
ul. 11 Listopada 15a
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stary Orzegów”
ul. Kard. A Hlonda 29
41-712 Ruda Śląska (Orzegów)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc październik do dnia 13.09.2019 r.
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl, koordynator projektu: tel. 505 008 772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

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, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w
Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja, stanowiącej działkę nr 2418/24 o powierzchni 8104 m², obręb
Kochłowice, karta mapy 3, użytek PsV, KW nr GL1S/00011424/6, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 1.161.000,00 zł.

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
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,,Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”
Pani Naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Aleksandrze Piecko
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa
pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MĘża
składają
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy
placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej

Pani Aleksandrze Piecko
Naczelnikowi Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

MĘŻA

składa
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Panu Sławomirowi Przybylskiemu
pracownikowi Administracji Nr 6 Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bykowinie
i Jego rodzinie
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ludzie których kochamy,
zostają na zawsze,
bo zostawili ślady
w naszych sercach”.
Wyrażam ból i żal z powodu śmierci

dr Łucji Staniczek
Regionalistki, wiceprezes Związku
Górnośląskiego, osoby, która każdym swoim
działaniem promowała wartości naszego regionu.
Pozostanie w naszej pamięci.
Pragnę złożyć wyrazy współczucia najbliższym.
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Urszula Koszutska

Całemu Personelowi Medycznemu
Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego
w Rudzie Śląskiej składam serdeczne
podziękowanie za pomoc i opiekę niesioną
mojej mamie Otylii
w ostatnich tygodniach jej życia.
Andrzej Stania
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson
Pani Aleksandrze Piecko
naczelnikowi Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MĘża

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Kupię bezpośrednio kamienice
całość lub udziały. Tel. 887-877-189.

REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.

Sklep 20 m2, do wynajęcia, Wirek.
Tel. 692-765-153.

przekazuje

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

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z zastępcami, sekretarzem, skarbnikiem
oraz pracownikami Urzędu Miasta

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.

Pani Aleksandrze Piecko
Naczelnikowi Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA

przekazują Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo
zostawili ślady w naszych sercach”
Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają Pani Aleksandrze Piecko Naczelnikowi Wydziału
Oświaty Miasta Ruda Śląska oraz najbliższej rodzinie
Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Anna Krzysteczko wraz z pracownikami Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Nie umiera ten, kto ciągle trwa w naszej pamięci…”
Ks. Jan Twardowski
Pani Naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska
Aleksandrze Piecko wraz z córką Martyną
wyrazy współczucia i otuchy po śmierci

MĘŻA I TATY

składają dyrekcja i byli oraz obecni nauczyciele
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 22 w Rudzie Śląskiej

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.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119.
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.
Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780183.
Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie.
Tel. 519-639-121.

USŁUGI POGRZEBOWE

Do wynajęcia lokal na biura,
gabinety, mieszkanie, 80 m2 – Wirek.
Tel. 692-765-153.
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami BON DOM tel. 504-434-445.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA
CENA 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. 506-288-940.

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

Zatrudnię kucharza na pełny etat.
Praca Ruda Śląska, Katowice. Tel. 668447-128.

Nieruchomości

Firma BAREX z Zabrza zatrudni majstra na budowę jak i elektryka samodzielnego. Tel. 604-908-300.

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

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Godula, dwupokojowe, 38 m2,
113 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Pracownicy serwisu sprzątającego
potrzebni do pracy od zaraz. Elastyczny
grafik – godziny pracy do ustalenia.
Więcej informacji pod numerem tel.
661-991-582.
Zatrudnię do tworzenia bram i balustrad metalowych (emeryt, rencista).
Zabrze-Pawłów. Tel. 514-932-896.

„Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”
Michael Buchberger

Bykowina, szeregowiec, 127 m2,
490 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

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

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

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.

śp. dr Łucji Staniczek
zasłużonej regionalistki,
wiceprezes zarządu głównego i prezes
Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Różne

Pani Aleksandrze Piecko i córce Martynie
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa
pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA

składa
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
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Piłka nożna

OBWIESZCZENIE

Nowe krzesełka dla Slavii

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Foto: Ośrodek Sportu i Rekreacji Slavia Ruda Śląska Facebook

Swoje stulecie obchodzi
w tym roku Klub Sportowy
Slavia Ruda Śląska. Z tej okazji
sympatycy klubu zorganizowali zbiórkę publiczną na zakup
nowych krzesełek na trybunę
stadionu zlokalizowanego przy
ul. Sosinki 1 w Rudzie. Akcja
zakończyła się sukcesem.
Początkowo
organizatorzy
zbiórki chcieli zebrać fundusze
na 50 nowych siedzisk, ale fani
Slavii wpłacili więcej i dzięki
temu nowych krzesełek będzie
aż 126. Zbiórka zakończyła się
w sobotę (17.08), a zebrana
kwota to 7087 zł. Osoby, które
wpłaciły 100 zł mogą liczyć na
specjalne dedykowane krzesełko
z własną tabliczką. – Początkowy cel, jaki sobie postawiliśmy
to było 50 nowych siedzisk.
Szybko udało zebrać się kwotę,
która pozwoliła na zakup kolejnych 20 sztuk – podkreśla Marek
Szymański,
pomysłodawca

Sympatycy Slavii z okazji 100-lecia klubu zorganizowali
zbiórkę na nowe krzesełka na stadionie.
zbiórki. – Z kolei akcja z dedykowanymi krzesełkami okazała się
strzałem w dziesiątkę, bo mamy
ponad pięćdziesiąt wpłat kibiców
po 100 zł. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Dziękujemy za każdą złotówkę. Wkrótce zorganizujemy kolejne akcje,
aby mecze przy ul. Sosinki 1
przyciągały tłumy jak za czasów
pierwszoligowych – dodaje.

Dodatkowo udało się odrestaurować 60 starych siedzisk.
Wielkimi krokami zbliża się
także kolejny mecz, który
31 sierpnia Slavia Ruda Śląska
zagra z zespołem Przemsza
Siewierz na własnym boisku.
Przygotowano również niespodziankę dla najmłodszych. Będą to darmowe dmuchańce oraz
popcorn.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku nr 24A położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym
do dnia 02.10.2069 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami
geodezyjnymi 2123/203, 3441/204, 3443/204 o łącznej powierzchni 1888 m2, obręb Bielszowice, k.m.4, KW nr GL1S/00026500/1. Opisane powyżej prawo posiada założoną księgę wieczystą
KW nr GL1S/00051690/3.
Zbywany lokal o powierzchni użytkowej 27,40 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na I piętrze (II kondygnacji) budynku mieszkalnego 2-klatkowego,
5-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie generalnego remontu lokalu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 57.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 02.10.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 25.09.2019 r. wadium w wysokości 2.900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę 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; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej
dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 tel. 32 248-43-22 z planowanymi remontami
na nieruchomościach jw., w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu
(podczas oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom
– zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona
wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223,
tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 12.09.2019 r. od godz. 14.00 do 15.00
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Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1474) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w dniu 16.08.2019 r., dla
Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych,
reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Janusza Franiczka, prowadzącego działalność gospodarczą Biuro Projektowo – Usługowe „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej 39C, wydana została decyzja nr 544-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej-Halembie, obejmująca budowę
chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę zjazdów, słupów i kabli
energetycznych, sieci teletechnicznej oraz rowów odwadniających, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 2001/21, 2347/110, 2898/117, 1908/25, 1910/25, 2654/106, 1912/25, 1914/25,
1916/25, 2465/106, 2464/106, 2003/26, 2000/21, 2002/26, 2004/26, 3306/26, 3039/26, 2172/20,
3023/26, 2932/35, 3130/26, 3185/33, 3076/33, 638/26, 1036/33, 3155/33, 637/26, 909/33, 908/33,
2963/33, 243/32, 3089/33, 3094/32, 3088/33, 3087/33, 3091/33, 3093/32, 1385/25, 738/25, 916/25,
1384/25, 1383/25, 1382/25, 1380/25, 1381/25, 3158/25, 3047/26, 3024/26, 3169/26, 2962/33,
3092/32, 2255/32, 1590/32, 2258/32, 2266/32, 2264/32, 2269/32, 2267/32, 2270/32, 2262/32,
1422/32, 1872/23, 1907/25, 1375/25, 913/25, 3138/25, 3139/25, 914/25, 1377/25, 1379/25 (numery działek przed podziałem)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą
skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A”
pok. 320 przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem
terminie 14ZREDAGOWAŁA
dni.
KOLUMNĘwSPORTOWĄ
AGNIESZKA LEWKO
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