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Na rynku atrakcji nie brakowało

Foto: AL

Spektakl teatralny, występy muzyczne oraz wystawa fotograficzna - to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na
rudzian w ostatnią sobotę sierpnia w Orzegowie. Na rynku odbył się coroczny festyn zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Orzegowa, który w tym roku poświęcony został rzemiosłu oraz Karolowi Goduli – przedsiębiorcy, który znacznie wpłynął na rozwój gospodarczy Górnego Śląska. Z tego powodu na budynku Centrum
Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów” została odsłonięta tablica upamiętniająca dziewiętnastowiecznego
przedsiębiorcę.

Przed rozpoczęciem festynu odsłonięta została tablica poświęcona
Karolowi Goduli.
kaliśmy się na festynie orzegowskim
z okazji roku sportu w Orzegowie oraz
roku muzyki. W zeszłym roku natomiast
otwieraliśmy nasz rynek, a w tym, z racji tego, że rok 2019 został ogłoszony
„Rokiem rzemiosła w Orzegowie”, po-

stanowiliśmy nawiązać do postaci Karola Goduli, znanego przedsiębiorcy,
który znacznie przyczynił się do rozwoju gospodarczego Górnego Śląska. Tegoroczny festyn jest również częścią
festiwalu Karola Goduli, którego organizatorem jest Maciej Mischok z Fundacji Mauzoleum Kopice. Festiwal ten
zorganizowany został z okazji 110.
rocznicy sprowadzenia szczątków Karola Goduli do kościoła w Szombierkach – dodaje.
Podczas festynu nie zabrakło wielu
występów wokalno-muzycznych oraz
atrakcji dla dzieci. Dla publiczności
zaśpiewali: Mirek Szołtysek i Wesołe
Trio, Ryszard Hahn z zespołem Ramis,
Kasia Sroka, Krzysztof Kuczka i Marian Brzoza. Przez cały czas było można skorzystać z uroków kramów orzegowskich
zlokalizowanych
przy
ul. Witolda Czapli. Natomiast na zakończenie festynu odbył się widowiskowy spektakl teatralny w plenerze
pt. „Golem Godula” stworzony na podstawie mitów i legend o Karolu Goduli.

AL

CZARNY LAS

Szańce Pamięci

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy schronie bojowym
nr 33 przy ul. Cynkowej w Czarnym Lesie odbyła się impreza „Szańce
Pamięci 1939-1945. Podczas sobotniego (31.08) pikniku historycznego
można było m.in. wejść do wnętrza schronu, zobaczyć wystawę „Ruda
Śląska w czasie II wojny światowej” oraz uczestniczyć w nabożeństwie
ekumenicznym w intencji ofiar wojennych.

Foto: UM Ruda Śląska

Orzegów

– Festyn orzegowski to już nasza coroczna tradycja i zawsze się staramy,
żeby nie zabrakło na nim wielu atrakcji
– zaznacza Iwona Skrzypczyk-Sikora,
prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa. – W poprzednich latach spoty-
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W sobotę można było zwiedzić schron przy ul. Cynkowej.
– Ubiegłoroczna, pierwsza edycja
wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w związku
z tym zdecydowaliśmy o jego kontynuacji – mówi Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego. W programie wydarzenia znalazły się także:

zwiedzanie schronu nr 33 przy
ul. Cynkowej, pokazy broni, rekonstrukcje historyczne, tor przeszkód
dla najmłodszych oraz wojskowa grochówka. Dla publiczności zaśpiewała
Katarzyna Sroka.

AL
REKLAMA
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SZPITAL MIEJSKI

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Neurologia zawiesza działalność
Tymczasowo zamknięto Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Taka wieść lotem
błyskawicy obiegła w ostatnich dniach nasze miasto. Powód? Lekarze złożyli wypowiedzenia. Równocześnie jednak ma funkcjonować przyszpitalna Poradnia Neurologiczna oraz Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego. Obecnie trwają rozmowy
z nowymi lekarzami, którzy mieliby podjąć pracę w rudzkim szpitalu tak, aby pod koniec roku oddział wznowił pracę.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Foto: arch.

Praca oddziałów została wstrzymana na
okres trzech miesięcy – od 1 września
2019 roku do 30 listopada 2019 r. Związane jest to z problemami kadrowymi. – Liczyliśmy do końca na to, że uda nam się
porozumieć z lekarzami, co do kwestii ich
dalszej pracy na Oddziale Neurologicznym. Niestety te rozmowy nie przyniosły
żadnego efektu, w związku z tym na dniach
kończy się okres wypowiedzenia umów
i wszyscy lekarze odejdą, więc jesteśmy
zmuszeni zawiesić funkcjonowanie tego
oddziału – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Zgodę na czasowe zawieszenie funkcjonowanie oddziałów wydał wojewoda śląski. Opinię w tej sprawie przygotował
również dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. – Przez cały okres zawieszenia oddziałów bez zmian funkcjonować będzie nasza przyszpitalna Poradnia
Neurologiczna oraz Poradnia Leczenia
Stwardnienia Rozsianego (SM). Bez pomocy specjalisty nie pozostaną również pacjenci hospitalizowani w szpitalu wymagający konsultacji neurologicznych – obiecuje Jerzy Zdrzałek, dyrektor ds. medycznych rudzkiego szpitala.
Sytuacja ma wrócić do normy pod koniec roku. – Kłopoty kadrowe na naszym
Oddziale Neurologicznym będą przejściowe i już w grudniu oddział wznowi swoją
działalność. Decyzja o zawieszeniu działalności oddziału była bardzo trudna i jest
ostatecznością, ale nie możemy ryzykować
zdrowia i życia pacjentów – mówi Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej.
Obecnie trwają rozmowy z lekarzami,
którzy potencjalnie mieliby pracować
w naszym mieście. Jak się jednak okazuje,
problem z brakiem specjalistów jest dużo
bardziej skomplikowany. – Absolutnie nie
mamy w planach likwidacji Oddziału Neurologicznego. Zależy nam na tym, żeby da-

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II
piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących
wykazów nieruchomości:
– wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
oraz garaż wolnostojący w rej. ul. Orzegowskiej,
– wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę pod
istniejący ogródek przydomowy w rej. ul. Jana Dobrego,
– wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem
z przeznaczeniem pod kioski handlowe wraz z gruntem przyległym
w rej. ul. Szyb Powietrzny.

Praca na oddziałach rudzkiego szpitala ma wrócić do normy w grudniu.
lej świadczyć usługi neurologiczne w szpitalu, ale niestety problem jest większy, bo
generalnie w Polsce brakuje neurologów.
Obserwujemy zjawisko podkupywania lekarzy i podbijania stawek. Niedawno ukazał się dramatyczny list krajowego konsultanta w dziedzinie neurologii, który zwrócił uwagę na to, że sytuacja w tym zakresie
nie będzie ulegać poprawie, ale wręcz
przeciwnie – zaznacza Krzysztof Mejer.
Jak się okazuje, problem z brakiem specjalistów dotyczy nie tylko Rudy Śląskiej.
Tylko od początku czerwca br. w województwie śląskim zawieszono działalność
15 oddziałów szpitalnych (stan na
28.08.2019 r.). Co ciekawe, na liście znajduje się także Oddział Neurologiczny
Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. Osiem oddziałów z powyższych zawiesiło działalność z powodu braku personelu.
Jak zaznacza wiceprezydent Krzysztof
Mejer, w przypadku rudzkiego szpitala
to nie wynagrodzenia były główną przyczyną złożenia wypowiedzenia ze strony
neurologów. – Warto zaznaczyć, że
w ostatnich latach średnio wynagrodzenie
lekarzy Szpital Miejskiego w Rudzie Ślą-

skiej wzrosło o ok. 72 proc. – podsumowuje wiceprezydent Mejer.
Równocześnie rosną nakłady finansowe
miasta na rozwój rudzkiego szpitala. To
właśnie pod koniec ubiegłego roku zakończyła się modernizacja Oddziału Neurologicznego wraz z Oddziałem Udarowym,
które zostały uruchomione w nowym miejscu wraz z 29 łóżkami, stanowiskami intensywnego nadzoru udaru oraz OIOM-em
neurologicznym. To jedna z wielu inwestycji zrealizowanych przy udziale miasta
w ostatnich latach. W 2017 roku miasto
przekazało 3 mln 390 tys. zł na przebudowę pomieszczeń szpitalnych. Z kolei
w ubiegłym roku za kwotę 2,5 mln zł (plus
środki własne szpitala w wysokości
1,5 mln zł) w godulskiej części szpitala
wyremontowano oddział kardiologiczny,
wspomnianą neurologię i Laboratorium
Analityczne. Natomiast w Bielszowicach
uruchomiony został Zakład OpiekuńczoLeczniczy. Z kolei w tym roku miasto
przekazało kolejne 3,7 mln zł na inwestycje w rudzkim szpitalu. Pieniądze te zostaną wykorzystane m.in. na remont Izby
Przyjęć oraz termomodernizację.

Joanna Oreł

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości do oddania
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
nr 30 położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej
(cz. dz. o nr 2653, obręb Wirek, k.m.1).
PreZero Service Południe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
prowadzi na zlecenie Miasta

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH
ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO
I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg
wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia,
takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody
w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w PreZero Service Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzinach
8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod
numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61,
Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących,
z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605,
32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
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SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Sejmik województwa debatował m.in. o ochronie środowiska

– Rusza kampania edukacyjna „Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku
złap oddech”. Wytłumaczmy na czym
ona polega i dlaczego warto zwrócić na
nią uwagę.
– Do przedszkoli z województwa śląskiego traﬁ pięćset oczyszczaczy powietrza, które zostaną zainstalowane w salach
dydaktycznych. Warto już dziś o tym pamiętać, bo nabór wniosków rozpoczął się
2 września. Dlatego zwracam się z tą informacją przede wszystkim do dyrektorów
przedszkoli, ale też do rodziców przedszkolaków, żeby i rudzkie placówki skorzystały z tej możliwości.
Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Dzieci są najbardziej
wrażliwe na zmiany klimatyczne i złą jakość powietrza. Chcemy więc uwrażliwić
rodziców i nauczycieli jak ważna jest jakość powietrza dla zdrowia i życia. W ramach kampanii zostanie przeprowadzony
konkurs dla przedszkoli na przygotowanie
najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci
o tematyce zanieczyszczenia powietrza,
smogu, walki z niską emisją, zachowań
prozdrowotnych. O udział w kampanii
mogą ubiegać się przedszkola publiczne
dla których organem prowadzącym jest
gmina z terenu województwa śląskiego.
Dyrektor przedszkola zainteresowany
udziałem placówki w kampanii powinien
wysłać formularz zgłoszeniowy, zgodnie
ze wzorem i zasadami określonymi w regulaminie na stroni internetowej powie-

trze.slaskie.pl. Projekt zakłada udział
w kampanii około 100 placówek z terenu
województwa śląskiego, warto więc spróbować.
– Sejmik Województwa Śląskiego
przyjął też dwa programy z zakresu
ochrony środowiska. Czy możemy je
przybliżyć mieszkańców naszego miasta?
– Przyjęty „Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
dwutlenku siarki w powietrzu” został
przygotowany z powodu odnotowania
w 2017 roku przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku
siarki. Celem Programu jest określenie
przyczyn tego przekroczenia oraz wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości
powietrza, co w konsekwencji spowoduje
ograniczenie niekorzystnego wpływu
dwutlenku siarki na zdrowie mieszkańców.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą
w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń dwutlenku
siarki w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji powierzchniowej, pochodzącej z indywidualnych systemów
grzewczych. Dlatego wskazano działania,
które w największym stopniu przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku siarki.
Jak wskazali autorzy opracowania w celu
realizacji działań naprawczych, samorządy lokalne powinny stworzyć dla mieszkańców system zachęt ﬁnansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora

bytowo-komunalnego. Zadania powinny
być realizowane zgodnie z określoną listą
priorytetów w zakresie: zastąpienia niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urządzeniami opalanymi gazem,
ewentualnie urządzeniami spełniającymi
minimum wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe klasy 5, jak również
inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów ogrzewanych w sposób
indywidualny w celu ograniczenia strat
ciepła.
Drugim dokumentem, który przyjęli
radni jest „Program ochrony środowiska
przed hałasem dla województwa śląskiego
do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg
o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000
pociągów rocznie”. Program jest dokumentem wyznaczającym priorytety i kierunki działań mających za zadanie dostosowanie poziomu hałasu do stanu dopuszczalnego w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami,
na których poziom hałasu przekracza obowiązujące normy. W ramach Programu,
zidentyﬁkowano tereny, przeanalizowano
mapy akustyczne oraz przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i wskazano kierunki działań,
których realizacja pozwoli na osiągnięcie
wyznaczonego celu, jakim jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania hałasu na
mieszkańców.
– Sejmik Śląski podjął decyzję w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod ﬁrmą Śląski Fun-

dusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wytłumaczmy co to
za spółka?
– Podstawowym celem działalności
spółki będzie wspieranie i poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie instrumentów ﬁnansowych dla wzmocnienia kapitałowego
oraz ułatwienie dostępu do ﬁnansowania
przedsięwzięć realizowanych na obszarze
Województwa Śląskiego. Samorząd woj.
śląskiego tworzy spółkę Śląski Fundusz
Rozwoju, która ma wspierać rozwój przedsiębiorczości. Wykorzysta przy tym zwroty pożyczek udzielanych w ramach regionalnych programów operacyjnych tej i poprzedniej perspektywy. Dyskusja o powołaniu regionalnego funduszu rozwoju dla
woj. śląskiego toczyła się od dwóch lat.
Zastanawiano się m.in., czy zadań tych nie
mogłaby wykonywać już istniejąca spółka:
Fundusz Górnośląski. Wskazanie powołania takich funduszy rozwoju wynika
z przesłanek ustawowych związanych
przede wszystkich ze środkami funduszowymi – i mieści się w kompetencjach
przypisanych samorządowi województwa.
W dużym uproszczeniu to spółka poświęcona temu, aby koordynować i operować
całością środków zwrotnych, którymi dysponuje województwo. Chodzi tutaj m.in.
o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Były one już zwracane przez przedsiębiorców pośrednikom ﬁnansowym – i dotąd
uruchamiane w kolejnych obrotach; teraz
jednak trzeba uregulować ich status i wybrać nowe narzędzia dla ich wykorzystania. Taka sama sytuacja będzie miała miej-

Foto: mat. pras.

O ostatniej sesji sejmiku województwa śląskiego, o podjętych uchwałach i działaniach rozmawiamy z Urszulą Koszutską, radną sejmiku.

sce dla środków z obecnej perspektywy,
gdzie również udzielana jest pomoc zwrotna dla przedsiębiorców i na projekty miejskie. I też po udzieleniu tej pożyczki i jej
spłacie musi być podmiot, spółka, który
przejrzy te instrumenty zdecyduje, czy nowe instrumentarium dla przedsiębiorców
jest potrzebne, ogłosi konkurs, wyłoni pośredników.
– W miniony poniedziałek rozpoczął
się kolejny rok szkolny. Miała Pani okazję towarzyszyć w tym ważnym dniu
m.in. pierwszoklasistom z Rudy Śląskiej.
– Zanim jeszcze rozpoczął się rok szkolny miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych.
Nowy rok szkolny to wyzwania i wiele nowych planów, dlatego życzę gronu pedagogicznemu, żeby wszystkie udało się z sukcesem zrealizować. Uczniom i tym dopiero
rozpoczynającym edukację, jak i tym starszym życzę, aby potraﬁli w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i z pasją
rozwijali swoje zainteresowania. Rodzicom z kolei życzę wielu okazji do dumy
i radości z osiągnięć swoich dzieci.
Arkadiusz Wieczorek
����������

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR

FIRMA PARK PAMIĘCI

O DOKONYWANIE OPŁAT ZALEGŁYCH GROBÓW

O DOKONYWANIE OPŁAT ZALEGŁYCH GROBÓW

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

uprzejmie prosi

uprzejmie prosi

na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja w Halembie
oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

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

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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II Rudzkie Dożynki

Podziękowali za plony

Foto: UM

Foto: Jacek D Knapik

Foto: Jacek D Knapik

Foto: Jacek D Knapik

Foto: AL

Foto: UM

Foto: UM

Drugie w historii Rudy Śląskiej dożynki odbyły się w niedzielę (1.09) na wireckim targowisku.
W ten sposób działkowcy z rudzkich ogrodów dziękowali za urodzaj oraz chwalili się swoimi
plonami. Atrakcją dożynek były także występy artystów śląskiej sceny muzycznej oraz degustacja chleba z „tustym”. W konkursie na najlepszą wystawę plonów wygrały ROD ,,Śląsk”.

Foto: AL
Foto: Jacek D Knapik

Foto: AL

Foto: AL
Foto: Jacek D Knapik

Foto: AL

REKLAMA
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Zmiany w pilotażowym
programie „Aktywny Samorząd”

realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
pełni rolę realizatora, ﬁnansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
W 2019 roku preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które są
zatrudnione oraz osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub
innych zdarzeń losowych w latach
2018-2019.
W bieżącym roku ponownie został
uruchomiony nabór wniosków o doﬁnansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1.
W przypadku realizacji Obszaru C
zadania 1 maksymalna kwota doﬁnansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny

udział własny to 10%. Jeżeli wnioskodawca nie będzie zatrudniony, ani nie
będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta
PFRON.
W celu usprawnienia działania zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie
elektrycznym (specjalny) posiadane
przez Wnioskodawcę i potwierdzone
przez NFZ, jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie
wymagają dodatkowej opinii eksperta
PFRON. Osoby w wieku emerytalnym
mogą uzyskać wsparcie w programie
pod warunkiem, że są zatrudnione.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie www.pfron.org.pl (otwiera się w nowym oknie) w zakładce Aktywny Samorząd.
Z uwagi na duże zainteresowanie
uzyskaniem doﬁnansowania do zakupu
wózka o napędzie elektrycznym oraz

krótkim terminem na złożenie wniosku
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania wniosków na realizację Moduł I
Obszar C Zadanie 1 do 30.09.2019 r.
Uwaga Studenci
Kontynuowany będzie Moduł II
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:
a) w szkole policealnej,
b) w kolegium,
c) w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia
podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym za
pośrednictwem Internetu), a także
osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

W ramach Programu Studenci mogą
otrzymać doﬁnansowanie do kosztów
opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek
na pokrycie kosztów kształcenia
do wysokości 1 000 zł uzależniony
m.in. od etapu kształcenia.
W celu zachęcenia Studentów dodatek do kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o 800 zł w przypadku,
gdy wnioskodawca posiada podpis
elektroniczny/Proﬁl zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o doﬁnansowanie w formie elektronicznej
w Systemie Obsługi Wsparcia.
System SOW umożliwia osobom
niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie
o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie
informatycznej można uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego
z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, pod-

pisać umowę oraz rozliczyć doﬁnansowanie.
Aktualnie jedynie wnioski z Modułu II
przyjmowane będą w formie elektronicznej. Od 2020 roku wszystkie wnioski w ramach Aktywnego Samorządu
będą przyjmowane również w formie
elektronicznej.
Wnioski na semestr zimowy
2019/2020 w formie papierowej i elektronicznej przyjmowane są w okresie
od 23.09.2019 r. do 10.10.2019 r.
Szczegółowych informacji na temat
realizacji zadania udzielają pracownicy
Działu Opieki nad Osobami Starszymi
i Niepełnosprawnymi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter
pokój nr 9.
Pracownicy Działu przyjmują w następujących godzinach: w poniedziałki
14-16.30, we wtorki, środy i piątki 8-10
oraz w czwartki 14-15. Informacje
można również uzyskać pod numerem
telefonu 32 344-03-10, wew. 304.

OGŁOSZENIE
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Rudzki Informator Samorządowy
Grażyna Łobaszewska – wybitna wokalistka, kompozytorka i pedagog – będzie gwiazdą tegorocznego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rudzie Śląskiej. Na
scenie wystąpi również zespól „The Sound Pack” oraz rudzkie orkiestry górnicze: „Pokój”, „Halemba” i „Bielszowice”. Ta ostatnia zagra koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia swojej działalności artystycznej. Wydarzenie będzie odbywało się 8 września br. od godz. 14.00 w parku im. Augustyna
Kozioła w dzielnicy Ruda. – Serdecznie zapraszam na festiwal, który jak zwykle będzie okazją do posłuchania pięknej muzyki, a także do dobrej zabawy i integracji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

W tym roku festiwal poprzedząją
trzy koncerty w przestrzeni miejskiej
– 1 i 6 września. Celem tych nietypowych występów będzie promocja wydarzenia oraz zaproszenie mieszkańców na
imprezę. – W niedzielę koncert promenadowy zabrzmiał w Bielszowicach na parkingu przy sklepie „Biedronka”, a także
w Nowym Bytomiu, na placu Jana Pawła
II. Z kolei w piątek, 6 września, na Festiwal zaprosi orkiestra dęta KWK Halemba, która zagra przy swojej kopalni – zapowiada Andrzej Trzciński, naczelnik
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
Festiwal rozpocznie się o godz. 14.00.
Jako pierwsza swój repertuar zaprezentuje orkiestra dęta „Pokój” pod dyrekcją
Jacka Kampy. Historia orkiestry jest
swoistym odzwierciedleniem zmian zachodzących w rudzkich kopalniach. Powstała w 1922 roku, ale kiedy w 1968
roku połączono sąsiadujące ze sobą ko-

palnie „Wanda – Lech” i „Pokój” połączono również orkiestry obu zakładów.
Z kolei w 1996 roku powstał jeden zespół złożony z orkiestr kopalni „Pokój”
i „Walenty-Wawel”. Grało w nim ówcześnie blisko 120 muzyków. To właśnie orkiestrą kopalni „Walenty-Wawel”
dyrygował Augustyn Kozioł, którego
imię nosi festiwal.
Na godz. 15.10 przewidziany jest koncert orkiestry dętej „Bielszowice”.
– W tym roku nasz zespół obchodzi wyjątkowy jubileusz – podkreśla dyrygent
Zygmunt Kliks. – Orkiestra powstała
w 1919 roku, ma więc sto lat. Z tej okazji
wystąpią z nami soliści Opery Śląskiej:
Iwona Socha – sopran oraz Adam Sobierajski – tenor. Artyści zaśpiewają arie
z operetek i musicali – zapowiada. Przypomnijmy, że orkiestra na początku
działalności liczyła 15 muzyków, a kapelmistrzem był Pantaleon Bronny.

W 1936 roku batutę przejął syn Pantaleona – Fryderyk, a 27 lat później syn Fryderyka – Melchior. Kolejnymi kapelmistrzami byli: Emil Czyż, Henryk Hahn
i Herbert Hahn. W 1976 roku orkiestra
kopalni „Bielszowice” została połączona
z orkiestrą kopalni „Zabrze”, a kapelmistrzem połączonego zespołu został Alfred Skutela. Od 20 lat orkiestrę prowadzi Zygmunt Kliks. – Jesteśmy dumni, że
kontynuujemy piękną, śląską tradycję
wspólnego muzykowania – mówi. – Mam
nadzieję, że orkiestra będzie grać i cieszyć publiczność przez kolejną „setkę”
– dodaje.
Po jubilacie, o godz. 16.30, zagra orkiestra dęta „Halemba”. Zespół powstał
w roku 1960 z inicjatywy Ryszarda Banika, Kazimierza Ćwieląga, Gerarda
Rzepki i Jerzego Kościelnego.
Jego pierwszym dyrygentem był Herbert Hahn, ówczesny koncertmistrz

Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.
Funkcję kapelmistrza pełnił przez 23 lata. W 1983 roku batutę przejął Jan Niesterok, a w 1986 roku Teodor Zając. Od
1991 r., przez 20 lat, orkiestrą dyrygował
Norbert Gemander, a od 2012 roku funkcję kapelmistrza pełni Piotr Szczygioł.
O godz. 17.40 swój występ rozpocznie „The Sound Pack”. Zespół tworzą
doświadczeni i cenieni muzycy, absolwenci i wykładowcy Instytutów Jazzu
Akademii Muzycznych w Katowicach
i Poznaniu: Joanna Świniarska, Katarzyna Mirowska, Małgorzata Biniek oraz
Marcin Wawrzynowicz. W swojej twórczości zespół nawiązuje do tradycji amerykańskich ulicznych zespołów wokalnych ery swingu, a także do współczesnych grup takich jak; „The Manhattan
Transfer” czy „The New York Voices”.
Repertuar grupy obejmuje standardy jaz-

zowe oraz utwory polskojęzyczne we
własnych opracowaniach.
W finale Festiwalu, o godz. 19.00,
swój talent i wokalny kunszt zaprezentuje Grażyna Łobaszewska. Artystka występuje od blisko 50 lat. Współpracowała
z najwybitniejszymi muzykami polskiej
sceny rozrywkowej. Była związana
z grupą S-26, zespołem Ergo Band,
Drash czy jazzowo-rockową grupą Cancer. Wielokrotnie występowała podczas
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu, na którym w 1991 roku zdobyła I nagrodę za piosenkę „Wszystko
co złe omija mnie”. Swój talent prezentowała również podczas Jazz Jamboree.
Cały czas koncertuje, zarówno w kraju,
jak i za granicą. Rudzka publiczność
z pewnością usłyszy największe przeboje artystki, np. „Czas nas uczy pogody”
czy „Piosenkę o ludziach z duszą”.
AS

Do końca roku władze Rudy Śląskiej przy współpracy w Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach chcą utworzyć w mieście park kulturowy. Swoimi granicami obejmie on część
dzielnicy Ruda. Obszar ten objęty zostanie szczególną ochroną konserwatorską. Jest już gotowy projekt uchwały w tej sprawie. Określa on szczegóły funkcjonowania parku, jego granice, a także formy ochrony zachowanego dziedzictwa. Teraz mieszkańcy od 2 do 26 września mogą wnosić uwagi do tego dokumentu.

Park kulturowy coraz bliżej

– Dzielnica Ruda to aktualnie jedno
z nielicznych miejsc w naszym województwie, gdzie dzięki zachowanemu dziedzictwu, także temu niematerialnemu, można
zobaczyć jak na przestrzeni wieków obszar wiejski przekształcał się w osadę
przemysłową. Co ważne, większość historycznych zabudowań w Rudzie jest
dobrze zachowana i stanowi spójną całość – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Prace nad utworzeniem w Rudzie
– najstarszej, bo liczącej ponad 700 lat
dzielnicy Rudy Śląskiej – parku kulturowego rozpoczęły się w ubiegłym roku.
W maju 2018 r. władze miasta oraz Samorządu Województwa Śląskiego podpisały w tej sprawie list intencyjny. W imieniu samorządu województwa realizacją
przedsięwzięcia zajął się Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. – W tym
czasie przeprowadzone zostały liczne
rozmowy i warsztaty z mieszkańcami,
przeanalizowano dokumenty archiwalne
i strategiczne, a także wykonano szereg
badań w terenie. W efekcie powstało studium krajobrazowe, w którym opisane
zostały walory parku wraz z jego granicami – wylicza Adam Kowalski, zastępca dyrektora Regionalnego Instytutu
Kultury w Katowicach, instytucji koordynującej prace nad powołaniem parku.
Na podstawie zebranych materiałów
przygotowany został projekt uchwały

określający zasady funkcjonowania parku. Teraz jego zapisy będą konsultowane
z mieszkańcami. – Uwagi można zgłaszać do 26 września za pośrednictwem
specjalnych formularzy. Można je składać osobiście w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków lub elektronicznie
na adres zabytki@ruda-sl.pl – tłumaczy
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk. Dodatkowo projekt dokumentu opiniować będzie wojewódzki konserwator zabytków.
Po zakończonych konsultacjach i rozpatrzeniu wniosków projekt uchwały po
ewentualnych zmianach przedstawiony
zostanie Radzie Miasta, która podda go
pod głosowanie.
Ustanowienie parku kulturowego pozwoli poprawić jakość przestrzeni publicznej, głównie w aspekcie estetyki. Na
obszarze parku kulturowego mogą być
bowiem ustanowione zakazy i ograniczenia, dotyczące w szczególności prowadzenia robót budowlanych oraz sposobów działalności handlowej, usługowej, przemysłowej i rolniczej, zmiany
sposobu użytkowania zabytków nieruchomych, składowania bądź magazynowania odpadów oraz umieszczania tablic,
napisów i ogłoszeń reklamowych, a także form małej architektury.
Oprócz ochrony unikatowych obszarów krajobrazu kulturowego, utworzenie
parku kulturowego ma także za zadanie
wzmocnić walory turystyczne, gospodar-

cze i społeczne tego miejsca. Pomóc
w tym ma bogactwo zabytków znajdujących się w Rudzie. Są to osiedla patronackie, obiekty sakralne, zespół zamkowy z parkiem i terenem folwarcznym,
obiekty małej architektury, budynki przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, nekropolie oraz budynki reprezentacyjne, które są materialną pamiątką
po właścicielach Rudy, począwszy od rodziny von Stechow, a skończywszy
na rodzie von Ballestrem, właścicielach
majoratu rudzko-biskupicko-pławniowickiego od 1758 r. do wybuchu II wojny światowej.
Na krajobraz kulturowy przyszłego
parku składają się również elementy krajobrazowe związane z pierwotną działalnością rolniczą miejscowej ludności, łączoną później z działalnością w przemyśle oraz gospodarstwami rolnymi prowadzonymi przez samych Ballestremów
(folwark, stawy hodowlane).
– Obiekty na terenie przyszłego parku
związane są także z postaciami Karola
Goduli i Joanny Gryzik. Są zatem źródłem przekazów ustnych, legend i mitów,
stanowiących ważne toposy całej górnośląskiej kultury – zauważa Adam Kowalski. – Formuła parku kulturowego wydaje się doskonałą okazją nie tylko do prezentacji walorów historycznych Rudy,
ale także dopełnieniem narracji ważnych
z punktu widzenia zarówno rozwoju Szla-

Proponowane granice parku kulturowego w Rudzie.
ku Zabytków Techniki jak i trasy śladami
rodów przemysłowych – dodaje.
Do tej pory w Polsce utworzonych zostało 35 parków kulturowych, z których
najbardziej znanymi są krakowski Kazimierz i ulica Piotrkowska w Łodzi. W województwie śląskim do tej pory formuły
parku kulturowego użyto czterokrotnie:
w Żorach (Cmentarz żydowski), Tarnow-

skich Górach (Hałda Popłuczkowa) oraz
w Bieruniu (Obszar Grobli i Bieruń Stary). Trwają również prace nad powołaniem parku na terenie Rybnika. Rudzki
park ze względu na swój zakres i potencjał fabularny będzie pierwszą tak złożoną opowieścią o górnośląskim dziedzictwie zapisaną w historycznej przestrzeni
i obiektach. 
TK
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Od 9 do 20 września rudzianie będą głosować na projekty, które mogą znaleźć się w budżecie obywatelskim na 2020 rok. Listę zwycięskich przedsięwzięć poznamy 27 września. – Zachęcam wszystkich
do głosowania. Im więcej nas będzie, tym bardziej uzasadnione będzie określenie „obywatelski” – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. W puli środków do podziału znajdują się prawie 4 mln zł.

Rusza głosowanie na budżet obywatelski 2020
Wśród zadań zakwaliﬁkowanych do etapu głosowania 20 to zadania małe (koszt realizacji wynosi do 270 tys. zł), z kolei 4 to przedsięwzięcia
duże (koszt powyżej 270 tys. zł). 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).
Głosowanie rozpocznie się 9 września i trwać
będzie do 20 września br. Jest ono imienne,
a uprawnieni do udziału są pełnoletni mieszkańcy
Rudy Śląskiej. – Osoby zameldowane w naszym
mieście mogą skorzystać z platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem rudaslaska.budzetobywatelski.org – podkreśla Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Aby skorzystać z tej możliwości, należy podać imię i nazwisko, adres, numer

PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który
głosujący otrzyma SMS-a z kodem umożliwiającym
oddanie głosu na platformie – informuje.
Rudzianie, którzy wolą zagłosować w tradycyjny
sposób, będą mogli to zrobić w kilkunastu punktach
na terenie miasta, zlokalizowanych w Urzędzie
Miasta oraz ﬁliach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do
urny po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokonaniu wpisu na liście
głosujących. Każdy głosujący może wskazać jedno
zadanie duże i jedno małe. Wyniki zostaną ogłoszone 27 września br. – Do realizacji wybrane zostaną
zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów,
jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – mówi Grażyna JandułaJonda.
WG

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA – BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Lp.

Nazwa punktu

Adres punktu

1.

Urząd Miasta
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Miejska Biblioteka Publiczna
– dyrekcja
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 1
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 6
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 8
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 13
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 15
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 16
Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 17
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 18
Miejska Biblioteka
Publiczna – Filia nr 21
Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stara Bykowina
Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Inicjatyw
Społecznych Stary Orzegów

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18
Ruda
ul. Fiołków 10b
Bielszowice
ul. Kokota 166
Halemba
ul. Kaczmarka 38
Godula
ul. Joanny 20/8
Kochłowice
ul. Brzozowa 4
Ruda
ul. Wolności 20
Wirek
ul. Osiedlowa 1
Halemba
ul. 1 Maja 32
Bykowina
ul. Grzegorzka 8

Godziny urzędowania
poniedziałek-środa: 8.00-16.00
czwartek: 10.00-18.00
piątek: 8.00-14.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek:
11.00-17.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek: 11.00-15.00
wtorek-piątek: 11.00-18.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek:
11.00-17.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00
poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

Orzegów
ul. Kard.
A. Hlonda 29

poniedziałek-piątek: 11.00-18.00
sobota: 11.00-15.00

NUMER
PROJEKTU

NAZWA ZADANIA
Zadania duże

30

Skwer przy ul. Solidarności – miejsce spotkań i integracji

31

Boisko wielofunkcyjne przy ul. Tołstoja

44
45

„Lepiej na boisku niż na blokowisku” – modernizacja boiska asfaltowego
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
Ścieżka aktywizacyjna przy ul. ks. Niedzieli
Zadania małe

1

Radosny Plac Zabaw
– strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 4

3

Remont parkingu przy ul. Słowiańskiej 3

8

Festyn urodzinowy – 90-lecie istnienia Miejskiego Przedszkola nr 19

11

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

12

Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną
przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40

13

Dobre bo nasze… – najlepsze polskie ﬁlmy na dużym ekranie

16

Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8

20

Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 – etap II

21

Modernizacja boiska przy ul. Dworaka

24

Warsztaty z ogrodnictwa miejskiego

25

Kulturalnie w streﬁe aktywności „Stara Bykowina”

27

Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona przy ul. Bytomskiej

28

Linowy zawrót głowy – duża tyrolka, piramida i trampoliny
w streﬁe aktywności na osiedlu Bykowina

29

Rewitalizacja zieleńca na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Siekiela

32

Planty Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian

33

Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23

36

Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej

37

Żyj zdrowo na sportowo – budowa siłowni napowietrznej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych

41

Zielony zakątek – rewitalizacja skweru pomiędzy ul. Cynkową i Kokota

46

Śląski Plac Zabaw i Rekreacji w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury
Listę zadań z dokładną lokalizacją i opisami oraz wykaz miejsc
do głosowania można znaleźć na stronie rudaslaska.budzet-obywatelski.org

Już w najbliższą sobotę, 7 września, w całej Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie. Na ósmą edycję wydarzenia wybrano osiem lektur. Są to: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym”
Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana
Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego. W Rudzie Śląskiej na wspólne czytanie zaprasza Centrum Inicjatyw Społecznych MBP „Stary Orzegów”. Początek o godz. 12.00.

Narodowe Czytanie 2019

– W naszym mieście nie brakuje miłośników literatury, a szeroki wybór tegorocznych lektur sprawia, że
każdy znajdzie interesującą dla siebie pozycję – zauważa prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam więc nadzieję,
że spotkamy się w licznym gronie, by sobie przypomnieć lub poznać dzieła polskiej literatury – dodaje.
– Wybrane fragmenty lektur będziemy w tym roku
czytać w doborowym, wyjątkowym gronie – zapowiada Agnieszka Płaszczyk, kierownik MBP CIS
„Stary Orzegów”. – W nawiązaniu do Roku Powstań Śląskich zaprosiliśmy do udziału w wydarze-

niu potomków Powstańców Śląskich. Będą z nami
m.in. Leon Latka, Irena Kasperek czy Iwona Skrzypczyk-Sikora – wylicza. – Narodowe Czytanie staje
się coraz bardziej popularne, o czym najlepiej
świadczy fakt, że amatorzy literatury sami zgłaszają
się, aby odczytać tekst. Nie zabraknie również
przedstawicieli samorządu – dodaje.
Warto przynieść ze sobą egzemplarze lektur. Jak
co roku z Kancelarii Prezydenta RP dotarła specjalna pieczęć, którą będzie można podstemplować
książki na pamiątkę wydarzenia.

R����� I��������� S����������

R�������: U���� M����� R��� Ś�����, ��. J��� P���� II 6 R��� Ś�����

Osiem dzieł na tegoroczną edycję wydarzenia wybrała jak zwykle para prezydencka. – Jest to wybór
tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, reﬂeksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie
straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu
powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką

krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał
w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest od
2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra
Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: ,,Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę”
Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
AS
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu dotyczącego części
nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Kędzierzyńskiej – Przy Kolei, która przydzielona
zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie
umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w najem na czas oznaczony w dniach od 26.10.2019 r.
do 4.11.2019 r. nieruchomości stanowiącej własność
gminy miasta Ruda Śląska położonej w rejonie
ul. Karola Goduli w celu prowadzenia handlu w okresie
święta Wszystkich Świętych.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach od 26.10.2019 r. do
4.11.2019 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli, zapisanej w obrębie Orzegów na karcie mapy 3,
o numerze geodezyjnym:
– 458/51 o powierzchni całkowitej 222 m², księga wieczysta:
GL1S/00008229/5, obręb Orzegów, k.m.3.
Nieruchomość przeznaczona w najem: 5 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami
od 1-5.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu gruntu pod każde
stanowisko wynosi 150,00 zł za cały okres trwania umowy najmu tj.
od 26.10.2019 r. do 04.11.2019 r.
Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2019 r. do
4.11.2019 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 31.10.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 900 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy
Kupieckiej 2a) w terminie do 23.09.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde
licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy
z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. Karola Goduli nr …(podać nr stanowiska na
które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałekśroda 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji
tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział
w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty
wadium na każde stanowisko osobno.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom
zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą ﬁzyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami względem Miasta Ruda Śląska.
Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 wew. 2260.

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

OGŁASZA:
I. przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska,
Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

1.

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

96,70

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

2.

Ruda Śląska – Wirek
ul. Sienkiewicza 1A/3 lokal na parterze
w budynku usługowym

+ pow.
wspólnego użytku

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

11,00

Ruda Śląska – Wirek
ul. A. Jankowskiego I /1 garaż
murowany

17,52

brak

4,00

3.

29,73
8,58

Wadium (zł)

Termin oględzin
lokalu

1.000,00

11.09.2019 r.
godz. 10.00

1.000,00

11.09.2019 r.
godz. 11.00

500,00

11.09.2019 r.
godz. 12.00

18.09.2019 r.
Ruda Śląska – Wirek
brak
3,00
500,00
16,50
godz. 14.30-14.45
ul. Szyb Andrzeja I /64 garaż blaszany
II. przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu,
zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi o pow. 18 m2 (*) każdy:
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

4.

Lp.

Garaże

1
2
3
4

Wirek – ulica Słowackiego-Kempnego, garaż blaszany nr I / 2
Nowy Bytom – ul. L. Tołstoja, garaż blaszany nr I / 42
Nowy Bytom – ul. L. Tołstoja, garaż blaszany nr I / 48
Nowy Bytom – ul. L. Tołstoja, garaż blaszany nr I / 61

Stawka wywoławcza Wadium
Termin oględzin garażu
(netto/zł/m2)
(zł)
4,00
500,00 19.09.2019 r. godz. 10.00-10.15
3,00
500,00
19.09.2019 r. godz. 10.30
3,00
500,00
19.09.2019 r. godz. 10.45
3,00
500,00
19.09.2019 r. godz. 11.00

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

(*) 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
Przetarg odbędzie się w dniu 25 wrzesień 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).
Uczestnicy przetargów (poz. I i II) 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 20 wrzesień 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 25.09.2019 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu ) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 20 wrzesień 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/garaż z przetargu bez podania
przyczyny.
Osoby biorące udział w przetargu (poz. II) 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 20.09.2019r.
• 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.
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, Monika Sierant – tel. 32 242-01-33,
32 242-06-88 w. 744
Wrzesień/2019 r.

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA | 4.09.2019

13

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

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
Termin oglęStawka
Wadium
dzin lokalu
wywoł.

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalację

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247A/8

33,48 m2

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

4,87
zł/m2

700 zł

16.09.2019 r.
godz. 12.00

2.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Orzegowska 32/12

37,00 m2

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

4,87
zł/m2

700 zł

16.09.2019 r.
godz. 13.30

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 3/2

67,79 m2

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

4,58
zł/m2

700 zł

16.09.2019 r.
godz. 14.30

4.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 3/11

37,50 m

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

4,58
zł/m2

700 zł

Lp.

Adres lokalu

1.

(1 p+k)

(1 p+k)

(3 p+k)

2

(1 p+k)

16.09.2019 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 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 20 września 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 23 września 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, 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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Radosław Domagalski
syn Klaudyny i Krzysztofa
ur. 13.08 (3440 g )

Marcel Golba
syn Anety i Dariusza
ur. 1.08 (2030 g)

Bartłomiej Zaczyk
syn Simony i Marcela
ur. 19.08 (2635 g i 50 cm)

Zuzanna Górny
córka Agaty i Łukasza
ur. 15.06 (1040 g i 38 cm)

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

Do wynajęcia lokal na biura, gabinety,
mieszkanie, 80 m2 – Wirek. Tel. 692-765153.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

Miłosz Kos
syn Karoliny i Dawida
ur. 13.08. (3330 g i 54 cm)

Maja Grodzka
córka Dominiki i Marcina
ur. 16.08 (3400 g i 54 cm)

Jan Grabowski
syn Ewy i Zygmunta
ur. 16.08 (4100 g i 53 cm)

Szymon Szczepankiewicz
syn Angeli i Dawida
ur. 20.08. (3490 g i 52 cm)

Zoﬁa Domogała
córka Wiolety i Damiana
ur. 1.07 (1200 g i 46 cm)

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

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

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

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel.
605-109-517.

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

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

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

Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel. 512-549-097.

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

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

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

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.
Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780-183.
Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie.Tel.
519-639-121.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.
Pożyczka gotówkowa, kredyt samochodowy i mieszkaniowy, konsolidacja – sprawdź
SKOK „Śląsk” – tel. 32 240-00-49, www.skok.
slask.pl

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

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.
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.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 693-338-276.

NIERUCHOMOŚCI

Firma Bedamex zatrudni pracowników
budowlanych na umowę o pracę. Doświadczenie min. 2 lata. Tel. 601-504-030.

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

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 785-081977.

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

Sympatycznej energicznej rencistce,
emerytce lub inne świadczenia – dam pracę
½ etatu w punkcie sprzedaży nagrobków.
Ruda Śląska Halemba. Tel. 501-303-628.

Godula, dwupokojowe, 38 m2, 113 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
Hania Korbella
córka Katarzyny i Dawida
ur. 16.08 (4120 g i 59 cm)

Mieszkanie do wynajęcia, Bielszowice.
Tel. 733-332-531.

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

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

Adam Pakulski
syn Agnieszki i Tomasza
ur. 18.08 (2920 g i 56 cm)

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

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

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

Hanna Faber
córka Ilony i Tomasza
ur. 17.08 (2890 g i 52 cm)

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.

RÓŻNE
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię.
Tel. 603-280-675.
Dawca szpiku kostnego. Tel. 572-960485.

www.wiadomoscirudzkie.pl

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 R.

w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod
nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”
Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z póź. zmianami)

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA OGŁASZA:

o podjęciu prac nad utworzeniem w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”. Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie utworzenia parku kulturowego będzie udostępniony od dnia 2 września
2019 r. do dnia 26 września 2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska pod adresem internetowym https://rudaslaska.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój 324. Wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie
utworzenia parku kulturowego można składać do Prezydenta Miasta Ruda Śląska od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy złożyć osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pokój
324 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywaniem
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres zabytki@ruda-sl.pl.
Wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia
………………............……………………….
(imię, nazwisko/nazwa instytucji)
(adres zamieszkania/ﬁrmy, kod)

Pani Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

WNIOSEK
Do projektu uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska parku kulturowego
pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”
DOTYCZY: …………………………………………………….……
PRZEDMIOT WNIOSKU: ………………………………..…..

OGŁOSZENIA | 4.09.2019
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……………………………………….
(podpis)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas oznaczony w dniach
26.10.2019 r. do 04.11.2019 r. nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta
Ruda Śląska położonej w rejonie ul. 1 Maja (Halemba) w celu prowadzenia handlu
w okresie święta Wszystkich Świętych.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony
w dniach 26.10.2019 r. do 04.11.2019 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja (Halemba), zapisanej w obrębie Halemba na karcie
mapy 2, o numerze geodezyjnym:
– 185/6 o powierzchni całkowitej 3692 m², księga wieczysta: GL1S/00003935/2, obręb Halemba.
k.m.2.
Nieruchomość przeznaczona w najem: 8 miejsc handlowo/gastronomicznych o powierzchni 5
m² każde, oznaczone numerami od 1-8.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 150,00 zł za
cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2019 r. do 04.11.2019 r.
Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2019 r. do 04.11.2019 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do
dnia 31.10.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej
– Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska w terminie do dnia 23.09.2019 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde licytowane
stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium
najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. 1 Maja (Halemba) nr … (podać
nr stanowiska na które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w
godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać
wpłaty wadium na każde stanowisko osobno.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem
gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą ﬁzyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami
względem Miasta Ruda Śląska. Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226)
tel. 32 244-90-00 wew. 2260.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy na najem:
a) ujętych w wykazie lokali użytkowych oraz
b) boksu nr 6 II etap w Rudzie Śl. Godula, ul. Joanny 14 o powierzchni 11,50 m2, stawka ekspl.wywoł. zł/m2/m-c netto – 21,12 zł/m2, wysokość wadium + koszty przetargu
– 744,00 zł + 123,00 zł, stawka obowiązująca z cennika na 2019 r. – 42,24 zł/m2 – parter
w budynku wolnostojącym, z c.o. media wg odczytów i stawek stosowanych przez dostawców.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118, telefon 32 248-24-11, wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu nieruchomości (pomieszczenia) do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat o powierzchni użytkowej 41,7 m2, znajdującej się w budynku hali sportowej przy ulicy Bytomskiej 13
w Rudzie Śląskiej 41-704, z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności sportowo-rekreacyjnej. Dodatkowych informacji
udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny
tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.
Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska i tablicy ogłoszeń MOSiR.

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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Lekkoatletyka

Piłka ręczna

Jubileuszowy miting
Można śmiało powiedzieć, że Jubileuszowy Miting Lekkoatletyczny organizowany przez TL Pogoń
Ruda Śląska to już taka sportowa rudzka tradycja.
W sobotę (31.08) zawodnicy z Polski i innych krajów
spotkali się na stadionie lekkoatletycznym przy ul.
Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu i ustanowili kilkanaście rekordów. W tym roku obsada zawodów była
bardzo mocna. Wzieli w nich udział medaliści Mistrzostw Polski oraz reprezentanci Polski m.in. Klaudia Kardasz czy Katarzyna Furmanek. Wielu zawodników osiągnęło swoje rekordy życiowe.
Uczestnicy, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn, rywalizowali w biegu na 100m, 400 m, 800 m,
1500 m, 300 m, 400 mppl, a oprócz tego w skoku

Zgoda najlepsza

Miting odbył się na stadionie
w Nowym Bytomiu.
w dal, wzwyż, pchnięciu kulą oraz rzucie oszczepem
i młotem.

To był pasjonujący weekend, a bielszowicka Zgoda udowodniła, że nie ma sobie równych W niedzielę
(1.09) w II Klubowym Pucharze Małopolski pokonała gospodynie turnieju Cracovię 24:23 (13:10) oraz
SPR Olkusz 24:22 (14:9) co oznacza, że Puchar Małopolski przyjechał do Rudy Śląskiej, a zawodniczki
I ligi mogą cieszyć się z kolejnego sukcesu. Z kolei
juniorki młodsze triumfowały podczas turnieju Silesia Handball Cup z okazji otwarcia sezonu w piłce
ręcznej grup młodzieżowych. Do zawodów, które odbyły się w sobotę (31.08) w Zabrzu zgłosiły się czołowe drużyny dziewcząt i chłopców z regionu Śląska
i Małopolski. Zawody w tej kategorii rozgrywane były każdy z każdym. Dziewczęta ze Zgody z komple-

Turniej Silesia Handball Cup należał do Zgody.
tem zwycięstw zdobyły mistrzostwo turnieju i mogły
się cieszyć z pucharu.
Wyniki spotkań juniorek młodszych: KS Zgoda
– KPR Ruch Chorzów 18:8, KS Zgoda – SPR Olkusz
16:13, KS Zgoda – Pogoń Zabrze 16:14, KS Zgoda
– Bystra 17:15.
OGŁOSZENIE

Piłka nożna

Zwycięska
Slavia
Foto: Ośrodek Sportu i Rekreacji Slavia Ruda Śląska

7 września 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy Halembskie 4,2–21 km

Kolejny raz zawodnicy Slavii mogą
cieszyć się zwycięstwem.
Zwycięstwem Slavii 2:1 zakończył się sobotni
(31.08) mecz z Przemszą Siewierz. Zawodnicy z Rudy
do przerwy prowadzili grę, lecz wynik pozostał bezbramkowy. Po przerwie goście zaczęli stwarzać sobie
sytuacje, dzięki czemu po rzucie różnym i strzale
z główki, zdobyli prowadzenie na rudzkiej murawie.
To jednak nie podłamało piłkarzy Slavii, którzy rozpoczęli atak na bramkę przeciwników. I tak w 75 minucie
drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał zawodnik gości. Później rudzianie w przewadze
ruszyli do jeszcze mocniejszego ataku, czego konsekwencją było świetne wejście w pole karne Marcina
Gancarczyka, który został faulowany i sędzia wskazał
„na wapno”. Rzut karny natomiast wykorzystał kapitan
drużyny Jacek Wujec i Slavia prowadziła 1:1. W dalszej części spotkania rudzianie nie zwolnili tempa i nadal atakowali konsekwentnie do ostatniej minuty.
W samej końcówce meczu zwycięskiego gola dla Slavii zdobył Dawid Skorupa i było już 2:1.
Warto dodać, że z dorobkiem 9 punktów Slavia jest
liderem IV ligi i zaprasza na mecz 21 września o godz.
11:00 z Ruchem Radzionków.

Piłka nożna w skrócie

Terminy
KOLEJNYCH
biegów:
12.10.2019 r.
9.11.2019 r.

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl

3. kolejka, klasa A, Katowice
Grunwald Ruda Śląska – Jastrząb Bielszowice 1:1
0:1 Kachel, 3 min, 1:1 Ogłoza, 59 min
Gwiazda Ruda Śląska – Górnik 09 Mysłowice 1:2
1:0 Studnik, 25 min, 1:1 Gondzik, 72 min
1:2 Gondzik, 74 min

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

KOLUMNĘ SPORTOWE ZREDAGOWAŁA
AGNIESZKA LEWKO

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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