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Rewitalizacja to nie tylko zadanie samorządu

– Którymi miejscami możemy już
teraz się pochwalić?
– Mamy na Śląsku przykłady wielu
udanych rewitalizacji. W Rudzie Śląskiej udało się w ten sposób tchnąć
nowe życie w Orzegów, gdzie powstał
klimatyczny ryneczek. Kolejnym takim przykładem jest kolonia robotnicza Ficinus w Wirku, która zresztą
znajduje się na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego.
Z kolei rewitalizacja Szybu Prezydent
w Chorzowie opierała się nie tylko na
jego modernizacji, ale również na
utworzeniu dookoła zielonej przestrzeni oraz skateparku. Warto również zwrócić uwagę na Park Tradycji
w Siemianowicach Śląskich, a także
na zrewitalizowane wieże kopalni
„Polska” w Świętochłowicach. To są
bardzo ważne miejsca i potrzebne
mieszkańcom, co widać przy okazji
różnych imprez. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to przykłady rewitalizacji,
które dokonane zostały ze środków
samorządowych, często przy wykorzystaniu środków unijnych. Brakuje
wsparcia ze strony rządowej i kom-

pleksowego programu rewitalizacji,
ponieważ żaden samorząd nie ma niestety takich pieniędzy, żeby bardziej
kompleksowo podejść do tematu rewitalizacji.
– To znaczy?
– Posłużę się tutaj przykładem budynku dworca kolejowego w Chebziu,
który ze zdegradowanego miejsca,
dzisiaj jest godny, by na nowo stać się
perełką Rudy Śląskiej. Ruda Śląska
wykorzystała swoją szansę i postarała
się, by przy wkładzie własnym i funduszom unijnym znaleźć nową funkcję dla tego miejsca (przy utrzymaniu
tej pasażerskiej – przyp. red.). Dzięki
temu budynek dworca ma szansę tryumfalnie wrócić na Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego.
Jednak przydałyby się pieniądze również na to, żeby odmienić całe otoczenie tego obiektu, czyli budynki mieszkalne, które przez lata należały do kolei i stopniowo popadały w ruinę.
Władze miasta postarały się, ale zrobiły tyle, na ile wystarczyło pieniędzy.
Chebzie mogłoby być dużo lepszym
miejscem do życia, ale wówczas gdy-

by zmieniła się cała przestrzeń w dzielnicy.
– Ale nie jest to przecież problem
tylko naszego miasta…
– Oczywiście, że nie. Górny Śląsk
przez lata, kiedy funkcjonował tutaj
przemysł, został w znacznym stopniu
wyeksploatowany. Przykładem tego
jest m.in. Bytom, dzielnice Lipiny
i Chropaczów w Świętochłowicach,
centrum Siemianowic Śląskich, czy
Orzegów oraz część dzielnicy Ruda.
To są miejsca, w których mamy zabudowania historyczne i zabytkowe. Są
to pohutnicze i pokopalniane budynki
mieszkalne, które przez lata należały
do państwa, a dopiero później zostały
sprzedane gminom. Kolejne lata pokazały, że ani gminy, ani wspólnoty, ani
prywatni właściciel nie mają funduszy
na to, żeby poradzić sobie z remontami na własną rękę.
– Ma Pan na to jakiś pomysł?
– Kiedy zasiadałem w Zarządzie
Województwa Śląskiego, proponowałem, żeby wprowadzić rządowy program Śródmieście Plus w zamian za
program Mieszkanie Plus, ponieważ

u nas deweloperzy radzą sobie dobrze
i mamy wręcz do czynienia ze zjawiskiem, kiedy to centra miast wyludniają się ze względu na niski standard życia, a na obrzeżach miast powstają nowe mieszkania. U boku rewitalizacji
poszczególnych miejsc, potrzebny jest
kompleksowy remont dawnej zabudowy. Samorządy są po prostu zbyt biedne, by na własnych barkach udźwignąć
rozwiązanie problemu zdegradowanych dzielnic na Górnym Śląsku.
– Wróćmy jeszcze na moment na
Szlak Zabytków Techniki. Wiem, że
chciałby Pan, aby obiekty hutnicze
miały w nim swój większy udział...
– Nie da się mówić o historii pracy
na Górnym Śląsku bez opowieści
o hutnictwie. Dlaczego jest to takie
ważne? Dlatego, że hutnictwo w zasadzie zniknęło na naszych oczach. Górnictwo pozostawiło po sobie chociażby Zabytkową Kopalnię Węgla
Kamiennego Guido w Zabrzu. Natomiast po hutnictwie nie ma nic. Obecnie przewodniczę Zespołowi ds.
Utworzenia Muzeum Hutnictwa
w Chorzowie, które ma powstać w naj-

Foto: mat. pras.

Rynek w Orzegowie, czy dworzec kolejowy w Chebziu to niektóre z przykładów zrewitalizowanych przestrzeni w Rudzie Śląskiej. Inwestycje te realizowane były przez miasto z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. I tak dzieje się w wielu miejscowościach na Śląsku. Jednak jak podkreśla Henryk
Mercik – samorządowiec oraz architekt, który pracował jako miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej, a obecnie pełni tę funkcję w Chorzowie
– potrzebny jest kompleksowy, rządowy program rewitalizacji śląskich miast.

bliższych latach, a na które udało nam
się uzyskać dofinansowanie unijne
dzięki współpracy z miastem Zabrze.
Kolejnym miejscem, gdzie hutnictwo
nie daje o sobie zapomnieć, jest Nowym Bytom wraz z wielkim piecem
hutniczym, znajdującym się w centralnym punkcie tej dzielnicy. Na szczęście kilka lat temu został zrobiony
pierwszy krok w celu ocalenia tego
obiektu, a teraz miasto stara się o jego
rewitalizację. Czy warto? Wystarczy
wybrać się do Ostrawy, gdzie tamtejszy piec hutniczy przyciąga tłumy turystów. Na Śląsku mamy także Walcownię w Muzeum Hutnictwa Cynku
w Katowicach-Szopienicach. To fantastyczna grupa hutniczych zabytków
techniki, które mogłyby stanowić
część Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Joanna Oreł
OGŁOSZENIE
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Szykuje się rok wyzwań

– Jakie będą główne tematy, które
będzie Pani chciała poruszyć podczas zbliżających się spotkań z mieszkańcami?
– Formuła tych spotkań będzie standardowa, a więc z pewnością wrócimy
do tematów dotychczas omawianych
i porozmawiamy o bieżących problemach, ważnych z punktu widzenia
mieszkańców. Poinformuję również rudzian o tym, na jakim etapie są poszczególne inwestycje. Przede wszystkim jednak będziemy mówić o perspektywie roku następnego. A tutaj
czeka nas wiele wyzwań, bo ostatnie
decyzje zapadające na szczeblu rządowym skutkować będą mniejszymi dochodami gminy i to o wiele milionów
złotych. Spowoduje to ograniczenie
naszych możliwości inwestycyjnych
oraz konieczność „cięcia” tzw. wydatków bieżących, które przeznaczane są
na utrzymanie miasta i dotacje. Musimy więc przekazać mieszkańcom niezbyt dobre wieści, bo niestety, ale skutki decyzji rządu odczujemy wszyscy.
– O czym dokładnie mowa?
– Z powodu zmian w prawie sytuacja wszystkich samorządów w Polsce
będzie w przyszłym roku duża gorsza.

Spowodowane jest to kilkoma kwestiami. W pierwszej kolejności wymienić
należy tu wprowadzone zmiany w systemie podatkowym. Niewątpliwie są
one korzystne dla mieszkańców, co
cieszy, jednak dla samorządów skutkować będą one znacznym ograniczeniem
wpływów do budżetów z tytułu podatku PIT. Od rządzących słyszymy, że
dzięki coraz wyższym wpływom z tego
podatku samorządy z każdym rokiem
się bogacą. Niestety jest to tylko jedna
strona medalu. Faktem jest, że wpływy
z PIT są rzeczywiście z każdym rokiem
wyższe, ale jeszcze szybciej rosną wydatki gmin. Mieszkańcy mogą tego nie
wiedzieć, ale w ostatnich latach odnotowaliśmy większy wzrost wydatków
budżetowych na wynagrodzenia niż
wzrost dochodów z tytułu podatku PIT.
Trzeba także uświadomić sobie jeszcze
jedno – w wyniku zmian podatkowych
dojdzie do sytuacji, że pracownik, owszem, zyska dzięki odprowadzeniu
mniejszego podatku, ale może stracić
na jakości życia w miejscu swojego zamieszkania, bo nie będzie pieniędzy na
remonty czy koszenie trawy. Poza tym
obniżka podatku PIT to nie jeden bonus, który „odbije się czkawką” samo-

rządom. Kolejne to kwestia podwyższenia płacy minimalnej oraz wcześniejsza decyzja o podniesieniu pensji
nauczycielom. Po wrześniowych regulacjach musimy – tylko do końca tego
roku – wyłożyć dodatkowo z kasy miasta ponad 4 mln zł na wynagrodzenia
w oświacie.
– To źle, że pensje rosną?
– Jesteśmy jak najbardziej za podniesieniem płac, ale w ślad za tym powinny iść inne decyzje rządowe, zwiększające przychody samorządów. Niestety
na razie nie zanosi się na to. Konstruując budżet na przyszły rok, musimy
wziąć zatem pod uwagę to, że będziemy mieli ok. 50 mln zł dodatkowych
wydatków przy dochodach mniejszych
o ponad 27 mln zł. Oznacza to, że trzeba wygospodarować ok. 80 mln zł w dochodach bieżących, żeby pokryć lukę
finansową. Zadania nie ułatwia nam
fakt ciągle rosnących kosztów utrzymania, na co wpływ mają wzrost cen materiałów budowlanych, energii i usług
oraz brak ludzi do pracy. Dodatkowo
brakuje rozwiązań systemowych z zakresu gospodarki odpadami, czego
efektem są ciągle rosnące ceny za ich
odbiór i zagospodarowanie.

Foto: mat. pras.

Pod koniec września rozpocznie się kolejna seria spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej. Obok omówienia realizowanych inwestycji i bieżących problemów pojawi się też temat przyszłorocznego budżetu
miasta. Ten zaś może być okrojony z powodu ostatnich zmian w prawie wprowadzonych przez rząd. Rozmawiamy o tym
z prezydent Grażyną Dziedzic.

– Z czego więc trzeba będzie zrezygnować?
– Podjęliśmy wstępną decyzję o tym,
że będziemy koncentrować się na finansowaniu zadań obowiązkowych
gminy, a wszystkie wydatki fakultatywne
„zamrozimy”.
Inwestycje
też trzeba będzie ograniczyć – o ok.
75 mln zł, czyli o połowę. Jesteśmy
zmuszeni zrezygnować z tych przedsięwzięć, które jeszcze się nie rozpoczęły. Na pewno postaramy się, by
kontynuować budowę trasy N-S, ale
już inne plany inwestycyjne stoją „pod
znakiem zapytania” i mogą zostać
odsunięte w czasie. Na pewno nie zrezygnujemy z tych zadań, na które
udało się pozyskać dofinansowanie
unijne, by nie stracić przyznanych nam
pieniędzy. Podjęliśmy także decyzję,
że w tym roku nie uruchomimy transzy

kredytu z EBI. To konieczne, aby spełniać wszystkie wskaźniki ekonomiczno-finansowe za 2019 rok.
– Czy jest szansa na to, że sytuacja
ta ulegnie zmianie?
– Oczywiście mamy nadzieję, że ten
stan jest przejściowy. Może bowiem
okazać się, że w przyszłym roku dochody gminy z tytułu podatku PIT będą
większe niż to, co obecnie zakładamy.
Wówczas przystąpimy do realizacji
niektórych inwestycji. Będziemy także
szukać dodatkowych przychodów, a to
może spowodować podniesienie podatku od nieruchomości. Nie będziemy
już też w stanie dopłacać do wywozu
odpadów z budżetu miasta. Sytuacja
jest naprawdę poważna, dlatego musimy działać racjonalnie i odpowiedzialnie.
JO
OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
30 IX – poniedziałek – godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa, ogródki działkowe
3 X – czwartek – godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28
7 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Godula i Orzegów – SP nr 40, budynek A, ul. Joanny 13
8 X – wtorek – godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69
14 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90
17 X – czwartek – godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1
21 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Halemba – SP nr 24, budynek B (dawniej gimnazjum), ul. ks. Lexa 14
28 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Szarotek 11/9,
ul. 1 Maja 318/20,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
REKLAMA
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GÓRNICTWO

OGŁOSZENIA

Dziesięć lat temu odeszli na wieczną szychtę

Do tragicznego w skutkach wypadku
doszło dziesięć lat temu około godz. 10.
W wyrobisku na głębokości 1050 m w kopalni Wujek-Ruch Śląsk wybuchł metan.
W wyniku zdarzenia śmierć poniosło
20 górników. 12 z nich zginęło na miejscu,
a ośmiu kolejnych zmarło w szpitalach.
Natomiast 36 pracowników odniosło obrażenia. Najmłodszy z górników miał 21 lat,
a najstarszy 48. 20 pracowników odeszło
na wieczną szychtę. O takiej tragedii nie
sposób zapomnieć.
W środę (18.09) w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Kochłowicach odbyła
się uroczysta msza święta upamiętniająca
oﬁary tamtej katastrofy oraz w intencji ich
bliskich. – Postarajmy się, aby pamięć
o braci górniczej, o tych naszych braciach
górnikach, którzy oddali swoje życie na
szychcie, nie umknęła nam wraz z likwidowanymi kopalniami – mówił w trakcie kościelnej uroczystości ksiądz Jacek Błaszczok, proboszcz Paraﬁi Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.
Po mszy przy pomniku przed wejściem
do nieczynnej już kopalni Wujek-Ruch
Śląsk złożone zostały kwiaty i znicze od
rodzin tragicznie zmarłych górników oraz
przedstawicieli górnictwa, władz samorządowych i centralnych. – Ta akcja różniła się od wszystkich. Była długa i niezwykle trudna – wspominał jeden z ratowników.
Przypomnijmy, że w trakcie śledztwa
dotyczącego katastrofy, śledczy zgromadzili ok. 60 tomów akt głównych i przesłuchali ponad 400 świadków. Zarzuty postawiono 56 osobom. Dotyczyły one m.in.
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia
lub zdrowia pracowników oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji technicznej.
W trakcie środowych uroczystości zapowiedziano, że w związku z likwidacją kochłowickiej kopalni (ostatnie wydobycie
odbyło się tu pod koniec 2017 roku), w najbliższych miesiącach czeka nas przeniesie-

Foto: JO

„To było tragiczne wydarzenie, które pamiętam, jakby to było dzisiaj, bo wówczas zginęli moi najbliżsi koledzy”
– mówił jeden z górników podczas dziesiątej rocznicy katastrofy górniczej w kochłowickiej kopalni Wujek-Ruch Śląsk.
18 września 2009 roku na skutek wybuchu metanu śmierć poniosło 20 górników.

Po mszy świętej przy pomniku złożono kwiaty i znicze.
nie pomnika upamiętniającego oﬁary tragedii w inne miejsce. – W momencie, kiedy
Spółka Restrukturyzacji Kopalń przejęła
kopalnię Śląsk od Polskiej Grupy Górniczej, było jasne, że wydobycia już tutaj nie
będzie. W związku z tym zaplanowano likwidację czterech szybów i przygotowany
zostanie teren pod inwestycje. Pojawiło się
więc pytanie o to, co dalej z pomnikiem,
ponieważ nie byłoby nawet odpowiedniego
dojścia do niego, jeżeli pozostałby w tym
dotychczasowym miejscu – tłumaczył Wojciech Jaros, rzecznik prasowy Spółki Re-

strukturyzacji Kopalń. – Dlatego już poprzednia dyrekcja zaczęła rozmowy z paraﬁą w Kochłowicach. Ksiądz proboszcz
wyraził zgodę na przeniesienia pomnika
na jej teren. Także masto odniosło się do
tej inicjatywy pozytywnie. W tej chwili
przygotowywany jest przetarg dla ﬁrmy
wykonawczej, która będzie demontowała
i instalowała pomnik w nowym miejscu.
Dlatego spodziewamy się, że w przyszłym
roku ta uroczystość będzie odbywała się
już w centrum Kochłowic – dodał.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni.”
Erich Maria Remarque

Pani Danucie Borowicz
pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA

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

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

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. PORĘBSKIEJ 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 Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Porębskiej, zapisanej w obrębie
Ruda, na karcie mapy 8, w księdze wieczystej GL1S/00022467/9 o numerze geodezyjnym 1145/138, o powierzchni całkowitej 22434 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 7 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde stanowisko.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza wysokość czynszu netto najmu gruntu pod każdym ze
stanowisk wynosi 150,00 zł, za cały okres trwania umowy najmu tj. od
26.10.2019 r. do 4.11.2019 r.
Wywoławcza 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 4.11.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2019 r. o godzinie 10.00 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
7.10.2019 r. dokonają wpłaty wadium w pieniądzu 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 FinansowoKsięgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. Porębskiej 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 z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.
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. 2261.
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Za nami kolejna sesja Rady Miasta. Po
dwóch sesjach nadzwyczajnych, w miniony czwartek (19.09) w sali sesyjnej UM
Ruda Śląska odbyły się regularne, comiesięczne obrady.
Sesja rozpoczęła się od podsumowania
czterech kadencji pochodzącej z Rudy Śląskiej sejmowej posłanki, Danuty Pietraszewskiej, która zrezygnowała z ubiegania
się kolejny raz o mandat poselski. Następnym, uroczystym punktem było wręczenie
odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” dla Łukasza Urbańczyka, miejskiego konserwatora zabytków w Rudzie
Śląskiej przez Andrzeja Misiołka, senatora
RP. Z kolei radna Sejmiku Województwa
Śląskiego, Urszula Koszutska przedstawiła
stan ochrony służby zdrowia w województwie śląskim, jej sytuację kadrową oraz finansową, a także w jaki sposób samorządowcy mogą ją poprawić, bo problem ten
dotyczy nie tylko Rudy Śląskiej, ale wielu
miast regionu. Z kolei radni nadali tytuł
„Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska” Henrykowi Bolczykowi, kapłanowi
archidiecezji katowickiej, który jest moderatorem krajowym i generalnym Ruchu
Światło-Życie oraz był kapelanem górników
Wujek w Katowicach w latach 1980-1981.
W programie obrad znalazł się także
m.in. punkt dotyczący określenia nowych
stawek podatku od nieruchomości, który
wywołał dyskusję pomiędzy radnymi
a władzami miasta. – Szereg zmian ustawowych oraz decyzji rządowych powoduje, że
nasze finanse będą drastycznie niższe w porównaniu do roku obecnego. Niestety wciąż
nie mamy pełnych danych, ale z tych wstępnych wynika, że tylko ze zmiany przepisów
polegającej na obniżeniu stawki PIT
w pierwszej skali opodatkowania z 18 do
17 proc. oraz podwyższenia o 100 proc.
kosztów uzyskania przychodów pracowników w 2020 roku i zwolnienia od sierpnia
tego roku podatników do 26. roku życia
z podatku dochodowego, dochody
Rudy Śląskiej w 2020 roku zmniejszą się
prawdopodobnie o ok. 27 mln zł – wyliczał
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – To niestety nie wszystko, ponieważ
decyzja rządu o podniesieniu pensji minimalnej, spowoduje wzrost wynagrodzeń
w mieście i wzrost kosztów utrzymania
o kolejnych, ponad 30 mln zł. Niestety nie
mamy, jak zwiększyć przychodów miasta.
Stąd propozycja ta jest jedną z opcji, którą
możemy zastosować – dodał.
Po kolejnych wypowiedziach radnych
odbyło się głosowanie, w trakcie którego
nie przyjęto projektu uchwały. Następnie
przegłosowano uchwałę w sprawie opłaty
za posiadanie psów. Po tym rozpoczęło się
m.in. głosowanie nad blokiem uchwał
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej m.in. rudzkich pochodni i poradni zdrowotnych, a także odwołania i wyboru ich poszczególnych rad społecznych
oraz określenia terminów pierwszych posiedzeń.
JO

RODZINA ZASTĘPCZA

OGŁOSZENIA

Piknik przy piekaroku – MORZE MOŻLIWOŚCI

Chleb z piekaroka cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
W sobotę (21.09) w Rudzie przy ul. Bujoczka zapachniało
chlebem. Podczas pikniku rodzinnego przy piekaroku można było skosztować pysznego chleba z „tustym” wypiekanego w zabytkowym piecu oraz posłuchać śląskich przebojów w wykonaniu Krzysztofa Procka. Nie zabrakło także wielu atrakcji dla
najmłodszych, którzy mogli zobaczyć spektakl „O czym marzą
drzewa” oraz wziąć udział w warsztatach i zabawach poświęconych ekologii.
– Sobotni piknik przy zabytkowym piecu do wypiekania chleba
jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców,
którzy chętnie korzystali z przygotowanych specjalnie
z myślą o nich atrakcji – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta
Ruda Śląska. – Tym razem nie zabrakło warsztatów dotyczących
ekologii, które przygotowało Muzeum Miejskie oraz opowieści
i zabaw związanych z kartoflem. Furorę wśród uczestników
pikniku zrobił także pyszny, wypiekany w piekaroku przez Piekarnię Jakubiec, chleb z „tustym” – dodaje.
Przy piekaroku można było posłuchać także śląskich przebojów w wykonaniu Krzysztofa Procka oraz historii ziemniaka,
którą uczestnikom pikniku przybliżył historyk Jan Wyżgoł. AL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej poszukuje
osób, które chcą zostać rodziną zastępczą. Obecnie w mieście funkcjonuje 186 takich rodzin. Opiekują się one 312 dziećmi. Najliczniejszą
grupę stanowią rodziny spokrewnione, których jest 127, rodzin niezawodowych mamy 44, a rodzin zastępczych zawodowych 15, w tym trzy
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Tegoroczne promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w Mieście
Ruda Śląska rozpoczął XII Festyn dla rodzin zastępczych zorganizowany
dnia 28 maja 2019 roku, w ramach obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny pod hasłem Rodzina – Wspólnota Pokoju. Na festynie został
ogłoszony konkurs na hasło promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.
Spośród haseł, które spłynęły do tut. Ośrodka jury wybrało: RODZINA
ZASTĘPCZA – MORZE MOŻLIWOŚCI.
Dnia 7.09.2019 r. MOPS we współpracy z MOSiR oraz Fundacją
Ernst & Young w ramach kampanii „Rodzina zastępcza silna duchem i ciałem – promocja, aktywizacja, edukacja” rodziny zastępcze z naszego Miasta wzięły udział wraz z pracownikami MOPS w IV Edycji Biegu Wiewiórki.
Podczas tego sportowego wydarzenia rozdane zostały odblaskowe opaski oraz kalendarzyki reklamujące rodzicielstwo zastępcze.
Należy nadmienić, że od lat korzystamy również ze współpracy z proboszczami rudzkich parafii, którzy ogłaszają wiernym nasz apel o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.
W ostatnich latach obserwujemy zjawisko coraz mniejszego zainteresowania tematyką rodzicielstwa zastępczego, jak również wzrost przypadków, kiedy rodzina naturalna nie jest w stanie prawidłowo zajmować
się swoimi dziećmi, co skutkuje interwencją w rodzinie i koniecznością
umieszczania małoletnich w rodzinnych formach opieki zastępczej. Szczególnie istotne jest więc  pozyskiwanie oraz szkolenie nowych kandydatów
na rodziny zastępcze.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom,
które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dają rękojmię
należytego sprawowania pieczy zastępczej, a więc w żaden sposób nie
były i nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydaci powinni zapewnić odpowiednie
warunki bytowe i mieszkaniowe oraz nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej
może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo-
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Czy etyka jest nam potrzebna, czym są przekonania etyczne oraz czy moralność jest
w ogóle przydatna w życiu? Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć prelegenci oraz słuchacze spotkania, które pod hasłem „Porozmawiajmy o etyce” odbyło
się w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 18 w Halembie.
W czwartkowym (19.09) spotkaniu udział wzięli Urszula Koszutska, psycholog
i psychoterapeuta oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego i ks. Piotr Brząkalik,
proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach, a także zainteresowani mieszkańcy. – Ostatnio utkwiła mi w głowie książka pt. „Samolubny
gen”, w której przedstawiono proces ewolucji jako skrajnie egoistyczny, a także to, że
głównym celem naszego życia jest ochranianie siebie. Postawiono tam hipotezę, iż człowiek nie jest nastawiony na to, żeby współpracować, ale na to, by dbać wyłącznie o siebie – mówiła Urszula Koszutska. Ksiądz Brząkalik przedstawił na to nieco inną teorię.
– Na samym początku stworzenia świata, kiedy pan Bóg stworzył człowieka w osobie
kobiety i mężczyzny, mówi „czyńcie sobie”, czyli róbcie to razem i rozwijajcie się razem,
a nie pojedynczo – mówił.
Dodajmy, że rozważaniom o etyce w Filii MBP nr 18 w Halembie towarzyszył muzyczny występ Marty Mansfeld.
JO
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we. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna
osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego
serdecznie zapraszamy do Działu Pieczy Zastępczej MOPS, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pracownicy udzielą odpowiedzi na
wszelkie pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego.
W ramach promocji przedstawiamy państwu hasła reklamujące rodzicielstwo zastępcze, które stworzyły na tegorocznym Festynie rodziny
zastępcze z naszego Miasta:
Pomoc dziecku nadaje sens życiu
Rodzina zastępcza – SZANSA NA MIŁOŚĆ
Dajmy dzieciom drugą szanse na szczęście
Podziel się miłością, dasz dziecku radość
Pomnóż swoją miłość i podaruj komuś beztroskie dzieciństwo
Stwórz dziecku dom, na jaki zasługuje
Dobrze się poczujesz, kiedy serce i dom podarujesz
Miłujesz bliźniego, weź w pieczę małoletniego
Kochane dzieci wszystkie nasze są
Z naszych doświadczeń wynika, że kandydaci na rodziców zastępczych
często przyznają, iż pierwsza myśl, pomysł na zaopiekowanie się dzieckiem porzuconym z różnych przyczyn, pojawiła się już dawno, dojrzewała
w nich od pewnego czasu. Z uwagi na to nasza kampania szerzenia idei
rodzicielstwa zastępczego ma długofalowy efekt. Ufamy, ze jeżeli teraz
rudzkie rodziny usłyszą po raz kolejny o takiej formie pomocy dziecku,
to będzie to rozpoczęty proces dojrzewania do decyzji, a w przypadku
osób, które już od dłuższego czasu myślały o zostaniu rodzicem zastępczym, nasza kampania pomoże zdecydować się na krok dalszy i podjęcie
współpracy z MOPS.
Niech powyższe hasła zapadną w serca i zapalą iskrę nadziei na lepsze
jutro dla dzieci, które czekają na zastępczych rodziców.
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Rudzki Informator Samorządowy
Od 1 grudnia br. po trzymiesięcznej przerwie wznowi działalność Oddział Neurologii w szpitalu w Rudzie Śląskiej. – Mamy już skompletowany zespół
lekarzy, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Trwające obecnie zawieszenie pracy oddziału spowodowane jest grupowym odejściem neurologów. Co ciekawe, to właśnie ci lekarze z powodu deficytu kadr figurują na liście dziesięciu najbardziej „rozchwytywanych” specjalizacji w Polsce. Ta sprawa była jednym z tematów poruszanych podczas środowej (18.09) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta,
która w całości była poświęcona sytuacji rudzkiej lecznicy.

Rudzki szpital „na tapecie” radnych

Zaniepokojeni radni
Po kilkugodzinnej dyskusji, maratonie
pytań i zarzutów, a także wysłuchaniu
wyjaśnień ze strony prezes spółki, dr Katarzyny Adamek, radni podjęli uchwałę
dotyczącą sytuacji kadrowej w Szpitalu
Miejskim w Rudzie Śląskiej. W jej treści
Rada Miasta wyraziła protest przeciwko
perspektywie dalszego zamykania kolejnych oddziałów, a także zobowiązała
prezydent miasta do pilnego podjęcia radykalnych działań zmierzających do
przywrócenia dobrej atmosfery i warunków pracy.
Gorąca dyskusja
Argumentując swoje niezadowolenie,
radni, którzy zabrali głos na sesji, powoływali się na opinie niektórych obecnych
i byłych pracowników lecznicy, a także
na informacje ze spotkania z częścią
związkowców, którzy mieli uskarżać się
na złe warunki pracy, zbytnie obciążenie
obowiązkami oraz trudne relacje z zarządem. Głos w tej sprawie zabrał obecny na
sesji dr Tomasz Underman, przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy.
– Nie było mnie na tym spotkaniu (...).
Wielu radnych wie, że potrafię być bardzo krytyczny. (…) Związek Zawodowy
Lekarzy często spiera się z panią prezes.
To nie jest tak, że wszystko przebiega
„gładko”, natomiast jak na razie nie musieliśmy wynosić naszych problemów poza szpital, jakoś z wszystkim udaje się
dogadać. Mówię o swoim „podwórku”.
(…) Pracuje się oczywiście ciężko, jest to
problem ogólnopolski. (…) W Polsce jest
bardzo wielki problem z lekarzami – bardzo „kuleje” interna, psychiatria, psychiatria dzieci. Możemy mieć olbrzymi
problem niedługo i tutaj zarządy, dyrektorzy nic nie poradzą. To jest wolny zawód. Większość kolegów, którzy wybrali
drogę wypowiedzeń na internie czy na
neurologii, w rozmowie ze mną mówiła,

że wybrała ją z jednego powodu – nie dali rady presji ludzi, skargom – zaznaczył.
„Chory” system
– Obecna sytuacja w placówce nie jest
winą ani prezydenta, ani dyrekcji, tylko
„chorego” i niewydolnego systemu opieki zdrowotnej, a także zbyt małej liczby
specjalistów na rynku, którzy są przeciążeni pracą. Znamienne, że to właśnie tę
motywację wskazał w piśmie do zarządu
ustępujący ordynator Oddziału Neurologii – podkreśla prezydent Dziedzic. Fragment tej korespondencji został odczytany
podczas sesji: „(…) od kilku lat, wskutek

trudności z ułożeniem grafiku, wskutek
czego zamykano kolejne oddziały” – napisał były już ordynator.
Neurolodzy na liście top 10
– Cały szkopuł tkwi w tym, że w całym
kraju brakuje lekarzy, a neurolodzy znajdują się na liście 10 specjalizacji lekarskich najtrudniejszych do pozyskania
– zauważa wiceprezydent Krzysztof Mejer. Na problem ten zwracało już uwagę
Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
które w marcu tego roku w liście do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
wyraziło zaniepokojenie nasilającym się
kryzysem kadrowym w tej specjalności.

Izba Przyjęć w Goduli jest w trakcie modernizacji.
Dzięki temu pacjencji będą obsługiwani w bardziej komfortowych warunkach.

zmieniających się przepisów, zwiększenia
wymogów, zwiększenia zagrożeń prawnych, rozwinięcia biurokracji, praca na
oddziale (a w szczególności na dyżurach
lekarskich) stawała się coraz bardziej
nerwowa, trudna i niebezpieczna, szczególnie dla lekarzy. Kontaktując się wielokrotnie z kolegami lekarzami z całego
kraju, odniosłem wrażenie, że w innych
miejscach sytuacja jest analogiczna.
Wszyscy narzekali na braki kadrowe,

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej to najmłodsza jednostka organizacyjna szpitala w Goduli.
Przyjmuje ona 20 pacjentów w trzytygodniowych cyklach zabiegów.

„W obecnej chwili kryzys ten dotyczy
najbardziej personelu szpitalnych oddziałów neurologii i oddziałów udarowych” – tłumaczyło PTN.
Brakuje lekarzy
Na ogólny niedobór kadry medycznej
zwracał z kolei na początku czerwca cytowany przez portal RynekZdrowia.pl
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który
podkreślał, że jesteśmy na szarym końcu
Europy w liczbie lekarzy na tysiąc mieszkańców, a w całym kraju brakuje ich co
najmniej 20 tysięcy. Na inny wątek zwrócił natomiast uwagę dr Józef Kurek, dziś
honorowy prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
który stwierdził, że szpitale powiatowe
mają coraz większe kłopoty kadrowe już
nie tylko z powodu odchodzenia lekarzy
do większych ośrodków czy szpitali klinicznych, ale przede wszystkim dlatego,
że „podkradają” ich placówki podstawowej opieki zdrowotnej. – POZ jest zdecydowanie lepiej dofinansowany od szpitali
i w związku z tym stał się atrakcyjnym
miejscem pracy dla wielu lekarzy. Istotne
są też warunki zatrudnienia – w POZ
pracuje się pięć dni w tygodniu za niekie-

Nowa odsłona rudzkiej psychiatrii. W Bielszowicach przeprowadzono kompleksową
termomodernizację dwóch budynków szpitalnych. Koszt tej inwestycji
to ponad 3 mln zł. 85 proc. kosztów kwalifikowanych pokryły środki unijne.

dy dwu-, a nawet trzykrotnie większe pieniądze niż te proponowane lekarzom
w szpitalach – wyjaśnił w wypowiedzi
dla wspomnianego portalu.
Lecznica na finansowej prostej
– Pomimo ciągłych wyzwań nasz szpital osiąga niezłe wyniki finansowe – uważa Mejer. – Za 2018 rok wskaźnik straty
spółki, czyli to, jaki procent przychodów
netto stanowiła strata netto, wynosi -9.
Choć jesteśmy „na minusie”, to trzeba
pamiętać, że „ze świecą” szukać w pełni
rentownego szpitala powiatowego, a na
tle innych lecznic wypadamy całkiem dobrze – dodaje. Dla porównania wskaźnik
straty w Piekarskim Centrum Medycznym wynosi -75,3, Sosnowieckim Szpitalu Miejskim -29,8, Szpitalu Miejskim
w Siemianowicach Śląskich -17,2, Szpitalu w Pyskowicach -15,8, Szpitalu Miejskim w Zabrzu -12,4, a w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach -9,7.
Rudzki szpital inwestuje
– Od zawsze mówi się, że nakłady na
służbę zdrowia są zbyt niskie i ciągle brakuje pieniędzy. To fakt. Ale robimy wszystko, by nasz szpital cały czas się rozwijał.
Osobom, które już dawno nie były w placówce w Goduli czy Bielszowicach, trudno poznać te miejsca. To zasługa ciągle
prowadzonych tam inwestycji, które w latach 2017-2019 pochłonęły ponad
20 mln zł, z czego 9,6 mln zł pochodzi
z dokapitalizowania spółki przez miasto,
5,8 mln zł z dofinansowań unijnych i Ministerstwa Zdrowia, a 4,7 mln zł ze środków
szpitala – wylicza prezydent Dziedzic.
Wśród najważniejszych zrealizowanych ostatnim okresie inwestycji wymienić należy: termomodernizację budynku
A i B w Bielszowicach (3,2 mln zł), remont Oddziału Neurologii (2,1 mln zł),
remont laboratorium (1,8 mln zł), remont
Oddziału Kardiologicznego (650 tys. zł),
remont Oddziału Psychiatrii z wyposaże-

niem (450 tys. zł), budowę instalacji fotowoltaicznej w Bielszowicach i Goduli
(360 tys. zł), powstanie Oddziału Opieki
Długoterminowej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bielszowicach
(300 tys. zł), remont apteki (300 tys. zł),
remont składnicy akt (150 tys. zł), adaptację Oddziału Rehabilitacji Dziennej
(50 tys. zł), a także budowę zapasowych
zbiorników wody użytkowej w Bielszowicach (221 tys. zł), uruchomienie systemu parkingowego (109 tys. zł) i renowację ogrodu przyszpitalnego (10 tys. zł).
Poza tym za 5 mln zł zakupiono sprzęt
dla szpitala, m.in. lampy operacyjne,
bronchofiberoskop, trzy aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, diatermię do
zabiegów ortopedycznych, UPS dla bloków operacyjnych, USG, sterylizator,
inkubatory, respiratory dla noworodków,
zestaw do hipotermii, aparatury dla oddziałów pediatrii, okulistyki i laryngologii. Z kolei obecnie realizowany jest remont Izby Przyjęć, którego koszt szacowany jest na kwotę 2,3 mln zł.
Nowe oddziały, szersza oferta
Rudzki szpital cały czas poszerza też
swoją ofertę. W ostatnich latach (20162019) w lecznicy ponownie uruchomiono Oddział Okulistyczny (13 łóżek
– kontrakt NFZ), ruszył Oddział Rehabilitacji Dziennej (10 miejsc – kontrakt
NFZ), Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(16 łóżek – oddział komercyjny),
a w trakcie kontraktowania jest Oddział
Opieki Paliatywnej (pięć łóżek).
Pacjenci liczeni w tysiącach
W 2018 roku Szpital Miejski w Rudzie
Śląskiej obsłużył ponad 127 tys. pacjentów, z czego 18 tys. to hospitalizacje,
43 tys. to liczba porad ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, 27 tys. to porady
w ramach nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, a 38 tys. to liczba pacjentów
na Izbie Przyjęć.
KP
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28 koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca wpłynęło w organizowanym przez magistrat konkursie. Spośród nich Sąd Konkursowy wyłonił pięć najlepszych prac, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu. Jego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w grudniu. Wtedy też wybrany zostanie autor zwycięskiej pracy. Oprócz przyznania głównej nagrody finansowej, zostanie on zaproszony do podpisania umowy na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania Wielkiego Pieca.

Pomysły na Wielki Piec

– Pod uwagę brane były walory estetyczne zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań
konstrukcyjnych, walory konserwatorskie i urbanistyczne oraz rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
Sąd oceniał również aspekt ekonomiczny przedstawionych rozwiązań – wylicza dr inż. arch. Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków, przewodniczący Sądu Konkursowego.
Autorzy wybranych pięciu projektów będą musieli teraz uszczegółowić swoje wcześniejsze prace,
w tym m.in. przedstawić detale konstrukcyjne, a także rzuty czy przekroje projektowanych budynków.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie 4 grudnia. Oprócz
przyznania głównej nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł, zwycięzca zostanie zaproszony do podpisania umowy na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania Wielkiego
Pieca.
Konkurs na opracowanie koncepcji adaptacji
Wielkiego Pieca na cele turystyczne i kulturalne został ogłoszony przez miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Ogółem wpłynęło 96 zgłoszeń, w tym kilka z zagranicy. Po weryfikacji formalnej pracownie musiały do 4 września
przygotować opracowania studialne, składające się
z części graficznej, opisowej i cyfrowej, przedstawiającej koncepcję zagospodarowania Wielkiego
Pieca. Wpłynęło 28 koncepcji. Ich oceny i kwalifikacji do kolejnego etapu dokonywał 8-osobowy Sąd
Konkursowy. W jego skład wchodzi czterech sędziów Stowarzyszenia Architektów Polskich, zastępca śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dwóch przedstawicieli Europejskiego

Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH. Przewodniczącym Sądu jest dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.
Władze miasta już teraz myślą też o środkach na
samo przeprowadzenie rewitalizacji Wielkiego Pieca. – Ten i przyszły rok to czas na opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji. W tym czasie będziemy szukać możliwości pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania dla tej inwestycji. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wpisać ten obiekt na
Szlak Zabytków Techniki – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. Jak szacują rudzcy samorządowcy, koszt
rewitalizacji oraz adaptacji Wielkiego Pieca na nowe
cele wyniesie ok. 40 mln zł.
Działki, na których stoi Wielki Piec, to tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym z przeznaczeniem gruntów pod obiekty usługowe, przede
wszystkim kulturalne, rekreacyjne czy gastronomiczne. – Taki rodzaj zagospodarowania przewidzieliśmy
w konkursie – mówi Łukasz Urbańczyk. – Chcielibyśmy, żeby Wielki Piec był dostępny dla mieszkańców,
by mogli w tym miejscu odpocząć na przykład przy
filiżance kawy, posłuchać koncertu, obejrzeć wystawę czy popatrzeć na piękną panoramę Śląska. Ze
szczytu Wielkiego Pieca można dojrzeć nawet Beskidy – dodaje.
Wielki Piec uruchomiono w 1968 roku, co zarejestrowała nawet Polska Kronika Filmowa. Pod koniec
2012 r. decyzją śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach obiekt wpisany został
do rejestru zabytków. Miasto stało się jego formalnym właścicielem pod koniec 2018 r.
IM

Zwycięską koncepcję zagospodarowania Wielkiego Pieca poznamy 4 grudnia.

Sabina i Aleksander Górkowie będą gośćmi wrześniowego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Rudzianie – miłośnicy podróżowania – opowiedzą
o swojej ostatniej wyprawie do Wietnamu. Spędzili tam wraz z dziećmi minione wakacje, poznając kulturę, kuchnię i zwyczaje mieszkańców oraz odkrywając miejsca nieuczęszczane przez turystów. Spotkanie odbędzie się w piątek, 27 września, o godz. 17.00 w salce parafialnej kościoła ewangelickiego w Rudzie Śląskiej – Wirku.

Przez Ficinus do Wietnamu

– Podróżowanie poszerza horyzonty, otwiera umysł
i świat. Każde z nas, czy kiedyś osobno, czy też od
kilku lat razem, lubiło „włóczenie się” i poznawanie
świata. Początkowo były to wyprawy po przepięknych rejonach Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy. Ciekawość zaprowadziła nas w bardziej odległe rejony
Azji, północnej Afryki i Ameryki – mówi Sabina Górka.
Państwo Sabina i Aleksander Górkowie od kilku lat
zabierają w egzotyczne podróże dwójkę swoich dzieci – 10-letnią Marysię i 7-letniego Janka. – Mamy
szczęście odkrywać piękno świata oczami naszych
dzieci. Wspólnie doświadczamy trudów podróży, ale
i ogromnej gościnności poznawanych ludzi, zachwycamy się widokami, smakujemy potrawy i zanurzamy
się w nowej kulturze. Pokonujemy granice, które bardziej nas łączą niż dzielą. Z podróży przywozimy bagaż nowych doświadczeń, pozytywnych wrażeń i pamięć o poznanych w drodze ludziach, podobnych do
nas – dbających o swoje szczęście, nieraz w trudnych
okolicznościach – mówi pani Sabina.

Małżonkowie na co dzień są nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej. Prowadzą
bloga gorkiwpodrozy.blogspot.com, na którym oprócz
przepięknych fotografii zamieszczają relacje z podróży. Podczas spotkania goście zaprezentują zdjęcia
i opowiedzą o swojej ostatniej wyprawie. – Zapraszamy na „wirtualną podróż” po Wietnamie – efekt naszej ostatniej, wakacyjnej, rodzinnej włóczęgi – zaprasza Sabina Górka.
Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze
znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie ŚląskiejWirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen
(obecnie kopalnia Pokój). Pod koniec 2016 roku władze miasta zakupiły jeden z ostatnich niewyremontowanych domów, który popadał w coraz większą ruinę.
Na jego renowację udało się pozyskać unijną dotację
w kwocie 1,5 mln zł. Obiekt jest już wyremontowany
i czeka na wyposażenie. Ma się tam znajdować biblioteka, punkt informacyjny, a także izba pamięci.  IM

Rudzki Informator Samorządowy

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

Marysia i Janek towarzyszą rodzicom w egzotycznych podróżach.
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Twórczy piątek na Ficinusie
27 września 2019 roku, godz. 17:00
Salka paraﬁalna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny

„GÓRKI W PODRÓŻY – WIRTUALNA WYPRAWA DO WIETNAMU ”
– spotkanie z podróżnikami – Sabiną, Alkiem, Marysią i Jankiem Górkami

PARTNERZY

WSTĘP WOLNY
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OGŁOSZENIA DROBNE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Usługi

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych, remonty. Tel. 607219-491.

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
22.08.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, obręb Bielszowice,
zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość
inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym
1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb
Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi
wolny jest od wpisów; w dziale IV hipoteka – nie dotyczy udziału
Gminy.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383
z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się
z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych
symbolami MN2 i KDW.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.
Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd
z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193.
W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt
należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg
i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy
zjazdu.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
– działki nr 1295/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część
działki nr 1304/1193 – 94.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona
o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2019 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 16.10.2019 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera” 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 oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
ODDANIE W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W DNIACH
26.10.2019 R. DO 4.11.2019 R. NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 11 LISTOPADA
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 11 Listopada, zapisanej
w obrębie Bykowina na karcie mapy 1, o numerze geodezyjnym:
– 1811/36 o powierzchni całkowitej 1410 m², księga wieczysta:
GL1S/00018181/9.
Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowo/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami
od 1-6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde
stanowisko wynosi 150 zł za cały okres trwania umowy najmu
tj. od 26.10.2019 r. do 4.11.2019 r.
Wywoławcza (netto) stawka 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 4.11.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2019 r. o godzinie 11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 238) tel. 32 244-90-00 wew. 2381.

Sprzedam M-3, Wirek, wysoki
parter, 45,70 m2. Tel. 698-726874.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.

Pożyczka gotówkowa, kredyt
samochodowy i mieszkaniowy,
konsolidacja – sprawdź SKOK
„Śląsk” – tel. 32 240-00-49, www.
skok.slask.pl.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.
Biuro Podróży Speed TRAVEL
z ul 1 go Maja 35 – Halemba zaprasza po oferty 2020. Do każdej rezerwacji transport na lotnisko
Gratis i z lotniska do domu Gratis (Pyrzowice), tel. 32 273-65-92,
www.speedtravel.pl.

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 z osobna.

Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

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

Gabinet Vital zaprasza na profesjonalne zabiegi z zakresu masażu, elektrostymulacji, hirudoterapii, i innych terapii. Ruda Śląska, 1
Maja 323, tel. 504-290-181.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom
zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

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.

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

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 7.10.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
150,00 zł (sto pięćdziesiąt złoty) 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. 11 Listopada
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 10.0018.00, piątek 8.00-14.00.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Sprzedam M-4 Kanarków 64
m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

Praca
Opiekun/ka
seniorów
w Niemczech – pomocy w domowych czynnościach potrzebuje 80-letnia, samodzielna
Pani Mariels. Zamieszkanie
w domu podopiecznej, dla
opiekunki pokój i własna łazienka. Zadzwoń: 506-288940.

Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie, podłogi,
itp. Tel. 601-292-699.

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

USŁUGI
POGRZEBOWE

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera.
Tel 785-081-977.

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

Zatrudnię fryzjerkę w Kochłowicach. Tel. 518-488-596.

Nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa Wolność zatrudni emeryta/rencistę do
prac porządkowych na terenie posesji, ul. Pokoju. Tel. 601-868-230.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405,
ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Zatrudnię fryzjera (Halemba).
Tel. 692-364-225.

Praca dla pomocnika przy brukarstwie ogrodzeniu i fundamentach. Tel. 504-334-464.

Różne

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

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel. 730-770900.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia,
zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
PAŹDZIERNIK 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

TERMIN

MIEJSCE

Spotkanie z mieszkańcami

2.10.2019 r. godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
– Filia nr 21, ul. Grzegorzka 8
41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Klub Seniora

9.10.2019 r. godz. 17.00

Gimnastyka dla seniorów

każdy wtorek i czwartek
w godz. 18.00-19.00

Mfit Studio Fitness

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)

Centrum Inicjatyw Społecznych
„Stara Bykowina”

Zajęcia komputerowe dla seniorów
– Fundacja Partycypacji Społecznej – FE

I grupa – wtorki i czwartki
w godz. 9.00-14.15
II grupa – środy i piątki
w godz. 9.00-14.15

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – Koło nr 6
Halemba

Spotkania członków Koła nr 6

każdy poniedziałek w godz. 11.30-13.30

Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej – Filia nr 18
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska (Halemba)

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

Spotkanie towarzysko-informacyjne

1.10.2019 r., godz. 16.00

Dom Harcerza
ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Wykład – Kazimierz Kutz wielki Ślązak
i propagator kultury śląskiej – prof. Andrzej Gwóźdź

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)

Spotkanie z red. Radia Katowice D. Schmidtem

24.10.2019 r., godz. 15.00

Seminarium – Spacerkiem dookoła świata – „Tunezja
– AFRYKA NIESPOKOJNE SERCE” – wyk. D. Pomocka

17.10.2019 r., godz. 15.00

Akademia filmowa „I znów zgrzeszyliśmy Dobry Boże”

11.10.2019 r., godz. 17.00

Stowarzyszenie Aktywni
Społecznie
„AS”

Rudzki
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Rudzkie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych
In-nI
(tel. 32 707-33-31)

FORMA DZIAŁALNOŚCI

Twórcze Chwilki
– zajęcia szycia i rękodzieła
Gimnastyka dla członków
Klubu Aktywnego Seniora
Wycieczka do Brennej
– Chlebowa Chata

Projekt dofinansowany
ze środków Programu
Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich

Gimnastyka Seniora

Projekt dofinansowany
ze środków
Miasta Ruda Śląska

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

Siedziba Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13,
41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)
Kino „PATRIA” ul. Chorzowska 3
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

poniedziałki w godz. 9.30-11.30
wtorki w godz. 10.00-11.30
i czwartki w godz. 9.30-11.00
5.10.2019 r.

In-nY Dom Kultury
ul. Oświęcimska 87
41-707 Ruda Śląska (Kochłowice)

Piątek dwie grupy:
I grupa godz. 10.15-11.45
II grupa 12.00-13.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na listopad do dnia 18.10.2019 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

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W DNIACH 26.10.2019 R. DO 4.11.2019 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 1 MAJA (CZARNY LAS) 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 4.11.2019 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja (Czarny Las), zapisanej w obrębie Nowy
Bytom na karcie mapy 1, w księdze wieczystej GL1S/00013531/3 o numerze geodezyjnym:
– 2889 o powierzchni całkowitej 929 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni
5 m² każde, oznaczone numerami od 1-6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 150 zł za cały
okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2019 r. do 4.11.2019 r.
Wywoławcza (netto) stawka 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 4.11.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2019 r. o godzinie 12.00 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 na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a) w terminie do 7.10.2019 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złoty) 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 (Czarny Las) 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 z osobna.
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.
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.
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Akrobatyka

Solidarni w biegu
Tutaj nie było wygranych i przegranych. Nie liczył
się czas ani pokonany dystans. Najważniejsza była solidarność, otwarte serca oraz wspólna zabawa. Za nami
V Bieg dla zdrowia psychicznego, który odbył się
w sobotę (21.09) na Burloch Arenie, a w którym uczestniczyło ok. 200 biegaczy oraz miłośników nordic
walking.
By wziąć udział w tej sportowej zabawie, do Orzegowa przyjechali nie tylko mieszkańcy naszego miasta,
ale również m.in. Mikołowa, Tarnowskich Gór, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Lublińca, Bytomia, czy
Czeladzi. Mieli oni do pokonania dystans 5 km na pętli
Burloch Areny oraz w pobliskim parku. Startować
można było w kategoriach bieg lub nordic walking.
Wśród uczestników znalazł się również sportowiec,
który wystartował na wózku inwalidzkim. – Organizujemy bieg dlatego, że staramy się połączyć segment
zdrowia psychicznego i fizycznego. Chcemy działać
społecznie z pacjentami. Działamy razem, biegamy razem i staramy się wszystko robić razem, bo wszyscy jesteśmy równi – podkreślała Natalia Lonser, terapeutka
zajęciowa na Oddziale Psychiatrii Dziennej Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej, który od pięciu lat jest
organizatorem biegu. – Cieszę się, że tak dużo osób

Akrobaci w Lizbonie

Nagrody wręczono m.in.
w kategorii biegu kobiet.
przyjechało, by wziąć udział w biegu – i to nie tylko z naszego miasta, bo dzisiaj wszyscy tutaj są zwycięzcami
i o tym pamiętajmy – mówiła Grażyna Dziedzic,
prezydent miasta.
Zgodnie z tym duchem wszystkim uczestnikom biegu wręczono medale, natomiast dla zwycięzców poszczególnych kategorii zorganizowano specjalną ceremonię. Oni sami jednak podkreślali, że nie liczył się
wynik. – Jak tylko mogę to staram się pomagać innym
ludziom i solidaryzować się z nimi. Tym bardziej że
mam wśród znajomych osobę, która boryka się z problemami psychicznymi – mówił po dekoracji zwycięzca
biegu w kategorii mężczyzn, Dariusz Bronowski z Bytomia.
Tekst i foto: JO

Ju jitsu

Seminarium z mistrzem
Scott Askham, angielski zawodnik KSW, poprowadził seminarium z zawodnikami Academii Gorila Ruda
Śląska. – To było dla nas niezapomniane spotkanie.
Scott prezentował nowe rozwiązania prostych technik
i sumiennie przekazywał je uczestnikom. Co więcej,
skupiał się on na najmniejszych detalach – podkreśla

Tomasz Paszek z Academii Gorila. – Prezentował bardzo skuteczne techniki, którymi położył na deski wielu
czołowych europejskich i światowych rywali, zdobywając pas KSW – dodał. Organizatorem seminarium była
Academia Gorila Ruda Śląska oraz Rudzki Klub Sportów i Sztuk Walki Bushido Ruda Śląska.

Sporty walki

Walczyli dla Kamila
Druga już w historii Rudy Śląskiej Charytatywna
Wielka Gala Sportów Siłowych i Sportów Walki odbyła się w sobotę (21.09) na terenie stadionu Burloch
Arena. W ten sposób rudzkie i śląskie kluby sportowe
wspólnymi siłami postanowiły pomóc w leczeniu i rehabilitacji Kamila Pieloka – chłopczyka, który urodził
się z padaczką lekooporną, wadą wzroku oraz skrajnie
niskim napięciem mięśniowym.
– Postanowiliśmy zorganizować taką imprezę po
raz drugi, ponieważ zeszłoroczna cieszyła się dużym
zainteresowaniem zarówno wśród sportowców, jak
i mieszkańców naszego miasta. Wszyscy, którzy zdecydowali się do nas przyłączyć, mogli zobaczyć prezentacje kilkunastu dyscyplin sportowych, klubów i zawodników – wymieniał Jarosław Baron, organizator
wydarzenia. – Cieszy nas to, że sportowcy bez zastanowienia włączyli się w to wydarzenie, ponieważ to dla
nich nie tylko promocja klubów sportowych, a także
sportów siłowych i sportów walki, ale przede wszystkim bezinteresowna chęć niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi. W tym przypadku małemu Kamilowi, za
co bardzo dziękuję. To ważne, że sportowcy bardzo
chętnie włączają się w tego typu inicjatywy. To daje
nam chęć do działania. Dlatego w przyszłości także
chcemy organizować takie imprezy dla innych chorych
dzieci – dodał.
Podczas gali można było zobaczyć pokazy walk
w różnych dyscyplinach takich jak: zapasy czy wyciskanie sztangi leżąc. Zaprezentowali się rudzcy spor-

Podczas gali z rodzicami chłopca spotkała się
prezydent Grażyna Dziedzic.
towcy m.in. z klubów: Ju-Jitsu Ruda Śląska, ZKS Slavia, KTJ MMA Team Ruda Śląska oraz CKS Slavia
Ruda Śląska. Pojawiły się również tancerki i tancerze
z formacji tanecznych Flow oraz Wolf. Przed publicznością muzycznie wystąpili: Piotr Herdzina, Katarzyna Sroka oraz Stanisław Dybała, a także Joanna Pasiecznik-Sól i zespół RAP Azet&Pogo – Rafał Pogorzelski i Łukasz Kalisz. Jednak głównym celem była
zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie oraz rehabilitację
Kamila Pieloka. Gala odbyła się pod patronatem prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic. W organizację wydarzenia włączył się także mistrz w wyciskaniu
sztangi leżąc Adam Łaskawski oraz Beata Lipich.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

W ostatnim czasie rudzcy akrobaci popisali się swoimi umiejętnościami w Lizbonie w Portugalii. Pięć zawodniczek KPKS-u Halemba wzięło udział w V GCP
Lison International Acrobatics, czyli turnieju organizowanym w ramach FIG Acro Cup w Lizbonie. W sumie
na tych zawodach można było podziwiać 191 zawodników z 12 krajów. W tym gronie wystąpiło 12 zespołów
z Polski, w tym dwa z rudzkiego klubu.
– Bardzo dobry występ w eliminacjach zapewnił naszym zespołom start w finałach, gdzie trójka żeńska
w składzie Emilia Wodyk, Emilia Urbańska oraz Emilia Biernat zajęła ostatecznie ósme miejsce, natomiast
dwójka żeńska Lilianna Szudy i Dagmara Piktas zakończyła zmagania na wysokim, czwartym miejscu

– zaznacza Danuta Wodarska, prezes KPKS Halemba
Ruda Śląska. – Warto dodać, że nasze zawodniczki zajęły najwyższe miejsca spośród polskich zespołów
w swoich kategoriach wiekowych, dlatego wyjazd ten
należy uznać za bardzo udany pod względem sportowym. Nabyte doświadczenie, miejmy nadzieję, będzie
procentowało i mobilizowało do dalszej pracy, a możliwość takiego wyjazdu będzie motywacją dla wszystkich
zawodników KPKS Halemba. W trakcie wyjazdu udało
się również w nielicznych wolnych chwilach zwiedzić
przepiękną Lizbonę – dodaje.
Jak dodaje Wodarska – wyjazd udało się zorganizować dzięki staraniom całego klubu, trenerce Aleksandrze Wodyk, rodzicom i sponsorom.

Lekkoatletyka

Lekcja z mistrzynią
Anita Włodarczyk odwiedziła Rudę Śląską.
W czwartek (19.09) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Bytomiu znana polska lekkoatletka, dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich i czterokrotna mistrzyni świata w rzucie
młotem udzieliła sportowych porad rudzkim uczniom.
Razem z trenerem Krzysztof Kaliszewskim Anita
Włodarczyk przygotowała dla najmłodszych wiele
atrakcji – tak, żeby sportowa rywalizacja sprawiła
dzieciakom frajdę. Oprócz zmagań sportowych, prezentów od mistrzyni i autografów, nie zabrakło także
pamiątkowych fotografii. Warto dodać, że Anita Włodarczyk i jej trener Krzysztof Kaliszewski niedawno

Dzieci odbyły trening pod okiem
lekkoatletki Anity Włodarczyk.
zostali sportowymi ambasadorami województwa śląskiego i Stadionu Śląskiego. W ramach akcji zachęcają dzieci do uprawiania sportu. Mistrzyni wyraziła
nawet propozycję, żeby Śląsk był stolicą polskiej lekkoatletyki.

Motocross

Wspaniała trójka
Troje młodych rudzian znów triumfowało na motocyklach. W sobotę (21.09) w czeskich Petrovicach
odbyły się zawody z serii Top Amator Cup, w których
tradycyjnie już wzięło udział wielu zawodników
z Polski oraz Czech. Rudzianie w składzie Bartek
Warzecha oraz Adam Kawczyk dzielnie walczyli
w klasie sx85 z innymi kolegami, zdobywając następujące końcowe lokaty na podium: Bartek Warzecha
zajął 4. miejsce, a Adam Kawczyk wywalczył miejsce
trzecie. W październiku natomiast odbędzie się ostatnia runda tych zawodów, tym razem w Czerwionce
Leszczynach, gdzie będzie znana już końcowa, generalna klasyfikacja sezonu tej serii zawodów. Po czeskich zawodach chłopcy pojechali do miejscowości

Kowala obok Kielc, gdzie w niedzielę (22.09) odbyła
się ostatnia runda Mistrzostw Strefy Polski Południowej, w której wystartowali zawodnicy z całej Polski
południowej oraz centralnej, a rudzcy motocrossowcy, przy dopingu ze strony kibiców, rodziców i trenera
Pawła Misiarza, dojechali do mety i zdobyli dokładnie
te same lokaty w dwóch wyścigach: Bartek Warzecha
– miejsce 6., Adam Kawczyk – miejsce 5. oraz Nathan
Kłys, który był nieklasyfikowany w pierwszym wyścigu, a w drugim zdobył 3. miejsce. W klasyfikacji
generalnej sezonu MSPP zawodnicy z Rudy Śląskiej
zdobyli następujące końcowe lokaty: Bartek Warzecha – miejsce 5., Adam Kawczyk – miejsce 4. i Nathan Kłys – miejsce 3.

Zapasy

Dwanaście medali zapaśników
Dobry start odnotowali rudzcy zapaśnicy i zapaśniczki w Dzierżoniowie. Z Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w zapasach kobiet i zapasach w stylu wolnym zawodnicy rudzkiej Slavii przywieźli 12 medali.
Wyniki: 3. miejsce – Natalia Szczęsna (kategoria
39 kg), 3. miejsce – Oliwia Smołka (kat. 42 kg), 3. miejsce – Natalia Palka (kat. 50 kg), 2. miejsce – Julia Niem-

czyk (kat. 54 kg), 3. miejsce – Zuzanna Sobczyk
(kat. 54 kg), 3. miejsce – Oliwia Rożek (kat. 58 kg),
3. miejsce – Weronika Bańko (kat. 62 kg), 1. miejsce
– Klaudiusz Gwózdek (kat. 38 kg), 2. miejsce – Jakub
Lekston (kat. 48 kg), 3. miejsce – Marek Hajok (kat.
57 kg), 2. miejsce – Jakub Duda (kat. 68 kg), 3. miejsce
– Patryk Kulbiński (kat. 68 kg).

Złoty Filip
Filip Chrząszcz z KS Pogoń Ruda Śląska wywalczył
złoty medal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach w stylu klasycznym. Zapaśnik w kategorii 87 kg w drodze do finału pokonał trzech zawodników i wszystkie walki wygrał przed czasem, kładąc

przeciwników na łopatki lub przez przewagę techniczną. Ten dobry występ dał prawdopodobnie Filipowi
przepustkę na listopadowe Mistrzostwa Świta U-23,
które odbędą się na Węgrzech. Zawodnik trenuje pod
okiem trenera Piotra Topolskiego.
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