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Od kilku dni docierają do mnie niepokojące informacje o rzekomym bankructwie miasta. Nie wiem, kto rozpowiada takie plotki
i komu tak bardzo na tym zależy. Chcę wszystkich uspokoić. Ruda Śląska nie bankrutuje!
Prawdziwa informacja jest taka, że czeka nas bardzo trudny rok. Trudny nie tylko dla Rudy Śląskiej, ale również dla wszystkich
samorządów w Polsce. Piszę i mówię o tym uczciwie i otwarcie, ponieważ przygotowując projekt budżetu miasta na przyszły rok
stanęłam przed ogromnym wyzwaniem i koniecznością podjęcia wielu trudnych, czasem niepopularnych decyzji. Chcę jednak, aby
mieszkańcy wiedzieli, z czego ta trudna sytuacja wynika.
Największym źródłem problemów wszystkich samorządów, a nie tylko Rudy Śląskiej, są ustawowe zmiany w systemie podatkowym,
które wpływają bezpośrednio na zmniejszenie budżetów gmin. Z tego powodu dochody Rudy Śląskiej będą mniejsze w przyszłym
roku o 27 mln zł. Ta strata nie byłaby tak dotkliwa, gdyby nie inne zmiany prawne, zwiększające nasze wydatki, a dotyczące
podniesienia pensji minimalnej oraz wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Pierwsza będzie nas kosztować dodatkowo około
9 mln zł, a druga 19 mln zł. Niestety, tej ostatniej kwoty nie uda się pokryć z otrzymywanej od rządu subwencji oświatowej, która
pokryje jedynie 65% wydatków na wynagrodzenia w oświacie.
Zmiany ustawowe spowodowały wielomilionowe obciążenia i ubytki w dochodach. Niestety, to My wszyscy będziemy ponosić
konsekwencje „odgórnych” decyzji, zapadających na szczeblu centralnym. Większe wydatki przy pomniejszonych dochodach
powodują, że w roku 2020 będziemy mogli realizować jedynie zadania obowiązkowe samorządu. Wszystkie pozostałe wydatki zostały
ograniczone do minimum. Budżet inwestycyjny miasta również został obniżony: ze 156 mln zł do 67 mln zł. Poza tym radykalnie
ograniczyłam wydatki bieżące. Nie mamy innego wyboru. Wciąż mam świeżo w pamięci katastrofalny stan finansów miasta, kiedy
obejmowałam urząd prezydenta pod koniec 2010 roku. Nie zamierzam dopuścić do powtórzenia się takiej sytuacji. Niestety, nie
wszyscy rozumieją, albo nie chcą zrozumieć, że obecne trudności nie są skutkiem złego gospodarowania miejskim budżetem,
lecz niezależnych od samorządów regulacji prawnych. Ubolewam nad tym.
Mimo konieczności podejmowania trudnych decyzji, spotykam się z wieloma wyrazami zrozumienia z Państwa strony, za co z całego
serca dziękuję. Wasza troska o miasto daje mi motywację do dalszej pracy. Mam nadzieję, że w ciągu roku pojawią się dodatkowe
dochody, które umożliwią nam finansowanie zadań fakultatywnych, takich jak wspieranie sportu seniorskiego lub organizacji
pozarządowych.
Interes miasta i mieszkańców od początku był dla mnie najważniejszy. Chcę zapewnić, że nadal będę dbała o równomierny rozwój
Rudy Śląskiej, patrząc mimo wszystko z optymizmem w przyszłość.
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SZPITAL MIEJSKI

Foto: AP

i myślę, że ta współpraca będzie układała się dobrze, bo zespół to całość,
którego celem jest dobro pacjenta
– podkreśla Justyna Reniszak-Łata,
specjalista neurolog, która od 1 grudnia br. jest ordynatorem Oddziału Neurologicznego wraz z Oddziałem Udarowym Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej-Goduli.

Foto: AP

W nowym zespole znalazło się siedmiu specjalistów, w tym osoby z długoletnim stażem, które dotychczas pracowały na Oddziałach Neurologii
i Udarowym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. – Poznałam już
wstępnie personel z Rudy Śląskiej

Neurologia wznowiła działalność

Foto: IN

Rudzka neurologia wznowiła
swoją działalność! Po
trwającej trzy miesiące
przerwie 1 grudnia Oddział
Neurologiczny wraz
z Oddziałem Udarowym
Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej-Goduli rozpoczął
pracę z nowym zespołem
specjalistów, którzy będą
leczyli pacjentów
w zmodernizowanych
w ubiegłym roku
pomieszczeniach.

Tymczasowe zamknięcie Neurologii
trwało od 1 września 2019 roku
do 30 listopada. W tym czasie bez
zmian działała przyszpitalna Poradnia
Neurologiczna oraz Poradnia Leczenia
Stwardnienia Rozsianego. Działalność
Oddziału Neurologicznego wraz z Oddziałem Udarowym Szpitala Miejskiego zawieszono w związku z problemami kadrowymi, z którymi borykają się
także inne szpitale. Przypomnijmy, że
tylko od czerwca do sierpnia tego roku
w województwie śląskim zawieszono
działalność 15 oddziałów szpitalnych
– osiem z nich właśnie z powodu braku
personelu. – Na szczęście w miarę
szybko udało nam się rozpocząć rozmowy z doświadczonymi neurologami,
którzy doskonale znają realia pracy na
oddziale i którzy zdecydowali się na
stałe związać zawodowo z rudzkim
szpitalem – mówi dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Pacjenci mogą czuć się
spokojni nie tylko ze względu na to, że
są pod opieką dobrych specjalistów,
ale również z uwagi na warunki przebywania, jakie udało nam się stworzyć
na oddziale – dodaje.

Chodzi o ubiegłoroczny remont oraz
przeniesienie Oddziału Neurologicznego wraz z Oddziałem Udarowym do
nowej lokalizacji. Na jego potrzeby zaadaptowano pierwsze piętro w budynku administracji, które było niezagospodarowane od kilku lat. Na oddziale
znalazło się 29 łóżek oraz stanowiska
intensywnego nadzoru udaru, a także
OIOM neurologiczny. Prace trwały
ok. 4 miesiące. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki dofinansowaniu
ze strony miasta. – Atutem oddziału
jest także to, że jest on bardzo dobrze
zlokalizowany, bo znajduje się blisko
Izby Przyjęć, Pracowni Tomografii
Komputerowej i Pracowni Rezonansu

Magnetycznego – ocenia Justyna Reniszak-Łata.
Rocznie na rudzkim Oddziale Neurologicznym wraz z Oddziałem Udarowym
hospitalizowanych jest ok. 900 chorych,
którzy diagnozowani są m.in. pod kątem
bólów głowy i kręgosłupa, padaczki, chorób neurozwyrodnieniowych (m.in. Alzheimera i Parkinsona), chorób nowotworowych dotyczących układu nerwowego, czy neuroinfekcji. – Neurologia
jest oddziałem, na którym często leczone
są bardzo trudne przypadki medyczne.
Dlatego dołożymy wszelkich starań, żeby
nasza praca była na jak najwyższym poziomie – zapowiada Justyna ReniszakŁata.
JO
OGŁOSZENIA

Dyrekcja, pracownicy, dzieci wraz z rodzicami
Przedszkola nr 8 w Rudzie Śląskiej
oraz wszyscy mieszkańcy
serdecznie dziękują
za oświetlenie świąteczne
przy ulicy Sobieskiego

www.wiadomoscirudzkie.pl
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ORZEGÓW

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ul. Krańcowej z przeznaczeniem na zagospodarowanie
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Droga niczyja, dziury niczyje?

Slalom – taki właśnie styl jazdy „obowiązuje” na ulicy Ziętka w Orzegowie. Wszystko przez dziury w drodze, które są zmorą kierowców. Sprawa ta jednak ma dłuższą historię, bo od lat miasto i Spółka Restrukturyzacji Kopalń przerzucają piłeczkę odnośnie tego, kto ma wyremontować jezdnię.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa o powierzchni 159 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Krańcowej, oznaczona numerem geodezyjnym 3459/66, obręb Kochłowice, k.m.2, użytek „Bp”, zapisana w księdze wieczystej
KW nr GL1S/00010988/0. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta trawą, położona jest
w sąsiedztwie terenów przemysłowych, cmentarza i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Krańcowej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 12.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów
i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka
podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 10.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 600,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Krańcowa” (za datę wniesienia wadium 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 przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem
aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. nr 32-248-75-63.

Foto: JO

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska działka stanowi tereny zieleni izolacyjnej (symbol planu 21ZI), z podstawowym
przeznaczeniem gruntu pod zieleń izolacyjną. Dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, ścieżki piesze, ścieżki rowerowe. Powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 90 % powierzchni działki.

Ulica Ziętka stała się zmorą kierowców.
– Przez wiele lat mieszkałam
w Rudzie Śląskiej, a teraz odwiedzam tutaj moich rodziców i stan tej
drogi jest po prostu tragiczny. Teraz
zbliża się zima, więc będzie jeszcze
gorzej, bo nie będzie nawet widać
dziur spod kałuż i śniegu – zgłosiła
jedna z Czytelniczek. – Od kilku tygodni zgłaszam tę sprawę, ale nikt
nie jest w stanie mi pomóc – przekazał nam mieszkaniec Orzegowa.
Ulica Ziętka od kilku miesięcy
jest podziurawiona, a w związku
z tym, że za jej remont nikt się nie
zabrał, mieszkańcy na własną rękę
postanowili słupkami oznakować
dziury, które wśród rudzian zyskały
już miano „dziur wstydu”. Na czym
polega problem? Adam Nowak,
rzecznik prasowy rudzkiego magistratu tłumaczy, że ulica Ziętka nie
posiada statusu drogi publicznej,
lecz drogi wewnętrznej, w związku
z czym remont i utrzymanie tej drogi należy do zarządcy terenu lub
jego właściciela. – Ponieważ teren,

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

na którym zlokalizowany jest odcinek ulicy Jerzego Ziętka od skrzyżowania z ulicą Bytomską do skrzyżowania z ulicą Konstantego Latki,
został przekazany w 1963 r. w użytkowanie Kopalni Węgla „Karol”
na czas nieograniczony i nieodpłatnie, to po stronie Spółki Restrukturyzacji Kopalń (jako następcy
prawnego) leży utrzymanie tego odcinka drogi – twierdzi Adam Nowak. – Mając na uwadze dobro
mieszkańców, miasto wielokrotnie
interweniowało w sprawie stanu
technicznego tego odcinka ulicy Jerzego Ziętka w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Kolejne pismo wzywające do usunięcia istniejących
nieprawidłowości i przywrócenia
bezpieczeństwa na drodze zostało
wysłane do władz spółki w dniu
16 października 2019 r. – dodaje.
I tu zaczynają się schody. Spółka
Restrukturyzacji Kopalń twierdzi
bowiem, że ul. Ziętka nie jest ani
zarządzana, ani administrowana

przez SRK SA, ponieważ teren ten
nie został przejęty przez SRK SA od
Kompanii Węglowej. – O uwłaszczenie wystąpiła Kompania Węglowa w 2006 roku. Odmowę uwłaszczenia wydał wojewoda śląski.
Kompania w końcówce swojej działalności odwołała się do ministra
infrastruktury i budownictwa.
W tym roku uchylona została decyzja wojewody i sprawa wróciła do
ponownego rozpatrzenia. Trwa wyjaśnianie stanu prawnego – tłumaczy Wojciech Jaros, rzecznik prasowy SRK SA. – Nie jest spornym, że
działki te stanowią własność Skarbu
Państwa. Przy czym w wypadku
miast jest on reprezentowany przez
ich prezydentów. Podstawę stanowi
wyjaśnienie stanu prawnego. Przy
czym ulica Ziętka służy głównie lokalnej społeczności jako dojazd do
osiedla, ogródków działkowych
i garaży, co wskazuje na jej rzeczywisty status – dodaje.
Joanna Oreł
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By odzyskali dom

Foto: Arkadiusz Ciozak/KMP Ruda Śląska

Foto: Arkadiusz Ciozak/KMP Ruda Śląska

Sala Miejskiego Centrum Kultury wypełniła się po brzegi, a emocje sięgały zenitu podczas
niedzielnego koncertu (1.12) pt. „Pomóżmy odbudować ich dom”, który zorganizowano
z myślą o rodzinie Woźniakowskich. W październiku tego roku Monika, Tomek oraz ich
córki stracili dach nad głową. Podczas imprezy udało się uzbierać dla rodziny ok. 8,5 tys. zł.
Organizatorem koncertu była ,,Fundacja Anioły w Piżamkach”.

Na scenie MCK-u zaprezentowała się m.in.
Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji.

Dzieci mogły się spotkać
z policyjną maskotką, Sznupkiem.

Foto: Arkadiusz Ciozak/KMP Ruda Śląska

Koncert rozpoczął się od występu Orkiestry
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
a następnie na scenie zaprezentowali się młodzi
artyści z ODK RSM „Pulsar”, ,,Matecznik” oraz
„Jowisz”, a także Szkoła Tańca Emocja i grupa
seniorów występujących przy Miejskim Centrum Kultury. – Atmosfera była bardzo gorąca,
a sala pękała w szwach. Cieszymy się, że nasza
inicjatywa spotkała się z takim zainteresowaniem – mówi Mariusz Izydorczyk, prezes ,,Fundacji Anioły w Piżamkach”.
W akcję włączyła się również Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, która zorganizo-

Wolontariusze ,,Fundacji Anioły
w Piżamkach” zebrali ok. 8,5 tys. zł.

wała m.in. stoisko dla dzieci, a także spotkanie
z policyjną maskotką – Sznupkiem. Dla uczestników koncertu przygotowano także poczęstunek. Ponadto dzieci za pomocą swoich dłoni
pomogły stworzyć obraz, który ma być licytowany podczas kolejnego ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przypomnijmy, że 8 października w domu
Marzeny i Tomka Woźniakowskich przy
ul. Grottgera w Bielszowicach wybuchł pożar.
W jego wyniku zdewastowanych zostało
ok. 90 proc. pomieszczeń – m.in. spaliły się
ściany i strop pomiędzy parterem a piętrem.
Częściowo uratowały się dwa pomieszczenia
(kuchnia i łazienka), jednak i one wymagają
gruntownego remontu. Tym samym małżeństwo
oraz ich dwie córeczki stracili dach nad głową
i wymarzone miejsce do mieszkania. Od tego
czasu trwa m.in. internetowa zbiórka, by pomóc
rodzinie. Swoją cegiełkę dołożyli także uczestnicy niedzielnego koncertu w Miejskim Centrum
Kultury, bo dzięki nim do puszek udało się
uzbierać ok. 8,5 tys. zł.
Joanna Oreł

Mikołaje wybiegają marzenie
Tradycyjnie jak co roku w Rudzie Ślaskiej 6 grudnia odbędzie się Bieg Mikołajów.
Nie jest to zwykły bieg, bo spełniający marzenia chorych dzieci. Od 2012 roku
udało się to w przypadku m.in. Zuzi, Dominika, Weroniki, Patrycji, Oli, Kacpra,
Andżeliki i Alanka. Teraz przyszedł czas na 14-letnią Wiktorię.
Zbliżające się święta to cudowny czas, przepełniony myślami o uszczęśliwieniu małych ludzi, którzy doświadczają na co dzień wielkiego
nieraz cierpienia. To oni w dużej mierze spędzają
czas w szpitalnych oddziałach zamiast na zabawie lub nauce w szkole. Jednak mimo tego cierpienia, jakiego los im nie oszczędza, cieszą się
z każdego radosnego momentu, każdego uśmiechu i gestu dobroci. Najważniejsze jednak jest to,
że nie porzucają marzeń i dzięki temu mogą lżej
znosić trudne chwile w drodze do wyzdrowienia.
– W tym roku nasza uwaga skupi się na dziewczynce, która jest mieszkanką Rudy Śląskiej,
o imieniu Wiktoria. Wiktoria ma 14 lat, chodzi do
Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielszowicach i od
pięciu lat walczy z ciężką chorobą, która zdarza
się raz na milion osób. Jest to histocytoza, która
zaatakowała dziewczynce kręgosłup. Dzisiaj sytuacja jest opanowana, po chemii która zakończyła się w lutym i zabiegu na kręgosłup, została
dożywotnia rehabilitacja. Wiktoria jest radosna
i bardzo dzielna, więc da sobie radę ze wszyst-
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kim, a my mamy szanse jej pomóc i spełnić dziecięce marzenie – mówi Aleksandra Poloczek,
prezes Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja,
która organizuje Bieg Mikołajów.
Marzeniem Wiktorii jest mały przyjaciel, a raczej przyjaciółka – czarno-srebrna suczka rasy
sznaucer miniaturowy. Dziewczynka chciałby
mieć obok siebie żywe stworzenie, które zrozumie bez słów ciężkie chwile, będzie się domagać
pieszczot i długich spacerów oraz z radością będzie czekać przy drzwiach, gdy Wiktoria wróci
ze szkoły. – Piesek czeka już w hodowli. Pewnie
jest szczęśliwy, że będzie miał kochającą panią.
Obie już nie mogą się doczekać pierwszego spotkania. My chcemy spełnić marzenie Wiktorii
i mamy cel – 800 zł. Jeśli nazbieramy, pani Monika z dobrym serduszkiem dołoży od siebie
1000 zł. W tym celu też będziemy biegać 6 grudnia w mikołajowych czapkach – mówi Aleksandra Poloczek. – Bądźmy wszyscy na rynku w dzień
świętego Mikołaja i razem wystartujmy w biegu
charytatywnym o godzinie 11 – zachęca.
AW

Z okazji Barbórki
składam najserdeczniejsze
życzenia całej Braci Górniczej
oraz wszystkim pracownikom
rudzkich kopalń.
Dzień Górnika to symbol pięknych
tradycji i wartości.
Odpowiedzialność, wzajemne zaufanie,
odwaga i gotowość niesienia wsparcia
to przymioty, którym górnicy
pozostają wierni od stuleci.
Dzięki temu Wasz etos pracy może być
stawiany za wzór do naśladowania.
Dziś w sposób szczególny dziękuję
wszystkim pracownikom kopalń.
Niech święta Barbara obdarza Was
błogosławieństwem i opieką,
życie zawodowe niesie wiele satysfakcji,
a rodzina i przyjaciele
będą niezawodnym wsparciem.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Drodzy Bracia Górnicy!
Z okazji święta ku czci św. Barbary, Waszej patronki, życzymy Wam
szczęśliwej szychty na każdy dzień fedrunku.
Niech święta Barbara ma w nieustającej
opiece Was i Wasze rodziny.
Szczęść Wam Boże!
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta
Ruda Śląska wraz z Radnymi
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli
przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska
położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 1445/24 o powierzchni 1462 m2,
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2,
zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6
(dział III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą i drzewami, nie posiada bezpośredniego dostępu do
dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Akacjowej zapewniony jest poprzez gminną drogę wewnętrzną
zlokalizowaną na działkach nr: 1354/24, 1437/24, 1450/24, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych. 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 do pierwszego przetargu wynosi 227.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.01.2020 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 2.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
11.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” 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. 32 248-75-63
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Prezydent 
Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu
mieszkalnego usytuowanego na terenie
Miasta Ruda Śląska:
ul. 1 Maja 326/7,
stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy.

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. 512-799211, 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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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
INFORMUJE O ZMIANIE GODZIN PRACY
URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA W GRUDNIU 2019 R.
•

14 GRUDNIA 2019 roku (SOBOTA) Urząd będzie czynny w godzinach od 8.00
do 16.00

•

24 GRUDNIA 2019 roku Urząd będzie NIECZYNNY

•

31 GRUDNIA 2019 roku kasy Urzędu będą czynne w godzinach od 8.00 do 12.00.

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
oględzin
lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
wywoławcza

Wadium

1.

Ruda Śląska
Wirek
ul. 1 Maja
247A/6

31,01 m
(1 p + k)

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

4,87 zł/m2

700 zł

16.12.2019 r.
godz. 11.30

2.

Ruda Śląska
Wirek
ul. Kokota 3/7

50,00 m
(2 p + k)

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

4,87 zł/m2

700 zł

16.12.2019 r.
godz. 12.30

3.

Ruda Śląska
Nowy Bytom
ul. Markowej
9/4

88,90 m2
(3 p + k
+ łaz. + wc)

inst. elektr.,
inst. wod.-.kan,
ogrzewanie
piecowe

6,35 zł/m2

1.000 zł

16.12.2019 r.
godz. 13.30

4.

Ruda Śląska
Orzegów
ul. Orzegowska
32/3

34,30 m2
(1 p + k)

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

4,87 zł/m2

700 zł

16.12.2019 r.
godz. 14.30

Lp.

Adres lokalu

2

2

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 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 grudnia 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 grudnia
2019 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
6 grudnia /piątek/, godz. 10.00 i 17.00
„MIKOŁAJKI – ZAPOMINAJKI” – spektakl interaktywny
Teatru w Ruchu w Krakowie dla dzieci w wieku 4-11 lat
Spektakl przygodowy, w którym widzowie wspólnie z wesołymi postaciami Elﬁ i Reniferem – Raperem biorą udział
w misji ocalenia Świąt Bożego Narodzenia, próbując przywrócić pamięć Świętemu Mikołajowi.
Bilety w cenie: godz. 10.00 – 10 zł (parter i balkon), godz.
17.00 – 15 zł (parter i balkon)
7 grudnia /sobota/, godz. 16.00
Gramy dla Remika chorego na immunologiczne
zapalenie naczyń – koncert charytatywny
Remigiusz Murawski to artysta śląskiej estrady, założyciel
grupy Duo Bayer’s. Wystąpią: Patrycja i Mariusz Doroz, Claudia i Kasia Chwołka, Ed’Ka, Arkadia Band, Bogusława Piechura, Janina Libera, Bożena Mielnik, Nas Troje, Michalina
Starosta, Karolina i Adam Krawczyk, Adi, Anna Matuszczyk,
New For You, Freje, A To My, Kapela Dobrej Woli, Stiﬀ Capella, Teresa Walerjanska, Time, Grzegorz Szromik, Harmonic,
Beata Mańkowska, Aldona, New Energy, Kasia Matejczyk,
Krzysztof Procek, Jacek Silski, Mateusz Troll, Darek Nowicki, Travers i inni. Prowadzenie: Arkadiusz Wieczorek i Adam
Stiborski. Ponadto odbędzie się kiermasz słodkości, książek,
ozdób świątecznych.
Wstęp – cegiełki w cenie: 50 zł (parter), 45 zł (balkon) – do
nabycia: Radio Silesia, Zabrze, ul. Park Hutniczy 3-5, Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja, Ruda Śląska, tel. 510211-470 (Ola). Rezerwacje telefoniczne pod nr: 512-646-789
(Dorota), 694-836-101 (Justyna).
8 grudnia /niedziela/, godz. 12.00
KRAKOWSKI SALON POEZJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Twórczość Jana Kochanowskiego
Bilety w cenie: 8 zł
8 grudnia /niedziela/, godz. 16.00 i 17.15
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU
– CZARODZIEJSKI ŚWIĄTECZNY CZAS W MUZYCE
Koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci do lat 6 z rodzinami.
Bilety w cenie: 15 zł (dzieci), 25 zł (rodzice)
13 i 14 grudnia 2019 /piątek i sobota/, godz. 17.30 i 20.30
Kabaret Młodych Panów w programie „To jest chore”
„To jest chore” mieści się w ramach wszystkiego, co może
zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich,
a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.
Bilety w cenie: 90 zł (parter – rzędy I-III) / – 80 zł (parter
– rzędy: IV-VIII), 70 zł (parter – rzędy IX-XV) / – 60 zł (balkon
środkowy), 50 zł (balkon prawy i lewy)
18 grudnia 2019 /środa/, godz. 18.00
Z cyklu „Akademia Kultur i Religii Świata”
– „Magiczne Boże Narodzenie”
Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii. W programie wykład i warsztaty świątecznego ozdabia-

nia przedmiotów w technice decoupage. Uczestników prosimy o przyniesienie przedmiotów, na których chcą wykonać
dekoracje (np. pudełka, szkatułki, wazoniki, lampiony itp.)
oraz serwetki świąteczne.
Bilety w cenie: 5 zł
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
41-711 Ruda Śląska, ul. E. Kokota 170
tel. 32/240 21 25
www.domkulturyrsl.pl
6 grudnia /piątek/, godz. 16:00 i 18:00
„Sekret Świętego Mikołaja” – bajka dla dzieci
Opowiada o przygodach pewnego rodzeństwa, które za
wszelką cenę próbuje dowiedzieć się skąd Święty Mikołaj
bierze prezenty dla dzieci. Wyruszają oni więc w długą wędrówkę, a po drodze spotyka ich mnóstwo wspaniałych,
ale też niebezpiecznych przygód. Barwne i rozśpiewane
przedstawienie kończy się szczęśliwie. Marcin i Marcelina
odnajdują Mikołaja i dowiadują się wielu ciekawych rzeczy.
Reżyseria: Grzegorz Lamik. Muzyka: Paweł Szymkowiak. Występują: Alicja Szymkiewicz, Bartosz Socha, Szymon Strużek.
Czas trwania: około 45 minut + rozdawanie prezentów (dla
chętnych).
Bilety w cenie 12 zł.
9 grudnia /poniedziałek/, godz. 17:00
„Rudzkie Ptoki” - Spotkania hobbystów i pasjonatów
Cykl to spotkania z pasjonatami i hobbystami w dziedzinach obejmujących szeroko rozumianą kulturę. Na każde
spotkanie zaproszeni zostaną goście, którzy podczas swoich
krótkich wystąpień (ok 15 minut) będą się starali „zarazić”
Państwa swoją pasją lub po prostu ciekawie opowiedzieć
o swoim „koniku”. Wystąpienia mogą mieć charakter multimedialny, mogą im towarzyszyć ekspozycje, wystawy i różnego typu prezentacje (zbiorów, kolekcji, itp). Pierwsze spotkanie przedstawi hobbystów z terenu Rudy Śląskiej.
Wstęp wolny
15 grudnia /niedziela/, godz. 15.30 i 17.30
„Dzieci – Rodzicom” – Świąteczny Koncert Sekcji
Koncert świąteczny sekcji Domu Kultury „Dzieci – Rodzicom”, to pokaz umiejętności zdobytych przez dzieci na zajęciach, ale przede wszystkim dobra zabawa w serdecznej
atmosferze.
Cena biletu 10 zł
30 grudnia, godz. 19.00
Operetkowa Gala Sylwestrowa
Bilety w cenie 65 zł
Miejska Biblioteka Publiczna,
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86
Filia nr 18, ul. 1 Maja 32
12 grudnia /czwartek/, godz. 17.00
VIII Dzieciontko u Donnersmarcków - Przedświąteczne
spotkanie literacko- muzyczne przygotowane
przez Asocjację M&B&P-18.
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Rudzki Informator Samorządowy
Szczepan Twardoch laureatem honorowej nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Pisarzowi przyznano tytułu „Optimus Auctor Silesianus Anno Domini MMXIX” podczas Festu Literackiego „KakauSzale”. – Co roku wyróżniamy osobę, która naszym zdaniem zasługuje na szczególną uwagę. To autor ze Śląska, któremu bliskie są sprawy regionu – mówi Krystian Gałuszka, dyrektor MBP. Pamiątkowa tablica z nazwiskiem Szczepana Twardocha zostanie wmurowana w jedną z alejek przy Stacji Biblioteka, w tzw. bibliogrodzie. W ramach Festiwalu „Kakauszale” rozstrzygnięto też
XV edycję Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Norberta Bonczyka oraz odbyły się targi śląskiej książki i prezentacje autorskie.

Śląscy autorzy nagrodzeni
– W tym roku „fest” trwał trzy dni. Było to święto śląskich autorów, a zatem
i nas, śląskich czytelników – mówi dyrektor biblioteki, Krystian Gałuszka. Festiwal literacki rozpoczął się od uhonorowania Szczepana Twardocha tzw. tabulką. – Nagrodziliśmy Szczepana Twardocha głównie za „Dracha”, w mojej
opinii najwspanialszą literacko książkę
śląską – powiedział dyrektor. – „Drach”
jest dla mnie bardzo osobistą książką. To
powieść, której nie wymyśliłem, w przeciwieństwie do innych. Te historie, które
są w niej opowiedziane, były we mnie zawsze, żyłem z nimi cały czas. To najbliższa mi powieść – zdradził czytelnikom
autor.
Szczepan Twardoch jest rodowitym
Ślązakiem. Mieszka w Pilchowicach.
Pisarz, publicysta, autor bestsellerowych powieści: „Morfina” (2012),
„Drach” (2014) i „Król” (2016) został
uhonorowany wieloma prestiżowymi
nagrodami, między innymi Paszportem
„Polityki”, Nagrodą im. Kościelskich,
Brücke Berlin-Preis, Śląskim Wawrzynem Literackim, Nagrodą Kulturalną
Onetu O!Lśnienie, Nagrodą Czytelni-

Na targach można było nabyć m.in. publikacje Muzeum Miejskiego.
Szczepan Twardoch został laureatem nagrody MBP.
ków Nike i rekordową liczbą nominacji
(między innymi do nagród Nike, Gdynia
i Angelus). Prawa do jego powieści zostały sprzedane do kilkunastu krajów.
Na rok 2020 planowana jest premiera
„Króla” w Stanach Zjednoczonych. Na
podstawie powieści powstaje właśnie
serial. – Od dwudziestego roku życia zawsze coś pisałem, ale traktowałem to
jako hobby i zabawę. Z czasem zauważyłem, że te moje próby literackie znaj-

Zwieńczeniem KakauSzali były targi śląskiej książki.

Ewelina Kuśka zajęła drugie miejskie
w Regionalnym Konkursie Poetyckim im. ks. Norberta Bonczyka.

dują czytelników. Potem napisałem
„Morfinę”, która spotkała się z bardzo
szerokim odbiorem – opowiadał podczas
wieczoru literackiego Szczepan Twardoch.
Dotychczasowi laureaci nagrody MBP
to Henryk Waniek, ks. Jerzy Szymik,
Zbigniew Kadłubek i Kazimierz Kutz.
Kolejny dzień festiwalu poświęcony
był finałowi XV edycji Regionalnego
Konkursu Poetyckiego im. ks. Norberta
Bonczyka. – Konkurs wpisuje się doskonale w ideę promowania śląskości, gdyż
ma na celu pobudzanie regionalnej aktywności twórczej, budowanie poczucia
tożsamości regionalnej oraz promocję
regionu – uważa Gałuszka. Laureatem
tegorocznej edycji został Marcin Musiał
z Katowic, drugie miejsce zajęła Ewelina
Kuśka z Jastrzębia Zdroju, a trzecie Jacek Sierszecki z Katowic. Przyznano też
trzy wyróżnienia dla Bogdana Nowickiego, Krzysztofa Kokota i Mirosława Kowalskiego.
Zwieńczeniem „KakauSzali” były targi śląskiej książki. W tegorocznej edycji
zaprezentowali się: Biblioteka Śląska,
Instytut Pamięci Narodowej, Księgarnia
św. Jacka, Muzeum Górnośląskie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Muzeum Śląskie, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
Polski Związek Filatelistów koło Ruda
Śląska, Silesia Progress, Śląski Klub
Fantastyki, Wydawnictwo Videograf SA,
Wydawnictwo Śląskie ABC oraz Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Podczas
targów odbywały się prezentacje autorskie. – Zaproszenie na nasz niezwykły
Fest Literacki przyjęli m.in. Alina Bednarz, Krzysztof Gołąb, Henryk Grzonka,
Mariusz Jochemczyk, Jerzy Mazurek, Michał Musioł, Marek Nawrot, Piotr Stefaniak i Marek Szołtysek – wylicza Kry-

Po odebraniu ,,Tabulki” pisarz spotkał się z czytelnikami.

Targom śląskiej książki towarzyszyły prezentacje autorskie.

stian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
W czasie trwania festiwalu można było degustować kakauszale serwowane
w Stacji Biblioteka.
Wydarzenie miało miejsce w budynku
zabytkowego dworca kolejowego w Chebziu, który został zaadaptowany na bibliotekę. Za tę realizację obiekt otrzymał w

tym roku nagrodę Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Śląskiego. Koszt
rewitalizacji dworca wyniósł ponad
8 mln zł. Miasto pozyskało na jego odrestaurowanie 95% dotacji. Środki zostały
przyznane w ramach konkursu z działania
„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
IM
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Władze Rudy Śląskiej wprowadziły nowy, szczególny tryb umarzania odsetek od zaległości czynszowych dla najemców mieszkań z zasobów gminy. Lokatorzy, którzy w całości wpłacą kwotę zaległego czynszu do końca
stycznia 2020 roku i jednocześnie będą na bieżąco regulować kolejne
opłaty, mogą zostać zwolnieni z odsetek wynikających z zadłużenia. Przepis dotyczy także zaległości za opłaty za media.

INFORMACJA O UMORZENIU ODSETEK
OD POSIADANYCH ZALEGŁOŚCI
NA LOKALU MIESZKALNYM
W przypadku posiadania zaległości
za lokal mieszkalny na dzień 30.06.2019 r.

Umorzenie odsetek w zamian
za regularne wpłaty

– Założeniem tej zmiany jest umożliwienie wyjścia z zadłużenia poprzez uregulowanie całości zaległych należności w zamian za umorzenie odsetek – mówi Michał
Pierończyk, wiceprezydent miasta. – To
również mobilizacja do regulowania bieżących opłat za mieszkanie – dodaje.
Procent umorzenia odsetek jest związany z terminem dokonania zaległej
wpłaty. Spłata zadłużenia do 31 stycznia
2020 roku umożliwia uzyskanie umorzenia całości odsetek. Jeżeli wpłata zostanie
dokonana do 29 lutego, umorzeniu podlega 90% odsetek, a do końca marca
i kwietnia odpowiednio 80% i 70%. Aby
zostać zwolnionym z odsetek należy

złożyć wniosek do odpowiedniego Rejonu Eksploatacji Budynków lub siedziby
MPGM TBS Sp. z o.o. We wniosku należy zadeklarować termin uiszczenia zaległych należności. Co ważne, jednocześnie trzeba na bieżąco płacić kolejne
opłaty za czynsz i media. Po spełnieniu
tych warunków lokatorowi zostaną umorzone odsetki w wysokości zgodnej z terminem uregulowania zadłużenia.
Przypomnijmy, że od kilku lat istnieje
w mieście możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu lub odszkodowania
za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, wykonując drobne prace porządkowe
lub usługowe na rzecz miasta.
IM

W przypadku trudnej sytuacji życiowej
i narastających zaległości za lokal mieszkalny istnieje
możliwość odpracowania zaległości
Należy zgłosić się do MPGM TBS Sp. z o. o., złożyć
wniosek i podpisać umowę

Ureguluj zaległości celem uzyskania możliwości umorzenia odsetek:
 wpłata do dnia 31.01.2020 r. – umorzenie całości odsetek
 wpłata do dnia 29.02.2020 r. – umorzenie 90% odsetek
 wpłata do dnia 31.03.2020 r. – umorzenie 80% odsetek
 wpłata do dnia 30.04.2020 r. – umorzenie 70% odsetek

Dokonuj bieżących opłat za lokal mieszkalny
do dnia 31.12.2020 r.

Miasto Ruda Śląska w przypadku prawidłowej weryﬁkacji dokona
umorzenia odsetek w wysokości proporcjonalnej do terminu
uregulowanego zadłużenia do dnia 31.03.2021 r.
Szczegółowych informacji udziela: Biuro Windykacji MPGM TBS
Sp. z o.o. tel. 32 242 07 81, wew. 782

„Kocie oczka” ochronią pieszych

Jedno z objętych projektem przejść
znajduje się na ulicy Katowickiej.
nicy” było jednym z dwóch projektów ogólnomiejskich, biorących udział w głosowaniu na budżet obywatelski na 2019 r. Spośród zadań, które nie zostały
wybrane do realizacji, zdobyło największą liczbę głosów w skali miasta. Zgodnie z zasadami realizacji rudzkiego budżetu obywatelskiego mogło więc zostać zrealizowane z puli niewykorzystanych środków, które
okazały się wystarczające na pokrycie jego kosztu.
Podkreślić należy, że pula ta nie obejmowała środków
ﬁnansowych zarezerwowanych na budowę ogólnodostępnej tężni solankowej. Zadanie to zwyciężyło w głosowaniu mieszkańców, jednak jedyna oferta zgłoszona
w przetargu znacznie przewyższała kwotę wynikającą
z kosztorysu inwestorskiego.
Bezpieczeństwu pieszych służyły również działania
podjęte przez władze Rudy Śląskiej w 2014 r., kiedy to
w 30 miejscach charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu oraz słabą widocznością pieszych na przejściach zostało zainstalowane specjalne oświetlenie
LED. Oprócz bardzo dobrego doświetlenia samego
przejścia, dobrze oświetlone zostały również chodniki
przy „zebrze”.
WG
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INFORMACJA O ODPRACOWANIU
ZALEGŁOŚCI
ZA LOKAL MIESZKALNY

Złóż wniosek w terminie 31.01.2020 r. do MPGM TBS Sp. z o.o.

Na 17 przejściach dla pieszych w Rudzie Śląskiej piesi będą dodatkowo chronieni przez
tzw. kocie oczka, czyli punkty świetlne w jezdni, a także ostrzegawcze światła pomarańczowe. Instalacja dodatkowego oświetlenia już trwa. Warta ponad 929 tys. zł inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego.

– Bezpieczeństwo pieszych to bardzo aktualny temat.
Niestety, do wypadków z ich udziałem dochodzi także
na przejściach. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi piesi w naszym mieście będą bardziej chronieni
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W tym zakresie
działania podjęliśmy już kilka lat temu, kiedy doświetliliśmy najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych
w Rudzie Śląskiej – dodaje.
„Kocie oczka” to pasy pulsujących świateł ostrzegawczych, zamontowane w jezdni wzdłuż krawędzi
przejścia dla pieszych. Od zewnątrz przejścia światła
są czerwone, od wewnątrz białe. Dzięki czujnikom ruchu punkty włączają się, gdy pieszy zbliży się do przejścia i gasną gdy je opuści. Dodatkowym ostrzeżeniem
dla kierowców są lampy ostrzegawcze z pulsującym
światłem pomarańczowym, zamontowane na słupkach
ze znakami „przejście dla pieszych”, które również aktywowane są przez czujniki. Projekt ma zostać zrealizowany do połowy grudnia, a jego koszt to ponad
929 tys. zł.
Inwestycja obejmuje 17 lokalizacji we wszystkich
dzielnicach miasta: ul. 1 Maja przy ul. Harcerskiej,
ul. 1 Maja w rejonie budynku nr 76, ul. 1 Maja przy
ul. Nowy Świat, ul. 1 Maja w rejonie budynku nr 218,
ul. 1 Maja w rejonie budynku nr 320, ul. Kłodnicka
przy ul. Jana Brzechwy, ul. Wyzwolenia przy ul. Jabłoniowej, ul. Oświęcimska w rejonie budynku nr 123,
ul. Wojciecha Korfantego przy ul. Franciszka Wilka,
ul. Katowicka przy ul. Ryszarda Siekiela, ul. Odrodzenia przy ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Piotra Niedurnego przy ul. Grochowskiej, ul. Edmunda Kokota przy
ul. Głównej, ul. Dworcowa w rejonie budynku nr 19,
ul. Karola Goduli przy pl. Niepodległości, ul. Orzegowska przy ul. Królowej Jadwigi, ul. Szczęść Boże
w rejonie budynku nr 29.
Zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – migające „kocie oczka” w każdej dziel-
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Wykonać drobne prace porządkowe
i usługowe np.:
 sprzątanie budynków, grabienie liści
 koszenie trawników, utrzymanie zimowe chodników
 drobne prace brukarskie, malowanie pomieszczeń
 wywieszanie i usuwanie ogłoszeń
MPGM TBS Sp. z o.o. w przypadku prawidłowego
wykonania zlecenia zgodnie z umową zmniejszy
dług lokatorowi za korzystanie z zadłużonego lokalu
mieszkalnego w wysokości stawek przyjętych za
świadczenia zastępcze
Szczegółowych informacji udziela: Biuro Windykacji
MPGM TBS Sp. z o.o. tel. 32 242 07 81, wew. 782

270 ozdób świetlnych będzie się składać na tegoroczną świąteczną oprawę Rudy Śląskiej.
Oprócz dekoracji montowanych na latarniach, w mieście pojawią się również wolnostojące
ozdoby przestrzenne. Na placu Jana Pawła II tradycyjnie stanęła także choinka.

Ruda Śląska
zalśni na święta
– Jak co roku chcemy zapewnić na ulicach miasta
świąteczną atmosferę. Większość z 270 ozdób zamontowanych zostało na latarniach lub pomiędzy
nimi. Są to bombki, choinki, gwiazdy, śnieżynki oraz
kwiaty. Część z nich to dekoracje płaskie, część ma
formę przestrzenną. Udekorowany został również
budynek Urzędu Miasta – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic.
W kilku miejscach zainstalowane zostaną także wolnostojące ozdoby przestrzenne. Pojawią się one przede
wszystkim na placu Jana Pawła II. – Wielu mieszkańców robi sobie przy takich ozdobach zdjęcia, a idealna
do tego będzie trzymetrowa kartka świąteczna, która
stanęła na rynku. Wystrój tego miejsca uzupełni mikołajowa lokomotywa z wagonikami oraz dekoracyjne
oświetlenie fontanny – mówi prezydent Dziedzic.
Rynek ozdobiło nie tylko świąteczne oświetlenie.
Jak zwykle stanęła tam także choinka, która w tym roku ma 10 metrów wysokości. Oprócz gwiazdy na
szczycie choinka zalśniła także ozdobami w kształcie
śnieżynek oraz około 25 tysiącami punktami świetlnymi.
Specjalne oświetlenie ma również zabytkowy wagon tramwajowy na rondzie w Chebziu, który w tym
roku zaświecił na niebiesko. Z kolei przed kopalnianymi wagonikami na rondzie w Halembie stanie ciągnący
je renifer, a w nich samych pojawią się prezenty. Kolejne miejsca z przestrzennymi dekoracjami to plac Niepodległości w Goduli, gdzie będzie można wejść do
czterometrowej bombki oraz rynek w Orzegowie, gdzie
zostanie zainstalowany anioł tej samej wysokości.
Koszt świątecznego oświetlenia miasta wyniesie
w tym roku prawie 320 tys. zł. Kwota ta obejmuje wynajem, montaż, utrzymanie, konserwację oraz ewentualne naprawy, a następnie demontaż oświetlenia.
WG

Na placu Jana Pawła II
tradycyjnie pojawiła się choinka.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni
2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmująca stanowiące
całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami
geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107
o powierzchni 284 m2, KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na k.m.11, obręb Ruda. Działy III
i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki figurują jako
– teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne
takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty
sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic
dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychodni i zabudowy garażowej, a także
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać
się z drogi publicznej ulicy Jana Dobrego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 340.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do
dnia 15.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 zł, przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta
Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul.Jana Dobrego” (za datę wniesienia wadium 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 10.0018.00, piątek 8.00-14.00 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający
przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ część w nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod
drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 3.10.2019 r.
i 20.11.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący ½ część w prawie własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, użytek Ps-IV, obręb
Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4. Działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Cegielnianej, posiada nieregularny kształt;
grunt jest porośnięty drzewami i krzewami; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Cegielnianej. Do udziału w przetargu uprawnionymi są właściciele działek
nr: 3258/194, 3262/192 i 3762/201, dla których działka nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 26.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.01.2020 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 27.12.2019 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cegielnianej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
przy ul. Cypriana Norwida z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej

Aleksandra Przywara
córka Martyny i Artura
ur. 28.11 (3400 g i 52 cm)

Mateusz Kopia
syn Moniki i Adama
ur. 28.11 (3240 g i 54 cm)

Adam Urbański
syn Aleksandry i Kamila
ur. 27.11 (3220 g i 54 cm)

Gabriela Jończyk
córka Sylwii i Łukasza
ur. 27.11 (3380 g)

Pola Góra
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 26.11 (3230 g i 53 cm)

Dominik Olter
syn Magdaleny i Tomasza
ur. 26.11 (2850 g i 51 cm)

Kajetan Mańka
syn Martyny i Macieja
ur. 16.11 (4400 g i 57 cm)

Ania Mikhno
córka Nadii i Sergeia
ur. 22.11 (1730 g i 46 cm)

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Cypriana Norwida, stanowiąca działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 2520/73 o powierzchni 74 m2, użytek „Bz”, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 9 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00005573/0. W dziale III wpisane
obciążenie – nieodpłatna służebność przesyłu; dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska działka nr 2520/73 stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m2, usługi logistyczne (symbol planu PU6).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
dotyczącą terenów oznaczonych symbolem PU6.

Nadia Grymel
córka Celiny i Michała
ur. 21.11 (2800 g i 55 cm)

Paulina Bryłka
córka Doroty i Pawła
ur. 26.11 (3200 g)

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego
dostępu do dróg publicznych, może jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi
w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są właściciele działek nr: 1831/77, 2517/78.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 7.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2020 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
7.01.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł, z dopiskiem „wadium
– ul. Norwida” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63
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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 przetarg na wysokość stawki czynszu
najmu lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp

Adres lokalu

Ruda Śląska-Ruda
1.
ul. Gierałtowskiego 16A/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym, WMN

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Grudzień/2019 r.

Stawka
Pow.
Wyposażenie wywoł. Wadium Termin oglęlokalu
w instalację (netto
(zł)
dzin lokalu
(m2)
/zł/m2)
69,15
+

piwnica

5,35

2.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 35A/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

3.

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 137/1
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

24,00

4.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Grodzka 5/010
lokal na poziomie piwnicy
w budynku mieszkalnym WMN

17,15

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

18.12.2019 r.
1.000,00
godz. 9.30

500,00

18.12.2019 r.
godz. 10.30

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

68,70

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

1.000,00

5.

Ruda Śląska-Godula
ul. K. Goduli 28/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

50,90

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

18.12.2019 r.
1.000,00
godz. 13.15

6.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

22,46

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

Ruda Śląska-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

32,11

7.

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

5,00

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2,
Kochłowice, ul. Wirecka bliźniak 122 m2,
Bielszowice, ul. Na Piaski 112 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

500,00

500,00

1.000,00

18.12.2019 r.
godz. 11.30
18.12.2019 r.
godz. 12.30

18.12.2019 r.
godz. 14.15
18.12.2019 r.
godz. 14.30

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 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 przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321
w terminie do dnia 20 grudnia 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 30.12.2019 r. poz. nr… (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 20 grudnia 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.
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

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 502-812-504.
Sprzedam M-4, 53 m2, Kochłowice, bez pośredniców. Tel. 660-835-690.

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. 502-752634, 502-865-808.

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

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. 733-031-261.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie, podłogi, itp. Tel. 601-292-699.
SKUTECZNE PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI.
Tel. 519-639-121.
SKLEP KOMINY, Materiały Zduńskie – Ruda
Śląska Czarny Las, Kokota 5, tel. 666-488-444
sklep-kominy.eu.
Rozbiórki altan, burzenie ścian, porządkowanie piwnic, strychów. Tel. 609-693-450.
C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

NIERUCHOMOŚCI

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW.
TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zarabiaj więcej niż w Polsce! Pracuj jako
opiekunka seniorów w Niemczech. Nie
znasz niemieckiego? Nauczymy Cię! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 506 288 940.
Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 m2,
tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.
pl.

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech.
Tel. 32 271-09-66 781-989-873.
Valdi Plus Mikołów zatrudni kucharza i doświadczoną pomoc kuchenną. Kontakt: 32
330-05-62, email: valdiplus@valdiplus.pl.

RÓŻNE
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

PRACA DLA KSIĘGOWEGO
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA
NA ETAT DO PRACY KSIĘGOWEJ

Osoba ﬁzyczna lub biuro rachunkowe
Miejsce pracy: Ruda Śląska – Ruda

tel. 606 875 531
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KOSZYKÓWKA

„SMOK” podsumował rok

SPORT | 4.12.2019

GALA SPORTU

Rudzcy sportowcy nagrodzeni

W zajęciach koszykówki biorą udział dziewczynki z klas I-V.
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki „SMOK” zakończył kolejny rok
swojej działalności. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do grania w koszykówkę oraz udowadnianie im, że ruch to
zdrowie.
– Z roku na rok przybywa uczennic spoza Szkoły Podstawowej nr 1, które bardzo
chętnie i licznie uczęszczają na bezpłatne
treningi. Dlatego zapraszamy wszystkie
dziewczynki z klas I-V, które lubią ruch
i koszykówkę – mówi Natalia Szabatowska
ze Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka
Koszykówki „SMOK”.
Swoją działalność na terenie miasta
ośrodek rozpoczął we wrześniu 2015 roku
i z powodzeniem od tego czasu rozpowszechnia koszykówkę wśród rudzkiej
młodzieży. Projekt „SMOK” realizowany

jest przy współpracy Polskiego Związku
Koszykówki oraz Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Ośrodek utworzono w Szkole
Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej.
W ramach tego programu prowadzone jest
bezpłatne szkolenie dla wszystkich chętnych dziewcząt klas I-V z naszego miasta.
Na każdym poziomie zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu po 90 minut. Natomiast treningi prowadzone są przez wykwaliﬁkowaną kadrę trenerską na co dzień
pracującą w Klubie Sportowym „Pogoń”
Ruda Śląska.
Dziewczęta poza zajęciami „SMOK”
występują w rozgrywkach Śląskiego
Związku Koszykówki, reprezentując barwy rudzkiej „Pogoni”, gdzie mają możliwość zaprezentowania swoich zdobytych
umiejętności w meczach ligowych.

ZAPASY

Walczyli dla Dworoka
Ponad 130 młodych zapaśników z Rudy
Śląskiej, Polski i zagranicy sprawdziło
swoje siły w stylu klasycznym. W sobotę
(30.11) w hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu zorganizowany został XXIX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka. W ten sposób sportowcy
upamiętnili wielokrotnego reprezentanta
i mistrza Polski w zapasach oraz trenera.
– Zapasy to sport bardzo kontaktowy,
indywidualny i wymagający. Od zawodnika wymagana jest siła, technika, wytrzymałość, szybkość i zwinność – mówił Piotr
Topolski z Pogoni Ruda Śląska, organizator turnieju.
Podczas imprezy na matach można było
podziwiać zawodników z Polski, Czech
i Ukrainy. Z Rudy Śląskiej wystąpili zapaśnicy z ZKS Slavia Ruda Śląska oraz gospodarze zawodów, czyli KS Pogoń Ruda
Śląska. Turniej rozegrany został w grupach
wiekowych – kadet (roczniki 2003-2005)
oraz dzieci (roczniki 2007-2009). Zapaśnicy walczyli na dwóch matach systemem
grup A i B – z jednym trzecim miejscem.
Młodzi sportowcy sprawdzili swoje siły
w stylu klasycznym, czyli najstarszym,
który charakteryzuje się głównie tym, że
chwyty dozwolone są wyłącznie powyżej
pasa. – Zawody te organizowane są co ro-

Na matach walczyli zapaśnicy
z Polski i zagranicy.
ku po to, żeby popularyzować zapasy,
a także pokazać ich piękno. Jednak przede
wszystkim pragniemy zawsze uczcić pamięć Ryszarda Dworoka, czyli zapaśnika,
który osiągał wiele sukcesów – zaznaczył
Włodzimierz Koriakowski, sędzia główny
turnieju. – Chciałbym, aby młodzi ludzie
brali przykład z Ryszarda Dworoka i żeby
w ślad za nim trenowali zapasy. Dlatego
staramy się ich mobilizować, zachęcać
i tłumaczyć, że to nie wyniki są najważniejsze, ale sama walka, bo zapasy to piękny
sport – dodał Koriakowski.
Organizatorem imprezy był Klub Sportowy „Pogoń” Ruda Śląska. Za datę jego
powstania przyjmowany jest rok 1920.
Obecnie w klubie działają dwie sekcje: zapasów i koszykówki.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Sportowcy i trenerzy otrzymują nagrody od władz miasta każdego roku.

Ponad 60 rudzkich sportowców oraz
kilkunastu trenerów otrzymało nagrody
prezydent miasta za wybitne osiągnięcia
sportowe w 2019 roku. W piątek (29.11)
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty
w dzielnicy Nowy Bytom odbyła się uroczysta gala, na której można było spotkać
najlepszych zawodników w Rudzie Śląskiej.
– Miałem okazję wręczyć najlepszym
rudzkim sportowcom i ich trenerom, nagrody ﬁnansowe za zdobycie w 2019 roku

tytułów mistrzowskich na zawodach ogólnopolskich, europejskich, a nawet światowych. Każdego roku jest to spora grupa
osób. W tym było podobnie. Każdy z nagrodzonych, osiągając sukces na arenach
sportowych, promuje jednocześnie Rudę
Śląską. Panie i panowie, jeszcze raz Wam
gratuluję i życzę kolejnych sukcesów – zaznaczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent
Rudy Śląskiej.
Warto dodać, że nagrody i wyróżnienia
przyznawane są zawodnikom za wybitne

osiągnięcia sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom, których zawodnicy
osiągnęli wysoki wynik sportowy. Uhonorowani zostają także działacze sportowi,
wyróżniający się w działalności na rzecz
środowisk sportowych. Nagrody są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika,
trenera lub klubu sportowego, po zaopiniowaniu go przez Komisję Rady Miasta
ds. Sportu.
OGŁOSZENIE
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JUDO

Zdobył wicemistrzostwo Polski
Młody rudzianin Kamil Michna triumfował. W niedzielę (1.12) zawodnik
GKS-u Czarni Bytom został wicemistrzem Polski Trzecich Drużynowych Mistrzostw Polski Województw w Judo, które zdobył razem ze swoją drużyną, czyli
zawodnikami z Bytomia, Katowic, Gliwic i Opola.
Warto przypomnieć, że niedawno rudzianin został mistrzem Polski w kategorii wagowej do 50 kg i kategorii wiekowej młodzik podczas zawodów, które
odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju. Ponadto
w 2019 r. został dwa razy medalistą Pucharu Polski w Suchym Lesie, gdzie zdobył raz złoto, a raz srebro. To także złoty
medalista XXII Międzynarodowego Turnieju Judo w Zakopanem, złoty medalista
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Młodziczek w Bytomiu, srebrny
medalista XVIII Międzynarodowego
Turnieju International Judo Baltic Cup
w Gdańsku i złoty medalista Międzynarodowego Turnieju judo w Austrii. Mło-

Kamil Michna reprezentował Rudę Śląską na zawodach w Warszawie.
dy zawodnik, który mieszka w Rudzie
Śląskiej, na co dzień trenuje w klubie
GKS Czarni Bytom oraz jest uczniem
Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu.
Oprócz treningów ma na koncie zagra-

niczne zgrupowania w Gruzji, Łotwie
i Chorwacji, gdzie zdobywa kolejne doświadczenia. Od ośmiu lat Kamil znajduje się w rankingu 10 najlepszych zawodników swojego klubu.

AKROBATYKA

Akrobatyczny popis w Łańcucie
Akrobaci z Rudy Śląskiej mogą popisać
się kolejnymi dobrymi wynikami. W weekend w Łańcucie odbyło się XI Grand Prix
w akrobatyce sportowej im. Stanisława
Geronia, w których wystartowały aż
162 zespoły. Same eliminacje były rozgrywane w sobotę od godziny 8 aż do 22,
a i tak kilka rzutów trzeba było przełożyć
na niedzielny poranek.
– Najbardziej zacięta rywalizacja
trwała w kategorii youth. W trójkach kobiet po eliminacjach różnica punktowa
między pierwszym a szóstym zespołem
wynosiła tylko 0,650 pkt. W gronie tej
czołówki były aż trzy zespoły z KPKS Halemba. Piękne wykonanie układów w ﬁnale dało drugie miejsce Zuzi Krawieczek, Milenie Gabrysiak i Poli Mendosze
oraz brązowy medal Martynie Kahl,
Amelii Ksiniewicz oraz Natalii Rudzkiej

– podkreśla Danuta Wodarska, prezes
KPKS-u Halemba Ruda Śląska.
Złoty medal w klasie youth dołożyli
jeszcze w dwójce mieszanej Julia Jessel
i Szymon Jaworek. Niewiele zabrakło do
podium trzem zespołom, które zajęły
czwarte miejsca: Davidowi Biliaiev i Natalii Dziób w dwójce mieszanej, Mai Mrozek i Laurze Tronina w dwójce kobiet oraz
Mai Mrozek, Laurze Gaim i Dorocie Prokopowicz w trójce.
Bardzo dobrze zaprezentowali się też
juniorzy. Emilka Urbańska, Emilka Wodyk
i Emilka Biernat potwierdziły swój prymat
wywalczony na Ogólnopolskim Turnieju
miesiąc temu i z drugiego miejsca w eliminacjach awansowały na pierwsze miejsce
w klasie 11-16 lat. Srebrny medal z kolei
zdobyły Wiktoria Matysiak i Zosia Przechrzta w klasie 12-18 lat.

Akrobatki i akrobaci mogą pochwalić
się kolejnym dobrym startem.
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JU-JITSU

Idzie jak
burza

Młody zawodnik osiąga
wielkie sukcesy
w świecie sportu.
Marcin Maciulewicz z Grizzly
Martial Arts-Ruda Śląska nie daje
szans przeciwnikom. Rudzianin
może pochwalić się trzecią z rzędu
wygraną w Mistrzostwach Europy
U21 federacji JJIF, złotem na Mistrzostwach Polski BJJ, a teraz złotym medalem na Mistrzostwach
Świata Ju-Jitsu U21.
Dobrymi wynikami popisali się
także trzej zawodnicy sekcji Muay
Thai z Academii Gorila Ruda Śląska, którzy wzięli udział w pucharze Polski w kickboxingu w formule kick-light. – Frekwencja dopisała, a konkurencja była naprawdę
duża. W swoim debiucie Goryle pokazały się z dobrej strony i nabyły
doświadczenia – mówi Tomasz Paszek z Academii Gorila Ruda Śląska.
Kadeci Filip Dutkiewicz i Daniel Fasola zdobyli po trudnych
walkach trzecie miejsca na podium
i brązowe medale. – Z kolei nasz
senior Michał Jakowicki wygrałby
walkę, ale pomimo wizualnej przewagi, sędziowie odjęli mu punkty
za brak kontroli siły ciosów – dodaje Paszek.

OGŁOSZENIA

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, 603880-887 dla osób słabosłyszących,
z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 24449-00 do 10 wew. 7605.
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Ryby na świąteczny stół
tylko z RYBOŁÓWKI!
Idą Święta Bożego Narodzenia, jedno z najważniejszych, najbardziej
celebrowanych świąt w Polsce. Jest to czas, gdy spotykamy się całymi
rodzinami i zasiadamy do wieczerzy wigilijnej i każdy stara się, aby produkty
znajdujące się na wigilijnym stole były najsmaczniejsze i najlepszej jakości.
To oczywiste, że na świątecznym stole nie może zabraknąć ryb,
które są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Ryby, podobnie jak kapusta
z grzybami, barszcz z uszkami czy pierogi, należą do kulinarnego kanonu
potraw wigilijnych. Tradycyjną rybą jest oczywiście karp, którego
w swojej ofercie proponuje nam Rybołówka.

Gospodarstwo Rybackie Rybołówka
poleca karpia polskiego prosto z hodowli
oraz inne ryby na świąteczny stół
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Fisch Park Rybołówka wędzarnia i sprzedaż ryb
Kąty 13, Mikołów, www.rybolowka.pl, info@rybolowka.pl

Warto jednak urozmaicić swoje menu i spróbować zarówno ryb
żywych takich jak: pstrąg, sum, szczupak, ale również ryb wędzonych, zarówno słodkowodnych jak i morskich.
Rybołówka słynie z tego, że od wielu lat serwuje dla klientów
ryby o najwyższej jakości. W Rybołówce kupicie Państwo tylko
prawdziwego polskiego karpia hodowanego na pszenicy, dzięki
czemu ma on niesamowity smak, zapach i walory odżywcze.
Można tam zakupić także żywego suma, pstrąga, jesiotra czy
szczupaka. Jednym z największych atutów są ryby wędzone, które dostępne są w Rybołówce przez cały rok. Wędzone tylko naturalną metodą na drzewie olchowym i owocowym – Rybołówka
nie używa przemysłowych wędzarni. W ofercie ryb wędzonych
są: pstrągi, karpie, makrele, sumy, karmazyny, halibuty, łososie,
dorsze, węgorze, a w okresie świątecznym polędwice i własnoręcznie robiona kiełbasa z suma.
Proces przygotowania ryb wędzonych w Rybołówce wymaga
precyzji w każdym jej elemencie. Na początku ryby nacierane są
solą, później lądują one na całą noc w specjalnie przygotowanej
mieszance przypraw i ziół. Następnego dnia trafiają one do wędzarni. Proces ten jest długi, dzięki czemu wychodzą przepyszne
o pięknym kolorze i zapachu naturalnie uwędzone ryby.
Serdecznie zapraszamy do zakupu zarówno karpia jak i innych
ryb właśnie w Rybołówce.
Polecamy!!!

