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PANDEMIA KORONAWIRUSA

Koronawirus to test dla wszystkich mieszkańców
Rośnie liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W tej chwili zarażonych jest 
221 osób w całej Polsce. Natomiast ogółem w całym województwie śląskim odnotowano  
25 przypadków zakażeń (stan na 17.03.2020 r., godz. 17.00). Jeżeli chodzi o nasze miasto to 
nadal nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zakażonej koronawirusem. – W mieście 
wciąż nie mamy stwierdzonego koronawirusa. Żaden z mieszkańców nie przebywa w szpita-
lu na oddziale zakaźnym. 81 osób przebywa na kwarantannie. 280 jest pod nadzorem epi-
demiologicznym – poinformował we wtorek (17.03) wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer. 
Niestety  tego samego dnia rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w kraju zmarła 
piąta zarażona osoba (woj. dolnośląskie). To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współ-
istniejące. 

Trwa sTan zagrożenia  
epidemicznego

Przypominamy, że od piątku (13.03) 
w całym kraju trwa stan zagrożenia 
epidemicznego. To oznacza, że od nie-
dzieli 15 marca na 10 dni zamknięte 
zostały granice naszego kraju dla cu-
dzoziemców. Wszyscy polscy obywa-
tele znajdujący się teraz poza granica-
mi mogą wracać do Polski, ale będą 
poddani obowiązkowej 14-dniowej 
kwarantannie domowej. Zawieszone 
zostały także międzynarodowe pasa-
żerskie połączenia lotnicze i kolejowe, 
ale transport cargo działa. Towary bę-
dą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski 
bez zakłóceń. Tymczasowo została 
przywrócona kontrola graniczna – od 
15 marca na 10 dni z możliwością 
przedłużenia. Krajowy transport auto-
busowy, lotniczy i kolejowy działa 
normalnie.
zamknięTe galerie handlowe,  

jedzenie Tylko na wynos
Rząd ograniczył także funkcjono-

wanie galerii handlowych (apteki, 
sklepy spożywcze i drogerie działają 
wszędzie – również w galeriach i cen-
trach handlowych). Zakazano ponadto 
organizacji zgromadzeń powyżej  
50 osób o charakterze publicznym, 
państwowym i religijnym. Niestety za-
kaz ten został złamany w weekend 
przez jeden z lokali w Bielszowicach. 
Policja z prokuraturą prowadzą sto-
sowne postępowanie w tej sprawie. 
W niedzielę (15.03) wiele mszy trans-
mitowanych było online przez po-
szczególne parafie, a księża apelowali 
o pozostanie w domach. 

Jeżeli chodzi o restauracje, bary 
i kawiarnie, to te mogą prowadzić tyl-
ko działalność na dowóz i na wynos. 
Banki i placówki finansowe działają. 
Decyzją ministra edukacji narodowej 
do środy 25 marca w całej Polsce za-
mknięte zostały wszystkie placówki 
oświatowe. Aby uniknąć spotkań 
większych grup dzieci i młodzieży, 
strażnicy miejscy i policjanci kontro-
lują miejsca, gdzie mogą się groma-
dzić młodzi ludzie. 

odwołane spoTkania  
z mieszkańcami, Um  

zamknięTy dla peTenTów
Ponadto, jeżeli chodzi o Rudę Ślą-

ską, to od poniedziałku 16 marca do 

odwołania Urząd Miasta jest zamknię-
ty dla klientów. Urzędnicy nadal pra-
cują, ale sprawy załatwiane są przede 
wszystkim drogą telefoniczną i elek-
troniczną. W sprawach pilnych wizyty 
w urzędzie będą możliwe po uprzed-
nim, telefonicznym umówieniu się 
z pracownikiem urzędu.

Odwołane zostały także spotkania  
z prezydent miasta. – Kolejne dni i go-
dziny przynoszą nowe informacje do-
tyczące rozprzestrzeniania się korona-
wirusa i podejmowanych w związku z tym 
środków zaradczych. Nie możemy ba-
gatelizować tych wiadomości. Jedno-
cześnie musimy wszyscy postępować 
odpowiedzialnie i racjonalnie. Dlate-
go też podjęłam decyzję, że zawieszam 
wiosenne spotkania z mieszkańcami, 
bo zdrowie i bezpieczeństwo rudzian 
są teraz najważniejsze – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

zaosTrzony rygor  
w szpiTalU miejskim

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej 
zawiesił wszystkie planowane przyję-
cia, w tym porody rodzinne, do odwo-
łania. Nie dotyczy to pacjentów DILO, 
wszystkich pacjentów onkologicz-
nych, a także pacjentek do porodu. W pla-
cówce nadal utrzymany jest zakaz od-
wiedzin, a każdej osobie, która wcho-
dzi do Szpitala Miejskiego, mierzona 
jest temperatura oraz przeprowadzany 
jest z nią wywiad epidemiologiczny. 
Warto w tym miejscu dodać, że w rudz-
kim Szpitalu Miejskim nie ma oddzia-
łu zakaźnego, a więc nie powinny 
zgłaszać się do niego osoby z podej-
rzeniem zarażenia koronawirusem.

Od poniedziałku (16.03) ograniczo-
ne zostały planowane wizyty w porad-
niach specjalistycznych poza wizytami 
pilnymi i zaplanowanymi po leczeniu 
szpitalnym. – Poradnie przyszpitalne, 
przychodnia specjalistyczna i porad-
nie rejonowe dokonują rejestracji tele-
fonicznie i udzielają teleporad. Istnieje 
możliwość uzyskania w ten sposób  
e-recepty, otrzymania czy też przedłuże-
nia zwolnienia lekarskiego – informuje 
wiceprezydent Anna Krzysteczko. 

odwołane wydarzenia,  
insTyTUcje sporTU  

i kUlTUry są nieczynne
Zamknięte do odwołania zostały 

miejskie placówki kulturalne (Miej-

skie Centrum Kultury, Dom Kultury 
w Bielszowicach, Młodzieżowy Dom 
Kultury, Muzeum Miejskie oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna). Zamknięte 
zostały także placówki świadczące 
wsparcie z zakresu pomocy społecznej 
(m.in. Placówka Wsparcia Dziennego, 
Dzienny Dom „Senior Wigor”, Ośro-
dek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełno-
sprawnych w Bykowinie) oraz świetli-
ce prowadzące zajęcia profilaktyczno-
wychowawcze dla dzieci i młodzieży. 

Ponadto nieczynne dla mieszkań-
ców są baseny, hale sportowe oraz 
Aquadrom. Dodatkowo nie będą od-
bywały się miejskie imprezy. Odwoła-
no m.in. III Festiwal Filmów Nurko-
wych „Głębiny”, kurs samoobrony dla 
kobiet, galę finałową VI Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego 
,,W kręgu poezji i prozy lagrowej 
więźniarek KL Ravensbrück” oraz 
Giełdę Szkół Ponadpodstawowych. 
Zawieszone zostały też rozgrywki klu-
bów sportowych. 

Zmiany dotyczą również Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.  
W związku ze stanem zagrożenia epi-
demicznego od 16 marca wstrzymane 
zostało wypłacanie świadczeń w kasie. 
Wypłaty będą przekazywane drogą 
pocztową. Natomiast pracownicy so-
cjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy 
pieczy rodzinnej oraz pracownicy zaj-
mujący się wypłacanymi świadczenia-
mi ograniczyli do niezbędnego mini-
mum osobisty kontakt ze stronami.

Także rudzka policja zaapelowała 
o ograniczenie wizyt mieszkańców.  
Część spraw można załatwić drogą 
elektroniczną lub telefoniczną. Ponad-
to zawieszono możliwość korzystania 
z samoobsługowych alkomatów, które 
znajdują się na komisariatach oraz 
w siedzibie głównej KMP. 

zmiany 
w Transporcie

Aby ograniczyć kontakt między 
ludźmi, ogłoszone zostały zmiany 
w komunikacji publicznej. Zarząd 
Transportu Metropolitalnego m.in. 
wprowadził rozkłady jazdy ważne 
w dni robocze nieszkolne (poza week-
endami), pojazdy są dokładnie czysz-
czone oraz zawieszono bezpośrednią 
sprzedaż biletów u kierowców.

Joanna Oreł

sTan zagrożenia epidemicznego  
– co oznacza?

zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym • 
zgromadzeń państwowych i religijnych;

sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi, będą • 
otwarte;

w galeriach handlowych czynne są tylko sklepy spożywcze, • 
pralnie, apteki i drogerie;

tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna od 15 marca • 
na 10 dni;

banki i placówki finansowe działają;• 

zawieszone zostały międzynarodowe połączenia lotnicze • 
i kolejowe;

wprowadzony został zakaz wjazdu cudzoziemców do polski;• 

restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić tylko działalność na • 
dowóz i na wynos;

transport cargo działa;• 

osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową • 
kwarantannę domową.

co z podróżnymi, kTórzy są poza 
granicami krajU?

osoby, które nie mają możliwości, by wrócić do polski transportem 
kołowym, mają trzy możliwości powrotu samolotem. na teren 
naszego kraju wpuszczane są wszystkie samoloty czarterowe 
z polakami na pokładzie, których loty były wcześniej zaplanowane. 
z tej możliwości mogą skorzystać również cudzoziemcy, którzy są 
rodziną polskich obywateli, posiadają kartę polaka lub mają prawo 
stałego bądź czasowego pobytu w naszym kraju albo posiadają 
pozwolenie na pracę. 

po drugie polskie linie lotnicze loT mają organizować specjalne 
loty czarterowe w różne strony świata, by przywieźć stamtąd 
polaków lub cudzoziemców na stałe związanych z naszym krajem. 
na razie dodatkowe loty dotyczą kilkunastu miejsc na świecie. 
ponadto będzie możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na lot 
do miejsc, które nie znalazły się na liście loT-u. można to zrobić 
poprzez platformę „lot do domu”. po stronie podróżujących będą 
leżały koszty kupna biletu po zryczałtowanej stawce.

Zakupy dla seniora
Z każdym mieszkańcem, który jest 

w potrzebie, skontaktuje się harcerz, który 
ustali listę zakupów i przyniesie sprawunki 
do domu. O pomoc może poprosić każda 
osoba w podeszłym wieku, w szczególno-
ści samotna, chora, niepełnosprawna lub po 
prostu obawiająca się wyjść z domu.  
– Seniorzy są szczególnie narażeni na zara-
żenie koronawirusem, dlatego też trzeba 
ich chronić i im pomagać. W obecnej sytu-
acji inicjatywa rudzkich harcerzy jest nie 
do przecenienia – mówi Grażyna Dziedzic, 
prezydent miasta Ruda Śląska.

Urząd Miasta uruchomił specjalną linię 
telefoniczną dla osób będących w potrze-
bie.  32 248-63-59 lub 800 158 800 – to 
numery telefonu, pod które można się zgła-
szać. Pracownik Centrum Zarządzania 

W Rudzie Śląskiej rusza akcja „Zakupy dla seniora”! W związku z rozprzestrzenia-
jącym się koronawirusem miasto uruchomiło specjalną linię telefoniczną, pod 
którą będą przyjmowane zgłoszenia od osób potrzebujących pomocy.

Kryzysowego będzie prosił tylko o podanie 
imienia i nazwiska, numeru telefonu  
i adresu zamieszkania. 

Z każdą z osób, która zadzwoni i zostawi 
namiary na siebie, skontaktują się harcerze. 
Zgłoszą się po listę zakupów i przyniosą 
potrzebne produkty do domu. – „Harcerz 
jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliź-
nim” – każdy z nas zna ten punkt prawa 
harcerskiego. Widząc potrzebę, chcemy na 
nią czym prędzej odpowiedzieć – mówi 
Marcin Różycki komendant rudzkiego huf-
ca. 

Wśród harcerzy służbę będą pełnić tylko 
osoby pełnoletnie. – Osoby te otrzymały 
odpowiednie instrukcje, jak zachować 
szczególne środki ostrożności – wyjaśnia 
Marcin Różycki.  IM
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Oddziały chOrób zakaźnych w wOjewództwie śląskim
nazwa świadczeniodawcy miasto adres nazwa oddziału

świadczeniodawca – telefon
całodobowy dla pacjentów

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Chorzów Zjednoczenia 10 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 797-189-603
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu Bytom Stefana Żeromskiego 7 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 602-133-046

Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tychy Edukacji 102 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 887-277-805
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Cieszyn Bielska 4 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 33 852-15-69

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie Częstochowa Bialska 104/118 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 34 367-38-73
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Racibórz Gamowska 3 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 32 755-53-70

Szpital Powiatowy w Zawierciu Zawiercie Miodowa 14 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 32 674-02-89

cO zrObić, gdy pOdejrzewamy,  
że jesteśmy zakażeni?

w grupie ryzyka są osoby, które w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni przebywały za granicą, a w szczególności w krajach, 
gdzie odnotowano najwięcej zachorowań na koronawirusa. 
szczególnie narażone są także osoby starsze i borykające się 
z przewlekłymi chorobami. niepokojące objawy to: gorączka, 
duszności, kaszel oraz problem z oddychaniem.

co ważne – jeżeli jesteśmy zaniepokojeni stanem swojego 
zdrowia, należy pozostać w domu i skontaktować się 
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w rudzie 
śląskiej (nr tel. 668-164-330) lub zadzwonić pod numer 
alarmowy 112, bądź do najbliższego oddziału zakaźnego 
w szpitalu specjalistycznym w chorzowie (nr tel. 797-189-603).

Uwaga na OszUstwa!
ministerstwo zdrowia nie planuje masowych szczepień 
w związku z koronawirusem. w związku z tym nie należy 
logować się na strony podawane w sms-ach, w których mówi się 
o konieczności wniesienia opłat. informacje o podejmowanych 
działaniach znajdują się na stronach ministerstwa zdrowia 
i kancelarii premiera.

ministerstwo zdrowia nie rozsyła także żadnych sms-ów 
dotyczących wsparcia żywieniowego w związku z epidemią 
koronawirusa. w tym przypadku również nie powinno się 
wchodzić na podaną stronę internetową w sms-ie.

ważne teleFOny:
całodobową infolinię dotyczącą • 
koronawirusa prowadzi powiatowa 
stacja sanitarno-epidemiologiczna 
w rudzie śląskiej pod  
nr tel. 668-164-330.

stały 24-godzinny dyżur pełni także • 
punkt informacyjny wojewódzkiej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w katowicach pod  
nr tel. 32 351-23-00.

całodobową infolinię dotyczącą • 
koronawirusa prowadzi również nFz 
pod nr tel. 800-190-590.

w rudzie śląskiej całodobowy • 
dyżur pełni centrum zarządzania 
kryzysowego pod nr tel. 800-158-800.

specjalna infolinia zUs pod  • 
nr tel. 22 560-16-00.

Działania Szpitala Miejskiego
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej nie posiada oddziału zakaźnego. Jeśli więc dojdzie do sytuacji, że pacjent z podejrzeniem zakażenia mimo 

wszystko zgłosi się do rudzkiej placówki, natychmiast zostanie wyizolowany. Następnie specjalną karetką zostanie przetransportowany do wyzna-
czonego oddziału zakaźnego lub kwarantanny domowej, w przypadku gdy pacjent nie ma zaostrzonych objawów. Nie należy zgłaszać się do szpita-
la, lecz zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub pod numer alarmowy 112 albo do najbliższego oddziału zakaźnego. Zadaniem Szpitala 
Miejskiego w czasie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego jest przede wszystkim zabezpieczenie pozostałych potrzeb zdrowotnych wszystkich 
mieszkańców, nie tylko z Rudy Śląskiej, ale także innych miast w regionie. To dlatego, że szpitale, które przyjmują przypadki zakaźne, muszą ogra-
niczać hospitalizacje pacjentów z innymi schorzeniami i dolegliwościami.  JO
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668-164-330

797-189-603
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

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

OFERUJE DO NAJMU W DRODZE ROKOWAŃ
stawki czynszu najmu m.in. nw. lokale użytkowe z przeznaczeniem 

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ruda Śląska

Rokowania odbędą się po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane w siedzibie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska oraz złożeniu stosownych oświadczeń (pokój nr 33 II piętro). 
Uczestnicy rokowań zobowiązani są do:

wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególny lokal użytkowy przelewem na konto: 1. 
ING Bank Śląski o/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109 
0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) lub w kasie 
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do godz. 
14.30, czwartek od godz. 7.30 do godz. 16.30 – w tym przerwa od godz. 14.30 do godz. 15.00; 

lokal o powierzchni•  69,15 m2

+ piwnica o pow. 5,35 m2, 

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego • 
stanowiącego Wspólnotę Mieszkaniową 
Nieruchomości, 

wejście do lokalu oraz witryny okienne od ulicy Jana • 
Gierałtowskiego, 

lokal usytuowany w obrębie osiedla, w pobliżu • 
przystanków komunikacji miejskiej, 

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan.• 
oraz elektryczną,

kwota wpłaty wadium wynosi • 1.000,00 zł,

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań nett o: • 
10,00 zł, nie mniej niż 7,00 zł, 

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),• 

lokal przeznaczony na działalność • 
handlowo-usługową

RUDA, UL. JANA 
GIERAŁTOWSKIEGO 16 A/02 

lokal o powierzchni • 50,90 m2 

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego, • 
będącego własnością Gminy, 

lokal usytuowany w pobliżu przystanków • 
komunikacji miejskiej, 

wejście do budynku od ulicy • 
– róg ul. K. Goduli/E. Imieli, 

okna znajdują się od ulicy Karola Goduli,• 

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan.• 
oraz elektryczną,

kwota wpłaty wadium wynosi • 1.000,00 zł,

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań nett o:• 
10,00 zł, nie mniej niż 8,00 zł 

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),• 

lokal przeznaczony na działalność • 
handlowo-usługową

ul. Jana 
Gierałtowskiego 

16 A/02 

ul. Karola 
Goduli 28/01 

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.00) w opisie podając: wpłata wadium na rokowania (adres 
lokalu). Zważywszy na zawieszenie bezpośredniej obsługi w Spółce wszelkie pisma prosimy 
wysyłać drogą e-mailową na adres: mpgm@mpgm.com, a wpłat dokonywać przelewem.
zapoznania się z Regulaminem postępowania przetargowego, rokowań oraz ustalenia wysokości stawki 2. 
czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w ich 
posiadaniu (Zarządzenie Nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.). 

Wszelkie informację związane z zawarciem umowy najmu dostępne są na naszej stronie: www.mpgm.com.pl
w zakładce „Do Pobrania” 
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33 w. 745, 741.

GODULA, 
UL. KAROLA GODULI 28/01 
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WAŻNY KOMUNIKAT
W okresie od 16 marca aż do odwołania 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego 
chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfi kę naszego 
przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo 
oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie 
ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym 
ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do
odwołania.

Prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl,
awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 342-43-00 
lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to 
także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, 
ewentualnie w bankach lub na poczcie, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami 
w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów 
wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne 
dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy 
również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na 
zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość 
oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA | 18.03.2020

MAKSYMA NA 
MARZEC 2020

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
 Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Prawdziwa wielkość 

ubrana jest w prostotę”.
mądrość starożytnych Rzymian

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 

INFORMUJE, ŻE POSIADA W TRYBIE 
„OD ZARAZ”:

1) do wynajmu 15 miejsc postojowych 
w Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy 

ul. Gwareckiej 4 wg stawki za jedno miejsce 
postojowe wynoszącej 77,75 zł/mc + VAT 

Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.

2) do wydzierżawienia teren w Rudzie Śl. 5 
– Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 

o pow. 200,00 m2 z przeznaczeniem na 
składowisko materiałów, wiatę magazynową 

lub bazę sprzętu budowlanego wg stawki 
czynszu dzierżawnego: 6,24 zł/m2/mc + VAT

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 
wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Loka-
lowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazy-
nowej 12 oraz Administracji nr 6 przy ul. Gwarec-
kiej 4, tel. 32 242-70-75.

SZANOWNI MIESZKAŃCY,
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa /SARS – CoV-2/ w Polsce

i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz troszcząc się o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców, jak również pracowników ich obsługujących,

informujemy że z dniem 16.03.2020 r. aż do odwołania Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wstrzymuje bezpośrednią obsługę mieszkańców we wszystkich 

swoich jednostkach organizacyjnych (Dyrekcja, Administracje, Kluby). 
Informujemy również, że kasy Spółdzielni będą nieczynne. 

Płatności prosimy regulować drogą elektroniczną. 
Za opóźnienia w płatnościach za bieżący miesiąc nie będą naliczane odsetki.

Jednocześnie informujemy, że zawieszamy przeprowadzanie wszelkich 
wizji w lokalach mieszkalnych do odwołania.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19
uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiesza bezterminowo bezpośrednią 
obsługę w Spółce.

Informujemy, że kasa Spółki znajdująca się w budynku dyrekcji przy ul. 1 Maja 218 
będzie nieczynna. Płatności można regulować drogą elektroniczną.

Sprawy niecierpiące zwłoki prosimy załatwiać telefonicznie:

 REB 1 ul. Janasa 13   32 243-56-30; 32 248-13-52

 REB 2 ul. Osiedlowa 6   32 242-06-48 

 REB 3 ul. Solidarności 22  32 242-63-13; 32 242-64-72

 REB 4 ul. Joanny 18   32 248-17-88; 32 248-20-85

 REB 5 ul. Radoszowska 108  32 242-83-51

 REB 6 ul. Markowej 22  32 242-89-15

 Dyrekcja ul. 1 Maja 218  32 242-01-33; 32 242-07-81

Wszelkie pisma i podania proponujemy wysyłać drogą mailową na adres 
mpgm@mpgm.com.pl

Spółka odwołuje ustalone na dzień 1.04.2020 r. przetargi:
na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkanio-1. 
wego Zasobu Miasta Ruda Śląska,
na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu oraz najmu gruntu 2. 
pod garaż,

oraz oględziny proponowanych do najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży 
wyznaczonych na dzień 17.03.2020 r., 19.03.2020 r., 20.03.2020 r.,  23.03.2020 r.

O nowych terminach ww. przetargów oraz oględzinach lokali Spółka poinformuje 
w terminie późniejszym.
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Mistrzowie rzemiosła mieli swoje święto
Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości zrzesza ponad 70 zakładów, których fachowcy kształcą przyszłe pokolenia rzemieślników oraz nieustannie doskonalą swój warsztat. Opiekę nad 
nimi sprawują św. Józef oraz św. Klemens, którzy w marcu obchodzą swoje święto. To okazja, by przypomnieć, jak ważna, choć momentami niedoceniana, jest praca rzemieślników.

OGŁOSZENIE

W naszym mieście od 61 lat działa 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. 
–  Jako organizacja samorządu gospodar-
czego, integrująca i reprezentująca środo-
wisko rzemieślników oraz przedsiębior-
ców zrzeszamy obecnie 72 zakłady – mówi 
Grzegorz Skudlik, starszy Cechu. – Z ogól-
nej liczby 72 zakładów 65 prowadzi prak-
tyczną naukę zawodu w następujących 
specjalnościach: fryzjer, mechanik pojaz-
dów samochodowych, blacharz samocho-
dowy, lakiernik samochodowy, elektrome-
chanik, cukiernik, piekarz, stolarz, ślu-
sarz, monter sieci i urządzeń sanitarnych, 
fotograf, przetwórca mięsa, kominiarz, 
kucharz oraz tapicer – wylicza.

I właśnie w tych zawodach rzemieślni-
cy starają się kształcić uczniów z kolej-
nych pokoleń. – Sprawujemy nadzór nad 
szkoleniem uczniów w naszych zakładach. 
Żeby ktoś mógł szkolić uczniów, musi być 
członkiem naszej organizacji. Obsługuje-
my dokumentację uczniowską i doprowa-
dzamy ucznia po trzech latach nauki do 
egzaminu czeladniczego, który kończy się 
uzyskaniem dyplomu. Ten z kolei jest do-
kumentem potwierdzającym kwalifi kacje 
zawodowe w całej Unii Europejskiej. 
Dlatego zdarza się, że Polacy pracujący 
za granicą, przyjeżdżają do kraju, by uzu-
pełnić stopnie mistrzowskie, bo tego wy-
magają pracodawcy – tłumaczy Grzegorz 
Skudlik.

Jak zresztą podkreślają rudzcy rze-
mieślnicy – cały czas jest zapotrzebowa-
nie na usługi rzemieślnicze. – Proszę 
zwrócić uwagę, że aby dostać się do fry-
zjera, trzeba zapisać się kilka tygodni 
wcześniej. Tak samo jest z wizytą u me-
chanika – mówi Jakub Wyciślik, pod-
starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębior-
czości w Rudzie Śląskiej.

Problemem jest jednak to, że choć po-
pyt na usługi jest, to brakuje uczniów do 

nauki rzemiosła. – Priorytetem działal-
ności Cechu w ostatnim okresie jest tro-
ska o powstrzymanie niekorzystnych ten-
dencji w szkolnictwie zawodowym, dba-
łość o kształcenie swoich następców, 
promowanie dualnego systemu naucza-
nia, jako najefektywniejszej formy szkol-
nictwa zawodowego – podkreśla Grze-
gorz Skudlik. – Niestety od kilku lat ob-
serwujemy sytuację, że trafi ają do nas 
uczniowie z przypadku. Ci, którzy nie 

Z okazji wspomnienia Świętego Józefa i Świętego Klemensa,  
patronów rzemiosła, 

wszystkim rudzkim rzemieślnikom i przedsiębiorcom
składam serdeczne życzenia: 

sukcesów w życiu zawodowym, realizacji ambitnych planów, 
zdrowia oraz szczęścia w życiu prywatnym.

Dzień Rzemieślnika to okazja do wyrażenia szacunku 
dla Waszej pracy i wkładu w rozwój Rudy Śląskiej. 

Serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie, 
wysoki poziom usług 

oraz otwartość na współpracę z rudzkim samorządem.

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

zdołali dostać się do innych szkół lub nie 
mają pomysłu na siebie albo też mają 
inne oczekiwania odnośnie swojej karie-
ry. Tymczasem rzemiosło to praca od 
podstaw i tylko przy odpowiednim stop-
niu zaangażowaniu można odnieść suk-
ces – dodaje Jakub Wyciślik.

Przypomnijmy, że w tym roku w za-
kładach zrzeszonych w rudzkim cechu 
zawodu uczy się 179 uczniów szkół za-
wodowych. W roku szkolnym 2019/2020 

podpisano 117 nowych umów o prak-
tyczną naukę zawodu.

W intencji rudzkich rzemieślników 
w sobotę (14.03) miała odbyć się uro-
czysta msza święta w kościele Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Kłodnicy. 
Jednak ze względu na troskę o zdrowie 
i bezpieczeństwo jej uczestników oraz 
rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, 
została ona odwołana.

 Joanna Oreł

Pan Grzegorz razem z rodziną czeka na nową protezę.
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POMAGAMY

Strażacy strażakowi
Grzegorz Salbert jako strażak rudzkiej Straży Pożarnej przez 25 lat narażał siebie i swoje życie, aby podczas służ-
by ratować z opresji mieszkańców naszego miasta. Teraz emerytowany rudzianin sam potrzebuje pomocy. Po 
amputacji nogi zbiera pieniądze na protezę. Na szczęście z propozycją wsparcia wyszli koledzy strażacy, którzy 
zorganizowali internetową zbiórkę. Czas na to, aby pozostali mieszkańcy włączyli się akcję. Potrzebnych jest 
ok. 40 tys. zł. 

– Pracę w rudzkiej Straży Pożarnej 
rozpocząłem w 1984 roku w ramach 
odrabiania służby wojskowej. Jednak 
po dwóch latach zostałem tam jako 
funkcjonariusz. W 2008 roku po
przepracowaniu 25 lat postanowiłem 
przejść na emeryturę – mówi Grzegorz 
Salbert, emerytowany strażak. – Dwa 
lata temu niestety dopadła mnie cu-
krzyca, po czym na nodze pojawiła się 
rana, która nie chciała się zagoić. 
Wdała się sepsa oraz zakażenie zagra-
żające życiu – dodaje.

Pan Grzegorz stanął przed wyborem 
– życie albo amputacja nogi. Wybrał to 
drugie. Po zabiegu przez pół roku po-
ruszał się na wózku inwalidzkim, pró-
bując przyzwyczaić się do nowej, lecz 
niezwykle trudnej sytuacji. Teraz przy-
szedł czas na protezę. – Od październi-
ka ubiegłego roku używam zastępczej 
protezy oraz obecnie jestem w trakcie 
testów protezy, którą miałbym mieć na 
stałe. Jednak na jej zakup potrzebnych 
jest ok. 40 tys. zł, nie licząc kosztów 

serwisowania poszczególnych części 
protezy, co czekać mnie będzie w kolej-
nych latach – tłumaczy Grzegorz Sal-
bert. – Na szczęście mogę liczyć na ko-
legów, od których otrzymałem ogromne 
wsparcie. Jestem wdzięczny za tą nie-
spodziewaną pomoc oraz za to, że stra-
żacy pamiętają o mnie po tylu latach 
– dodaje.

Na pomoc ruszyli strażacy Tomasz 
Kopka i Adam Halama, którzy wcze-
śniej z sukcesem zorganizowali inter-
netową zbiórkę na wsparcie klubu za-
paśniczego Slavia.  – ,,Chłopcy” po-
mogli w jednej sprawie, więc mamy 
nadzieję, że i tutaj nie zawiodą – pod-
kreśla Adam Halama.

Zrzutka pod hasłem ,,Pomoc dla 
emerytowanego strażaka z Rudy Ślą-
skiej” rozpoczęła się na przełomie 

lutego i marca, ma potrwać do końca 
maja. Na razie udało się uzbierać 
ok. 5 tys. zł. Można także przekazać 
pieniądze z 1 procenta (KRS: 
0000270809, cel szczegółowy: Salbert, 
12919). – Mamy nadzieję, że mieszkań-
cy Rudy Śląskiej będą chcieli odwdzię-
czyć się Grzegorzowi za te 25 lat pracy 
i przekażą dowolną wpłatę – zachęca 
Tomasz Kopka.

Kolegę po fachu postanowiła wes-
przeć zresztą cała komenda PSP, która 
poinformowała o zbiórce na swojej 
stronie internetowej i ogłosiła ją wśród 
strażaków. Ponadto komendant rudz-
kiej PSP, Andrzej Małysiak wystąpił 
do śląskiego komendanta wojewódz-
kiego o przyznanie na ten cel pomocy 
fi nansowej.

 Joanna Oreł

Link do zrzutki dla pana Grzegorza: 

htt ps://zrzutka.pl/pomoc-dla-emerytowanego-strazaka-z-rudy-slaskiej-m6xxev

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz 
o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu nieruchomości, 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jasnej, stanowiącej własność 
Gminy Ruda Śląska, która zostanie użyczona, na rzecz Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solid-
nie. Tel. 737-593-999.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 
601-292-699.

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Kredyt samochodowy i mieszkaniowy w SKOK 
„Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32 240-00-49, 
32 240-20-98, www.skok.slask.pl.

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu naj-
lepszego kredytu gwarancja skuteczności – za-
dzwoń, tel. 695-450-168.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewal-
ną, blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-
549-097.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.So-
lidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.

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

NIERUCHOMOŚCI
 

 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.

 Godula, 2-pok, 46 m2, 93 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka, 54 m2, M-3 Ko-
chłowice 54 m2 100 tys., Hlonda 46 m2, 89 tys., 
Mickiewicza 40 m2, tel. 793-017-323, www.loka-
tor.nieruchomosci.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 502-812-504.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA, ul. Solidarności 

i Bielszowice, ul. Na Piaski, powierzchnia domu od 
93,35 m2, cena od 300 000,-. Pomagamy uzyskać 

kredyt. Tel. 691-523-055.

 Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami. 
DOM, tel. 504-434-445.

 Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 m2, 
DOM, tel. 504-434-445.

 Do wynajęcia lub sprzedaży mieszkanie 38 m2, 
Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608-465-457.

 Sprzedam M-3, Godula, 48 m2, 150 tys. Tel. 
662-197-889.

 Wynajmę lokal użytkowy (stan idealny) w Ko-
chłowicach. Poprzednio gabinet stomatologiczny – 
spełnia warunki NZOZ. Tel. 603-981-005.

 Mieszkanie do wynajęcia Ruda Śląska (Orze-
gów) 72 metrowe, kontakt 516-069-440.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-

jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do 
wyrejestrowania. Tel. 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.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 
gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Ślą-
ska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skar-
bowego).

PRACA
 Zatrudnię mężczyznę z doświadczeniem 

w ogrodnictwie. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683.

 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.

 Valdi Plus Mikołów  doświadczoną pomoc ku-
chenną i kelnerów do pracy na weekendy. Kontakt, 
tel. 32 330-05-62, email: valdiplus@valdiplus.pl.

 Obiekt wielkopowierzchniowy zatrudni pra-
cowników sprzątających. Mile widziane osoby z 
orzeczeniem. Więcej informacji pod numerem 
661-991-554.

RÓŻNE
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolej-

ki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ AKCJE HUTY POKÓJ SA
TEL. 518-637-070 | NAJWYŻSZA CENA

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 
215) wykazów nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie ulic Katowickiej-

Otylii, ulicy Otylii oraz ulic Lompy-Otylii, 
która zostanie oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, ulicy 1 Maja, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod 

istniejące urządzenie reklamowe oraz ulic 
Jana Furgoła i Szarotek, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 

ogródki rekreacyjne oraz istniejące garaże.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowych które zostaną oddane 
w dzierżawę, najem w rejonie ulic: Łużyckiej, Olchowej, 
Smoluchowskiego, Szyb Zofi i pod ogródki rekreacyjne, 

1 Maja pod kiosk handlowy, Energetyków 
– z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta 
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości gruntowych położonych w rejonie: 
ul. Obrońców Westerplatt e, który zostanie oddany w najem • 
z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie infrastruktury 
technicznej, 
ul. Wyzwolenia, który zostanie oddany w dzierżawę z prze-• 
znaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
ul. Rostka, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznacze-• 
niem pod istniejące ogródki rekreacyjne,
ul. Korfantego, który zostanie oddany w najem z przeznacze-• 
niem pod istniejącą część pomieszczenia gospodarczego,
ul. Bielszowickiej, który zostanie oddany w najem z przezna-• 
czeniem pod placyk gospodarczy i parking samochodowy 
dla osoby niepełnosprawnej.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Miasta Ruda położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 r. 
na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na niezabudowanej nieruchomości własności Skarbu Państwa 
o powierzchni 2256 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, obej-
mującej stanowiące całość gospodarczą działki nr: 2504/2 o powierzchni 420 m², k.m. 3 użytek 
„PsIV” i nr 1811/32 o powierzchni 1836 m², k.m. 4 użytki „dr, RVI”, obręb Kochłowice, KW nr 
GL1S/00008301/4 – dział III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska zbywana nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
39MNII). 

 Zbywana nieruchomość jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, posiada nieregularny kształt, występują na niej nie-
równości terenu

Ww. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wyzwolenia.
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 179.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług 

wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2020 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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) oraz w terminie do dnia 17.04.2020 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości 9.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetar-
gowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 

tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Kupieckiej, 

z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Mia-
sta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Kupieckiej, obręb Wirek k.m. 1, 
stanowiąca działkę 2257/192 o powierzchni 666 m2 użytek Bz, zapisana w księdze wieczystej 
nr GL1S/00013890/7 (w dziale III księgi fi guruje wpis nieodpłatna służebność gruntowa pole-
gająca na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę na rzecz każdoczesnego właściciela 
działki nr 1505/156 i nr 1883/155, dział IV księgi jest wolny od wpisów).

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska, nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej (symbol planu: 101U). Na przedmio-
towej działce została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy.

3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, posiada nieregularny kształt, jest zatrawiona. Działka objęta jest umową najmu obowią-
zującą do dnia 28.02.2022 r.

 Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Kupieckiej i Obrońców Wester-
platt e. Dojazd do zbywanej nieruchomości może odbywać się z ul. Kupieckiej. 

4. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (nett o) do przetargu wynosi – 80.000,00 zł
5. Przetarg odbędzie się w dniu 5.05.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 28.04.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00. i przedłożą 
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

32 244-90-56.

MAŁY PACJENT WIELKA SPRAWA

Tel. 500 537 955, 663 833 995, 512 590 641, e-mail: fundacjaaniolywp@gmail.com

Jesteśmy grupą ludzi, którą połączyła przyjaźń 
i chęć pomagania! Działamy na terenie Kochło-
wic i okolic z grupą dzieci i młodzieży w Zakątku 
Aniołów, gdzie: siejemy wrażliwość, zarażamy 
radością, uczymy dobroci, odwiedzamy, poma-
gamy, dzielimy się talentami. W myśl zasady 
niesienia pomocy, postanowiliśmy włączyć się 
w akcję „Mały pacjent, Wielka sprawa”. Nasi 
wolontariusze będą kwestować na rzecz zakupu 
aparatu USG. Uruchomiliśmy także zbiórkę na 
portalu zrzutka.pl – wszystko po to, by zebrać 
potrzebnych 111.000 zł! Wierzymy, że się uda 
– bo przecież Mały pacjent to Wielka sprawa.

Razem jesteśmy w stanie tego dokonać!

Tylko w ubiegłym roku badania USG 
na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej wykonano aż 1000 razy, 
czyli każdemu małemu pacjentowi. Przy tej 
okazji diagnozuje się szereg innych chorób, 
które nie dawały o sobie znać, a dzięki USG 
udało się je wykryć! 

Dlatego tak ważny jest nowy sprzęt! Skorzystają 
z niego nie tylko mali pacjenci, 
ale również uczniowie rudzkich szkół 
w ramach nieodpłatnych badań 
profi laktycznych. To może uratować życie 
niejednego dziecka! 

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta myśl będzie 
nam przyświecać podczas zbiórki na zakup 
nowoczesnego ultrasonografu dla Oddziału 
Pediatrycznego. Obecny, kilkunastoletni jest 
już wysłużony oraz nie można wykonać na nim 
specjalistycznej diagnostyki 
– np. kardiologicznej. Dzięki nowemu 
aparatowi USG wyniki badań będą 
czytelniejsze i jednoznaczne. Ponadto mali 
pacjenci oraz ich rodzice, którzy obecnie na 
badania kardiologiczne USG muszą jeździć 
do ościennych miast, nie będą narażani na 
ogromny stres, a diagnostyka będzie szybsza.

Fundacja Anioły w Piżamkach nr konta: 
62 1140 2004 0000 3802 7805 0034 

tytuł wpłaty: USG

Link do zrzutki: zrzutka.pl/5v2ejr 

JAK POMÓC



11www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 18.03.2020

| POLECAMY

Anita 
Vandyke

Zero 
waste. 
Nowa 
jakość 
życia 

w 30 dni

Ta książka to praktyczny poradnik jak mniej 
marnować. Możesz wyrzucać aż o 80 procent 
mniej rzeczy, wydawać mniej pieniędzy – i peł-
niej żyć! To także refl eksja nad tym, w jaki sposób 
można zacząć działać na rzecz środowiska i – po-
dobnie jak autorka - przestawić się z maksyma-
lizmu na minimalizm, odbywając w przeciwną 
stronę drogę opisywaną przez znane powiedze-
nie „od zera do bohatera”. Nie, autorka wcale nie 
dorastała w rodzinie hipisów i przez większość 
życia nie interesowała się środowiskiem natu-
ralnym. Próbowała znaleźć szczęście tam gdzie 
wszyscy. Sądziła, że jego źródłem mogą być pie-
niądze, władza, status społeczny. Niestety, suk-
ces mierzony takimi kategoriami nie przyniósł jej 
tego, czego oczekiwała. Znalazła szczęście zupeł-
nie gdzie indziej - w życiu zero waste!

Anita Vandyke jest inżynierem aeronautyki. 
Prowadzi na Instagramie profi l poświęcony życiu 
zero waste. Urodziła się w Kantonie w Chinach, 
wychowała w Australii. 

Lori 
Gott lieb

Czy 
chcesz 
o tym 

porozma-
wiać?

Terapia oczami terapeutki i jej terapeuty.
BESTSELLER „NEW YORK TIMESA”.
Przezabawna, prowokująca do myślenia, zaskakująca 

książka odsłaniająca kulisy pracy terapeutki, która po-
magając pacjentom, jednocześnie szuka odpowiedzi na 
dręczące ją pytania i wątpliwości. 

Lori Gott lieb nagle traci grunt pod nogami i wpada 
w szpony kryzysu. Jednego dnia przyjmuje pacjentów 
w swoim eleganckim gabinecie psychoterapeutycznym, 
następnego – jej świat staje na głowie. Wtedy na scenę 
wkracza ekscentryczny Wendell, doświadczony psychote-
rapeuta, u którego na kozetce ląduje Lori. Łysiejący męż-
czyzna w rozpinanym swetrze i spodniach z khaki wyglą-
da niczym stereotypowy psychoanalityk. Wkrótce jednak 
udowodni, że pozory mylą. I to bardzo.

Eksplorując wewnętrzne rozterki swoich pacjen-
tów - zapatrzonego w siebie telewizyjnego producenta, 
śmiertelnie chorej młodej mężatki, emerytki planującej 
samobójstwo w dzień kolejnych urodzin oraz dwudzie-
stokilkulatki wybierającej niewłaściwych mężczyzn.

Katarzyna 
Puzyńska

Policjanci. 
W boju

Granaty, karabiny, broń krótka, desanty ze śmigłow-
ca, szturmowanie budynków. Policyjnym antyterro-
rystom zlecane jest zatrzymywanie najgroźniejszych 
i najbardziej okrutnych przestępców. Strzelaniny, woj-
ny gangów, zamachy, odbijanie zakładników to ich ży-
wioł. Codzienne mordercze treningi przygotowują ich 
do tego, żeby stawić czoło najgorszemu. Tymczasem 
w domu czeka żona. Pełna niepokoju, bo przecież mąż 
może nie wrócić z akcji. Jak swoją służbę widzą poli-
cjanci? Jak postrzegają ją ich partnerki? Odważysz się 
wejść w świat policyjnych komandosów? 

Kupując tę książkę, wspierasz rodziny funkcjonariu-
szy, którzy słowa roty ślubowania wypełnili do końca. 
Autorka połowę swojego honorarium przekazuje na 
Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. 

Katarzyna Puzyńska – psycholog i autorka bestselle-
rowej sagi kryminalnej o Lipowie w kolejnych rozmo-
wach z policjantami. Tym razem dociera do prawdy 
o pracy i życiu polskich antyterrorystów.

HOROSKOP

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30

tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607- 468-787

Baran – Szykuje się mały ro-
mans. Jeśli chcesz, aby prze-
kształcił się w poważny związek, 
musisz nad sobą popracować.
Byk – Zrealizujesz wszystkie pla-
ny, spełnią się Twoje marzenia.Wy-
bijesz się ponad wszystko, będziesz 
robić to, co sprawi Ci radość.
Bliźnięta – Osiągniesz we-
wnętrzny spokój i pewność sie-
bie. Będzie to dla Ciebie dobry 
tydzień. Nie będziesz czuć się 
samotnie.
Rak – Znikną wszystkie prze-
szkody, które Cię ograniczają. 
Będziesz niezależny, Twoje po-
stępowanie zjedna Ci szacunek 
otoczenia.
Lew – Dokonasz zmian w swo-
im życiu. Usuniesz ze swojego 
życia ciężar, załagodzisz kon-
fl ikty, nie będziesz tracić ener-
gii na nonsensy.
Panna – Wszystko wokół Cie-
bie będzie proste, przybędzie 
Ci przyjaciół. Otrzymasz w tym 
tygodniu dużo pomocy i wspar-
cia od rodziny.

Waga – Musisz zapanować nad 
swoim wybuchowym charakte-
rem. Przekonasz się, że zaczniesz 
przyciągasz do siebie to, co jest 
dobre.
Skorpion – Będziesz dyspono-
wać energią, kontaktami i środka-
mi, by to,   co sobie założysz, 
wykonać jak najlepiej. Poprawią 
się fi nanse.
Strzelec – Będziesz żyć jak do-
tychczas i otworzysz serce na mi-
łość. Osiągniesz wewnętrzny spo-
kój, opanowanie i pewność siebie.
Koziorożec – Otrzymasz wiele 
dowodów na to, że życie jest pięk-
ne i dobre. Wszystko wokół Cie-
bie będzie proste. Tak trzymaj. 
Wodnik – Pozbędziesz się w tym 
tygodniu emocjonalnego bólu, któ-
ry sprawia, że życie jest dla Ciebie 
pełne strachu. Zagości spokój.
Ryby – Spokojnie realizuj swoje 
plany i zmiany życiowe. Na pew-
no wszystko ułoży się tak, jak so-
bie to zaplanowałeś. Poczujesz 
przypływ energii.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza ograniczone rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej

w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów z przeznaczeniem 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3854 m2, własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej- Goduli przy ul. Rencistów, oznaczona numerem geodezyjnym 
766/68 obręb Orzegów, k.m.3, użytek „Bz”, KW nr GL1S/00010897/5. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 30.09.2019 r. 20.12.2019 r. oraz 20.02.2020 r. zakończyły się wynikiem nega-
tywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka fi guruje jako UP1- teren zabudowy 
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne (symbol planu MWI). 

Zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i zabudowy parafi alnej, cmenta-
rza, a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zielonych (ogródki działkowe), porośnięta drzewami 
i nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Z uwagi na powyższe zostanie sprzedana w trybie ro-
kowań ograniczonych, do uczestnictwa, w których będą uprawnieni właściciele działek przyległych: nr 764/68, 
nr 383/68, nr 585/68, nr 533/68, nr 360/68. 

Cena wywoławcza (nett o) do rokowań wynosi 327.000,00 zł. 

Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowią-
zującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

Rokowania odbędą się w dniu 21.04.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć właściciele wskazanych wyżej działek, którzy zapoznają się z pełną tre-
ścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl
(zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 14.04.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 16.400,00 zł, prze-
lewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda 
Śląska (za datę wniesienia zaliczki 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 pisemne zgłoszenie uczestnictwa 
w rokowaniach, i przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

OGŁOSZENIE

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
w Rudzie Śląskiej

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

odwołuje I 
nieograniczony przetarg 

ofertowy na ustanowienie 
i zbycie odrębnej własności 

lokalu użytkowego 
w Rudzie Śląskiej 9

przy ul. Pokoju 14 o pow. 358 m2  
ogłoszony na dzień 

20.03.2020r.

O ponownym przetargu Zarząd Spółdzielni 
powiadomi zainteresowanych na swojej stro-
nie internetowej , w lokalnej prasie i ogłosze-
niach w Urzędzie Miasta oraz w siedzibach 
Administracji Osiedlowych 

Szczegółowych informacji udziela Dział 
członkowsko-lokalowy pokój 118 i 100 tele-
fon 32 248-24-11 wew. 311 lub 267.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 
Centrala telefoniczna: 32/34 24 200, Biuro Obsługi Klienta: 32/34 24 300, email: bok@pwik.com.pl

www.pwik.com.pl

Wypełnij wniosek o akceptacji otrzymywania faktur w formie 
elektronicznej dostępny na naszej stronie: pwik.com.pl.,
a następnie prześlij go pocztą na adres: PWIK Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska.
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