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w związku 
z epidemią 
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Cud narodzin 
w rudzkim 
szpitalu!
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA

Stan epidemii powstrzyma koronawirusa?
Po tym jak w piątek (20.03) w całym kraju zarządzony został stan epidemii, od 25 marca rząd wprowadził radykalny zakaz 
opuszczania domów. Równocześnie zapadła decyzja, że zajęcia w placówkach edukacyjnych nie zostaną wznowione aż do Wiel-
kanocy. Natomiast w Rudzie Śląskiej zamknięto place zabaw i obiekty sportowe. Centrum Zarządzania Kryzysowego nadaje 
na ulicach miasta komunikaty zachęcające do pozostania w domach. W Rudzie Śląskiej wprowadzony zostanie również pakiet 
osłon dla przedsiębiorców, którzy coraz bardziej odczuwają skutki epidemii koronawirusa. Tymczasem nadal rośnie liczba zaka-
żonych osób. We wtorek (24.03) Ministerstwo Zdrowia podało, że zarażonych jest 884 mieszkańców Polski (stan na godz. 19),  
w tym dziesięć osób zmarło. W Rudzie Śląskiej odnotowano na razie jeden przypadek zachorowania na koronawirusa.

Chory jest  
w dobrym stanie

W środę (18.03) poinformowały o tym 
władze naszego miasta. Zakażony to młody 
mężczyzna, który odbywa domową kwa-
rantannę. Rudzki sanepid ustalił, z kim 
mężczyzna spotykał się w ostatnim czasie. 
– Z informacji tych wynika, że zaraził się od 
bliskiej osoby. Wśród osób, z którymi miał 
kontakt, oprócz rodziny, jest tylko jedna 
osoba z Rudy Śląskiej. Co ważne mężczyzna 
ten nie pracuje w naszym mieście – poinfor-
mował wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Oprócz tego dwie osoby są hospitalizowa-
ne z powodu podejrzenia zakażeniem, 255 
osób zostało poddanych kwarantannie, a 471 
objętych jest nadzorem epidemiologicznym.

#Zostańwdomu
Wprowadzony od środy (25.03) zakaz 

opuszczania domów potrwa do 11 kwietnia. 
Zakaz nie obejmuje m.in. niezbędnej drogi 
do i z pracy, zrobienia zakupów, wizyt u le-
karza, czy pomocy najbliższym lub wolon-
tariatu w ramach działań na rzecz walki 
z koronawirusem. Chodzi o niezbędne spra-
wy życia codziennego. Od 25 marca należy 
spotykać się maksymalnie w grupie dwóch 
osób (nie dotyczy to rodziny). Ponadto 
można poruszać się komunikacją miejską, 
ale z zachowaniem odpowiednich odstę-
pów. W autobusie, tramwaju lub metrze tyl-
ko połowa miejsc siedzących może być za-
jęta. Kolejne przepisy zakazują również or-
ganizacji imprez, czy zebrań, ale nie doty-
czy to spotkań z najbliższymi. Natomiast 
w obrzędach religijnych nie może uczestni-
czyć więcej niż pięć osób (chodzi o uczest-
ników, a nie sprawujących posługę). Nad 
przestrzeganiem przepisu ma czuwać  
policja oraz straż miejska. W Rudzie Ślą-
skiej władze miasta w sobotę podjęły decy-
zję o zamknięciu stadionu lekkoatletyczne-
go w Nowym Bytomiu, boisk typu Orlik 
oraz Burloch Areny. Nadal zamknięte są 
m.in. miejskie place zabaw, instytucje kul-
tury, baseny miejskie, hale sportowe oraz 
Aquadrom. Odwołano również wszystkie 

wydarzenia. Zamknięto też wszystkie tar-
gowiska w Rudzie Śląskiej. Ponadto  
w ograniczonym zakresie funkcjonuje rudzki 
Urząd Miasta. Urzędnicy nadal pracują, ale 
sprawy są załatwiane przede wszystkim drogą 
telefoniczną i elektroniczną.

Przypominamy także, że osoby starsze, 
samotne, chore i potrzebujące mogą zwró-
cić się o pomoc w zrobieniu zakupów. Nale-
ży dzwonić pod numery Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego (32 248-63-59 lub 800-
158-800). 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.

Co Z uCZniami 
i przedszkolakami?

W związku z wprowadzonym stanem 
epidemii placówki edukacyjne zamknięte 
będą aż do Świąt Wielkanocnych, które 
przypadają w tym roku 12-13 kwietnia. Nie 
oznacza to jednak, że szkoły zawiesiły 
wszystkie formy działalności, a uczniowie 
mają tzw. dodatkowe wakacje. Nauczyciele 
mogą kontaktować się z rodzicami oraz 
uczniami za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego, strony internetowej pla-
cówki, mailingu, a w przypadku starszych 
uczniów w formie elektronicznej. Wielu 
nauczycieli wprowadziło np. lekcje online. 
Sytuacja ta ma zostać jeszcze bardziej 
unormowana w najbliższych dniach.  
Minister edukacji narodowej Dariusz  
Piontkowski poinformował bowiem, że od  
25 marca zostanie wprowadzony obowią-
zek realizowania podstaw programowych, 
aby nauczyciele mogli systematycznie 
przekazywać wiedzę i wystawiać oceny.

Dodajmy także, że w związku z wprowa-
dzonym stanem epidemii wypłata zasiłku 
opiekuńczego dla rodziców przedłużona 
została o 14 dni. Wśród nich nie brakuje 
jednak pytań o rekrutację do przedszkoli, 
która pierwotnie miała rozpocząć się w po-
niedziałek (23.03). I tak też się stało. Znie-
siony został jednak obowiązek dostarczenia 
dokumentów do przedszkola pierwszego 
wyboru w formie papierowej. Dokumenty 
można przesyłać w formie elektronicznej. 
Dla rodziców, którzy nie mają takiej możli-
wości, przed wejściem do budynków przed-
szkolnych ustawione zostały skrzynki na 
dokumenty w wersji papierowej (wniosek 
należy dostarczyć w zamkniętej kopercie). 
Będą tam także dostępne druki do wypeł-

nienia na miejscu. Nabór do przedszkoli 
potrwa do 6 kwietnia. 

na ratunek 
prZedsiębiorCom

Obecna sytuacja sprawia, że wielu przed-
siębiorców musiało zawiesić prowadzenie 
działalności. Nie wiadomo zresztą, kiedy się 
to zmieni. Dlatego, jeżeli chodzi o lokalnych 
przedsiębiorców, w mieście wprowadzony 
zostanie pakiet ulg i zwolnień. Chodzi m.in. 
o możliwość odroczenia lub rozłożenia na 
raty podatku bądź umorzenie zaległości po-
datkowych, a także zwolnienie z czynszu za 
wynajem lokali gminnych. Ponadto do koń-
ca maja zostaną wstrzymane upomnienia  
i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytu-
łu niezapłacenia podatków i opłat za marzec  
i kwiecień, aby nie narazić przedsiębiorców 
na dodatkowe koszty. – Jestem przekonana, 
że wspólnymi siłami uda nam się przejść 
przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Do 
tego potrzebna jest jednak współpraca 
wszystkich sektorów i na wszystkich szcze-
blach administracyjnych. Deklaruję, że po-
zostaję otwarta na pomysły, dyskusję, 
a przede wszystkim współdziałanie – zapew-
nia prezydent Grażyna Dziedzic.

nie kłam medykom  
i ratownikom

Pracownicy pogotowia medycznego, czy 
lekarze są na pierwszej linii kontaktu z oso-
bami, które są zakażone koronawirusem lub 
istnieje taka możliwość. Równocześnie jed-
nak to w ich rękach jest zdrowie i życie 
osób walczących nie tylko z tą, ale również 
z innymi groźnymi chorobami. Służbami, 
które mają bezpośredni kontakt z mieszka-
niami i od których zależy nasze bezpieczeń-
stwo, są także policjanci i strażacy. Dlatego 
w trosce o nas wszystkich ruszyły społeczne 
akcje pod hasłami ,,Nie kłam medyka” oraz 
,,Nie kłam ratownikom”. Chodzi o to, aby 
szczerze informować o stanie swojego zdro-
wia i o tym, czy mieliśmy kontakt z osoba-
mi zarażonymi lub byliśmy za granicą. Je-
den nieszczery pacjent może sprawić, że 
cały zespół ratowników zostanie wyłączony 
z pracy lub będzie trzeba zamknąć Izbę 
Przyjęć szpitala, bo zgłosiła się tam osoba 
z podejrzeniem zakażenia.

Dlatego też należy przypomnieć, że 
rudzki szpital nie hospitalizuje pacjentów 
z podejrzeniem koronawirusa, ponieważ 
nie posiada oddziału zakaźnego. 

Joanna oreł

Z cZym wiąże się stan epidemii?
Rada ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć tzw. strefy zero • 
(bezpośrednio wokół ogniska wirusa), strefy buforowe – wokół stref zero oraz 
strefy zagrożenia. 
istnieje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia określonego • 
przemieszczania się.
Rząd może nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, czy terenów • 
i dostarczenia pojazdów do działań przeciwepidemicznych.
czasowo może zostać ograniczone funkcjonowanie określonych instytucji lub • 
zakładów pracy.
stan epidemii pozwala na wprowadzenie czasowej reglamentacji zaopatrzenia • 
w określonego rodzaju artykuły.
Osoby chore i podejrzane o zachorowanie mogą zostać zobowiązane • 
do poddania się badaniom lekarskim oraz stosowania innych środków 
profilaktycznych (np. obowiązkowa kwarantanna i zakaz opuszczania  
jej obszaru).
pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą • 
być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.
ponadto podwyższono kary za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł  • 
do 30 tys. zł. wprowadzono również mechanizmy śledzenia tego,  
czy zasady kwarantanny są przestrzegane. chodzi o aplikację Kwarantanna 
domowa.

wspaRcie dla peRsOnelu medycZnegO
trudna sytuacja sprawiła, że mieszkańcy skrzyknęli siły, aby wesprzeć personel medyczny 
z Rudy Śląskiej. Obecnie trwa m.in. akcja szycia maseczek (zgodnie z procedurami) dla 
pracowników szpitala miejskiego. Firmy i osoby prywatne dostarczają ratownikom pogotowia 
ratunkowego oraz do szpitala kolejne środki i gotowe maseczki. ponadto restauratorzy ze 
Śląska, także z naszego miasta, przekazują personelowi medycznemu darmowe posiłki, by 
okazać swoje wsparcie. trwa również internetowa zbiórka (https://zrzutka.pl/gvxpcw) na 
zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych. także radni rozpoczęli zbiórkę dla rudzkich 
placówek medycznych.

w weekend zamknięte zostały miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne.
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KRew na wagę ZłOta
Obecna sytuacja epidemiologiczna w polsce 
spowodowała drastyczne zmniejszenie liczby osób, 
które decydują się oddać krew. dlatego wiele stacji 
krwiodawczych organizuje zbiórki krwi i zachęca do jej 
oddawania.

w środę (25.03) na rynku w nowym Bytomiu 
stanie specjalny ambulans Regionalnego centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Krew 
można oddawać w godzinach od 8 do 14.30. Kolejna 
okazja nastąpi w sobotę (28.03) od godz. 8 do 12 
przy hali miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji oraz 
aquadromie w Halembie. Będzie to akcja zorganizowana 
przez stowarzyszenie Honorowych dawców Krwi przy 
KwK „Halemba”.
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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
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POtwierdzOne PrzyPadki 
kOrOnawirUsa w POlsce

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.

stan w POlsce na 24.03.2020 r.

2
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Torowisko „dziewiątki” do remontu
Niebawem rozpocznie się modernizacja torowiska tramwaju linii nr 9 w Rudzie Śląskiej. W poniedziałek (16.03) 
podpisana została umowa w tej sprawie pomiędzy spółką Tramwaje Śląskie, a wykonawcą inwestycji. Kierowcy i pa-
sażerowie będą musieli liczyć się z utrudnieniami, ale później przełoży się to na lepszy komfort jazdy tramwajami.

– Popularna „dziewiątka” to li-
nia bardzo ważna w układzie komu-
nikacyjnym miasta, problemem jest 
jednak jej stan. Modernizacja toro-
wiska jest kluczowa dla zapewnie-
nia pasażerom odpowiednich wa-
runków podróży – podkreśla prezy-
dent miasta Grażyna Dziedzic.  
– Pracujemy nad tym razem z Tram-
wajami Śląskimi od kilku lat, czego 
efektem był dotychczas przeprowa-
dzony w 2017 roku remont odcinka 
przy ul. Niedurnego. Cieszę się, że 
zrealizowany zostanie kolejny etap 
i mam nadzieję, że modernizacji do-
czekają się także pozostałe rudzkie 
odcinki – dodaje.

W wyniku przetargu na realiza-
cję zadania pn. „Przebudowa infra-
struktury tramwajowej wzdłuż  
ul. Karola Goduli w Rudzie Ślą-
skiej” generalnym wykonawcą wy-
brana została krakowska firma 
TOR-KRAK. To właśnie jej pra-
cownicy pracowali przy przebudo-
wie torowiska w Nowym Bytomiu.

W poniedziałek (16.03) w siedzi-
bie spółki Tramwaje Śląskie podpi-
sana została umowa warta niemal 

Prace będą prowadzone na odcinku od mostu kolejowego w Chebziu 
do granicy z Bytomiem.
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Śmieci znów ,,na tapecie”
Temat nieprawidłowej segregacji śmieci lub przepełnionych śmietników jest 
jednym z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców poszczególnych dziel-
nic miasta. Tym razem otrzymaliśmy informację w tej sprawie od czytelnika 
z Goduli. chodzi o przepełnione śmietniki przy ul. Podlas oraz sterty ze śmie-
ciami, które zalegają dookoła placyku gospodarczego.

Jak udało nam się ustalić, chodzi o placyk go-
spodarczy przy ul. Podlas 32-34, który podlega 
pod Administrację nr 1 Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. RSM tłumaczy, że część placy-
ku została wydzielona na śmieci papierowe dla 
pobliskiego sklepu ogólnospożywczego. Te już 
zniknęły. – Odpady są wywożone co drugi ty-
dzień (poniedziałek) przez firmę Remondis, 
z którą sklep ma podpisaną umowę – informuje 
Martyna Prochwicz z Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. – Placyki gospodarcze w zaso-
bach RSM zostały zamknięte na klucz w miesią-
cu lutym br., dodatkowo prowadzimy ciągłe 
uświadamianie zasad prawidłowej segregacji 
odpadów poprzez rozpowszechnianie informa-
cji w postaci ulotek oraz udzielanie informacji 
telefonicznej zainteresowanym osobom – doda-
je.

Spółdzielnia przeprowadziła również rozmo-
wę z zarządcami pobliskich budynków. – Gro-
madzenie kartonów oraz worków z odpadami 
przy placyku gospodarczym jest wynikiem pod-
rzucania przez mieszkańców okolicznych bu-
dynków, między innymi nienależących do RSM, 
dlatego też przeprowadzona została rozmowa 
z zarządcą budynków z prośbą o zdyscyplino-

Zdjęcie śmietników przy ul. Podlas nadesłał 
jeden z mieszkańców.
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wanie w tej kwestii swoich mieszkańców – mó-
wi Martyna Prochwicz. Joanna Oreł

KRONiKa POLicYjNa

Kierował pod wpływem narkotyków
Czwartkowy wieczór nie był szczęśliwy dla 

pewnego 36-letniego kierowcy. Policjanci z rudz-
kiej drogówki otrzymali informację, że ulicą Ko-
kota w kierunku autostrady A4 jedzie ford, w któ-
rym w jednym z kół uszło powietrze. Świadek  
w rozmowie przekazał, że mężczyzna, który kie-
ruje samochodem, dziwnie się zachowuje.

Mundurowi dogonili i zatrzymali kierowcę, 
kiedy ten był już na autostradzie. Policjanci prze-

22-latek trafił do policyjnego aresztu.
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badali 36-latka pod kątem trzeźwości. Badanie 
nie wykazało alkoholu w jego organizmie. Zacho-
wanie kierowcy było jednak nadal niepokojące. 
Mundurowi zabrali więc go na przymusowe ba-
danie krwi. Okazało się, że kierowca był pod 
wpływem narkotyków. 36-latek odpowie za swo-
je czyny przed sądem, w tym także za kierowanie 
samochodem bez uprawnień. Grozi mu do dwóch 
lat pozbawienia wolności.

Kryminalni zabezpieczyli  
ponad kilogram narkotyków

Policjanci z rudzkiego komisariatu III 
zatrzymali młodego mężczyznę po-
dejrzanego o posiadanie narkotyków. 
Kryminalni zabezpieczyli łącznie 
prawie 1,1 kg marihuany, amfetami-
ny oraz tabletek ecstasy.

Mężczyzna został zatrzymany 
w swoim mieszkaniu. Ilość znalezio-
nych narkotyków pozwoliłaby prze-
stępcy na przygotowanie ponad 2500 
dilerskich działek. Zabezpieczone 
środki odurzające zostały przekazane 
do dalszych badań, a 22-letni rudzia-
nin trafił do policyjnego aresztu. 
Śledczy już go przesłuchali, a proku-
rator przedstawił mężczyźnie zarzuty 
posiadania znacznej ilości narkoty-
ków i zastosował wobec niego poli-
cyjny dozór. JO

| POLecamY

21 mln zł, zgodnie z którą wyko-
nawca zmodernizuje ok. 2900 me-
trów toru pojedynczego. Czas na 
realizację zadania to 12 miesięcy 
od dnia podpisania umowy.  
– W imieniu wykonawcy chcę  
zadeklarować, że będziemy się  
starać wykonać zadanie z pełnym 
zaangażowaniem sił i środków, 
przy możliwie jak najmniejszych 
utrudnieniach dla uczestników ru-
chu drogowego oraz życia okolicz-
nych mieszkańców – mówi Wie-
sław Niedziela, prezes firmy TOR-
KRAK.

Na czas prowadzenia prac ko-
nieczne będzie wprowadzenie 
zmian w organizacji ruchu zarówno 
tramwajowego, jak i samochodo-
wego. Ze względu na to, że moder-
nizowany będzie odcinek jednoto-
rowy, linia nr 9 nie będzie kursować 
przez Godulę. W jej miejsce uru-
chomiona zostanie komunikacja 
zastępcza. Zmiany dotkną także 
kierowców, ponieważ wykonawca 
w trakcie remontu będzie musiał 
zająć część drogi. Na to jednak do-
piero przyjdzie czas. – W pierwszej 

kolejności musimy uzyskać od wy-
konawcy szczegółowy harmono-
gram robót, zatwierdzony projekt 
czasowej organizacji ruchu i doko-

nać przekazania placu budowy, a to 
zwykle trwa kilka tygodni – podkre-
śla Bolesław Knapik, prezes zarzą-
du spółki Tramwaje Śląskie. JO

Mary 
Higgins 

Clark
Mam 

na 
ciebie 

oko

Najnowsza powieść Królowej Suspensu.
 Osiemnastoletnia Kerry Dowling zostaje znale-

ziona martwa w basenie przy domu, a jej zrozpaczo-
na rodzina musi stawić czoło przerażającemu przy-
puszczeniu, że mogła zostać zamordowana przez 
kogoś, kogo kochała. 

 Pierwszym zatrzymanym jest chłopak Kerry, 
z którym pokłóciła się podczas imprezy zorganizo-
wanej pod nieobecność rodziców. Podejrzenie pada 
też na sąsiada Dowlingów, upośledzonego umysło-
wo dwudziestolatka. czy brak zaproszenia na impre-
zę wystarczył, by jamie przestał nad sobą panować? 
i czy mokre ubranie znalezione przez matkę w jego 
pokoju może stanowić dowód winy? 

 Pogrążona w żałobie starsza siostra Kerry, ali-
ne, pracująca jako pedagog szkolny w miejscowym 
liceum, stara się odkryć prawdę. Współpracując 
z detektywem prowadzącym sprawę, zdobywa po-
mocne dla śledztwa informacje. jednak im głębiej 
zaczyna drążyć, tym większe grozi jej niebezpieczeń-
stwo. 
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Najmłodszy i najzdrowszy wcześniak urodził się w Rudzie Śląskiej!
Neonatolodzy oraz położnicy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej leczą na światowym poziomie! W tym tygodniu Oddział Neonatologiczny 
rudzkiej placówki opuści Paulinka, który urodziła się po 22. tygodniach i jednym dniu ciąży swojej mamy, Klaudii. Co najważniejsze – malu-
szek jest w pełni sił i prawidłowo się rozwija. Przy tak skrajnym wcześniactwie można mówić o cudzie!

22. tydzień ciąży określany jest przez 
lekarzy jako ,,poza granicami możliwo-
ści przeżycia”. Dzieci, które rodzą się 
w tym czasie i które udaje się uratować, 
a później umożliwić prawidłowy roz-
wój, to jednostkowe przypadki na ca-
łym świecie. I tego właśnie udało się 
dokonać lekarzom z rudzkiego szpita-
la.

Pani Klaudia z Chorzowa do Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej trafiła 
w październiku ubiegłego roku, będąc 
w 21. tygodniu ciąży, a więc z zagroże-
niem poronienia. – W tej sytuacji nie 
mieliśmy możliwości utrzymania ciąży 
metodami zabiegowym, a jedynie jej 
obserwację. Ciążę udało się podtrzy-
mać do 22. tygodnia ciąży i następnego 
dnia po jego zakończeniu rozpoczął się 
poród – mówi dr hab. n. med. Wojciech 
Cnota, ordynator Oddziału Ginekolo-
giczno-Położniczego w rudzkim szpita-
lu.

Paulinka po porodzie ważyła 600 g, 
dziś ma wagę 3300 g i cały czas rośnie.
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OGŁOSZENIE

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 ustne-
go przetargu nieograniczonego z przezna-
czeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku 
przy ul. Kupieckiej, obręb Wirek k.m. 1, sta-
nowiąca działkę 2257/192 o powierzchni 
666 m2 użytek Bz, zapisana w księdze wie-
czystej nr Gl1S/00013890/7 (w dziale III 
księgi figuruje wpis nieodpłatna służebność 
gruntowa polegająca na prawie przechodu 
i przejazdu przez ww. działkę na rzecz każ-
doczesnego 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 Śląska, nieruchomość stanowi tere-
ny zabudowy usługowej (symbol planu: 
101U). Na przedmiotowej działce została 
wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudo-
wy.

3. działka jest niezagospodarowana, położo-
na w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, posiada nieregularny kształt, 
jest zatrawiona. działka objęta jest umową 
najmu obowiązującą do dnia 28.02.2022 r.

 działka posiada bezpośredni dostęp do dróg 
publicznych ulic Kupieckiej i Obrońców We-
sterplatte. dojazd do zbywanej nierucho-
mości może odbywać się z ul. Kupieckiej. 

4. Cena nieruchomości, która stanowi cenę 
wywoławczą (netto) 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 Śląska, 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.ru-
daslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 
28.04.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 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 Ko-
misji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetar-
gu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
223), tel. 32 244-90-56.

Co ważne, mama urodziła siłami na-
tury, a nie przez cesarskie cięcie. 
– Z naszych obserwacji wynika, że dzie-
ci, które rodzą się naturalnie, lepiej się 
rozwijają. W naszym ośrodku kładziemy 
na to nacisk – tłumaczy dr hab. n. med. 
Wojciech Cnota.

Maluszek od razu po przyjściu na 
świat trafił w ręce rudzkich neonatolo-
gów. Rozpoczęła się walka o każdy 
dzień. – Najważniejsze było to, żeby 
w jak najmniej inwazyjny sposób zabez-
pieczyć dziecko po porodzie. Dzięki te-
mu udało się uniknąć poważniejszych 
powikłań. Dziecko nie ma dysplazji 
oskrzelowo-płucnej ani krwawień 
w mózgu. Ma także prawidłowy wynik 
badania obrazowego ośrodkowego 
układu nerwowego. Dziecko jest aktyw-
ne, dobrze się rozwija. Myślę, że po 
opuszczenia szpitala na pewno będzie 
potrzebowało wsparcia i rehabilitacji, 
ale jest w bardzo dobrym stanie, co uła-

twi jego rozwój – ocenia dr Marta Twar-
doch-Drozd, lekarz neonatolog z rudz-
kiego Szpital Miejskiego. – Jest to suk-
ces na skalę światową. W bazie Vermont 
Oxford Network, która skupia placówki 
z misją prowadzenia jak najlepszej 
opieki nad noworodkami, prawdopo-
dobnie znajdziemy pojedyncze przy-
padki dzieci, które urodziły się tak 
wcześnie bez powikłań – dodaje.

Mała Paulinka urodziła się 27 paź-
dziernika 2019 roku jako piąte dziecko 
pani Klaudii. Dziewczynka na rudzkiej 
neonatologii przebywa już ok. 150 dni. 
Pięć miesięcy temu Paulinka miała  
600 g. Dziś waży 3300 g i ma 51 cm 
wzrostu. Cały czas przybiera na wadze, 
chętnie je. W tym tygodniu dziewczyn-
ka ma opuścić Oddział Neonatologicz-
ny. – Jesteśmy dumni, że to właśnie le-
karze z Rudy Śląskiej ratują życie i zdro-
wie najmłodszych, najmniejszych i naj-
bardziej chorych wcześniaków z całej 

Polski. To osoby, które są fachowcami 
w swoich dziedzinach, ale najważniej-
sze, że w swoją pracę wkładają całe 
serce  – podkreśla dr Katarzyna Ada-
mek, prezes Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej. Joanna Oreł

Zespół do zadań specjalnychW rudzkim Szpitalu Miejskim 
rocznie rodzi się ok. 70 dzieci 
o wadze poniżej 1000 g 
i około 100 poniżej 1500 g. 
Najmniejsze urodzone 
tutaj dziecko ważyło 420 g, 
a maluchy, które najwcześniej 
przyszły na świat i udało się je 
uratować, urodziły się  
w 22. tygodniu ciąży (plus jeden 
dzień). Nie byłoby to jednak 
możliwe bez pracy lekarzy, 
pielęgniarek i położnych 
Oddziału Neonatologicznego. 
działa on według wzorców 
szwedzkich, których głównym 
celem jest utrzymanie jak 
największego kontaktu między 
dzieckiem a rodzicami. 

– Staramy się ,,wyprowadzać” dzieci 
przy użyciu jak najmniej inwazyjnych 
metod. Kładziemy więc nacisk na to, 
aby dawać dziecku wszystko to, co zo-
stało mu zabrane ze względu na przed-
wczesny poród – tłumacz dr Marta 
Twardoch-Drozd, lekarz neonatolog 
z rudzkiego szpitala. – Wykonujemy jak 
najmniej intubacji oraz wkłuć dożyl-
nych. Staramy się nie sprawiać dziecku 
bólu. Stawiamy za to na kontakt, kar-
mienie mlekiem mamy i otoczenie  
dziecka czułością – dodaje. 

Jednym z kluczowych decyzji było 
utworzenie Banku Mleka Kobiecego, 
który jako drugi w Polsce powstał 
w Rudzie Śląskiej. – Dzięki temu żywie-
nie enteralne wcześniaków mamy na 
najwyższym, światowym poziomie. 
Wprowadzonym przez nas standardem 
jest to, że nie karmimy mieszankami 
sztucznymi dzieci poniżej 1800 g, tylko 
korzystamy z zasobów Banku Mleka 

Kobiecego oraz efektywnie stymuluje-
my laktację u naszych mam – tłumaczy 
Marta Twardoch-Drozd. – Unikamy 
w ten sposób takich powikłań jak mar-
twicze zapalenie jelit, czy ciężkie po-
socznice. Mniej mamy także retinopatii 
ciężkich oraz dysplazji oskrzelowo-
płucnych – dodaje. 

Lepszy rozwój noworodków w ko-
lejnych tygodniach ich życia jest możli-

wy także dzięki opcji kangurowania 
maluszków. – Nauczyliśmy się, jak kan-
gurować bardzo maleńkie dzieci. Dzięki 
temu nawet zaintubowane maluszki, czy 
z cewnikami pępkowymi mogą utrzymy-
wać bliski kontakt z rodzicami – pod-
kreśla neonatolog. 

To właśnie więź z rodzicami jest ko-
lejnym elementem, który  sprawia, że 
do Rudy Śląskiej przyjeżdżają rodzice 
z całej Polski. – Nie mamy przed nimi 
żadnych tajemnic. Najważniejsza jest 
szczerość, otwartość i brak barier. Ro-
dzice, którzy do nas przyjeżdżają, są 
często zagubieni i towarzyszy im 
ogromny stres. Tymczasem opieka nad 
dzieckiem musi być wspólna. Pierwsze 
godziny są w rękach lekarzy. Później 
opieka długoterminowa nad dzieckiem 
spoczywa na pielęgniarkach, które z ko-
lei przekazują ją rodzicom. Jesteśmy 
jak jeden wielki team – uważa Marta 
Twardoch-Drozd. 

Nie bez znaczenia w rozwoju Od-
działu Neonatologicznego jest to, że 
był on przez ostatnie lata doposażany 
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Personel neonatologii dba o to, by kontakt dziecka z rodzicem był jak najczęstszy.

w specjalistyczny sprzęt w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. W sumie na ten cel trafiło  
ok. 2,2 mln  zł. – Nie wyobrażam sobie 
pracy i rozwoju tego ośrodka bez  
sprzętu z WOŚP. Otrzymaliśmy w ten 
sposób m.in. respiratory, w tym tak 
ważny respirator oscylacyjny. Do tego 
dochodzi niemalże całe wyposażenie 
banku mleka, którego utrzymanie jest 
kosztowne. Przekazano nam także m.in. 
fotele do kangurowania, bilirubinome-
try, czy laktatory – wylicza dr Twar-
doch-Drozd. – W tej chwili jedyne co, 
to przydałoby się wymienić część  
sprzętu, który jest najbardziej eksplo-
atowany – uzasadnia. 

Obecnie, by jeszcze bardziej zwięk-
szyć szansę wcześniaków na przeżycie 
oraz ich lepszy rozwój, personel Od-
działu Neonatologicznego pracuje nad 
utworzeniem specjalistycznych zespo-
łów pielęgniarsko-lekarskich, które bę-
dą zajmowały się poszczególnymi wy-
zwaniami związanymi z wcześniac-
twem.  Joanna Oreł
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Dziecko może poczuć bliskość rodzica 
podczas kangurowania na fotelu z WOŚP.
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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
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, re-
monty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, do-
mów. 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. Solidnie. 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 najlepsze-
go kredytu gwarancja skuteczności – zadzwoń, tel. 695-
450-168.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, bla-
chodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549-097.

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

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. So-
lidnie, 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, gotówka, 
tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka, 54 m2, M-3 Kochłowice 
54 m2 100 tys., Hlonda 46 m2, 89 tys., Mickiewicza 40 m2, 
tel. 793-017-323, www.lokator.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, Ha-
lemba 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 Kochłowi-
cach. Poprzednio gabinet stomatologiczny – spełnia wa-
runki NZOZ. Tel. 603-981-005.

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

 PRYWATNIE KUPIĘ MIESZKANIE w stanie do remontu 
lub odświeżenia w bloku z centralnym ogrzewaniem miej-
skim w Rudzie Śląskiej lub miastach ościennych. Rozważę 
każdą ofertę. Kom: 501-608-239, Łukasz.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do 

klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyreje-
strowania. 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 samocho-
dowy. 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 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

PRACA
 Zatrudnię mężczyznę z doświadczeniem w ogrodnic-

twie. Informacji udzielam pod nr tel. 691-911-683.

 Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.

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

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

 REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o zatrudni kierowców 
kat. C. Wymagania: kurs na przewóz rzeczy, karta 
kierowcy. Praca w dwuzmianowa. CV przesłać na maila 
adrian.widera@remondis.pl, lub w sekretariacie fi rmy.

RÓŻNE
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, 

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, od-
znaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
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PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)

następujących wykazów 
nieruchomości:

wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod teren 
zielony w rej. ul. Orzegowskiej,
wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w użyczenie 
z przeznaczeniem pod garaż 
dla wózka inwalidzkiego 
w rej. ul. Stefana Żeromskiego.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.”

Emily Dickinson

Pani 
Karinie Kaczyńskiej
zastępcy dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci

TEŚCIA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa 
Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska informuje, że zaplanowane w kwietniu 2020 roku zajęcia, 

imprezy oraz spotkania organizowane przez stowarzyszenia, kluby i związki działające 
na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej, nie odbędą się. Decyzja obowiązuje do odwołania. 

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 zagospo-
darowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3854 m2, wła-
sności 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 ne-
gatywnym. 

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, cmentarza, 
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 
rokowań 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 obo-
wiązującej 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, 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta 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 zgłosze-
nie 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.

Pani Karinie KACZYŃSKIEJ
Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej 
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach

po śmierci 

TEŚCIA 
przekazują Dyrektor i Pracownicy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
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ul. Kwiatowa  

ul. Kaczmarka  

  

ul. Szczudlaka  

ul. Studzienna  
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