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PIECYKI GAZOWE
MONTAŻ I DOSTAWA 

GRATIS!

zamontujpiecyk.pl

798-728-500
517-289-170

ZADZWOŃ
OFERUJEMY 
SPRZEDAŻ I MONTAŻ  
PIECYKÓW ŁAZIENKOWYCH 
W DUŻYM ASORTYMENCIE  
I KONKURENCYJNYCH CENACH

Drożej za wodę 
i ścieki

Cena za 1 m³ wody 
– 5,63 zł

Cena za 1 m³ 

odprowadzanych 
ścieków 
– 9,59 zł

dr n. med. 
Marcin 

Wilkoszyński
KARDIOLOG 
SPECJALISTA 
CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH

KONTROLA 
ROZRUSZNIKÓW 

SERCA
Budynek DAMAR-u

ul. Przedszkolna 6, Ruda Śl.

TEL. 501-553-654
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* promocja ważna do wyczerpania zapasów

Drewno kominkowe 
układane: buk, dąb, brzoza

Pellet Olczyk

cena obowiązuje przy zakupie całej palety 

Pellet drzewny

12,76 zł
cena obowiązuje przy zakupie całej palety 

15 kg

850 zł
tona
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PoLitYKa

Trzęsienie ziemi w rudzkiej PO

REKLama

Koło Platformy Obywatelskiej 
w Rudzie Śląskiej zostało 
rozwiązane. Władze śląskiej PO 
zadecydowały również 
o zawieszeniu szefowej koła, 
a zarazem przewodniczącej 
rudzkiej Rady Miasta Aleksandry 
Skowronek w prawach członka 
partii. W związku z tym ona sama 
zrezygnowała z członkostwa 
w PO. Jest to m.in. pokłosie 
konfliktu pomiędzy prezydent 
Grażyną Dziedzic a rudzkim kołem 
PO. „Niechęć” do obecnych władz 
sprawiła, że w Radzie Miasta 
utworzyła się nieformalna koalicja 
PO i PiS. Tworzeniem nowego 
koła PO ma zająć się Urszula 
Koszutska, radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego.
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Rozdźwięk pomiędzy postawą krajowej i rudzkiej 
Platformy Obywatelskiej trwał od ok. dwóch 

lat. To właśnie w 2018 roku podczas wyborów 
samorządowych na prezydenta Rudy Śląskiej 

rudzka Platforma Obywatelska przyjęła uchwałę 
wykluczającą poparcie dla Grażyny Dziedzic. 
Równocześnie krajowe PO oficjalnie poparło 
ubiegającą się o reelekcję prezydent. Wśród 

przedstawicieli PO w Rudzie Śląskiej przyjechał 
ogłosić to m.in. obecny prezydent Warszawy,  

Rafał Trzaskowski.

Wojciech Saługa, poseł na Sejm oraz przewodniczący 
PO w woj. śląskim podczas rozmowy dla  

„Radia Piekary” podkreślił, że przyczyną rozwiązania 
koła Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej jest 

m.in. „zły wizerunek partii w mieście, niezrozumienie 
polityki PO wśród znacznej części członków tej partii 
(w Rudzie Śląskiej – przyp. red.), opór wewnętrzny 

wobec tej polityki oraz dogadanie się z Prawem 
i Sprawiedliwością, co do rozdziału stanowisk 

i polityki w Radzie Miasta”. Dodał także, że „konflikt 
z prezydent miasta Grażyną Dziedzic oraz brak 

współpracy dla rozwoju miasta jest czymś złym”.

Próbowaliśmy skontaktować się z przewodniczącą 
rudzkiej Rady Miasta. Niestety nie udało się 

porozmawiać z Aleksandrą Skowronek. Oto treść 
oświadczenia, jakie opublikowała w mediach 

społecznościowych: „Wyrażam stanowczy protest 
wobec rozwiązania struktury Koła  

PO RP w Rudzie Śląskiej oraz zawieszenia mnie 
w prawach członka bez możliwości konfrontacji. 
Nie zgadzam się z zarzutami, że w Rudzie Śląskiej 

Koalicja Obywatelska współpracuje z Prawem 
i Sprawiedliwością. Radni Koalicji Obywatelskiej 

zawsze podejmowali decyzje w interesie i dla 
dobra mieszkańców. W związku z tym, że zasady 

demokracji w PO RP już nie obowiązują oraz wobec 
destrukcyjnej polityki Zarządu Regionu informuję, 
że z dniem 1 października po wieloletniej pracy na 

rzecz PO RP rezygnuję z członkostwa w partii”.

– Jest Pani gotowa na utworzenie no-
wego koła PO, a w zasadzie na ratowa-
nie rudzkiej Platformy Obywatelskiej?

– Otrzymałam misję budowania nowych 
struktur Platformy Obywatelskiej w Rudzie 
Śląskiej i podejmuję się jej z ogromną poko-
rą i odpowiedzialnością. To poważne wy-
zwanie, mające na celu budowanie mostów 
pomiędzy wszystkimi członkami rudzkiej 
organizacji, nowymi środowiskami, a także 
osobami, które pragną się zaangażować 
w projekt pt. Platforma Obywatelska. Już 
w pierwszym dniu po pojawieniu się infor-
macji o możliwości konstruowania nowych 
struktur, chętnych do wspólnego budowania 

silnej i współpracującej formacji było wielu. 
To cieszy i wzmaga motywację do ciężkiej 
i rzetelnej pracy. Jednak musimy pamiętać, 
że nikt w pojedynkę nie zbuduje siły obywa-
telskiej. Dlatego apeluję i proszę o pomoc. 
Zbudujmy wspólnie silną PO w Rudzie Ślą-
skiej. Do tego zadania potrzeba wielu wspa-
niałych, mocno zaangażowanych ludzi, 
chętnie współpracujących i tacy są w naszej 
rudzkiej organizacji. Serdecznie zapraszam 
członków i sympatyków PO do współdzia-
łania. Liczę na ich wsparcie w tworzeniu 
czegoś nowego, dynamicznego i demokra-
tycznego. Do budowania nowej tożsamości 
rudzkiej struktury Platformy Obywatelskiej 
opartej na dobrych tradycjach.

– Powodem decyzji o rozwiązaniu 
rudzkiego koła PO jest głównie konflikt 
na linii bezpartyjnej prezydent Rudy 
Śląskiej Grażyny Dziedzic z przewodni-
czącą Rady Miasta Aleksandrą Skowro-

nek z PO. Czy tylko 
o to chodzi?

– Powody rozwiązania 
struktur wyraźnie określił 
przewodniczący regionu 
poseł Wojciech Saługa. 
Moje zadanie dotyczy 
budowania czegoś od no-
wa. I na tym teraz będę 
się koncentrować. Pragnę 
wyciszać emocje, a nie je 
podbijać. Sytuacja, 
w której się znajdujemy, 
wymaga tonowania, rze-

telnej pracy, współdziałania i konkretów. 
– Można powiedzieć, że „niechęć” 

wobec Grażyny Dziedzic wepchnęły 
rudzką PO w ramiona PiS-u. To zresztą 
jeden z powodów rozwiązania koła. Ko-
alicja PO-PiS w Rudzie Śląskiej istnie-
je, czy nie?

– Zarząd wojewódzki PO określił, że 
powodem do rozwiązania struktur w Ru-
dzie Śląskiej była lokalna koalicja z PiS. 
Skutkiem tej decyzji zo-
stało rozwiązane koło 
powiatowe, a także śro-
dowiskowe „Przedsię-
biorcza Ruda Śląska”. 

Sytuacja w rudzkiej PO, jakkolwiek by ją 
oceniać, była irracjonalna. Powodowało 
to, że wielu członków Platformy Obywa-
telskiej oraz naszych wyborców nie wie-
działo, co o tym sądzić i jak się zachować. 
Niektóre decyzje dotyczące samorządu 
były dla niech niezrozumiale. Teraz, pod-
kreślam kolejny raz, potrzebujemy wyci-

szenia emocji i nastrojów oraz budowania 
porozumienia, które będzie służyło dobru 
mieszkańców Rudy Śląskiej. Podejrze-
wam, że nasi wyborcy oczekują od nas 
pozytywnej i rzetelnej pracy, a nie zajmo-
wania się własnymi sprawami. 

– W piątek o rezygnacji z członkostwa 
w PO poinformowały m.in. wspomniana 
szefowa tej partii w Rudzie Śląskiej, 
Aleksandra Skowronek oraz wieloletnia 
posłanka Danuta Pietraszewska, która 
„nie zgadza się i nie identyfikuje z poli-
tyką i metodami działań prowadzonych 
przez przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Śląskiego Platformy Obywatel-
skiej RP Wojciecha Saługę”. W ocenie 
posłanki „Jego działania mają charak-
ter głęboko destrukcyjny, od lat osłabia-
jący śląską Platformę”. Zgadza się Pani 
z tym? Szykuje się kryzys wizerunkowy 
śląskiej PO.

– Pani Danuta Pietraszewska otrzymała 
wiele zaufania ze strony Platformy Oby-
watelskiej. Na pewno posiada ogromne 

doświadczenie polityczne. Szkoda, że pod-
jęła taką decyzję. Zawsze będzie pozytyw-
nie widziana w nowych strukturach rudz-
kiej PO. Natomiast śląska Platforma Oby-
watelska, tak jak każda inna grupa spo-
łeczna, jest w ciągłym procesie dynamicz-
nych zmian. Zmiany w grupach, również 
o charakterze politycznym, bywają trudne 

do przyjęcia i bu-
dzą u jednych akcepta-
cję, u innych jej brak, 
a jeszcze inni czekają na 
przebieg zdarzeń i do-
piero później wiedzą, 
czy decyzja im się podo-
ba lub nie. Dajmy sobie, 
rudzkiej PO, czas na 
przyswojenie i zrozu-
mienie tego, co się dzie-
je. Popracujmy i przeko-
najmy się wzajemnie  

o dobrych celach i pokażmy rzetelną pracę 
na rzecz mieszkańca oraz miasta. Nie po-
dzielam opinii pani Pietraszewskiej i nie 

dostrzegam destrukcji w działaniach prze-
wodniczącego Wojciecha Saługi, a jedynie 
dużą odpowiedzialność za organizację. 
Wszyscy uczestnicy decyzji, podejrze-
wam, że łącznie z zarządem regionu oraz 
członkami koła powiatowego, czujemy 
dyskomfort w związku z aktualną sytuacją. 

Ale w życiu każdej formacji czasem  
trzeba podejmować trudne i odważne de-
cyzje. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że 
nadchodzą ciężkie czasy w sferze ekono-
micznej rzeczywistości związanej z pan-
demią, nastąpiło obniżenie produktu krajo-
wego, a prawdziwy spadek wpływów z po-
datków możemy zobaczyć dopiero w przy-
szłym roku. Musimy być przygotowani do 
trudnych rozwiązań. 

– Wrócę do pytania o Pani misję two-
rzenia koła PO w Rudzie Śląskiej. Co 
będzie z klubem PO w Rudzie Śląskiej 
i dotychczasowymi członkami Pani par-
tii w naszym mieście?

– Zgodnie ze statutem 
powinniśmy powołać 
nowe koło i dokonać de-
mokratycznych wybo-
rów jego władz. Wspól-
nie będziemy poszuki-
wać sensu i celów, a tak-
że pracować nad odbu-
dowaniem rudzkiej 
struktury. W tej wizji 
niezwykle ważne jest za-
chowanie równowagi 
pomiędzy tożsamością 
Platformy Obywatelskiej 
oraz współpracą z inny-
mi obywatelskimi pod-
miotami, mającymi na 
celu dobro mieszkańców 
miasta. Będziemy wspól-

ne poszukiwać sojuszników i odpowiedzi 
na pytanie „jaka powinna być  
Platforma Obywatelska w Rudzie Ślą-
skiej?”. I jestem przekonana, że uda nam 
się odbudować razem wspólnotę rudzkiej, 
demokratycznej formacji.

Joanna Oreł

Przewodniczący regionu Wojciech Saługa rozwiązał 
ok. 100-osobowe koło PO. Jak w poniedziałek 

podała Aleksandra Skowronek – na znak protestu 
na razie odeszło 24 członków miejskiego koła PO.
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Miesiąc walki z rakieM piersi

Panie, nie bójcie się badać!Od 35 lat październik 
obchodzony jest na świecie 
jako miesiąc walki z rakiem 
piersi. To najczęstszy na świecie 
nowotwór u kobiet, dlatego  
tak ważne jest wczesne 
rozpoznanie choroby  
oraz profilaktyka i regularne 
badania. rozmawiamy o tym  
z dr. n. med. Jerzym 
zdrzałkiem, chirurgiem  
oraz dyrektorem  
ds. medycznych w szpitalu 
Miejskim w rudzie Śląskiej.

– Co mogą zrobić kobiety, aby opóź-
nić rozwój raka piersi i chronić swoje 
zdrowie?

– Najważniejszym działaniem, jakie 
mogą podjąć panie, jest przede wszystkim 

samokontrola piersi. Każda kobieta raz 
w miesiącu powinna zbadać swoje ciało. 
Od 20 lat prowadzę poradnię chorób piersi 
i niezmiennie słyszę od pań, że nie potra-
fią się badać albo że to i tak nic nie da. 
Proszę mi wierzyć, panie na pewno są 
w stanie wychwycić, że pojawiło się coś 
niepokojącego. Wtedy należy szybko 
skontaktować się z lekarzem rodzinnym, 
który zweryfikuje problem i pokieruje pa-
cjentkę do dalszej diagnostyki, czyli do 
poradni profilaktyki chorób piersi. Samo 
badanie to nie wszystko. Panie powinny 
zwrócić uwagę na to, czy w rodzinie po 
linii kobiecej występował rak piersi lub 
dróg rozrodczych. Obciążenia rodzinne 
znacznie zwiększają ryzyko powstawania 
chorób nowotworowych. Zdarza się, że 
panie zgłaszają się już z bardzo zaawanso-
wanym procesem nowotworowym. Wtedy 
pytam, dlaczego wcześniej nie zwróciły 

się do lekarza. W odpowiedzi słyszę, że 
powodem był strach. Tutaj należy wyka-
zać się nie strachem, lecz rozsądkiem. 
Trzeba reagować bardzo szybko na jakie-
kolwiek zmiany, które pojawiają się  
w piersiach i które mogą być niepokojące. 
Czasem po prostu może być już za późno.

– A co z objawami? Kiedy jeszcze 
możemy stwierdzić, że dzieje się coś 
złego?

– U pań często występują zaburzenia 
hormonalne – problemy z miesiączką 
i drogami rodnymi, a w szczególności 
choroby nowotworowe dróg rodnych. Te 
objawy mogą świadczyć o tym, że należy 
przebadać również piersi. Zresztą pa-
cjentki powinny wręcz domagać się ba-
dania piersi u lekarza rodzinnego, czy 
ginekologa. Zalecam jego przeprowadze-
nie raz w roku.

– Chyba jednak nie jest tak źle. Czy 
przez ostatnie 10 lat wzrosła świado-
mość pań odnośnie do ryzyka zachoro-
wania na nowotwór?

– Na pewno wzrosła liczba pacjentek, 
które zgłaszają się do poradni, bo same 
zauważyły, że dzieje się coś niepokojące-
go. Mamy przecież programy profilak-
tyczne, z których korzysta coraz więcej 
kobiet. To powoduje, że jest lepsza wy-
krywalność nowotworów piersi w fazie 
początkowej. Dzięki temu są bardzo duże 
szanse na całkowite wyleczenie się z cho-

roby. Dziś problemem nie jest niewiedza. 
To są rzadkie przypadki. Powtarzam, pa-
cjentki paraliżuje strach.

– Może panie nie potrafią oswoić się 
z tematem lub po prostu „nie mają cza-
su”? Od kiedy kobiety powinny się ba-
dać?

– Edukowanie i badanie piersi należy 
zacząć od najmłodszych lat, kiedy tylko 
dziewczyny stają się świadome swojej ko-
biecości. Niestety w mojej karierze zda-
rzył się przypadek, że wykryliśmy raka 
piersi u bardzo młodej dziewczyny, nie-
spełna 18-letniej. To pokazuje, że należy 
się badać regularnie, nie ma się czego bać, 
lecz należy działać. Generalna zasada jest 
taka, że zdrowa kobieta, która nie ma żad-
nych genetycznych obciążeń, powinna 
badać się regularnie co miesiąc – samo-
kontrola. Co dwa lata, gdy jest w wieku od 
50 do 69 lat, powinna wykonać mammo-
grafię. Takie jest zresztą zalecenie progra-
mu bezpłatnej mammografii Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

– Teraz także można się przebadać? 
Koronawirus niestety utrudnił dostęp 
do lekarzy.

– Na pewno przez dwa miesiące naj-
większego lockdownu, czyli w marcu 
i kwietniu, dostępność do badań i specjali-
stów była niska. Natomiast my jako porad-
nie przyszpitalne pracowaliśmy cały czas. 
Jeżeli tylko pacjentka zgłaszała, że coś jest 

O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NzOz „przychodnia lekarska” s.c. ul. wawelska 7  
oferuje protezy zębowe w ramach umowy  

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340 70 07

nie tak, przystępowaliśmy do dalszej dia-
gnostyki. Obecnie służba zdrowia wraca 
do normy i panie na nowo zapisują się do 
lekarzy. Czas lockdownu sprawił jednak, 
że kolejki oczekujących są długie.

– W takim razie co z pacjentkami, 
które potrzebują pilnego leczenia?

– Od kilku lat mamy możliwość dia-
gnozowania i leczenia pacjentek z choro-
bami nowotworowymi w ramach DiLO, 
czyli szybkiej ścieżki diagnostyki i lecze-
nia onkologicznego. Jeśli tylko pacjentka 
zgłosi się z podejrzeniem nowotworu i od-
powiednio zostanie pokierowana przez 
lekarza rodzinnego lub ginekologa, wtedy 
terminy nie grają żadnej roli. Dotyczy to 
zresztą nie tylko pań, ale wszystkich pa-
cjentów z podejrzeniem choroby nowo-
tworowej. Joanna Oreł

reklaMY
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Bartek to 17-letni chłopak, 
który potrzebuje naszego wsparcia.
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By Bartek mógł wkroczyć w dorosłe życie
Bartosz Opiełka ma dopiero 17 lat, a życie doświadczyło go już nie raz. Urodził się z nowotworem złośliwym, z powo-
du którego konieczna była amputacja nogi. Dziś uczeń I Liceum Ogólnokształcącego potrzebuje protezy oraz rehabi-
litacji, by móc na nowo ruszyć w życie. Obecnie trwa zbiórka pieniędzy dla 17-latka. Samorząd Uczniowski I LO wraz 
z całą społecznością szkolną przyłączyli się do akcji. Na Facebooku prowadzone są licytacje, z których dochód zosta-
nie przeznaczony na zakup protezy dla Bartka.

Bartek przyszedł na świat z nowotwo-
rem złośliwym miednicy mniejszej. Już 
w 10 dniu życia przeszedł pierwszą opera-
cję. Lekarze dokonali usunięcia znacznego 
fragmentu guza oraz dużej części pęche-
rza. Potem czekała go chemioterapia oraz 
kolejny zabieg, w którym wycięto resztkę 
guza. – Po zakończonym leczeniu onkolo-
gicznym mogliśmy skupić się na leczeniu 
ortopedycznym nogi. Guz, który rozwijał 
się u Bartka w życiu płodowym, miał spore 
rozmiary. Był zlokalizowany w miednicy 
i uciskał na naczynia krwionośne po pra-
wej stronie. Z tego powodu prawa noga 
Bartka była gorzej odżywiana, jej spraw-
ność była upośledzona. W efekcie – była 
po prostu krótsza. Do tego dochodziła wa-
da stopy – opisują rodzice 17-latka. 

Lekarz podjęli się najpierw próby ko-
rekcji ustawienia stopy oraz operacji wy-

dłużenia nogi. – Za pomocą aparatu pod-
udzie było wydłużane codziennie o 1 mm. 
Niestety po jego zdjęciu pojawiły się ko-
lejne poważne problemy. Kość nie chciała 
się zrastać. Lekarze próbowali różnych 
metod, ale wszystkie okazały się bezsku-
teczne. Założono Bartkowi płytę stabilizu-
jącą, następnie kolejną. Została ona wy-
mieniona na gwóźdź śródszpikowy. Nie-
stety po jego założeniu wdała się infekcja 
i rokowania z dnia na dzień stały się dużo 
gorsze – wyjaśniają rodzice Bartka. 

Próbowano jeszcze innych rozwiązań, 
ale te było tylko jedno. – W czerwcu tego 
roku podjęliśmy najtrudniejszą decyzję 
w życiu. Właściwie podjął ją Bartek, 
a my go w tym wspieraliśmy. Decyzja do-
tyczyła amputacji prawej nogi na pozio-
mie podudzia – mówią państwo Opiełko-
wie. 

Przed rodziną kolejne wyzwanie – za-
kup protezy. Potrzebnych jest ok. 75 tys. zł. 
Do tego dochodzi rehabilitacja. Zbiórka 
pieniędzy trwa na www.siepomaga.pl/ 
bartosz-opielka. Włączyły się w nią także 
osoby związane ze szkołą, w której uczy 
się Bartek, czyli z  I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Adama Mickiewicza w Rudzie. 
Na Facebooku powstała grupa „Licytacje 
dla Bartka”, z których dochód jest prze-
znaczany na zbiórkę. – W związku z tym, że 
jestem opiekunem z Samorządu Uczniow-
skiego i mam doświadczenie w organizacji 
podobnych zbiórek, skontaktowałam się  
z rodzicami Bartka, żeby zaproponować 
taką formę pomocy – mówi Elżbieta Żu-
rek, nauczycielka w I LO, która koordynu-
je akcję. – Kiedy założyliśmy grupę, to od-
biór społeczny był niesamowity. Ludzie 
ofiarują to, co mają – dodaje. 

Kierowca wypadku na DK 88 potrzebuje pomocy
22 sierpnia na drodze krajowej 88 w Kleszczowie (powiat gliwicki) doszło do koszmarnego wypadku, o którym słyszała cała polska. W wyniku zderzeniu busa z autokarem 
zginęło dziewięć osób. Na szczęście przeżyli wszyscy pasażerowie autobusu, w tym kierowca. Ten jednak w poważnym stanie trafił do szpitala. To mateusz moroń z Rudy 
Śląskiej. Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację rudzianina, dla którego wypadek był ogromną traumą. Na razie pan mateusz nie jest w stanie wrócić do pracy.

Do zdarzenia doszło ok. 22.30. Prawdo-
podobnie do wypadku doszło, gdy jeden 
z kierowców samochodu osobowego po-
stanowił wyprzedzić inne pojazdy, w tym 
autokar, którym kierował pan Mateusz. 
W przeciwnym kierunku jechał bus. Mo-
gło dojść do czołowego zderzenia, dlatego 
kierowca busa próbował odbić z drogi, 
lecz pojazd wpadł w poślizg. Przewrócił 
się na bok i sunął po jezdni w stronę auto-
karu. Uderzył dachem w przód autobusu. 
Kierowca i pasażerowie busa nie mieli 
szans, wszyscy zginęli. Rannych zostało 
siedem osób, które jechały autokarem. 
Najpoważniej ucierpiał kierowca. 29-latek 
został zakleszczony w kabinie.

– Nigdy w życiu nie zapomnę tego, co 
się tam wydarzyło. Nie mogłem zrobić nic. 
Wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy, 
a potem był ogromny huk, odgłos tłuczone-
go szkła i ciemność. Tego, co zobaczyłem 
na drodze, nie da się opisać – mówi Mate-
usz Moroń.

Po zderzeniu kokpit i kierownica wbiły 
się w kierowcę. Do czasu przyjazdu Straży 
Pożarnej pomogli mu pasażerowie autoka-
ru. 29-latek doznał wieloodłamowego zła-
mania otwartego III stopnia rzepki z uszko-
dzeniem kolana. Przeszedł operację w Gór-
nośląskim Centrum Medycznym w Kato-
wicach i po dziewięciu dniach został wypi-
sany ze szpitala. Na portalu Siepomaga.pl 
(www.siepomaga.pl/mateusz-moron) nie-
dawno rozpoczęła się zbiórka na leczenie 
i rehabilitację rudzianina. Obecnie na kon-
cie jest ok. 30 tys. zł. – Mam nadzieję, że 
rehabilitacja pomoże mi na nowo stanąć 
na nogi. Najgorzej jest z głową, a dokład-
niej z codziennym zmaganiem się ze wspo-
mnieniami z wypadku. Chociaż stałem się 
jedną z poszkodowanych osób, to nie mogę 
się pogodzić z tym, że dziewięć osób zginę-
ło praktycznie na moich oczach – mówi 
pan Mateusz. – Dlatego przede wszystkim 
potrzebuję długotrwałej pomocy psycholo-
gicznej i terapii, która pozwoli mi się z tym 

uporać. Mam dla kogo żyć, niedawno 
z moją partnerką zostaliśmy rodzicami 
wspaniałej kruszynki. Chcę cieszyć się 

każdym dniem spędzonym z moimi dziew-
czynami i dziękuję za to, że mogę nadal 
z nimi być! – dodaje. Joanna Oreł

Mateusz Moroń pracuje jako kierowca. 
Tragedia nie pozwala mu na razie wsiąść za kółko.
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Wylicytowanych zostało już kilkadzie-
siąt podarunków. – Zdarzają się osoby, 
które wylicytują pewną rzecz, wpłacają 
określoną kwotę, po czym proszą o ponow-
ne wystawienie prezentu na licytację. Po-
nadto część osób nie ma możliwości odbio-
ru wylicytowanych rzeczy, więc po prostu 
decyduje się na wpłatę określonej kwoty na 
zbiórkę. Wokół nas jest naprawdę bardzo 
dużo fantastycznych i zaangażowanych 
osób – podsumowuje Elżbieta Żurek.

 Joanna Oreł

AKCJA WORK IT OUT

Tancerze z Rudy Śląskiej najlepsi!
13 września odbył się Dzień Kultury przemysłowej. W ramach niego już po raz trzeci zorganizowano akcję WORK it OUT. Ten 
sam układ taneczny wykonało tysiące tancerzy w tle z 35 zabytkami industrialnymi z 9 krajów Europy. przygotowała go 
także grupa rudzian, która zatańczyła na tle zabytkowej kolonii robotniczej Ficinus. Następnie odbyło się głosowanie inter-
nautów. Zadecydowali oni, że taniec z Rudy Śląskiej jest najlepszy!

Ruda Śląska, podobnie jak i inne miej-
scowości, do akcji WORK it OUT przygo-
towała się wirtualnie. Zadaniem tancerzy 
z 35 grup było wykonanie tego samego 
układu tanecznego w miejscu, gdzie znaj-
duje się zabytek techniki. – Dzięki zaanga-
żowaniu tancerzy ze Studia Tańca i Ruchu 
Progress zrealizowaliśmy wyjątkowy ma-

teriał, na którym możemy podziwiać nie 
tylko umiejętności artystyczne młodych  
rudzian, ale również piękno Ficinusa 
– mówi Iwona Małyska z Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Akcja odbyła się 13 września. Wszyst-
kie filmiki zostały opublikowane na profilu 
Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Prze-

mysłowego ERIH na Facebooku. Od 23 do 
30 września każdy mógł oddać swój głos 
na ulubiony materiał. Za największą liczbę 
„lajków” organizatorzy przewidzieli na-
grody finansowe. Okazało się, że taniec 
z Rudy Śląskiej najbardziej spodobał się 
internautom. W sumie zagłosowało na nie-
go ponad tysiąc osób. JO

Zwycięski taniec wykonali artyści 
ze Studia Tańca i Ruchu Progress.
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mOpS RUDA ŚLĄSKA

Wyróżnienie 
dla dyrektora 

MOPS-u
podczas tegorocznej gali Ubi Caritas 
uhonorowany został Krystian morys, 
dyrektor miejskiego Ośrodka pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej. Ubi Cari-
tas to nagrody dla osób i instytucji, 
które dają szczególne świadectwo mi-
łosierdzia poprzez pomoc w codzien-
nej służbie na rzecz ubogich i potrze-
bujących. Krystian morys otrzymał 
wyróżnienie w jednej z kategorii.

Nagrodzeni i wyróżnieni 
podczas gali Ubi Caritas.
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Z kandydaturą tą wystąpił Caritas Ar-
chidiecezji Katowickiej. Caritas przyznał 
wyróżnienia i nagrody w trzech katego-
riach – darczyńca, współpraca i świadec-
two. Ta ostatnia dotyczy osób, którzy od-
naleźli swoje powołanie w posłudze innym 
i codziennym wysiłkiem dają świadectwo 
miłości bliźniego. W grupie tej wyróżnio-
ny został m.in. Krystian Morys, dyrektor 
rudzkiego MOPS-u. – Wyróżnienie to od-
nosi się do działań i decyzji, które podej-
mowałem na przestrzeni całego mojego 
życia, a na które składają się m.in. warto-
ści wpajane mi przez rodziców, działalność 
jaką podejmowałem w wieku młodzień-
czym oraz moje dorosłe życie, w szczegól-
ności zawodowe i rodzinne, dlatego wyróż-
nienie to traktuję jako ogromny zaszczyt, 
który jest dla mnie jednocześnie niekwe-
stionowanym zobowiązaniem do dalszej 
pracy nad sobą dla dobra innych, potrze-
bujących – podkreśla Krystian Morys.

Gala Ubi Caritas odbyła się w tym roku 
po raz 19. Uroczystość zorganizowano 
w Eleos Kościoła prawosławnego. JO

TydZień MediaCji  
w SądZie RejoNowyM

15 października przypada mię-
dzynarodowy Dniem mediacji, 
a w dniach 12-16 października Ty-
dzień mediacji. W związku z tym 
w dniach 12-16.10 w Sądzie Re-
jonowym w Rudzie Śląskiej odby-
wać się będą dyżury mediatorów 
– bezpośrednie oraz online. Osoby 
zainteresowane spotkaniem z me-
diatorem proszone są o kontakt 
z pracownikiem Biura Obsługi In-
teresanta (tel. 32 43-81-105 do 
107).
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RADA MIASTAOPŁATY

Droższa woda i ścieki
Zgodnie z przyjętym w ubiegłym roku harmonogramem, od 5 października zmie-
niła się taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Cena 
za 1 m sześc. dostarczanej wody wynosi obecnie 5,63 zł, a za 1 m sześc. odprowa-
dzanych ścieków – 9,59 zł. Opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, nie-
zmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy, który obejmuje 
lata 2019-2022.
– W latach 2015-2018 opłata za wo-

dę i ścieki była praktycznie niezmienna. 
W  tym  okresie  zwiększyła  się  tylko  
o  1  grosz.  Przyjęta  w  ubiegłym  roku 
trzyletnia  taryfa  musiała  uwzględniać 
wzrost  kosztów  zakupu  materiałów 
i  usług,  wynagrodzeń,  a  także  energii 
elektrycznej i gazu – przypomina Grze-
gorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o.

W przypadku Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Rudzie Ślą-
skiej jednym z najważniejszych czynni-
ków decydującym o wysokości taryfy 
jest stawka zakupu wody od Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
S.A. Kolejne pozycje, które mają wpływ 
na taryfę, to: amortyzacja, wynagrodze-
nia pracowników przedsiębiorstwa, za-
kup materiałów eksploatacyjnych, 
a także zakup energii czy usług związa-
nych z zagospodarowaniem odpadów.

Zgodnie z zatwierdzoną w ubiegłym 
roku taryfą rudzianie od 5 października 
2020 r. do 4 października 2021 r. za wodę 
i ścieki będą płacić łącznie 15,22 zł brut-
to. W kwocie tej cena 1 m sześc. wody 
wyniesie 5,63 zł (do tej pory 5,53 zł),  
a 1 m sześc. odprowadzanych ścieków 
9,59 zł (do tej pory 9,27 zł). W kolejnym 

roku taryfowym, od 5 października 2021 r. 
do 4 października 2022 r. 1 m sześc. wody 
kosztować będzie 5,76 zł brutto, natomiast 
ścieki 9,88 zł brutto za 1 m sześc.

Wysokość poszczególnych opłat abo-
namentowych została ustalona na cały 
okres obowiązywania taryfy. Dla osób 
posiadających tylko wodomierz główny 
i rozliczających się na podstawie faktury 
papierowej wynosi 5,24 zł brutto. Z ko-
lei osoby, które mają zamontowane dwa 
liczniki – główny i podlicznik na ogród 
– płacą 6,37 zł brutto. Opłata abonamen-
towa dla klientów, którzy rozliczają się 
z PWiK drogą elektroniczną, wynosi 
3,30 zł brutto w przypadku posiadania 
jednego wodomierza, a w przypadku po-
siadania wodomierza głównego i pod-
licznika na ogród – 4,44 zł brutto.

Obecna taryfa, zgodnie z obowiązu-
jącą od końca 2017 r. ustawą o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, została za-
twierdzona przez regulatora tych cen  
– Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, a dokładniej Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (w przypadku Rudy Śląskiej  
z siedzibą w Gliwicach). WG

Spór o ważność uchwały
Wojewoda śląski stwierdził nieważność sierpniowej uchwały w sprawie nieudzielenia prezydent Rudy Śląskiej wotum za-
ufania. Przewodnicząca Rady Miasta, która ją podpisała, uważa z kolei, że uchwała została podjęta prawidłowo i zapowie-
działa, że sprawa znajdzie swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Według nadzoru prawnego wojewody 
śląskiego radni głosowali nie nad 
uchwałą w sprawie nieudzielenia prezy-
dent Rudy Śląskiej wotum zaufania, lecz 
o jego udzielenie. Ta zresztą nie została 
przyjęta 12 głosami „za” i 13 „przeciw”. 
Jak możemy przeczytać w rozstrzygnię-
ciu nadzorczym wojewody: „Zdaniem 
organu  nadzoru  niepodjęcie  uchwały 
o udzieleniu wotum zaufania Prezyden-
towi  Miasta  nie  skutkuje  materialnym 
powstaniem  uchwały  o  nieudzieleniu 
wotum  zaufania,  jako  odrębnego  aktu. 
Niepodjęcie  uchwały  w  przedmiocie 
udzielenia wotum zaufania nie oznacza 
podjęcia  uchwały  w  przedmiocie  nie-
udzielenia  Prezydentowi  wotum  zaufa-
nia – jest tylko «równoznaczne» z podję-
ciem  takiej  uchwały.  (...)  Powyższe 

oznacza, że Przewodnicząca Rady Mia-
sta Ruda Śląska podpisała uchwałę, któ-
ra  nie  była  przedmiotem  obrad  Rady 
Miasta  Ruda  Śląska.” Takie działanie 
według nadzoru prawnego wojewody 
jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą 
państwa prawnego i praworządności 
oraz stanowi istotne naruszenie prawa. 
Dlatego też stwierdzono nieważność 
uchwały.

Przewodnicząca rudzkiej Rady Mia-
sta, Aleksandra Skowronek uważa z ko-
lei, że prawo nie zostało naruszone, 
a sprawa znajdzie swoje miejsce w Na-
czelnym Sądzie Administracyjnym. Wy-
jaśnienia Rady Miasta zostały złożo-
ne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
W piśmie powołano się m.in. na przepi-
sy Ustawy o samorządzie gminnym: 

,,Przepis ten stanowi, że po zakończeniu 
debaty nad raportem o stanie gminy, ra-
da gminy przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem  wójtowi  wotum  zaufania. 
Uchwała  ta  podjęta  musi  zostać  bez-
względną  większością  głosów  ustawo-
wego składu gminy, zaś nieuzyskanie ta-
kiej większości równoznaczne jest z pod-
jęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi 
wotum zaufania”. Przewodnicząca Rady 
Miasta powołuje się również na inne 
przepisy i uchwały, tłumacząc, że „ar-
gumentacja  organu  (nadzoru  –  przyp. 
red.) wynika z błędnej wykładni pojęcia 
«równoznaczny»  (...) oraz „tym  samym 
stanowczo należy zaprzeczyć podniesio-
nemu  przez  organ  nadzoru  zarzutowi 
stworzenia stanu niepewności co do pra-
wa”. JO

PReZYdeNT MiASTA RudA ŚląSKA 
zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie wygaszenia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

zapożarowanego terenu w rejonie ulic: Wysokiej, Bukowej, Glinianej i trasy N-S.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00  
w budynku Zespołu Szkół  nr 2 przy ul. Glinianej 2.

Uwaga: W przypadku wystąpienia przeszkód spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 termin 
spotkania może ulec zmianie.

OGŁOSZeNiA
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RUDZKA JESIEŃ KULTURALNA

Kultura na jesień Rusza kolejna edycja Rudzkiej Jesieni 
Kulturalnej. – Pomimo trwającej pandemii 
koronawirusa nasze instytucje kultury 
oferują ciekawy repertuar i są dobrze 
przygotowane na przyjęcie widzów, 
spełniając wszystkie wytyczne sanitarne
– mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej. Rudzka Jesień Kulturalna 
potrwa do grudnia. W jej programie jak 
zwykle znalazło się wiele pozycji 
skierowanych zarówno do dorosłych, 
jak i do dzieci. Tegoroczny cykl wydarzeń 
zostanie zainaugurowany w sobotę, 
10 października, w Miejskim Centrum 
Kultury im. H. Bisty koncertem Dariusza 
Niebudka „Leonard Cohen w intymnych 
zwierzeniach”.

– Mam nadzieję, że sytuacja epidemicz-
na nie przeszkodzi nam skorzystać z różno-
rodnego programu Rudzkiej Jesieni Kultu-
ralnej. Myślę, że każdy znajdzie w nim coś 
dla siebie, zarówno ci starsi, jak i ci młod-
si. Gorąco zachęcam do uczestnictwa. 
W tym bardzo trudnym czasie wspierajmy 
kulturę – apeluje Anna Krzysteczko, wice-
prezydent Rudy Śląskiej. – Nasz osobisty 
udział w tym wydarzeniu jest niezwykle 
ważny, ponieważ nic nie zastąpi bezpo-
średniego kontaktu artystów z widzami 
– dodaje.

Podczas Rudzkiej Jesieni Kulturalnej 
nie zabraknie okazji do śmiechu. Wszyscy, 
którzy jeszcze nie widzieli spektaklu te-
atralnego „Gita Story”, będą mieli okazję 
obejrzeć tę pełną humoru śląską komedię 
muzyczną już 17 października w Miejskim 
Centrum Kultury. To ciepła, swojska opo-
wieść o Śląsku, jego mieszkańcach i war-
tościach w reżyserii i według scenariusza 
Zbigniewa Stryja, opowiedziana przeza-
bawnymi dialogami i piosenkami. Przed-
stawienie rozgrywa się w latach 50. i 60. 
ubiegłego stulecia. Spektakl powstał z oka-
zji 60-lecia Rudy Śląskiej.

Sympatycy kabaretu będą mieli okazję 
obejrzeć występ Kabaretu Młodych Panów 
w programie „To jest chore”,  który zapla-
nowano w Domu Kultury w Bielszowicach 
na 25 października. Ciekawym wydarze-
niem, które odbędzie się  11 listopada, bę-
dzie z pewnością Benefi s Grzegorza Po-
loczka  z okazji 30-lecia w kabarecie. 
Grzegorz Poloczek to znany i lubiany ślą-
ski satyryk, kabareciarz, piosenkarz, autor 
tekstów, skeczy, monologów, scenariuszy 
programów telewizyjnych i konferansjer. 
Każde spotkanie z nim wypełnione jest au-
torskimi monologami, piosenkami i dow-
cipami, przy których można zarówno pła-
kać ze śmiechu, jak i otrzeć łzy wzrusze-
nia. Swoją działalność traktuje wyjątkowo 

profesjonalnie, ponieważ uważa, że dobry 
kabaret powinien zarówno bawić publicz-
ność, jak i skłaniać do refl eksji. Ponadto  
Miejskie Centrum Kultury zaprasza na 
spektakl muzyczno-satyryczny z udziałem 
Dariusza Niebudka i Beaty Zarembianki  
pt. „Ni pies ni wydra. Coś na kształt miło-
ści” (30 listopada). 

Podczas tegorocznej edycji Rudzkiej 
Jesieni Kulturalnej nie zabraknie też wo-
kalnych wrażeń. Artyści studia wokalnego 
Wojciecha Sanockiego wystąpią w Mło-
dzieżowym Domu Kultury z koncertem 
pt. „Kocham Cię życie” (20 października).  
Z kolei Miejskie Centrum Kultury zapra-
sza na koncert zespołu Gang Olsena 
(27 listopada), a Dom Kultury w Bielszo-
wicach na koncert Macieja Maleńczuka 
(5 grudnia). 

Organizatorzy Rudzkiej Jesieni Kultu-
ralnej nie zapomnieli również o najmłod-
szych, dla których przygotowano spekta-
kle bajkowe oraz spotkanie z iluzjonistą. 
Na mikołajkowe przedstawienie pt. „Ma-
giczny Pan” (6 grudnia) zaprasza dzieci 
Miejskie Centrum Kultury. Tam również 
będzie można posłuchać i pośpiewać kolę-
dy z zespołem Universe (20 grudnia). 

Świąteczno-sylwestrowy repertuar ofe-
ruje również Dom Kultury w Bielszowi-
cach, gdzie zaplanowano przedstawienia 
mikołajkowe, balet „Dziadek do Orze-
chów”, koncert świąteczny Grzegorza Po-
loczka oraz koncert sylwestrowy. 

Zaplanowane wydarzenia odbędą się 
z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności. W instytucjach kultury panuje 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz de-
zynfekcji rąk. Liczba miejsc została ogra-
niczona, widzowie zajmują co drugie 
miejsce na sali.

Rudzka Jesień Kulturalna organizowana 
jest od 1991 roku. W jej ramach na rudz-
kich scenach pojawiło się wiele gwiazd, 
teatrów, prelegentów czy kabaretów. 
Szczegółowy program Rudzkiej Jesieni 
Kulturalnej znajduje się na stronie 
www.rudaslaska.pl oraz na stronach orga-
nizatorów. IM

DOM KULTURY W BIELSZOWICACH
18 października, godz. 16.00 – Spektakl bajkowy dla dzieci „Fantazjana”. Bilet: 12 zł.

25 października, godz. 17.30 i 20.30 
– Kabaret Młodych Panów w programie „To jest chore”. 

29 października  – II Śląskie Zaduszki Artystyczne 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. H. BISTY
13 października, godz. 17.00 

– „Gra uczuć - tango argentyńskie”. Wykład w ramach projektu „Aktywny obywatel, 
aktywne społeczeństwo – lokalne inicjatywy społeczne”. Prowadzenie: Maria Jolanta 

Wolna. Wstęp bezpłatny – wejściówki do odbioru w kasie MCK.
16 października, godz. 18.00

– Gang Olsena – koncert z okazji 25-lecia zespołu (retransmisja on-line) 
w ramach Programu Profi laktycznego ,,Muzyka = Trzeźwość”.

25 października, godz. 12.00 – Krakowski Salon Poezji w Rudzie Śląskiej. 
W programie: „Z poezją i humorem czyli fraszki Jana Sztaudyngera i innych”. Bilety: 8 zł.

Program na październik:

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach 
mieszkalnych na terenie 

Miasta Ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 11C/5,

ul. 1 Maja 320/2,
ul. Opolska 2A/7

stanowiących własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich 

najemców.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie 

Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grott gera 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 
16.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie 
niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grott gera, sta-
nowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: „Bz”, „Lz-IV”,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek „Bz”, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nierucho-
mości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 
1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszo-
wice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpi-
sów; w dziale IV księgi fi guruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska działki nr 1294/1193 i 1295/1193 stanowią teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczają-
cych w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się 
w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną 
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewa-
mi.

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi 
publicznej ul. Artura Grott gera przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy 
zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem 
o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki 1294/1193 – 140.000,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 94.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny 

podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2020 r. o godz. 12.00 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) 
i w terminie do dnia 27.10.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1294/1193 – 7.000,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 4.700,00 zł, 

z dopiskiem „wadium – ul. Grott gera, działka nr …” „ 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 prze-
targu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

OGŁOSZENIA
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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 

Pomieszczenia oferowane do najmu zlokalizowane są na:

I piętrze – 4 lokale użytkowe z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni • 
260,00 m2, 
poddaszu – 4 lokale z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni•  218,00 m2, 
do każdego lokalu użytkowego przyporządkowane jest jedno miejsce • 
postojowe w obrębie ogrodzonej nieruchomości,
budynek wyposażony jest w windę oraz instalacje wod.-kan., c.o., • 
elektryczną, domofonową i klimatyzację pomieszczeń.

 NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 75

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
w modernizowanym budynku przy ul. Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.

Przewidywany termin zakończenia remontu – I kwartał 2021 r.

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

PRZYGOTOWUJE PRZETARG OGRANICZONY 
na wysokość stawki czynszu najmu budynku użytkowego położnego przy ul. Piotra Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. 

budynek zabytkowy, po remoncie zakończonym • 
w 2019 r., usytuowany w centrum dzielnicy 
w pobliżu placówek użyteczności publicznej oraz 
przystanków komunikacji miejskiej, 
ograniczenie przetargu do działalności • 
gospodarczej gastronomiczno-hotelarskiej, 
w budynku wydzielono pomieszczenia pod • 
działalność gastronomiczną: kawiarnię, restaurację 
oraz salę konferencyjno-szkoleniową i przygotowano 
na I piętrze pokoje gościnne z łazienkami 
wyposażonymi w urządzenia sanitarne.
ogólna powierzchnia budynku wynosi • 1.041 m2, 
w tym powierzchnia wskazana do najmu 988 m2, 
a do oczynszowania 777 m2,
do dyspozycji Najemcy – teren w obrębie ogrodzonej • 
nieruchomości za opłatą z tytułu najmu gruntu,
budynek wyposażony w instalacje wod.-kan., c.o., • 
elektryczną, monitoring, windę, 
orientacyjny termin ogłoszenia to przełom • 
października/listopada 2020 r.

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 73 – „WILLA FLORIANKA”

Szczegółowych informacji udziela: MPGM TBS Sp. z o.o. Biuro Eksploatacji – tel. 32 242 01 33 w. 741, 745.
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Kulali się na lufcie
Za nami „Kulanie na lufcie 2” na Bur-

loch Arenie w Orzegowie. Charytatywną 
imprezę zorganizowały wspólnie dwa 
rudzkie kluby – Academia Gorila Ruda 
Śląska oraz Nelson Club. W zawodach 
wystąpiło ponad 100 miłośników sportów 
walki z kilkunastu śląskich klubów. Pod-
czas drugiej edycji wydarzenia, które cie-
szyło się dużym zainteresowaniem, zbie-
rano karmę do schroniska Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami oraz fundusze na 
leczenie małej Amelki.

Podczas imprezy udało się zebrać 
1057 zł dla dziewczynki zmagającej się 
z chorobą nowotworową. Na koniec zo-
stały rozlosowane nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Zapadła również decy-
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Charytatywna impreza sportów walki odbyła się po raz drugi.

zja, że wiosną odbędzie się trzecia edycja 
„Kulania na lufcie”. – Planujemy imprezę 
większą od poprzednich połączoną z wal-
kami super fight, licznymi nagrodami oraz 
innymi atrakcjami. Już teraz zapraszamy 

serdecznie – mówi Tomasz Paszek z Aca-
demii Gorila.

Pierwsza edycja „Kulania na lufcie” 
odbyła się w czerwcu także na Burloch 
Arenie w Orzegowie.

aKRObaTyKa

KPKS Halemba z medalami
Pięć złotych medali zdobył KPKS Ha-

lemba Ruda Śląska podczas „Bitwy Trzech 
Regionów”. W sobotę (26.09) w Chorzo-
wie odbyły się zawody w akrobatyce spor-
towej, w których triumfował Śląsk, poko-
nując regiony mazowiecki i podkarpacki. 
Do zwycięstwa bezdyskusyjnie przyczyni-
li się zawodnicy KPKS Halemba. Nato-
miast w niedzielę (27.09) akrobaci  
KPKS-u wzięli udział w Mistrzostwach 
Małopolski w Libiążu, gdzie również za-
prezentowali się na medal.

I Turniej „Bitwa Trzech Regionów”
Kategoria 12-18 lat, trójki kobiet: 

1. miejsce – Emilia Wodyk, Emilia Biernat 
i Emilia Urbańska. Kategoria 11-16 lat, 
dwójki kobiet – 1. miejsce: Lena Hudzik 
i Emilia Krawczyk. Klasa II, dwójki kobiet 
– 1. miejsce: Maja Mrozek i Laura Troni-
na, 5. miejsce: Dagmara Piktas i Lilianna 
Szudy; trójki kobiet – 1. miejsce: Martyna 
Kahl, Amelia Ksiniewicz i Natalia Rudz-
ka, 4. miejsce: Dagmara Piktas, Zuzanna 

Krawieczek i Milena Gabrysiak; dwójki 
mieszane – 1. miejsce: David Biliaiev 
i Natalia Dziób, 2. miejsce: Julia Jessel 
i Szymon Jaworek.

Zawody Andrzejkowe w Libiążu  
– Otwarte Mistrzostwa Małopolski 

w Akrobatyce Sportowej
Klasa II, dwójki kobiet – 1. miejsce: Dag-

mara Piktas i Lilianna Szudy; trójki kobiet 
– 1. miejsce: Martyna Kahl, Amelia Ksinie-
wicz i Natalia Rudzka, 2. miejsce: Dagmara 
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Wiedzą już, jak stawić czoła napastnikowi
Radość i satysfakcja, ale i zmęczenie 

malowały się na twarzach uczestniczek, 
które zakończyły przerwany przez epide-
mię cykl zajęć z samoobrony. Podczas te-
gorocznego kursu panie nauczyły się, jak 
poradzić sobie w sytuacji niespodziewane-
go zagrożenia oraz wzmocniły poczucie 
pewności siebie. Na ostatnim spotkaniu 
musiały przejść sprawdzian nabytych 
umiejętności.

Zadanie polegało na obezwładnieniu 
jednego z instruktorów, który wcielił się 
w rolę agresora. Uczestniczki wykazały 
się  niesamowitą determinacją i kreatyw-
nością w unieszkodliwieniu napastnika.  
– Atmosfera wspaniała, trenerzy tak samo. 
Mam nadzieję, że nigdy nie znajdę się 
w takiej sytuacji, żebym musiała wykorzy-
stać to, czego się nauczyłam na tym kursie, 

Łucznictwo

Rudzcy łucznicy mistrzami Śląska

Natalia Lepa i Adrian Szłapak zostali 
mistrzami Śląska. W tegorocznych zawo-
dach wzięło udział dziesięciu reprezentan-
tów. Ośmioro kadetów w kategorii łuków 
klasycznych i dwóch seniorów w kategorii 
łuków bloczkowych. Zarówno klasycy, jak 
i bloczkowcy, strzelali dwie rundy kwalifi-
kacyjne – łuki klasyczne z 60 metrów, 
bloczki zaś z 50 metrów.

Wyniki kwalifikacji były jednocześnie 
wynikami IX Klubowego Turnieju Łucz-
niczego LKS Tempo Stolarzowice. Wśród 
kadetek pewnie zwyciężyła Natalia Lepa, 
strzelając swój nowy rekord życiowy  
(609 pkt). Tym cenniejszy, bo strzelony 
w trudnych warunkach pogodowych (przy 
silnym wietrze). Wśród kadetów najlepszy 
okazał się Jakub Sroka (589 pkt). W kate-
gorii bloczków zwyciężył również zawod-
nik UKS Grot – Rafał Sporek. W ramach 
klasyfikacji Mistrzostw Śląska rozegrano 
rundę eliminacyjną. Pojedynki przyniosły 
pewne ciekawe przetasowania i były nie 
lada sprawdzianem mocnej psychiki 
i umiejętności strzelania przy silnym wie-
trze.

Mistrzynią Śląska została Natalia Lepa, 
która obroniła ubiegłoroczny tytuł.  Nata-
lia pokonała w finale klubową koleżankę 
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ale jeśli już zaistnieje taka potrzeba, to na 
pewno sobie poradzę – podkreśliła Miro-
sława Żmij, jedna z uczestniczek szkole-
nia. – Polecam wszystkim paniom udział 
w takim kursie, bo można się czegoś na-
uczyć i wzmocnić poczucie pewności sie-
bie. Myślę, że cały cykl zajęć utrwalił pew-
ne umiejętności, które będzie można wyko-
rzystać w sytuacji zagrożenia lub w kon-
frontacji z  napastnikiem – dodała Wanda 
Jędrzejewska.

Uczestniczki mogły liczyć na dużą daw-
kę teorii i praktyki. Dowiedziały się m.in. 
jak przyjąć bezpieczną pozycję walki oraz 
co zrobić, aby nie dać się zaatakować. Po-
znały także metody działania potencjalne-
go napastnika. Poza wspomnianymi umie-
jętnościami panie nauczyły się także, jak 
bezpiecznie uwolnić się z chwytów i du-

szenia oraz jaką taktykę zastosować w po-
tencjalnej „sytuacji bez wyjścia”. Poćwi-
czyły też kopnięcia i uderzenia. – Organi-
zujemy to szkolenie już po raz siódmy i co 
roku cieszy się ono ogromnym zaintereso-
waniem rudzianek. Mam nadzieję, że w tym 
roku nasze uczennice są zadowolone 
z efektów. Zależy nam na tym, żeby umiały 
skutecznie obronić się przed atakiem na-
pastnika – podkreślił Roman Dymek, je-
den z instruktorów.

Już podczas pierwszych zajęć okazało 
się, że damska torebka wcale nie musi być 
tylko dodatkiem do kobiecego stroju, ale 
może posłużyć jako skuteczna broń. – Każ-
da z pań ma zawsze przy sobie na przykład 
flakon perfum, telefon komórkowy, czy na-
wet torebkę. To wszystko może stać się na-
rzędziem obrony. Dzięki temu zyska się 
kilka dodatkowych minut na ucieczkę. Wy-
daje się to śmieszne, ale w chwili zagroże-

Piktas, Zuzanna Krawieczek oraz Milena 
Gabrysiak; dwójki mieszane – 1. miejsce: 
David Biliaiev i Natalia Dziób. Klasa III, 
dwójki kobiet – 1. miejsce: Weronika Szczyr-
ba, Emilia Żurakowska, 8. miejsce – Zofia 
Krawieczek, Alicja Szal; trójki kobiet  
– 1 miejsce: Martyna Szymik, Agata Koło-
dziej i Nadia Wróżek, 3. miejsce – Julia Ku-
czera, Natalia Sędłak i Aleksandra Babik. 
Klasa młodzieżowa, dwójki kobiet – 2. miej-
sce: Natalia Żurakowska oraz Maja Sędłak.

Zawody 
w Libiążu 

potwierdziły 
wspaniałą 

formę 
rudzkich 

akrobatów.

KoLUmnę SPoRtową zRedAGowAłA AGnieSzKA LewKo

nia naprawdę może pomóc – zaznaczył 
Marek Partuś, instruktor samoobrony. 
– Musimy również pamiętać, że w chwili 
zagrożenia ważna jest też nasza sprawność 
fizyczna. Jeżeli ktoś nas zaatakuje, a nie 
mamy pod ręką rzeczy, która mogłaby nam 
służyć jako obrona, musimy użyć rąk i nóg. 
Istotne byśmy wiedzieli, jak się zachować 

Dominikę Ratyńską – obecną wicemi-
strzynię Śląska. Dramatyczny przebieg 
miał pojedynek o 3. miejsce, w którym 
spotkały się Dominika Brzezina i Marta 
Zielińska. Dziewczęta doprowadziły do 
remisu 5:5 i o zwycięstwie musiał decydo-
wać baraż, w którym obie strzeliły po sió-
demce, lecz ta od Dominiki była o 1 mm 
bliżej centrum tarczy i przyniosła jej tytuł 
drugiej wicemistrzyni Śląska. Marta nato-
miast musiała zadowolić się 4. miejscem, 
ale została też brązową medalistką z kwa-
lifikacji. Wśród kadetów mistrzem Śląska 
został Adrian Szłapak, pokonując w finale 
ubiegłorocznego mistrza Jakuba Srokę. 
W pojedynku o 3. miejsce zwyciężył Pa-
weł Korzonek, który pokonał klubowego 
kolegę Mateusza Synowca. Wielką niespo-
dziankę w kategorii bloczków sprawił de-
biutant – Dominik Balint, pokonując  
w drodze do finału zwycięzcę kwalifikacji 
Rafał Sporka (zawodnicy UKS Grot). Do-
minik w finale nie strzelał już tak dobrze, 
ale tytuł wicemistrza Śląska na pierwszych 
zawodach to świetny wynik. Rafał na osło-
dę wygrał strzelanie specjalne, rozgrywa-
ne wśród zwycięzców kwalifikacji. Dzięki 
temu zdobył tegoroczny honorowy tytuł 
Wilhelma Tella.

– podkreślił Piotr Muc, jeden ze współpro-
wadzących kurs.

Przypomnijmy, że kurs samoobrony zo-
stał zorganizowany kolejny raz z okazji 
Dnia Kobiet, a zajęcia prowadzili instruk-
torzy z Rudzkiego Klubu Kyokushin Kara-
te. Z powodu epidemii koronawirusa panie 
dopiero teraz ukończyły zajęcia.

Fo
to

: U
m

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

zwieńczeniem kursu był praktyczny sprawdzian tego, jak można pokonać agresora.

natalia Lepa triumfowała na ostatnich zawodach.
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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

Lp. Adres lokalu Pow.
użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium

Termin 
oględzin 

lokalu 
(*)

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Sienkiewicza 10A/3

37,56 m2

(1 p + k)

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

na klatce schodowej
4,58 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Orzegowska 32/7

60,70 m2

(2 p + k)

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

 na klatce schodowej
4,87 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/6

36,50 m2

(1 p + k)

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

na klatce schodowej
4,58 zł/m2 700 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej 
www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania loka-
lem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość 
oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 14.10.2020 r. do 16.10.2020 r., po uprzednim tele-
fonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:

poz. 1   – ul. Osiedlowa 6 Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 244-17-10 lub 32 242-06-48,
poz. 2, 3   – ul. Joanny 18 Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie 

internetowej i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 23 października 2020 r., do godz. 13.00, 
wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunku-
jących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu 
lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki 
można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a. Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku bra-

ku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia 
z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,

b. Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nierucho-
mości do wglądu, celem sprawdzenia zamieszkiwania,

c. Zaświadczenie z zakładu pracy:
• o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
• czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
• zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub 
dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
• PIT – dochody za ubiegły rok.
d. Jeżeli oferent posiada tytułu prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie 

Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) 
lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w po-
staci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowią-
zać się w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego 
oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu zajmowanego mieszkania,

e. W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f. Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.
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 26 października 2020 r. (data wpływu 
wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych 
w dniu 26.10.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wir-
ku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Sienkiewicza 10A/3, godz. 10.00 – ul. Orzegowska 
32/7, godz. 11.00 – ul. Janty 15/6.

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której 

odbędzie się licytacja danego mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli 
założoną maseczką i rękawiczkami.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. 
pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez 
podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg dwustopniowy na wykonanie w swoich 
zasobach robót remontowo-budowlanych w 2021 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert 
wstępnych (I etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje robót:

OGÓLNOBUDOWLANE1. 
MALARSKIE2. 
KOMINIARSKIE I ZDUŃSKIE3. 
DEKARSKIE4. 
STOLARSKIE5. 
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEKOL”  Z ROBOTAMI 6. 
TOWARZYSZĄCYMI
CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW7. 
ŚLUSARSKIE8. 
DROGOWE 9. 
URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ 10. 
WYKONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW, MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ PLACYKÓW 11. 
GOSPODARCZYCH
ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM12. 
ELEKTRYCZNE 13. 
KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH ŁĄCZNIE Z USUWANIEM STWIERDZONYCH 14. 
PRZECIEKÓW
REMONTY INSTALACJI WODNEJ, C.O., GAZOWEJ, KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I 15. 
ZEWNĘTRZNEJ
USUWANIE AWARII KANALIZACYJNYCH Z MONITORINGIEM16. 
DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I USUWANIE GNIAZD OWADÓW17. 

Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„PRZETARG DWUSTOPNIOWY – OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 18.11.2020 r. 
do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.11.2020 r. o godz.9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów” obowiązującego w RSM oraz powinny 

być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfi kacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia”.

Formularz zawierający „Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 
8.10.2020 r. do dnia 17.11.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12. 
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:

dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,• 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania  faktury • 
VAT,
odebrać SIWZ w pokoju nr 310. • 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax-em lub e-mail-em zamówienie, 
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 123,00 PLN z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: pani Blanka Mieloch, w siedzibie Spół-

dzielni pokój 310, telefon 32 248-24-11 (wewnętrzny 306), w godzinach od 7.00 do 10.00 od ponie-
działku do piątku. 

Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i Internecie w termi-
nie do 31 grudnia 2020 r.

Oferenci zakwalifi kowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do składania ofert 
ostatecznych na wybrane zakresy robót.

RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat 
treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości 
bez podania przyczyn. 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta, wykazów dotyczących odda-
nia w:

użyczenie  lokali użytkowych przy ul. Gwa-• 
reckiej 2,
najem garaży położonych przy ul. J. Słowac-• 
kiego-A. Kempnego,
części nieruchomości gruntowych z prze-• 
znaczeniem pod istniejące garaże przy 
ul. Powstańców-Wolności i ogródków re-
kreacyjnych przy ul. Wawrzyna Kałusa, 

które przydzielone zostaną w trybie bezprze-
targowym na podstawie umów użyczenia, 
najmu lub dzierżawy zawartych na czas nie-
oznaczony lub oznaczony do 3 lat.
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, 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.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 
605-109-517.

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

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

 POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 
797-299-422.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
gotówka, tel. 730-770-900. 

 Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, II p., 
M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – Słowiań-
ska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty na www.lo-
kator.nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

 PRACA

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie 
Śląskiej zatrudni pracowników budowla-
nych, tel. 601-504-030 w godz. 8-15.30.

 Adecco Poland (agencja zatrudnienia nr 
364) szuka Szwaczki do szycia pościeli. 2 zmia-
ny pn-pt. Tel. 723-193-114.

 Zatrudnimy ślusarzy i pracowników nie-
wykwalifi kowanych na pełen etat lub ½ etatu. 
Praca na terenie Rudy Śląskiej. Kontakt telefo-
niczny: 697-881-111, 500-022-888.

 Pomoc kuchenną przyjmiemy do restau-
racji. Tel. 600-410-944.

 Pomoc kuchenna, wymagane doświad-
czenie, książeczka sanepid, Ruda Wirek, tel. 
695-422-362.

 Transcornelia Sp. z o.o (Mikołów) zatrud-
ni do serwisu samochodów ciężarowych: 
Mechanika, Elektromechanika. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, ciekawa praca. Tel. +48 695-
010-800.

 Transcornelia Sp. z o.o. (Mikołów) 
zatrudni kierowców z kategorią C+E. Wykony-
wanie transportów na terenie UE głównie 
Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie, interesu-
jący system motywacyjny. Tel. +48 609-009-
899.

RÓŻNE
 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 

obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 
603-280-675.

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

Za wyrazy współczucia i słowa otuchy, 
za modlitwę oraz uczestnictwo 

w mszy pogrzebowej i ostatniej drodze mojej 

MAMY 

składam serdeczne podziękowania 
władzom samorządowym, radnym 

oraz delegacjom placówek oświatowych.

Kazimierz Myszur z rodziną

Państwu 
Dorocie i Joachimowi Frank

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach

po śmierci

MATKI
przekazują

Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z MPGM TBS Sp. z o.o.

Panu Kazimierzowi MYSZUROWI
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Ruda Śląska 

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci 

MATKI 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 7.10.2020 r. do dnia 

28.10.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, oznaczonej numerem 

geodezyjnym 5097/318 o powierzchni 1118 m2, obręb Bielszowice, zapisanej 
na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006656/3, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MN2). Przedmiotowa 

działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część 
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki 
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,

– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,

– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: MN2, MM2, KDW). Cena wywoławcza (nett o) 

do przetargu wynosi 176.000,00 zł.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

USŁUGI DENTYSTYCZNE

USŁUGI WYKONYWANE 
SĄ W RAMACH NFZ!!!
USŁUGI WYKONYWANE 

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju 4, Ruda Śląska 41-709, tel. 32 248-74-59

GABINET STOMATOLOGICZNY:
GODZINY OTWARCIA:

wtorek: 12.00-17.00, środa: 12.00-17.00, czwartek: 12.00-17.00
piątek: 8.00-13.00, sobota: 8.00-12.00

ZAKRES USŁUG:
PROTEZY: CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE,• 
LECZENIE PRÓCHNICY,• 
USUWANIE ZĘBÓW + ZNIECZULENIE,• 
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO,• 
LECZENIE KANAŁOWE• 

Dzieci od lat 10 

oraz dorośli
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