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Podwórka wypiękniały 
i czekają na mieszkańców
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Od środy utrudnienia 
na połączeniu ul. Nowy 

Świat i Halembskiej

Więcej str. 3
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Praca na Neonatologii 
to jej pasja. Poznaj 

Martę Heleniak!

Więcej na str. 4
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Podwórka zapraszają mieszkańców
„Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną – etap 1” to program, w ramach którego w naszym 
mieście przez trzy ostatnie lata na nowo zagospodarowano 11 przestrzeni pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Główne założenia tego projektu były 
takie, żeby przywrócić drugie życie miejscom często zdegradowanym, a równocześnie aktywizować mieszkańców – począwszy od konsultacji, przez 
wspólne nasadzenia zieleni aż po etap dbania o nowo powstałe miejsca. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców są wyróżnikiem 
rudzkiego programu renowacji podwórek. Niestety z tym ostatnim bywa różnie. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS Sp. z o.o. apeluje do mieszkańców i zachęca do większego zainteresowania, jeżeli chodzi o dbałość o zieleń i atrakcje przy ich budynkach.

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 

Tak po rewitalizacji wygląda podwórko 
przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22.

Zrewitalizowane podwórka znajdują się 
przy: ul. Niedurnego 28; ul. Krasińskiego 

20, 22, 22A; ul. Hlonda/Bytomskiej/
Grunwaldzkiej; ul. Jana III Sobieskiego; 

ul. Sienkiewicza 11, 13; ul. Strażackiej 12/
Kałusa 18-28; ul. Matejki 2-12; 

ul. Matejki 7-9/Górniczej/Wesołej; 
ul. Dąbrowskiego 7-9-11; ul. Tuwima/

Sienkiewicza/Odrodzenia.

Pierwsze kroki w zakresie rewitalizacji podwórek 
zostały podjęte w 2014 roku, kiedy to odbył się cykl 
warsztatów w terenie z mieszkańcami. Mogli oni 
wskazać na to, co warto zmienić w pobliżu miejsca ich 
zamieszkania oraz jakie są najważniejsze problemy 
w zakresie tzw. przestrzeni wspólnej. Zgłoszono m.in. 
brak odwodnienia oraz infrastruktury parkingowej, 
brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elemen-
tów małej architektury i infrastruktury dla dzieci. Na-
stępnie opracowany został kompleksowy program re-
nowacji podwórek. Władze Rudy Śląskiej pozyskały 
na ten cel 4 mln zł ze środków unijnych. Natomiast 
całkowita wartość projektu to ponad 7,4 mln zł. Dzięki 
temu udało się na nowo zagospodarować przestrzenie 
pomiędzy budynkami o łącznej powierzchni 3,6 ha.

Unikatowość tego projektu polega nie tylko na tym, 
że mieszkańcy już siedem lat temu mogli zabrać głos 
na etapie projektowania podwórek. Bowiem również 
teraz, gdy wszystkie 11 podwórek zostało oddanych 
do użytku, nadal liczy się ich zdanie. W społeczny 
aspekt zadania włączyła się też Rudzka Agencja Roz-
woju „Inwestor” poprzez projekt „Ruda Śląska stawia 
na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno-za-
wodowa społeczności lokalnych – etap 1”. – Od po-
czątku trwania obydwu tych projektów staramy się 
angażować mieszkańców do działania, bo właśnie po 
to podwórka zostały utworzone – aby społeczeństwo 
dbało o wspólną przestrzeń. Niestety obserwujemy, że 
jedynie nieliczne osoby są zainteresowane tym, by za-
angażować się w dodatkowe działania. Oczywiście 
prowadzimy pełne utrzymanie zrewitalizowanych po-
dwórek – m.in. naprawę urządzeń, usługi sprzątające, 
czy podlewanie. To nasze zadania w ramach tzw. trwa-
łości projektu – wyjaśnia Jerzy Krótki, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Na szczęście znalazły się nieliczne osoby, które 
chętnie włączają się w zadbanie o swoje otoczenie. 
– Przykładem tego jest budynek przy ul. Matejki 2-12, 
gdzie do działania przystąpił mieszkaniec jednej 
z klatek, a w ślad za nim lokatorzy kolejnych zgłasza-
ją na przykład potrzeby w zakresie doposażenia ich 
przestrzeni. O swoje podwórka dbają także miesz-
kańcy na przykład ulicy Jana III Sobieskiego, Pod-
górze 5-15 i Niedurnego 28. Chętnie z nich korzysta-
ją i pilnują, aby nie dochodziło do dewastacji 
– mówi Zofi a Skowrońska, dyrektor Biura Eksplo-
atacji i Zieleni MPGM TBS Sp. z o.o.

Na podwórkach dochodzi czasami do kradzieży naj-
częściej sadzonek kwiatów i krzewów, co miało miej-
sca na przykład przy ul. Tuwima/Sienkiewicza/Odro-
dzenia. – Skala problemu jest niestety większa, bo na 
zieleń wyprowadzane są pieski, które załatwiają tam 
swoje potrzeby, przez co roślinność obumiera, co prze-
kłada się na wygląd naszych skwerów. Apelujemy rów-
nież do mieszkańców, aby zwracali uwagę na to, gdy 
dochodzi do aktów dewastacji (np. uszkodzeń ogro-
dzeń) i informowali o tym odpowiednie służby lub bez-
pośrednio nas – podkreśla Zofi a Skowrońska. – Przede 
wszystkim przypominamy – te miejsca mają służyć do 
spędzania wolnego czasu, integracji społecznej i ko-
rzystania z dobrodziejstw zrewitalizowanych podwó-

rek. Chodzi o odpoczynek, czy zabawę na placach za-
baw – z czego korzysta zresztą wiele osób. Ponadto 
w niektórych lokalizacjach posadzono zioła, by miesz-
kańcy mogli je zrywać i wykorzystać do własnego użyt-
ku, a korzysta z tego niewiele osób – dodaje.

Osoby, które chcą się bardziej zaangażować 
w utrzymanie zrewitalizowanych podwórek, mogą 
zgłosić taką chęć do Biura Eksploatacji MPGM TBS 
Sp. z o.o. lub odpowiedniego dla danej lokalizacji 
Rejonu Eksploatacji Budynków. – Oczywiście miesz-
kańcy nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów. Wy-
starczy, że skontaktują się z nami, a my dostarczymy 
m.in. sadzonki, czy drobne narzędzia ogrodnicze. 
W obrębie niektórych podwórek zlokalizowano punk-
ty poboru wody do podlewania roślin, z których moż-
na korzystać po uzgodnieniu z administracją – zachę-
ca Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM 
TBS Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że pierwsze podwórko ujęte 
w rudzkim programie zrewitalizowane zostało 
w 2018 roku. Była to przestrzeń w Wirku – u zbiegu 
ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia. Natomiast 
w październiku ubiegłego roku zakończyła się rewi-
talizacja trzech ostatnich  inwestycji – przy ul. Ma-
tejki 2-12, przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej 
oraz przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13A. Rewitaliza-
cja podwórek i ich utrzymanie podlega kontroli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
który nadzoruje wykonanie inwestycji realizowa-
nych z udziałem dofi nansowania ze środków unij-
nych w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
– Mamy więc nadzieję, że razem ze społecznością 
lokalną uda nam się utrzymać dotychczasowy stan-
dard zrewitalizowanych podwórek – podsumowuje 
Jerzy Krótki, prezes MPGM TBS Sp. z o.o.

Skwer przy ul. Tuwima/Sienkiewicza/Odrodzenia cieszy oko po pierwsze widokiem kwiatów, 
a po drugie rozbudowanym placem zabaw, z którego mogą korzystać najmłodsi.

Zrewitalizowana przestrzeń przy ul. Dąbrowskiego 7-9-11 to jeden z przykładów 
jak ze zdegradowanego terenu można stworzyć atrakcyjne miejsce spotkań mieszkańców.

Na podwórku przy ul. Grunwaldzkiej rozkwita 
roślinność i przyciąga mieszkańców 

do wspólnego spędzania czasu.
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REKLAMA

SPIS POWSZECHNY

Spisz się! Termin mija  
z końcem września

Ogółem do pracy w Rudzie Śląskiej 
zostało zaangażowanych 43 rachmi-
strzów. Żeby usprawnić ich pracę, 
w Urzędzie Miasta uruchomione zosta-
ły trzy stanowiska, gdzie odbywają się 
ich dyżury. Znajdują się one w gmachu 
głównym, przy Placu Jana Pawła II 6 
(obok Biura Obsługi Mieszkańców) 
oraz w budynku „B” przy ul. Niedur-
nego 46 (na parterze i na III piętrze). 
Dyżury prowadzone są w godzinach 
pracy urzędu. W dalszym ciągu w sie-
dzibie „B” (III piętro, pokój 304) 
funkcjonuje także stanowisko do sa-
modzielnego spisania się.

Dodatkowe informacje na temat 
spisu powszechnego można uzyskać 
pod numerami telefonu Urzędu Miasta 
Ruda Śląska: 32 244-90-18, 32 244-
90-27.

Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań, organizowany pod 
hasłem „Policzmy się dla Polski!”, 
trwa do 30 września 2021 roku. 
Udział w nim jest obowiązkowy dla 
każdego mieszkańca kraju, a odmowa 
podania informacji podlega karze 
grzywny. Podstawową metodą pro-
wadzenia spisu jest samospis interne-
towy. Metodami uzupełniającymi są 
spis telefoniczny i spis przy pomocy 
rachmistrza.

Zgodnie z zapisami Ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie można odmó-
wić przekazania danych rachmistrzo-
wi kontaktującemu się z osobami fi-

zycznymi objętymi ewidencją. Udział 
w wywiadzie prowadzonym przez 
rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz posiada identy-
fikator zawierający:

imię i nazwisko rachmistrza wraz • 
ze zdjęciem,
numer identyfikatora oraz holo-• 
gram,
nazwę i logo wojewódzkiego biu-• 
ra spisowego,
podpis osoby upoważnionej do • 
wystawienia identyfikatora,
okres, na jaki identyfikator został • 
wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość 
rachmistrza można sprawdzić poprzez 
kontakt z Gminnym Biurem Spiso-
wym pod numerem telefonu 32 244-
90-18 lub 32 244-90-27. Można rów-
nież zadzwonić na infolinię spisową 
(tel. 22 279-99-99) lub sprawdzić po-
przez specjalnie przygotowaną aplika-
cję dostępną na stronie internetowej 
spisu (https://rachmistrz.stat.gov.pl/).

Spis realizowany jest cyklicznie co 
10 lat przez Główny Urząd Statystycz-
ny. Jego celem jest poznanie sytuacji 
demograficznej i mieszkaniowej na 
poziomie kraju, województw, powia-
tów oraz gmin. Na podstawie danych 
uzyskiwanych drogą spisu tworzone 
są analizy zmian zachodzących w pro-
cesach demograficzno-społecznych 
oraz prognozy dotyczące rozwoju kra-
ju w perspektywie najbliższych lat.

BP

53 procent mieszkańców Rudy Śląskiej wzięło już udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. To 
więcej niż średnia wojewódzka, która na 5 sierpnia wynosiła 
nieco ponad 50 proc. Najchętniej spisu dokonują mieszkańcy 
Rudy (ul. Norwida i Nałkowskiej), Goduli (osiedle Powstań-
ców Śląskich) i Bykowiny (ulice Karskiego, Sławika i Polocz-
ka). Tam spisanych jest ponad 60 proc. ludności, zaś najsła-
biej proces ten przebiega wśród mieszkańców Wirku, gdzie 
spisało się jedynie 30 proc. uprawnionych osób.

REMONTY

Ruch wahadłowy na skrzyżowaniu  
ul. Nowy Świat i Halembskiej

Przypomnijmy, że ulice Nowy 
Świat i Halembska położone są 
w dzielnicy Halemba, a inwestycja 
dotyczy miejsca, gdzie obie drogi 
przeplatają się na odcinku ok. 170 me-
trów (formalnie jest to część ul. No-
wy Świat). Miejsce to położone jest 
w pobliżu autostrady A4, z którą 
ul. Nowy Świat łączy się przez 
ul. 1 Maja. Na tym właśnie odcinku 
od 18 sierpnia wprowadzony zostanie 
ruch wahadłowy, sterowany sygnali-
zacją świetlną. W celu uniknięcia 
korków zalecany jest objazd ulicami 
1 Maja i Bielszowicką.

W rejonie, który zostanie przebudo-
wany, brak jest obecnie chodników, 
a oświetlenie zapewniają oprawy so-
dowe na słupach betonowych. Przy 
wschodnim rozgałęzieniu drogę prze-
cina linia kolejowa. – Inwestycja jest 
kompleksowa. Oprócz wymiany na-
wierzchni obejmuje również budowę 
ciągu pieszo-rowerowego od strony 
południowej, ścieżki rowerowej od 
strony północnej oraz ścieżki i chodni-
ka na zmianę z ciągiem pieszo-rowero-
wym po jednej stronie ul. Halembskiej 
w kierunku autostrady – wylicza pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Od środy, 18 sierpnia na połączeniu ulic Nowy Świat i Halembskiej zostanie wprowadzony 
ruch wahadłowy, związany z rozpoczynającą się kompleksową przebudową tego odcinka. 
Inwestycja jest warta prawie 2,1 mln zł i powinna zakończyć się wiosną 2022 roku.

Przebudowa poprawi też bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów 
dzięki trzem przejściom z przejazdami 
rowerowymi, które zostaną wytyczo-
ne w rejonie wschodniego rozwidle-
nia. Natomiast oświetlenie zostanie 
zastąpione ledowym na słupach alu-
miniowych. Zaprojektowano także 
miejsce obsługi rowerzystów. W za-
kres inwestycji wchodzi też budowa 
i przebudowa odwodnienia.

Na zadanie przyznane zostało dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w kwocie ponad 
1,2 mln zł. WG

EKOLOGIA

Sprawdź jakość powietrza  
w swojej dzielnicy

– Po przerwie związanej ze zmianą 
operatora znów działa nasz system mo-
nitoringu jakości powietrza. Lokaliza-
cja czujników się nie zmieniła, nowe 
laserowe urządzenia pomiarowe prze-
kazują dane o pyle zawieszonym PM 10 

i PM 2,5 z wyznaczonych wcześniej 
15 miejsc w mieście – poinformowała 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic. 
– Wyniki pomiarów można śledzić na 
bieżąco w internecie. W dłuższej per-
spektywie monitoring pomoże też 

W Rudzie Śląskiej ponownie działa system monitoringu jakości powietrza. Jego nowym ope-
ratorem jest firma Atmoterm S.A. Zamontowane w 15 lokalizacjach laserowe urządzenia 
pomiarowe przekazują dane o pyle zawieszonym PM 10 i PM 2,5.

sprawdzić, jak na jakość powietrza  
w Rudzie Śląskiej wpływa realizacja 
„śląskiej uchwały antysmogowej” – do-
dała.

Wyniki pomiarów dostępne są na 
platformie internetowej Ekostrateg. JO

LokaLizacje czujników to:

Bielszowice – ul. Kokota | Bykowina – ul. 11 Listopada | Bykowina – ul. Barbary
Chebzie – ul. Węglowa | Czarny Las – ul. Czarnoleśna

Godula – ul. Lipa | Halemba – ul. Młyńska | Halemba – ul. Kaczmarka
Kochłowice – ul. Wyzwolenia | Nowy Bytom – pl. Jana Pawła II

Orzegów – ul. Puszkina | Orzegów – ul. Bytomska
Ruda – ul. Janasa 

Wirek – ul. 1 Maja | Wirek - ul. Główna
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LUDZIE�Z�PASJĄ

Dla niej to nie praca, lecz drugi domMarta Heleniak pracuje jako 
położna�od�około� 
20�lat,�a�z�rudzkim�Szpitalem�
Miejskim�związana�jest�
od�prawie�dziewięciu.�
Swoją�pracę�traktuje�jak�
pasję�–�nie�bez�przyczyny�
dojeżdża�do�niej�prawie�
100�km.�W�wywiadzie�
z�nami�odpowiada�o�tym,�
jak�wygląda�codzienność�
w�miejscu,�gdzie�rodzą�się�
najmniejsze�i�najmłodsze�
dzieci�w�Polsce,�czyli�na�
Oddziale�Neonatologicznym�
Szpitala�Miejskiego�
w�Rudzie�Śląskiej.

– Kiedy zrozumiała Pani i poczu-
ła, że praca na Neonatologii jest Pa-
ni miejscem?

– Na samym początku swojej drogi 
zawodowej byłam pewna, że Oddział 
Neonatologiczny to ostatnie miejsce, 
gdzie chcę i mogłabym pracować. 
Wiedziałam, że mając wybór, zdecy-
duję się na salę porodową. Uwielbia-
łam towarzyszyć rodzącym i przyjmo-
wać na świat nowe życie. Los jednak 
chciał inaczej. Wkrótce po zakończe-
niu nauki rozpoczęłam pracę na Od-
dziale Intensywnej Terapii Dzieci 

Marta Heleniak od prawie dziewięciu lat pracuje 
na Oddziale Neonatologicznym rudzkiego szpitala.
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Najmłodsze dziecko w rudzkim Szpitalu Miejskim urodziło się  
w 22. tygodniu ciąży (plus jeden dzień), a najmniejsze ważyło 420 g.

w Opolu. Przeżyłam tam zderzenie 
z rzeczywistością. Maleńki pacjent 
z mnóstwem przewodów, zaintubowa-
ny, wentylowany mechanicznie. Pom-
py infuzyjne z lekami, które utrzymy-
wały go przy życiu. Tak naprawdę, 
mimo kolejnych miesięcy pracy, do-
piero gdy stałam się częścią zespołu 
wyjazdowego, zaczęłam czuć się w tej 
pracy w miarę swobodnie. Przez ko-
lejnych osiem lat pracy nauczyłam się 
podstaw przydatnych do dziś. Jednak 
dopiero w szpitalu na Goduli poczu-
łam, że to miejsce, gdzie przyjeżdżam 
z przyjemnością i razem z całym ze-
społem wykonujemy naprawdę wyjąt-
kową pracę.  

– Co sprawiło, że związała się Pa-
ni właśnie z tym szpitalem?

– W zawodzie pracuję około 20 lat. 
Po ośmiu latach pracy na OITD 

w związku z ustawą, jaka miała zacząć 
wkrótce obowiązywać, położne miały 
dwa wyjścia. Mogły zmienić zawód, 
gdyż jako pielęgniarki mogły pozostać 
na oddziale lub zmienić pracę. Pracu-
jąc w Opolu, miałam możliwość po-
znania profesora Janusza Świetliń-
skiego, który zaproponował mi współ-
pracę i tak zaczęła się moja trwająca 
już niemal dziewięć lat przygoda.

– Dojeżdża Pani ok. 100 km do 
miejsca pracy. Co tak przyciągają-
cego jest w tym zawodzie, że nie wy-
obraża sobie Pani pracy w innym 
szpitalu niż w Rudzie Śląskiej?

– Na szczęście nie muszę dojeżdżać 
codziennie. Praca na kontrakcie pozwa-
la na dogodny układ dyżurów i obec-
ność na oddziale 10-12 razy każdego 
miesiąca. Pracowałam w różnych miej-
scach. Nigdzie nie spotkałam się z taki-
mi relacjami w pracy. Zarówno szef, 
jak i reszta lekarzy podkreśla, jak waż-
na jest praca każdej z nas. Wszyscy 
tworzymy wyjątkową drużynę i gramy 
do jednej bramki. Każdy z nas ma swo-
je role i bez któregokolwiek z ogniw 
nie byłoby, tak jak jest. Co jest nie-
zmiernie ważne i stanowi o jakości  
i wyjątkowości oddziału? Szanujemy 
rytm dobowy dzieci. Wiemy, że 
w przypadku przedwcześnie urodzo-
nych lepsze jest wrogiem dobrego. 

Nasi pacjenci mają komfort termiczny 
i oddechowy. Niezwykle przestrzega-
my zasad aseptyki, mając świado-
mość, że każda infekcja dla naszego 
pacjenta może być zabójcza. Umożli-
wiamy nieograniczony kontakt z ma-
mą i zapewniamy karmienie mlekiem 
mamy lub kobiecym z Banku Mleka 
Kobiecego. Te małe rzeczy składają 
się na sukces. Cały czas jako zespół 
szkolimy się, rozwijamy, uczymy 
z korzyścią dla nas samych i naszych 
podopiecznych. Pielęgniarki i położne 
wraz z lekarzami opiekują się pacjen-
tami – ufamy sobie. Koleżanki z pionu 
laktacyjnego są mistrzyniami świata 
w „rozkręcaniu” i utrzymaniu laktacji 
u mam naszych bohaterek i bohaterów. 
Dzięki nim nasze dzieci – co jest nie-
zwykle ważne  – mogą być karmione 
mlekiem mamy lub mlekiem z Banku 

Mleka Kobiecego tuż po porodzie,  
a każda kropla jest na wagę złota. Ewa 
dokładnie myje każdy inkubator. Se-
kretarki pilnują porządku w dokumen-
tacji, Kasia dba o sprzęt, a Ola, Ela 
i Sandra o to, aby na oddziale był za-
wsze porządek. To niezwykłe miejsce, 
ponieważ dzięki temu, że mamy na-
szych maluchów mogą z nimi przeby-
wać jak najwięcej czasu, bardzo się 
z nimi zżywamy, a one z nami. Nie są 
tu panią „Kowalską” a panią Anią. 
Staramy się, aby ten niezwykle trudny 
i stresujący czas w ich życiu przeszły 
możliwie jak najmniej traumatycznie. 
Jeśli to tylko możliwe, już na oddziale 
patologii ciąży panie otrzymują nasz 
oddziałowy informator. Dzięki temu 
wstępnie czysto teoretycznie oswajają 
się z przebywaniem na naszym od-
dziale. Zaraz jak tylko jest to możliwe, 
przychodzą zobaczyć się z dzieckiem. 
Jeśli tylko jego stan na to pozwala, 
mogą je przytulić. Niemal zawsze do-
tknąć. Zachęcamy do jak najczęstsze-
go kontaktu. Tłumaczymy, jak ważny 
jest on zarówno dla mamy, jak i taty 
oraz samego maluszka. Omawiamy 
rolę mleka kobiecego i zachęcamy do 
stymulacji laktacji. Dużo rozmawia-
my, cierpliwie odpowiadając na pyta-
nia. Małe rzeczy, jakie wprowadzili-
śmy na oddziale, z powodzeniem od 
lat funkcjonują, dając mnóstwo rado-
ści rodzicom pacjentów. Wprowadzi-
liśmy serię 13 dyplomów, jeżeli cho-
dzi o kamienie milowe w rozwoju 
dziecka. Zaprojektowane i wydruko-
wane przez ludzi dobrego serca dają 
rodzicom ogrom radości. Pierwsze 
kangurowanie, kąpiel, czy przystawie-
nie do piersi to coś godnego nagrody. 
Z kolei akcja „Ośmiorniczki dla Wcze-
śniaków” pozwala nie tylko czuć się 
potrzebnymi mamie lub tacie, którzy 
przytulając uroczego głowonoga, ko-
lonizują go swoimi fizjologicznymi 
bakteriami. Dziecko mając w zasięgu 
dłoni macki do złudzenia przypomina-
jące pępowinę, nie wyrywa tak często 
zgłębnika dożołądkowego, a zapach 
rodziców sprawia, że jest spokojniej-
sze. Maluszki spędzają u nas długie 
tygodnie, miesiące. Dzięki naszej gru-
pie wsparcia na Facebooku mamy sta-
ły kontakt z rodzicami nawet po za-
kończeniu hospitalizacji. Naszymi co-
rocznymi tradycjami stały się Wigilia 
Wcześniaka lub Dzień Wcześniaka, 
gdzie w naprawdę pokaźnym gronie 
możemy się spotkać i porozmawiać. 
Ponadto prowadzone przez nas konto 
na Instagramie GodulaLittleHeroes 
pozwala pokazać szerszemu gronu, 
jak wygląda nasze życie na oddziale. 
Niezwykłe historie podopiecznych 
przeplatamy nowinkami z pracy. Ca-
łość  działań sprawia, że dla rodziców 
to nie tylko szpital, gdzie uratowano 
ich dziecko, a dla nas nie tylko praca.  

– Opiekujecie się najmniejszymi 
i najmłodszymi dziećmi, jakie mają 
szansę przeżyć. Z jednej strony każ-
dy sukces daje satysfakcję, ale nie 
zawsze wszystko idzie po myśli per-
sonelu… Jak radzicie sobie z tego 
typu sytuacjami?

– Najtrudniejsze zawsze są niepo-
wodzenia i pożegnania, gdy mimo naj-
szczerszych chęci i szeregu działań, 
nie udaje się. Mimo stażu pracy, za-
wsze pęka mi serce i nie potrafię po-
wstrzymać łez, gdy podaję rodzicom 
maluszka, by ostatni raz ją/go poże-
gnali... Jestem ogromnie wdzięczna 
Natalii, która od lat dba o to, aby na-
wet najmniejsze dziecko po śmierci 
mogło być ubrane i zawinięte w tęczo-
wy kocyk. Niezależnie od wagi, to 
człowiek i dbamy o jej/jego godność 
do końca. Radości jest oczywiście 
wiele, każdego dnia. Od pierwszej 
wspólnej kawy. Przyjęcia, gdzie dzię-
ki współpracy z zespołem położników 
i koleżankami z sali porodowej może-
my optymalnie zaopatrzyć każdego 
nawet najmniejszego noworodka. 
Uśmiech, jeszcze przez łzy, świeżo 
upieczonych rodziców. Codzienne 
małe sukcesy Nikodema, Hani, Leo 
czy Paulinki. Świadomość, że jeste-
śmy wsparciem, codziennie dla siebie, 
pacjentów i ich rodziców. Każdy z nas 
robi wszystko, żeby dziecko, które 
urodziło się zbyt wcześnie, opuściło 
oddział w dobrej kondycji. Robimy 
wszystko, aby, gdy nadejdzie czas 
i właściwy tydzień, było gotowe na 
życie poza murami szpitala. Doskona-
le zdajemy sobie sprawę, iż nie zawsze 
będą to w 100 procentach sprawne 
dzieci, jednak często nasze obawy są 
niepotrzebne. Większość maluchów 
nie odbiega niczym od rówieśników. 
Nieliczne potrzebują roku, maksymal-
nie dwóch, żeby ich dogonić. Niektóre 
potrzebują rehabilitacji i specjalistycz-
nego leczenia. Ich rodzice, mimo trud-
ności, cieszą się, że po wielu bitwach 
udało im się wygrać życie. Podczas 

pobytu na oddziale nawiązują się 
wspaniałe wieloletnie przyjaźnie, a ro-
dziny są dla siebie wsparciem.

– Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że zawężone są możliwości, je-
żeli chodzi o odwiedziny w szpitalu. 
Tymczasem niektóre maluszki prze-
bywają u Was nawet kilka miesięcy. 
W jaki sposób w tym trudnym cza-
sie rodzice mogą się spotkać ze swo-
im dzieckiem?

– Podczas pandemii poza standar-
dowymi środkami ochrony staramy 
się zmienić nasze postępowanie tak, 
aby mimo trudności umożliwić dzie-
ciom kontakt z rodzicami. Początko-
wo wprowadziliśmy grafik kanguro-
wania, tak aby na sali były jednocze-
śnie obecne maksymalnie dwie mamy. 
Tak jak przed pandemią, każda mama 
przebywająca po porodzie w szpitalu, 
mogła codziennie przytulić maluszka. 
Mamy, które zdecydowały się opuścić 
oddział oraz ojcowie dzieci mogli 
przyjść kangurować i uczestniczyć 
w pielęgnacji tydzień po zaszczepie-
niu już pierwszą dawką szczepionki 
na COVID-19. Obecnie dodatkowo 
niezaszczepieni rodzice mogą wyko-
nać wymaz i z ujemnym wynikiem 
mają możliwość odwiedzić swój 
skarb. Mimo obostrzeń i kilku utrud-
nień myślę, że jako jeden z nielicznych 
szpitali w Polsce pozwoliliśmy na 
utrzymanie bliskiego kontaktu pacjen-
tów i rodziców, co wszystkim wyszło 
na dobre.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

REKLAMA



Ruda Śląska – koPALnia możliwości

5www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 18.08.2021

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

W spektaklu wystawionym na Kaufh ausie nie brakowało elementów akrobatyki.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

„Różowisko, czyli śląskie kwiotki” to plenerowe widowisko po śląsku, które 
wystawione zostało w czwartek (12.08) w ramach programu aktywności lo-
kalnej, będącego częścią projektu „Ruda Śląska – koPALnia możliwości”. Na 
osiedlu Kaufh aus można było zobaczyć spektakl zawierający elementy tańca 
i akrobatyki oraz zagrany przy muzyce na żywo.

Przedstawienie zaprezentowali artyści z Centrum 
Sztuki i Rekreacji MOVYTZA w Rybniku. Spektakl 
został wystawiony w plenerze i opowiadał dynamicz-
nie rozgrywającą się historię pomiędzy młodymi ludź-
mi, którzy zamieszkują okoliczne familoki. Dodatko-
wą atrakcją był akompaniament na żywo zagrany 
przez muzyków na gitarze basowej, saksofonie oraz 
perkusji. Kolejną atrakcją były róże, które rozdano 
wśród mieszkańców i publiczności.

Warto wspomnieć, że w ramach projektu „Ruda 
Śląska – koPALnia możliwości” realizowanych jest 
wiele działań aktywizujących lokalną społeczność, 
w tym m.in. cykliczne zajęcia świetlicowe z animato-
rami lokalnymi, warsztaty umiejętności społecznych 
czy wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Z każdym 
uczestnikiem projektu podpisany jest kontrakt socjalny 
i prowadzona praca socjalna, a nad powrotem do pra-
widłowego funkcjonowania rodzin dodatkowo pracują 
asystenci rodzin. W 2020 roku w ramach projektu swo-
ją działalność rozpoczęły również łaźnia i pralnia, któ-
re cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Łączna war-
tość przedsięwzięcia to ponad 2,7 mln zł. Projekt trwa 
już ponad rok. Finansowany jest przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

W skład projektu wchodzą trzy programy aktywności 
lokalnej (PAL): dla mieszkańców Nowego Bytomia 
i Chebzia, dla mieszkańców dzielnicy Ruda oraz dla osób 
borykających się z bezradnością opiekuńczo-wychowaw-
czą. Pierwszy z programów prowadzony jest na osiedlu 
Kaufhaus, a jego istotą jest animacja lokalnej społeczno-
ści i utrzymanie działalności osiedlowej świetlicy, która 
powstała 13 lat temu w ramach pierwszego projektu unij-
nego realizowanego przez MOPS. Kontynuowana jest 
tam również współpraca z ks. Tomaszem Koryciorzem, 
duszpasterzem osiedla, który od lat wspiera rozwój lokal-
nej społeczności. – Tematy spotkań są odpowiedzią na 
potrzeby uczestników. Organizowane są m.in. zajęcia ma-
nualne, warsztaty kulinarne, plastyczne czy rozgrywki 
sportowe – wymienia Krystian Morys, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 
– W ramach zajęć mieszkańcy stworzyli i pielęgnują 
ogród znajdujący się przy świetlicy, która jest również 
miejscem wielu spotkań okolicznościowych – dodaje.

OGŁOSZENIE

Dla Karola
POMAGAMY

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH 
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników do pracy na stanowiskach:

Młodszych Konserwatorów Terenów Zielonych/Konserwatorów Terenów Zielonych 
– Zakres obowiązków: 

 Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych mających na celu prawidłowe utrzymanie • 
terenów zielonych (koszenie, grabienie, wysady roślin, sprzątanie, wykonywanie 
drobnych napraw konserwatorskich),

 Obsługa narzędzi spalinowych (kosy, piły, traktor ogrodniczy),• 
 Oczekujemy: Osoby posiadającej prawo jazdy kat. „B”.• 

Młodszych Konserwatorów Ogólnobudowlanych/Konserwatorów Ogólnobudowlanych,
Elektryków, Gazowników, Instalatorów Wod.-Kan.
– Zakres obowiązków: 

 Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na zarządzanym terenie i budynkach. • 
 Oczekujemy: Osoby posiadające prawo jazdy kat. „B”, odpowiednie uprawnienia gazowe • 

lub elektryczne.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia.

Spółka otwarta jest na zatrudnianie osób 
posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej 
lub drogą e-mailową na adres mpgm@mpgm.com.pl

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fi zycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1.)

Uczestnicy projektu biorą również udział w jedno-
dniowych wyjazdach edukacyjno-integracyjnych do 
miejsc atrakcyjnych pod względem turystyczno-kra-
joznawczym na terenie województwa śląskiego, 
a także w wyjściach do teatru czy kina. Z kolei dla 
młodzieży organizowane są treningi piłki nożnej 
z wykwalifi kowanym trenerem. Z jej inicjatywy po-
wołano reprezentację osiedla i utworzono amatorską 
ligę ALF – Asfalciok Liga Fusbal,  która bierze 
udział w rozgrywkach Ligi Rudzkich Orlików 
i obecnie awansowała z drugiej ligi do pierwszej. 
– Wspólna praca i zabawa świetnie integrują miesz-
kańców oraz pokazują, że warto zadbać o rozwój 
osobisty, jak i estetykę otoczenia – podsumowuje 
dyrektor MOPS-u. – Ze względu na panujące ob-
ostrzenia związane z COVID-19 niektóre inicjatywy 
musiały zostać zawieszone, a zajęcia realizowane są 
z zachowaniem reżimu sanitarnego – dodaje.

Bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców 
terenów objętych projektem cieszy się punkt pralni-
czy, który oferuje bezpłatne usługi prania. Znajduje 
się on przy ul. Pileckiego 23/02 i jest czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Mogą 
z niego korzystać mieszkańcy pozbawieni możliwo-
ści utrzymania w czystości swojej odzieży, ręczni-
ków czy bielizny pościelowej, a także osoby bez-
domne.

Pod tym samym adresem działa także łaźnia wy-
posażona w dwa prysznice oraz środki czystości. 
Korzystający mogą tam wziąć kąpiel i zostawić swo-
je ubranie do wyprania i wysuszenia. Łaźnia jest 
czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 
8 do 15 i w piątek od 8 do 13 lub po wcześniejszym 
ustaleniu terminu. Warto dodać, że w tym roku odno-
towano już 923 kąpiele, a w 2020 roku z usługi sko-
rzystano 2 tys. razy. Z kolei w ramach punku pralni-
czego od początku roku wykonano 1340 usług prania 
i suszenia, a w całym ubiegłym roku prawie 2,4 tys.

Podobny punkt pralniczy i łaźnia od czerwca br. 
funkcjonują przy świetlicy aktywności lokalnej 
w dzielnicy Ruda przy ul. Bujoczka 12. Czynne są 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13.

Projekt „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” 
będzie realizowany do końca grudnia 2022 roku. 
 AL, JO

Już w najbliższą sobotę po raz drugi w Rudzie 
Śląskiej odbędzie się Summer Disco, czyli impre-
za muzyczna z atrakcjami, z której dochód zosta-
nie przeznaczony na rehabilitację Karola Szaniaw-
skiego. Chłopiec m.in. z powodu wcześniactwa 
boryka się z porażeniem mózgowym. 

Karol urodził się jako wcześniak w 32. tygodniu 
ciąży. W wyniku sepsy, którą przebył w szpitalu, 
doszło do wielu powikłań (wylewy do mózgu 
III stopnia, wodogłowie pokrwotoczne). Dziś bo-
ryka się z porażeniem mózgowym dziecięcym. 
Nie chodzi samodzielnie, nie mówi. Komunikuje 
się za pomocą alternatywnych metod. Na szczę-
ście turnusy rehabilitacyjne i ciężka praca powoli 
przynoszą efekty. Karol m.in. uczy się chodzenia 
o kulach. I to właśnie środki na turnus rehabilita-
cyjny dla podopiecznego Fundacji Armia Przyja-
ciół będą zbierane podczas sobotniego Summer 
Disco. – Serdecznie zapraszam wszystkich w so-
botę, 21 sierpnia do Parku im. Augustyna Kozioła 
w Rudzie od godziny 17 na Summer Disco. Za-
pewniamy udaną, pełną pozytywnych emocji i roz-
rywki imprezę, podczas której każdy znajdzie coś 
dla siebie, a przy okazji pomoże Karolkowi w zbie-
raniu środków na wyjazd na turnus rehabilitacyj-
ny. Nie może Was zabraknąć! – zachęca Arkadiusz 
Pilarz, prezes Fundacji Armia Przyjaciół.

Podczas imprezy wystąpią: Luky, Silver Dan-
ce, Beathris oraz zespół Explozja i Veegas. Po-
nadto przygotowana zostanie m.in. strefa dla 
dzieci i strefa gastronomiczna oraz prowadzony 
będzie kiermasz charytatywny. Całość potrwa do 
godz. 22. JO

KORONAWIRUS

Około 150 osób zaszczepiło się w mobilnym punk-
cie szczepień przy kościele pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Kochłowicach, który był jednym z 40 wyzna-
czonych przy parafi ach Archidiecezji Katowickiej 
w ramach niedzielnej (15.08) akcji w woj. śląskim.

Szczepienia realizowane były w budynku ochron-
ki parafi alnej, który znajduje się przy probostwie. 
Zainteresowane osoby bez wcześniejszych zapisów 
mogły podejść w godzinach od 8 do 13. Z możliwo-
ści tej skorzystało 117 mieszkańców, którzy przyję-
li 1-dawkową szczepionkę Johnson & Johnson, 
a 35 osób zaszczepiło się Pfi zerem.

Według stanu na 16 sierpnia w Rudzie Śląskiej 
w pełni zaszczepionych było 86 tys. 804 mieszkań-
ców (druga dawka), a w całym kraju ok. 18 mln osób. 
 JO

Akcja szczepień
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Niedzielna akcja prowadzona była 
w przykościelnej ochronce w Kochłowicach.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, garaży 
oraz pomieszczenia gospodarczego na terenie Miasta Ruda Śląska

Sierpień/Wrzesień 2021 r.

 Lp. Adres lokalu Pow. lokalu (m2) Wyposażenie 
w instalację

Stawka wywoł. 
(nett o/zł/m2) Wadium (zł) Termin oględzin 

lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. Niedzieli 51B/7, lokal w budynku usługowym na II piętrze 
33,50 

+ pow. wsp. użytku 

8,84

elektryczna,
wod.-kan., c.o. 8,00 1.500,00

2. Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 226/01, lokal w budynku mieszkalnym na parterze 19,75 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00

3. Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 318A/1, lokal w budynku usługowym* 143,30 elektryczna,
wod.-kan., c.o. 12,00 2.000,00

4. Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 318A/2, lokal w budynku usługowym 
w tym w jednym z pom. urządzenia dostawcy c.o. 29,29 elektryczna,

wod.-kan., c.o. 11,00 1.500,00

5. Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/6, 
lokal w budynku usługowym na piętrze 48,04 elektryczna,

wod.-kan., c.o. 11,00 1.500,00

6. Ruda Śląska-Godula, ul. K. Goduli 28/01, 
lokal w budynku mieszkalnym na parterze 50,90 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 1.000,00

7. Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Kamienna 31/01, 
lokal na parterze w budynku WMN 48,60 elektryczna,

wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00

8. Ruda Śląska-Wirek, ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/92, garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

9. Ruda Śląska-Wirek, ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/179, garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

10. Ruda Śląska-Halemba, ul. Międzyblokowa VI/2, 
garaż murowany z kanałem 15,80 brak 6,00 500,00

11. Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności X/6, garaż murowany 15,80 elektryczna 6,00 500,00

12. Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Oświęcimska IX/1, pomieszczenie gospodarcze 7,50 brak 6,67 250,00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych, garaży i pomieszczenia gospodarczego umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg 

lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/garażami/pomieszczeniem gospodarczym należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu/pomieszczenia.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 23.08.2021 r. do dnia 03.09.2021 r. (* za wyjątkiem poz. 3, która będzie dostępna do oględzin od dnia 01.09.2021 r.),  

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: 
poz. 1 do 4 oraz 8 i 9  – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
poz. 5 oraz 10 i 11    – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72
poz. 6     – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85,
poz. 7 i 12    – ul. Radoszowska 106, Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub garaży w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu 

najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej 
www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do: 
przesłania, nie później niż do dnia 6 września 2021 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:

dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaże/pomieszczenie gospodarcze w wysokości podanej w ogłoszeniu, • 
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o • 
braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: GLU/P-1b.
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1. • 
oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu (EE-17).• 
oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.• 

Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże 
oraz 
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 

do dnia 6 września 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że wpłata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garaży/pomieszczenia gospodar-
czego w dniu 08.09.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/pomieszczenie gospodarcze w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2021 r.  na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Ślą-
skiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.45 – poz. 2, godz. 9.00 – poz. 3, godz. 9.15 – poz. 4, godz. 9.30 – poz. 5, godz. 9.45 – poz. 6, godz. 10 – poz. 7, godz. 10.15 – poz. 8, 
godz. 10.30 – poz. 9, godz. 10.45 – poz. 10, godz. 11.00 – poz. 11, godz. 11.15 – poz. 12. 

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego 

i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażach/pomieszczeniu gospodarczym oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew. 745 lub 744. 
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż/pomieszczenie gospodarcze z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem tech-

nicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz 

oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33, wew. 745, 744.
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ZAWIADOMIENIE MIESZKAŃCÓW RSM
Zarząd�Rudzkiej� Spółdzielni�Mieszkaniowej� uprzejmie� zawiadamia,� że� od�

września�2021�r.�wznawia�działalność�Osiedlowych�Domów�Kultury�RSM.�Za-
praszamy�wszystkich�chętnych�do�skorzystania�z�tej�możliwości.�Zapewniamy,�
że�zajęcia�będą�odbywać�się�z�zachowaniem�obowiązującego�reżimu�sanitar-
nego�zapewniającego�bezpieczeństwo�wszystkim�uczestnikom.
Szczegółową�ofertę�zamieścimy�do�końca�sierpnia�2021�r.�na�łamach�„Wia-

domości�Rudzkich”�oraz�na�naszej�stronie�internetowej.
Podajemy�adresy�i�telefony�ww.�placówek�kulturalnych:

ODK�RSM�„JOWISZ”� Ruda�Śląska�3-Godula,�ul.�Joanny�12�•�
� tel.�32�340-11-02•�
ODK�RSM�„METEOR”�� Ruda�Śląska�9-Nowy�Bytom,�ul.�Dworaka�9 •�
� tel.�32�342-20-05
ODK�RSM�„MATECZNIK”� Ruda�Śląska�1-Ruda,�ul.�Cypriana�Norwida�26b •�
� tel.�32�248-30-20
ODK�RSM�„MUZA”�� Ruda�Śląska�6-Halemba,�ul.�Energetyków�25 •�
� tel.�32�242-66-81
ODK�RSM�„PULSAR”� Ruda�Śląska�10-Wirek,�ul.�Różyckiego�30� •�
� tel.�32�242-09-34
ODK�RSM�„COUNTRY”�� Ruda�Śląska�5-Bykowina,�ul.�Sztygarska�9� •�
� tel.�32�240-70-90
ODK�RSM�„NEPTUN”�� Ruda�Śląska�4-Orzegów,�ul.�A.�Zielinskiego�8 •�
� tel.�32�340-13-69

 Z poważaniem
 Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłasza:
II�nieograniczony�przetarg�ofertowy�na�najem�nw.�lokali�użytkowych:

Adres lokalu

Stawka 
ekspl. 

wywoł. 
zł/m2/

mc netto

Pow.
m2

Wysokość wadium  
+ koszty przetargu Uwagi

Ruda�Śl.�1�Ruda
ul. Cypriana Norwida 26

12,89

48,60 
+ 

1,15
(wc)

1.643,00�zł
+�123,00�zł

I�piętro�w�budynku�wolnostojącym� 
bez�c.o.�(pow.�lokalu�34,05�m2�+�14,55�m2 

udział�w�powierzchni�wspólnej)

Ruda�Śl.�1�Ruda
ul. Cypriana Norwida  

26-26a
12,89

48,80 
+ 

1,80
(wc)

1.672,00�zł
+�123,00�zł

I�piętro�w�budynku�wolnostojącym� 
bez�c.o.�(pow.�lokalu�35,56�m2�+�13,24�m2 

udział�w�powierzchni�wspólnej)

Ruda�Śl.�10�Wirek
ul. I. Paderewskiego 3

16,37 21,00 1.054,00�zł
+�123,00�zł parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�10�Wirek
ul. I. Paderewskiego 7

16,37 20,70 1.040,00�zł
+�123,00�zł parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�5�Bykowina
ul. Szybowa 4

16,37 23,00 1.263,00�zł
+�123,00�zł

parter�w�budynku�mieszkalnym�z�c.o.�
i cwu.

c.o.�–�centralne�ogrzewanie
cuw�–�ciepła�użytkowa�woda

I�nieograniczony�przetarg�ofertowy�na�najem�nw.�boksu�handlowego:

Ruda�Śl.�3�Godula 
ul. Joanny 14 BOKS nr 4 II

42,24 12,60 1.571,00�zł 
+�123,00�zł parter�w�budynku�wolnostojącym�z�c.o.

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawek�eksploatacyjnych�na�podane�wyżej�lokale�i�boks.
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent� przystępujący� do� przetargu� powinien� dokonać� oględzin� lokalu/boksu,� które� wyznacza� się� na� dzień 

6.09.2021 r.�po�ustaleniu�godziny�oględzin�w�administracji�oraz�zapoznać�się�ze�wzorem�umowy�najmu�i�regula-
minem�przeprowadzania�przetargów.�

2. Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�Wynajmującego�PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�nr�43�1020�2401�
0000�0302�0039�3751,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�do�oferty.�Wadium�stanowi�wysokość�2-miesięcznej�opłaty�
czynszowej.

3. Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpłaty�na�poczet�kosztów�przetargu�na�ww.�konto�w�kwocie�
100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru 
faktury VAT.

4. Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�przetargu�nie�podlega�zwrotowi.

5. Oferent�powinien�złożyć�w�Sekretariacie�Spółdzielni�pokój�213�pisemną�ofertę�na�druku�dostępnym�w�Dziale�
Członkowsko-Lokalowym�lub�na�stronie�internetowej,�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem:�„najem lokalu użytko-
wego/boksu  przy ul. ..................... o pow. m2 ........................ w�terminie�do�dnia�10.09.2021 r. do godz. 9.00.

6. Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�w�budynku�Dyrekcji�przy�ul.�Magazynowej�12�w�Rudzie�Śl.�w dniu�10.09.2021�r.�
o godz.�10.00�przy�udziale�oferentów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa,�
a�o�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.

7. O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna.

8. Oferta�winna�zawierać:
a)� szczegółowe�określenie�oferenta,
b)� propozycję�stawki�eksploatacyjnej�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności.

9. Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane,�zostanie�zwrócone�do�7�dni�od�rozstrzygnięcia�przetargu�
i�zatwierdzenia�jego�wyników�przez�Zarząd.

10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�zaliczone�na�poczet�kaucji�za�ww.�lokal/boks.

11. Przed�przejęciem�lokalu,�boksu�Najemca�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wysokości�trzymiesięcznego�
czynszu.

12. Wadium�przepada�na�rzecz�RSM�jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�uchyli�się�od�zawarcia�umowy�
w�terminie�wyznaczonym�przez�Spółdzielnię�w�powiadomieniu�o�wygranym�przetargu.

14. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.

14. Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118, telefon 32 248-24-11 wew. 311.
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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

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

NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713

Ogłasza�przetarg�pisemny�nieograniczony�na:� 
wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych 

przy ul. Skowronków 4, 6 w zasobach Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz�zawierający�Specyfikację�Istotnych�Warunków�Zamówienia�moż-
na�odebrać�od�dnia�18.08.2021 r.�do�dnia�25.08.2021 r.�w�siedzibie�Zamawia-
jącego,�adres:�Ruda�Śląska�ul.�Magazynowa�12.
Aby�odebrać�SIWZ�osobiście�w�siedzibie�Zamawiającego,�należy:

dokonać� wpłaty� na� konto� w� BZ� WBK� S.A.� I/O� Ruda� Śląska� nr� 13�•�
10902037000000053600�5415,
zgłosić�się�do�pokoju�nr�318�z�potwierdzeniem�dokonania�przelewu�•�
w�celu�odebrania�Faktury�VAT,
odebrać�SIWZ�od�godz.�8.00�do�godz.�13.00•� �w�pokoju�310.�

Aby�odebrać�SIWZ�za�zaliczeniem�pocztowym�należy�przesłać�faksem�lub�
e-mailem�zamówienia�z�podaniem�danych�potrzebnych�do�wystawienia�Fak-
tury�VAT.
Cena�formularza�wynosi:�180,81 PlN (z VAT).
Zamkniętą� kopertę� zawierającą� ofertę� należy� składać�w� siedzibie� Zama-

wiającego� w� Rudzie� Śląskiej� ul.� Magazynowa� 12,� w� pokoju� 213� do dnia: 
2.09.2021 r. do godziny 8.30.
Otwarcie�ofert�nastąpi�w� siedzibie� Zamawiającego�w� sali� nr�317�w dniu 

2.09.2021 r. o godzinie 9.00.
Okres�obowiązywania�oferty�wynosi�60�dni�od�terminu�składania�ofert.
Wykonawca� przystępując� do� przetargu� obowiązany� jest� wnieść� wadium�

przetargowe�w�kwocie:�30.000,00 PlN/zadanie.
Wadium�można�wpłacać�na�konto�w�BZ�WBK�S.A.� I/O�Ruda�Śląska�nr�13�

10902037�000000053600�5415�do�dnia�2.09.2021 r. do godz. 8.30.
Uwaga!�Za�datę�wniesienia�wadium�w�tej�formie,�uważa�się�datę�wpływu�

środków�na�konto�zamawiającego.�
W�przypadku�wybrania�oferty�uchylenie�się�od�podpisania�umowy�spowo-

duje�przepadek�wadium�na�rzecz�zamawiającego.
Zamawiający�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�lub�zamknięcia�przetar-

gu�bez�wybrania�którejkolwiek�z�ofert�i�bez�podania�przyczyny.
Pracownikiem� uprawnionym� do� kontaktów� z� oferentami� jest� pracownik�

Działu�Technicznego�tel.�32�248-24-11�/15/�wewn.�306�w�godzinach�od�10.00�
do 12.00.

OGŁOSZENIE�O�PRZETARGU�NIEOGRANICZONYM
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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 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

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

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Remonty od A do z. szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF s.C. firmy MATPoL Fi-
nAnse sp. z o.o.

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

 Pranie tapicerki meblowej. solidnie. 
Tel. 737-593-999.

NierUchomości

 KUPiĘ MieszKAnie W RUDzie ŚLĄ-
sKA, goTÓWKA TeL. 501-239-405.

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

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej gotówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

moToryzacja

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 AUTo-sKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu skarbowego). 

Praca

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

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

 zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

różNe

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PiKo, Ho, TT. Tel. 607-912-559.

ogłoszeniA DRoBne
WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYDenT MiAsTA 
RUDA ŚLĄsKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  

przy ulicy stanisława nabzdyka 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 28.07.2021 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląską jest niezabudowa-
na nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 
stanisława Nabzdyka, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 5097/318 o powierzchni 1118 m2, użytki: 
„Ps-iV, R-V”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr KW nr gL1s/00006656/3 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów). 

 
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udzia-

łem 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, użytki: „R-V, ł-iV, Ls-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, Ls-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe 
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu mN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi 
fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu mm2) i tereny ulic wewnętrznych 
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: mN2, mm2 i KDW.

zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest wysoką trawą, krze-
wami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 
5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 
przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt 
należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie wa-
runków na powyższe. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu działki nr 5097/318 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 
5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 
5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi 141.000,00 zł. 

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213  
Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie 
w terminie do dnia 8.09.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, 
działka nr 5097/318” przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski Kato-
wice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, 
czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA 
RUdA�ŚlĄSkA�

 ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�
sprzedaż�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�

położonej�w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach� 
przy�ulicy�Malinowej�z�przeznaczeniem�pod�

zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�
zagospodarowania�przestrzennego� 

miasta�Ruda�Śląska.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�pierwszego�ustnego�przetargu�nie-
ograniczonego z�przeznaczeniem�pod� zabudowę� zgodną� z�ustaleniami�
miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� miasta� Ruda�
Śląska� jest� niezabudowana� nieruchomość� gruntowa własności� Gminy�
Miasta�Rudy�Śląskiej�położona�jest�w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach�przy�
ul. Malinowej obejmująca� działkę� oznaczoną� numerem� geodezyjnym�
2226/30�o�powierzchni�447 m2�(użytekRIVa),�obręb�kochłowice�zapisana�
na�k.m.3�oraz�w�księdze�Wieczystej�nr�Gl1S/00011357/5.�
dział�III�i�IV�tej�księgi�jest�wolny�od�wpisów.

Zgodnie� z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowa-
nia� przestrzennego� miasta� Ruda� Śląska� zatwierdzonego� Uchwałą�  
Nr�PR.0007.59.2018�Rady�Miasta�Ruda�Śląska�z�dnia�22.03.2018�r.�ogło-
szoną�w�dzienniku�Urzędowym�Województwa�Śląskiego�z�2018�r.�poz.�
2701,�ww.�działka�stanowi�tereny�zabudowy�usługowej�z�podstawowym�
przeznaczeniem�gruntów�pod�zabudowę�usługową,�poprzez�którą�należy�
rozumieć�obiekty�usług:�handlu,� gastronomii,� rzemiosła,� administracji,�
kultury,�opieki�zdrowotnej,�oświaty,�wychowania,�bankowości,�hotelar-
skich,�administracji,�pocztowych,�telekomunikacyjnych,�turystyki,�sportu�
i�rekreacji,�a�także�obiekty�związane�z�obsługą�pojazdów,�porządku�i�bez-
pieczeństwa�publicznego�oraz�obiekty�biurowe.�(symbol�planu:�127U).�

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 76.000,00 zł. 
do�ceny�ustalonej�na�przetargu�zostanie�doliczony�podatek�od�towa-

rów� i�usług�według�stawki�obowiązującej�w�dacie�sprzedaży�nierucho-
mości.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. o godz. 10.00  

w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

� W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne� i�prawne,�które�za-
poznają� się� z� pełną� treścią� ogłoszenia� (zamieszczoną� na� tablicy� ogło-
szeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�na�portalu�miejskim�
www.rudaslaska.bip.info.pl)� i� w� terminie� do� dnia� 09.09.2021� r.� doko-
nają�wpłaty�wadium�w�wysokości�3.800,00�zł�przelewem�na�konto:�Nr�
71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�katowice�O/Ruda�
Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Malinowa”� 
(za�datę�wniesienia�wadium�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pie-
niężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzę-
du�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�
10.00-18.00,� piątek� 8.00-14.00 (dotyczy�wyłącznie�osób�fizycznych�nie�
prowadzących� działalności� gospodarczej);� jeżeli� jako� jeden� uczestnik�
przetargu�wystąpi�więcej�niż�jedna�osoba�fizyczna�lub�prawna�w�tytule�
wpłaty�należy�podać�imiona,�nazwiska�lub�nazwy�wszystkich�osób�przy-
stępujących�do�przetargu;�zaleca�się�przedłożenie�komisji�przetargowej�
przed�otwarciem�przetargu�dowodu�wpłaty�wadium.�Zastrzega�się�pra-
wo�odwołania�przetargu�z�uzasadnionych�przyczyn.

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

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�ulicy�Stanisława�Nabzdyka� 
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�18.05.2021�r.�zakończył�się�wynikiem�negatywnym.

Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nie-
ruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława 
Nabzdyka,�obejmujących�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

1) 717 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�5068/319 o�powierzchni�566�m2,�użytek�„Ps-IV”,�
zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00014840/9�(działy�
III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�i�5077/319 o�powierzchni�151�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4�(działy� 
III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�

2) 624 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�5072/319 o�powierzchni�427�m2,�użytek�„Ps-IV”,�
zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00014840/9�(działy�
III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�i�5080/319 o�powierzchni�197�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4�(działy� 
III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów).

W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�ww.�nieruchomość�inwestycyjna�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udzia-
łem�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,�użytki:�„R-V,�Ł-IV,�ls-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3,
–�5090/318 o�powierzchni�357�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3,
–�5079/319 o�powierzchni�305�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4,
–�5069/319 o�powierzchni�458�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00014840/9,
–�5061/4083 o�powierzchni�217�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5,
–�5054/321 o�powierzchni�195�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00027865/4,
–�5048/323 o�powierzchni�849�m2,�użytki:�„Ł-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00031378/4,
–�5051/323 o�powierzchni�39�m2,�użytek�„Ł-IV”,�kW�nr�Gl1S/00031378/4,
–�5057/321 o�powierzchni�192�m2,�użytki:�„Ł-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00027865/4,
–�5066/4083 o�powierzchni�227�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5,
–�5076/319 o�powierzchni�498�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00014840/9,
–�5085/319 o�powierzchni�297�m2,�użytki:�„�lz-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4,
–�5094/318 o�powierzchni�270�m2,�użytki:�„Ps-IV,�ls-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3,

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3.�działy�III�i�IV�ww.�ksiąg�wolne�są�od�wpisów.

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�przedmiotowe�działki�
stanowią�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu�MN2)�oraz�działka�nr�5096/318�stanowi�fragmen-
tarycznie�tereny�zabudowy�mieszkaniowej�o�zróżnicowanych�parametrach�z�podstawowym�przeznaczeniem�gruntów�pod�
zabudowę�mieszkaniową�wielorodzinną�i�jednorodzinną�(symbol�planu�MM2)�i�tereny�ulic�wewnętrznych�o�liniach�rozgrani-
czających�w�pasie�o�szerokości�min.�6m�(symbol�planu�KDW).

Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejscowego�planu�zagospodaro-
wania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczonych�symbolami:�MN2, MM2 i KDW.

Zbywane�nieruchomości�położone�są�w sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzinnej,�porośnięte�są�wysoką�trawą,�krzewami�
i drzewami.�dojazd�winien�odbywać�się�z drogi�publicznej�ul.�Górnej,�poprzez�działki�nr:�5094/318,�5085/319,�5076/319,�
5066/4083,�5057/321,�5051/323,�5048/323,�5054/31,�5061/4083,�5069/319,�5079/319,�5090/318,�5096/318�przewidziane�
pod�wewnętrzny�ciąg�komunikacyjny.�W celu�lokalizacji�zjazdu�z drogi�publicznej�na�przedmiotowy�grunt�należy�wystąpić�
odrębnym�tokiem�postępowania�do�Wydziału�dróg�i Mostów�tut.�Urzędu�z wnioskiem�o wydanie�warunków�na�powyższe.�

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 
5096/318 wynoszą:
–�dla�działek�nr�5068/319�i�5077/319�–�123.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5072/319�i�5080/319�–�110.000,00 zł.
Ceny�nieruchomości�ustalone�na�przetargu�zostaną�powiększone�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2021 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda  Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia (�zamieszczoną�na�
tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�
dnia�7.09.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5068/319�i�5077/319�–�6.200,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5072/319�i�5080/319�–�5.500,00 zł,

z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�działki�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�przetargu�przedłożą�komisji�Przetargowej�wyma-
gane�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

PREZYdENT�MIASTA� 
RUdA�ŚlĄSkA

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta,� 
wykazów�dotyczących�oddania�w:

najem��lokali�użytkowych�przy�ul.�ks.�J.Niedzieli�51B/5,�Piaseczna�2/3,�kr.�Ja-•�
dwigi�2/01,�Solnej�5/02,�Solidarności�22/3,�
najem�gruntu�przy�ul.�kr.�Jadwigi�5,•�
najem�gruntu�pod�garażem�murowanyn�położonym�przy�ul.�Niedurnego,�•�
najem�gruntu�pod�garażami�blaszanymi�położonymi�przy�ul.�lipińska,�Solskie-•�
go�–�Szyb�Czesław,

które�przydzielone�zostaną�w�trybie�bezprzetargowym�na�podstawie�umów�naj-
mu�lokalu,�umow�najmu�gruntu,�zawartych�na�czas�oznaczony�3�lat.
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Sierpniowy „Bieg Wiewiórki” za nami
Biegi

W promieniach sierpniowego słońca 
odbył się już trzeci w tym roku „Bieg 
Wiewiórki”. W sobotę (14.08) miłośnicy 
biegania i nordic walking mogli spraw-
dzić swoje możliwości na bieżni Szkoły 
Podstawowej Sportowej nr 15 oraz w ha-
lembskim lesie.

Tak jak każdego roku bieg rozpoczął 
się i kończył na bieżni Szkoły Podstawo-
wej Sportowej nr 15, a w jego trakcie 
uczestnicy pokonali pętlę o długości  
4,2 km, która przebiegała przez halemb-
ski las. Z kolei dzieci, które nie przekro-
czyły jeszcze piętnastego roku życia, 
mogły sprawdzić swoje siły na dystansie 
1000 m. Podczas każdego biegu każdy  
z biegaczy oraz uczestników marszu nor-
dic walking decydował, ile okrążeń chce 
pokonać. Maksymalnie biegacze mogli 
pokonać pętlę pięć razy, czyli w sumie 
21 km, a osoby, które wzięły udział  

Na starcie biegu tradycyjnie nie zabrakło dzieciaków.

PRezydenT MiaSTa  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 
lokalu mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Objazdowa 3/4,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PRezydenT MiaSTa  
Ruda Śląska 

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

która zostanie oddana w  dzierżawę na okres 25 lat w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod nowe 

ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy długiej.

PRezydenT MiaSTa  
Ruda Śląska 

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

która zostanie oddana w  najem w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie handlu 

w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: 1 Maja (Halemba), R. Magdziorza, 
11 listopada, 1 Maja (Czarny las), Porębskiej, k. Goduli w okresie 

Święta Wszystkich Świętych tj. od 25.10.2021 r. do 3.11.2021 r. 

PRezydenT MiaSTa  
Ruda Śląska 

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

które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem  
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny  

oraz część garażu w rej. ul. Zofii Nałkowskiej.

PRezydenT MiaSTa  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2021 r. 
do dnia 08.09.2021 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-Goduli przy ulicy Tylnej, 
oznaczonej numerem  geodezyjnym: 1114/48 o powierzchni 8491 

m2, obręb Orzegów, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

numerem kW Gl1s/00008936/4, która w drodze  
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska (symbol planu P1).  
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 712.000,00 zł.

Wydawca: Śląskie Media sp. z o.o. anna Piątek (prezes). Redakcja: anna Piątek (re-
daktor naczelna). dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, 
agnieszka lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. dział reklamy: 
Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: aleksan-
dra Mazur, tel. 889-771-365. druk: Polskapresse sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w pu-
blikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 

mogących godzić w dobre obyczaje

w rywalizacji nordic walking, trzy razy, 
czyli 12,6 km.

Podczas każdego biegu prowadzona 
jest klasyfikacja generalna kobiet i męż-
czyzn z ręcznym pomiarem czasu. Pod 
koniec cyklu wręczone zostaną medale 

dla najaktywniejszych uczestników, któ-
rzy wystartują w co najmniej czterech 
biegach, w tym koniecznie ostatnim,  
na dowolnym dystansie i w dowolnej 
konkurencji. Dotyczy to również biegu 
dzieci na dystansie 1000 m. AL

Wysokie miejsca dla zawodniczek
JeźdZIeCTWO
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Dwie zawodniczki ze Sportowego Klu-
bu Jeździeckiego Omega w Rudzie Ślą-
skiej popisały się dobrym startem. W cyklu 
prestiżowych zawodów jeździeckich Equ-
istriada 2021 Monika Materlik oraz Kasia 
Cieślińska zajęły wysokie miejsca.

Podczas konkursów kwalifikacyjnych, 
które odbywały się w maju, lipcu i sierpniu, 
zawodniczki i ich konie wiele razy poko-
nały prawie 100 par. Dodajmy, że dzięki 

Katarzyna Cieślińska podczas zawodów na swoim koniu, Sabrze.

dobrym wynikom eliminacyjnym Katarzy-
na Cieślińska na klaczy Sabra i Monika 
Materlik, która jeździ na wałachu Decybel 
First, zakwalifikowały się do finału rundy 
brązowej o Złotą Kolbę Pionnera, nagrodę 
Loft Horse & Rider i Fera Equestrian.

Co więcej, w konkursie finałowym Mo-
nika Materlik na Decybelu First zajęła  
4. miejsce, co w ogólnej klasyfikacji po-
zwoliło na zajęcie 5. miejsca w rundzie.  

Z kolei Kasia Cieślińska na Sabrze po roz-
grywce finałowej, gdzie uzyskała 6. pozycję, 
zajęła wysokie 3. miejsce w całej rundzie.

Warto wrócić jeszcze do Pierwszego 
Otwartego Pucharu Śląska w Ujeżdżeniu, 
który odbył się w maju w LZJ Drama 
Zbrosławice. Podczas tych zawodów rudz-
ki klub reprezentowało siedmiu zawodni-
ków, z których każdy uzyskał doskonałe 
wyniki. Agnieszka Nawrat i Delicja oraz 
Monika Materlik i Decybel First nie opusz-
czali przez dwa dni zawodów podium  
w klasie P.  Obie pary uzyskiwały fenome-
nalne wyniki na poziomie 65-67 procent. 
Dzięki temu Agnieszka zdobyła uprawnie-
nia do nadania jej III klasy sportowej  
w ujeżdżeniu. Natomiast Marta Bednarek 
na koniu Ataman zajęła 4. miejsce w run-
dzie amator. Z kolei Maja Szymańska  
i Schwiger Till wywalczyli 5. miejsce w tej 
rundzie a Michalina Zacharz i Nektar 8. To 
debiut dziewczyn w tak poważnych zawo-
dach. Także 5. miejsce przypadło Oli Gaw-
liczek oraz Megi, które spróbowały sił  
w rundzie juniorów, a Katja Miaso i Dra-
gon zajęli 6. miejsce w rundzie open. AL
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Piłkarze zagrali na stadionie przy ul. Ernesta Pohla.

KS Slavia Ruda Śląska pokonała rezer-
wy GKS-u Katowice 2:1 (0:1). W ten spo-

sób rudzka drużyna rozpoczęła sezon 
2021/2022. Faworytem już na początku 

spotkania stała się drużyna gości, która 
wspomagana zawodnikami szerokiej 
pierwszoligowej kadry GKS-u narzuciła 
tempo gry. W 20. minucie gry zawodnicy  
z Katowic objęli prowadzenie i to oni ze-
szli na przerwę z prowadzeniem. Jednak  
decydująca o wyniku spotkania okazała się 
6. minuta drugiej połowy. Najpierw  
w 61. minucie rudzianie wyrównali wynik 
meczu, a w 67. minucie wyszli na prowa-
dzenie, którego już nie pozwolili sobie ode-
brać i mogli cieszyć się z wygranej. W na-
stępnej kolejce Slavia zmierzy się w Woj-
kowicach z miejscowym Górnikiem. AL

Wygrana na początek
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