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Na nowego prezydenta czeka sporo wyzwań
– Jakie decyzje wymagały od Pana pilnego podjęcia?
– Przyznam, że jest kilka tematów,
które mnie zaskoczyły. Pod względem
inwestycyjnym mam na myśli zatrzymanie budowy nowej siedziby Szkoły
Podstawowej nr 17 w Bielszowicach.
Na drodze do realizacji tego zadania
stanęły nam szkody górnicze. W związku z tym mamy do czynienia ze zwiększonym rachunkiem ekonomicznym
po stronie wykonawcy. Jesteśmy z nim
w tej chwili w fazie negocjacji. Jako
właściciel musimy podjąć decyzję
o tym, co będzie dalej z tą inwestycją.
Dwie rzeczy są pewne – sieć szkół
w mieście musi być kompletna i gotowa, a do tego niezbędna jest nowa siedziba SP nr 17. Poza tym budynek
musi powstać w tym miejscu, bo nie
ma innego, bardziej dogodnego. Choć
przyznam szczerze, że decyzja o wyborze lokalizacji jest jedną z tych, która najbardziej mnie zaskoczyła. Niemniej jednak wszystkie zaangażowane
strony chcą ten temat dokończyć
i mam nadzieję, że w przyszłym roku
szkolnym uczniowie będą mogli uczyć
się już w nowej szkole.
– Nieciekawa jest też sytuacja, jeżeli chodzi o remont Szkoły Podstawowej nr 7…
– Zakres remontu w Szkole Podstawowej nr 7 bardzo nam się poszerzył
(więcej na ten temat na str. 8 – przyp.
red.). Odbyliśmy w tej sprawie spotkanie z Radą Rodziców, jesteśmy
w stałym kontakcie z panią dyrektor,
monitorujemy też to, co robi wykonawca. Myślę, że najdalej w ciągu
dwóch miesięcy uporamy się z remontem. Mamy w tej chwili uzgodnione,
że najmłodsze dzieci, czyli klasa
pierwsza, będą miały zajęcia na sali
gimnastycznej. Reszta uczniów do
czasu zakończenia remontu musi korzystać z nauczania zdalnego. Mamy
nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.
– Jednak chyba najbardziej palącym problemem w ostatnim czasie
jest dalsze funkcjonowanie Szpitala

Miejskiego. Pojawiają się informacje o zawieszeniu pracy niektórych
oddziałów i o trudnej sytuacji ﬁnansowej spółki. Jakie są plany miasta
jako właściciela?
– Jest to jedno z największych zaskoczeń organizacyjno-administracyjnych w naszym mieście. Byłem przekonany, zresztą nie tylko ja, że sytuacja w szpitalu jest opanowana. Po
lekturze programu naprawczego zorientowałem się, że musi on zostać
dokładniej przeanalizowany, bo nie
ma dzisiaj mowy o tym, żeby w szpitalu zamykać oddziały. Miałem okazję
porozmawiać z częścią pracowników
i okazuje się, że mają oni dobre pomysły na to, żeby poprawić atrakcyjność
oddziałów, także w wymiarze ﬁnansowym. Pani prezes przygotowała program naprawczy z założeniem, że do
roku 2025 pojawią się nadwyżki ﬁnansowe. Ja nie jestem takim optymistą i uważam, że nad skutecznym programem naprawczym powinniśmy
wspólnie popracować dłużej. Niestety
w międzyczasie temat programu naprawczego stał się elementem kampanii wyborczej, a to bardzo komplikuje
nam relacje w bankach. Musimy wykazać się dużą starannością i ważyć
słowa – nie tylko ja, czy pani prezes
– ale także kandydaci na prezydenta.
Nie możemy wywoływać wątpliwości
po stronie analityków banku, bo to tylko zaszkodzi szpitalowi. Każda niepotrzebna dyskusja na temat szpitala powoduje, że banki są coraz bardziej
powściągliwe. Ta powściągliwość
przelicza się na złotówki, tak potrzebne w tej chwili szpitalowi (na temat
sytuacji szpitala w poniedziałek odbyła się sesja Rady Miasta – więcej na
ten temat na str. 7 – przyp. red.).
– Przejdźmy do inwestycji drogowych. Sporo ostatnio się dzieje
– budowa kolejnego odcinka trasy
N-S, przebudowa ulicy Janasa, remont ulicy Czarnoleśnej, a w poniedziałek rozpoczął się remont jednej
z bardziej ruchliwych ulic miasta

Dla Pani Stefani Lew
Szanowna Jubilatko
z okazji 100-lecia urodzin
życzymy Pani
wszelkiej życiowej pomyślności,
niech każda chwila będzie dla Pani
źródłem szczęścia i niech upływa
w spokoju i zdrowiu.
Rada Osiedla
wraz z Pracownikami Administracji nr 2
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

– Wolności. Z czym muszą liczyć się
kierowcy?
– Nie tylko kierowcy, ale wszyscy
użytkownicy tej drogi muszą uzbroić
się w cierpliwość. Jeżeli chodzi
o skrzyżowanie ulic 1 Maja i Zabrzańskiej, to od poniedziałku wyłączona
została sygnalizacja na tym skrzyżowania i wprowadzono zakaz skrętu
w prawo w kierunku Chebzia. Jednym
z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej – ta rozpocznie się już
w pierwszych dniach realizacji zadania. Inwestycja ma zostać zakończona
w 2024 roku i na ten moment jedyne
czego się obawiam, to przebiegu zimy,
bo ta może zastopować przebieg prac,
a przy okazji utrudnić ruch m.in. z powodu gołoledzi. Dlatego już teraz apeluję do kierowców o ściągnięcie nogi
z gazu i zwrócenie uwagi na zmiany
w organizacji ruchu i na to, co będzie
się działo w zakresie dodatkowej sygnalizacji.
– W ostatnim czasie pojawił się
pomysł inwestycji, która mogłaby
pomóc w gospodarczym rozwoju
Rudy Śląskiej. Co Pan sądzi o budowie stalowni przy Hucie Pokój?
– To jest jeden z tych tematów, którym jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, dlatego że pamiętam Rudę Śląską jako „miasto węgla i stali”. Życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom, żeby powstawały u nas zakłady
przemysłowe, bo tak naprawdę bez
przemysłu w gminie nie ma życia. Ja
oczywiście cieszę się z tych wszystkich inwestycji, które są w naszym
mieście – głównie są to zakłady logistyczne albo ﬁrmy o charakterze logistycznym. Natomiast nie zapominajmy o naszych tradycjach przemysłowych. Nie rezygnujmy z nich. Trzymam za słowo ministra Sasina, myślę
że podobnie jak wszyscy rudzianie, bo
jeżeli ta deklaracja jest poważna, to

Foto: UM Ruda Śląska

Od ponad dwóch miesięcy Jacek Morek pełni funkcję prezydenta miasta. Po kilku latach nieobecności w samorządzie były wiceprezydent Rudy Śląskiej oraz
były prezes parku wodnego ma m.in. przygotować miasto do wyborów nowego prezydenta. Z Jackiem Morkiem rozmawiamy między innymi o tym,
z czym przyszło mu się mierzyć w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o zarządzanie Rudą Śląską.

wszyscy przyklaśniemy tej inwestycji.
Natomiast jako urzędujący obecnie
prezydent nie jestem stroną w sprawie
– możemy się tylko przyglądać i kibicować tej inicjatywie.
– Podczas pierwszego spotkania
z dziennikarzami po objęciu stanowiska zapowiedział Pan, że misją
jest ,,przeprowadzić suchą stopą
miasto do wyborów”. Udała się ta
misja? Do wyborów zostało tylko
kilka dni.
– Powiem szczerze, że akurat w tej
materii jest najlepiej. Jest to w głównej mierze zasługa moich podwładnych i naczelników poszczególnych
wydziałów. Część naczelników jest
nowych, ale podeszli oni do tego zadania bardzo ambitnie i myślę, że poradzą sobie z nim z korzyścią dla demokracji w naszym kraju. Byłoby dobrze,
gdyby wielu ludzi zechciało później
skorzystać z doświadczeń właśnie
tych młodych ludzi w Rudzie Śląskiej,
którzy podjęli obowiązki naczelników
i koordynują wybory.
– Czym w takim razie w pierwszej
kolejności będzie musiał zająć się
nowy prezydent naszego miasta?

– Tematów jest sporo. Najważniejsze dotyczą przejrzenia sieci szkół,
chociażby z racji tego, jaką sytuację
zastałem w SP nr 7 i SP nr 17. Rozmawiałem o tym podczas spotkania z dyrektorami szkół, kiedy to wręczałem
im awanse i żegnałem tych odchodzących na emeryturę. To jest często
drobna infrastruktura, ale bardzo potrzebna w mieście. Pozostaje też temat
budowy trasy N-S na północy oraz
uporządkowania relacji w miejskich
spółkach, bo tu widzę duże niedomagania. Kolejna sprawa to opracowanie
budżetu na przyszły rok. Oczekiwania
są duże, wybory wzbudzają sporo
emocji, ale o jednym musimy pamiętać – nas musi być na to wszystko stać.
Jednym z wyzwań jest też uporządkowanie gospodarki odpadami w mieście. Mam nadzieję, że stanowisko
prezydenta miasta zajmie człowiek,
który zechce posłuchać tego, co mam
do powiedzenia, bo zagadnień i wyzwań jest sporo, a każde z nich wymaga bardzo poważnych konsultacji,
również tych politycznych.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 07.09.2022 r. do dnia 28.09.2022 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-Rudzie przy ulicy Chryzantem, oznaczonej numerem geodezyjnym 2157/213 o powierzchni
1529 m2, użytek „Bp”, obręb Ruda, zapisanej na karcie mapy 8 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00003961/3, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: MM1, 2R-MN). Przedmiotowa
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 2136/213 o powierzchni
3655 m2, użytek „Bp”, obręb Ruda, k.m. 8, nr KW GL1S/00055405/7 – z przeznaczeniem pod drogę
dojazdową (symbole planu: MM1, 2R-MN). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 430.000,00 zł.
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WYBORY PREZYDENTA RUDY ŚLĄSKIEJ

Kogo wybiorą rudzianie?

11 września (niedziela) w Rudzie Śląskiej odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta, co związane jest ze śmiercią prezydent śp. Grażyny Dziedzic. Rudzianie uprawnieni do głosowania będą mogli głosować w lokalach wyborczych, które czynne będą od godz. 7 do 21.

Swój głos mieszkańcy będą mogli oddać w jednej
z 79 obwodowych komisji wyborczych (przypisanych odpowiednio do miejsca zameldowania). Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
11 września 2022 r. od godz. od 7 do godz. 21. Zagłosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na
którego wyborca głosuje. Jeżeli żaden z kandydatów
nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, ponowne głosowanie, czyli druga tura wyborów, odbędzie się w niedzielę, 25 września, również
w godzinach od 7 do 21.
Przypomnijmy, że o fotel prezydenta Rudy Śląskiej ubiega się siedmiu kandydatów. Joanna Oreł
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PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Inwestycje PWiK nabierają tempa z korzyścią dla mieszkańców

Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o.
opowiada o rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej w naszym mieście.

zacji sanitarnej oraz planowane inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków na
terenie miasta. Wybór lokalizacji budowy
kanalizacji wynika więc przede wszystkim ze zgłoszonych przez mieszkańców
wniosków, które rozpatrywane są w dalszej kolejności pod kątem osiągnięcia
wspominanego wskaźnika.
– Czy rozbudowa kanalizacji sanitarnej wiąże się dla mieszkańców z jakimiś uciążliwościami? Czego powinni
się oni spodziewać prócz utrudnień
w ruchu drogowym?
– Przy tego rodzaju projektach zawsze
należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami, bez których nie można by było
zrealizować żadnej inwestycji, by następnie móc korzystać ze sprawnie działającej kanalizacji. Kumulacja największych
czasowych zmian w organizacji ruchu
występuje właśnie przy prowadzeniu robót ziemnych. Oczywiście, dodatkowym
problemem może być także hałas emitowany przez pracujące maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie.
– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w mieście Ruda Śląska oznacza nie tylko zwiększenie liczby mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów
kanalizacyjnych, ale w ramach unijnego dofinansowania zakupiliście Państwo kolejne nowe urządzenia do obsługi sieci. Proszę nieco więcej powiedzieć na ten temat.
– Dzięki pozyskanym funduszom
PWIK miało możliwość zakupu szeregu
urządzeń. Nasi pracownicy mogą korzystać m.in. ze specjalistycznego sprzętu do
precyzyjnej lokalizacji wycieków, lokalizatora uzbrojenia podziemnego. Są to
urządzenia, które służą m.in. do wyszukiwania miejsc awarii. Jest to sprzęt bardziej zaawansowany technologicznie niż
ten, którego używaliśmy dotychczas.
Działa sprawniej, szybciej i z pewnością

PWiK zakupiło w ostatnich latach kamerowóz,
który przygotowany został do wykonywania inspekcji kanalizacji.

Foto: PWiK Ruda Śląska

Foto: PWiK Ruda Śląska

– W jaki sposób w ostatnich latach
poprawiliście Państwo jakość życia
mieszkańców w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”?
– Nowa sieć kanalizacyjna ma przede
wszystkim korzystny wpływ na poziom
życia mieszkańców, którzy już nie muszą
martwić się takimi sprawami, jak np. regularność opróżniania szamba. Przeciwdziała także niewłaściwym praktykom
gospodarowania ściekami, czyli odprowadzania ich do nieszczelnych zbiorników, które stanowią poważne zagrożenia
dla przyrody oraz dla zdrowia ludzi. Na
obszarach, na których funkcjonują sieci
kanalizacji sanitarnej, zmniejsza się ryzyko wystąpienia szkód w środowisku, zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych. Ma to ogromne znaczenie dla
ochrony środowiska także w skali makro.
Dodatkowo wykluczamy transport sprzętu ciężkiego wywożącego nieczystości,
tym samym zmniejszamy poziom hałasu
i emisji spalin, co ma również wpływ na
środowisko i jakość życia rudzian.
– Ile dotychczas gospodarstw udało
się podłączyć do kanalizacji sanitarnej?

W których miejscach w ostatnich latach kanalizacja sanitarna została wybudowana?
– W ramach pierwszego etapu projektu
wybudowano kanalizację dla mieszkańców ulic: Kwiatowej, Kochłowickiej,
Kaczmarka, Pomorskiej, Kochanowskiego, Drobnej, OMP, Kłodnickiej, Studziennej, Poniatowskiego, Szczudlaka, Mikołowskiej oraz Pułaskiego. Dzięki niej,
możliwe jest skanalizowanie 173 nieruchomości, z czego 140 zostało już podłączonych. Dodatkowo, w ramach rozszerzenia projektu, przy ul. Gajowej
i ul. Mikołowskiej przewidziano przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych
36 nieruchomości.
– Jakie są kryteria doboru miejsc,
które udało się uwzględnić w projekcie
i gdzie podłączana jest kanalizacja sanitarna? Co o tym decyduje? Czy
mieszkańcy mogą sami zgłosić się z takim zapotrzebowaniem do Państwa?
– Głównym kryterium decydującym
o doborze miejsca budowy kanalizacji
jest konieczność spełnienia wymagań dyrektywy Unii Europejskiej dot. oczyszczania ścieków komunalnych oraz wskaźnik koncentracji, który wynosi 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.
Dyrektywa ta wymaga także, aby miasta
o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy wyposażone były w systemy kanalizacji zbiorczej na poziomie 98%.
Co istotne, Ruda Śląska spełnia wszystkie
wymagania stawiane przez dyrektywę,
zarówno w zakresie jakości oczyszczanych ścieków odprowadzanych do środowiska, jak i w kwestii wyposażenia miasta
w zbiorczy system kanalizacyjny. Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą w Polsce
został opracowany Krajowy program
oczyszczania ścieków komunalnych, który ujmuje planowane do realizacji zadania związane z budową systemów kanali-

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
ukończono prace przy ul. Gajowej.

Foto: PWiK Ruda Śląska
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Od kilka lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje w naszym mieście rozbudowę kanalizacji sanitarnej, która dofinansowana została ze środków
Unii Europejskiej. Dzięki temu w sumie skanalizowanych zostanie ponad 200 nieruchomości. Nowa kanalizacja ma korzystny wpływ na środowisko wodne i na poziom
życia mieszkańców, a w dalszej perspektywie może przyczynić się do rozwoju miasta. Ponadto Spółka zakupiła liczne sprzęty do obsługi sieci kanalizacyjnej. Szykują się
także inwestycje, jeżeli chodzi o oczyszczalnie i przepompownie na terenie Rudy Śląskiej. O tym wszystkim rozmawiamy z Grzegorzem Rybką, prezesem PWiK Sp. z o.o.

Obecnie m.in. trwa budowa przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Halembie.

jest bardzo przydatny. Wzbogaciliśmy
także nasze zaplecze logistyczne o kolejny pojazd – kamerowóz, który przygotowany został do wykonywania inspekcji
kanalizacji.
– Pod koniec ubiegłego roku podpisaliście Państwo z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”. W ramach tego m.in. szykuje się
modernizacja jednej z przepompowni,
a także automatyki na oczyszczalni
ścieków „Halemba-Centrum” oraz budowa przepompowni ścieków przy
ul. Morskiej. Kiedy możemy spodziewać się realizacji tych zadań oraz jak
wpłyną one na poprawę działalności
PWiK?
– Efektem podjętych przez nas działań
jest już nowa, zmodernizowana automatyka na oczyszczalni ścieków „HalembaCentrum”. Pozwoli ona na sterowanie
procesem oczyszczania ścieków w oparciu o nowe systemy i urządzenia. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ukończono natomiast
prace budowlane przy ulicy Gajowej.
W trakcie realizacji jest z kolei budowa
kanalizacji w ul. Mikołowskiej oraz dwa
zadania związane z modernizacją przepompowni ścieków przy ul. Górnośląskiej
i budową przepompowni ścieków przy
ul. Morskiej. Dzięki nim między innymi
zwiększona zostanie wydajność przepompowni i przewodu tłocznego oraz uzyskamy nowy, dużo większy zbiornik reten-

cyjny. Wspomniane zadania planowaliśmy ukończyć do końca tego roku. Niestety ze względu na trudną sytuację na
rynku wykonawców, którzy borykają się
z problemami związanymi z dostępem do
urządzeń oraz materiałów, termin ten może okazać się niemożliwy do dotrzymania.
– Czy zamierzacie Państwo starać się
o kolejne środki unijne na rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej? Jakie są
możliwości w tym zakresie?
– W trwającej obecnie perspektywie
unijnej nie ma już możliwości składania
wniosków o dofinansowanie w tym zakresie. Natomiast, jeżeli pojawi na to
szansa, skupimy się na zabudowie mieszkaniowej powyżej ulicy Zapolskiej oraz
na zachód od ulicy Orzeszkowej.
W tej chwili jest to jednak problematyczny rejon ze względu na brak możliwości
wejścia w teren. Od dłuższego czasu prowadzimy czynności prawne umożliwiające pozyskanie zgody na to, aby skanalizować tę część miasta. Poza tym w kolejce
czekają mniejsze zadania dotyczące rozproszonego indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, gdzie nie ma możliwości uzyskania wspomnianego wskaźnika 120 mieszkańców na kilometr sieci.
Na koniec pragnę dodać, że obecnie
PWiK zarządza siecią kanalizacyjną liczącą ponad 340 km. Dysponuje 50 przepompowniami ścieków oraz trzema mechaniczno-biologicznymi oczyszczalniami ścieków.
– Dziękuję za rozmowę.

Joanna Oreł
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SZPITAL MIEJSKI

8,5 mln zł dokapitalizowania dla rudzkiego szpitala

– Temat programu naprawczego
jest bardzo ważny i toczy się już od
stycznia, a więc na długo przed objęciem przeze mnie obowiązków prezydenta. Jest on o tyle ważny, że wymagają od nas tego banki, wszystkie instytucje finansowe, z którymi regulujemy nasze zobowiązania, łącznie
z ZUS-em (...). Każda sytuacja nadzwyczajna, gdzie pojawia się albo temat dokapitalizowania, albo wątpliwości przy programie naprawczym,
powoduje, że banki zmieniają relacje
z miastem jako właścicielem spółki
oraz ze szpitalem – tłumaczył podczas
spotkania przed poniedziałkową sesją
Rady Miasta Jacek Morek, pełniący
funkcję prezydenta miasta.
We wniosku o dokapitalizowanie
spółki jej władze wskazały ,,konieczność uregulowania części zobowiązania względem banku udzielającego
Spółce kredytu w rachunku bieżącym,
zabezpieczenie najbliższych płatności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS oraz konieczność uregulowania zaległego podatku od nieruchomości”. Jak uzasadniono w projekcie uchwały złożonym na wniosek
prezydenta miasta – dokapitalizowanie spółki wpłynąć ma na poprawę
płynności finansowej Szpitala Miejskiego, która uległa pogorszeniu
w okresie pandemii COVID-19.
Wskazano także na wyższe koszty

utrzymania placówki ze względu na
wzrost cen materiałów i usług medycznych oraz wynagrodzeń pracowników.
Równocześnie przygotowany został
program naprawczy dla Szpitala
Miejskiego na lata 2022-2025. Zgodnie z nim władze spółki zaplanowały
m.in. zamknięcie dwóch nierokujących na poprawę sytuacji, nierentownych oddziałów. Obecnie zawieszona
została praca Oddziału Udarowego.
Ze względu na niskie obłożenie pacjentów ma zostać zamknięty Oddział
Otolaryngologiczny. – Obecnie nasz
oddział ,,udarowy” jest chwilowo zamknięty z powodu absencji personelu.
Część lekarzy przebywa na zwolnieniach lekarskich, a część na urlopach,
których nie byli w stanie odwołać.
Ponadto nie mogliśmy uruchomić naszego Oddziału Udarowego po awarii
klimatyzacji, która miała miejsce
w okresie upałów. Klimatyzacja jest
umieszczona na dachu oddziału. Doszło do zalania pomieszczenia gabinetu zabiegowego i niektórych sal, co
uniemożliwiło przyjmowanie pacjentów. Zwróciłam się do szpitala
w Świętochłowicach o zabezpieczenie
naszych pacjentów, na co prezes tamtejszego szpitala wyraziła zgodę – tłumaczyła dr Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej. – Ponadto nasz plan na-

prawczy przewiduje zmianę profilu
Oddziału Neurologii i Udarowego.
W naszym mieście od pięciu lat liczba
ostrych udarów jest stała – oscyluje
w okolicach 15-20 osób miesięcznie.
Natomiast utrzymanie wymogów
związanych z prowadzeniem takiego
oddziału jest bardzo kosztowne. Szpital jest w trudnej sytuacji i musimy
w tym momencie patrzeć na finanse
– dodała.
Analizą kondycji finansowej spółki
od kilku miesięcy zajmuje się m.in.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Jej
przewodnicząca, radna Katarzyna Irena Korek oraz radny Mariusz Pakuza
mieli podczas poniedziałkowej sesji
najwięcej pytań do prezes rudzkiego
szpitala. – Szpital to jest dobro publiczne. My nie oczekujemy jako Rada
Miasta zysków z działalności, lecz by
szpital działał w sposób zbilansowany,
bezpieczny dla pracowników, a przede
wszystkim dla pacjentów (...). Zobowiązania muszą być regulowane na
bieżąco i musi być zapewnione bezpieczeństwo finansowe szpitala – mówił
radny Mariusz Pakuza.
Głos w sprawie zajęła także przedstawicielka personelu rudzkiego szpitala. – Cieszymy się z deklaracji radnych, że szpital nie zostanie zamknięty,
bo takie informacje pojawiały się
w placówce. Pracownicy są zaniepokojeni, prowadzi to do niepotrzebnych

Foto: JO

Podczas poniedziałkowej (5.09) sesji radni zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. o kwotę 8,5 mln zł.
Związane jest to m.in. z koniecznością poprawy płynności finansowej tej spółki. Dyskusja podczas obrad Rady Miasta dotyczyła zaproponowanego
przez zarząd szpitala programu naprawczego, sytuacji kadrowej placówki, zawieszenia działalności Oddziału Udarowego oraz planów zamknięcia
części tego oddziału, a także Oddziału Otolaryngologicznego.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta prezes szpitala
szczegółowo przedstawiała jego sytuację.

napięć (...). Mamy nadzieję, że miasto
dofinansuje ten szpital i będziemy dalej funkcjonować. Chyba każdy był
kiedyś pacjentem, albo będzie, i nie
życzę nikomu, żeby szukał miejsca
w innych miastach, bo do tego to zmierza, jeżeli niektóre oddziały będą likwidowane (...) – mówiła podczas sesji Małgorzata Kaszlikowska, przewodnicząca związku zawodowego
pielęgniarek i położnych miejskiego
szpitala oraz pielęgniarka oddziałowa
Oddziału Otolaryngologicznego.
Ostatecznie za dokapitalizowaniem
szpitala na kwotę 8,5 mln zł (choć
pierwotnie miało być to 5 mln zł) głosowało 20 radnych. – Chcę uspokoić

wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, że nie ma tematu zamykania
Szpitala Miejskiego. Pojawia się oczywiście temat o charakterze naprawczym, jeżeli chodzi o poszczególne
oddziały. Jestem w tej sprawie po konsultacji ze stroną społeczną szpitala
i konsultacje programu naprawczego
na pewno zostaną poszerzone, o ile
strona społeczna będzie chciała wziąć
w nich udział. Odbywamy też robocze
rozmowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Jestem także w bieżącym
kontakcie z radą nadzorczą i zarządem
szpitala – zapewnia Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.
Joanna Oreł

STRAŻ MIEJSKA

Święto Straży Miejskiej okazją do podsumowań
– Prócz podstawowych zadań przez
ostatnie lata przybyło nam działań
związanych z pandemią COVID-19
oraz ze skutkami wojny na Ukrainie.
W zakresie relokacji uchodźców na terenie naszego miasta oraz ich wsparcia współpracujemy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego – mówi Marek Partuś, komendant rudzkiej Straży
Miejskiej. – Równocześnie sprawdzamy przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, a konkretnie z uchwałą antysmogową. Kontrolujemy zarówno osoby fizyczne, jak
i przedsiębiorców. W ramach kontroli
sprawdzamy całe spektrum gospodarki odpadami komunalnymi, czyli gospodarkę wodno-ściekową, jakość
prowadzonej segregacji, deklaracje
„śmieciowe”, a także czy piec jest
właściwej klasy oraz jaka jest jakość
stosowanego paliwa. Muszę przyznać,

że w naszym mieście świadomość
mieszkańców rośnie, bo ujawnionych
nieprawidłowości i wystawionych
mandatów mieliśmy ok. 30 na 400
przeprowadzonych w ubiegłym roku
kontroli – dodaje.
Straż Miejska walczy także z dzikimi
wysypiskami śmieci. W tej chwili strażacy dysponują sześcioma fotopułapkami, co pomaga w ustaleniu właścicieli
nielegalnie porzuconych odpadów.
Wkrótce komenda zakupi także dziesięć
kolejnych tego typu urządzeń. Rudzka
Straż Miejska zajmuje się ponadto obserwacją monitoringu miejskiego.
Obecnie w mieście mamy 61 kamer.
– W ubiegłym roku za pomocą monitoringu odnotowaliśmy ok. 380 zdarzeń,
podczas których patrole podjęły interwencję – podsumowuje Marek Partuś.
Ogółem w 2021 roku rudzka Straż
Miejska interweniowała 24 468 razy.

Funkcjonariusze ujęli ok. 8,5 tys.
sprawców wykroczeń i wystawili
4 tys. mandatów oraz skierowali do
sądu blisko 200 wniosków o ukaranie. Strażnicy prowadzą także liczne
akcje prewencyjne oraz edukacyjne.
Włączają się m.in. do ogólnopolskich kampanii ,,Bezpieczne wakacje” i ,,Bezpieczne ferie”, a 1 września rozpoczęli akcję ,,Bezpieczna
droga do szkoły”. Wkrótce będą
współuczestniczyli także w listopadowej akcji ,,Znicz”. Oprócz tego
w okresie letnim strażnicy kontrolują
akweny w ramach kampanii „Mandat zaufania” (w tym roku wystawiono ich 55). Dużym zainteresowaniem
mieszkańców cieszy się akcja znakowania rowerów (dotychczas ok. 800)
oraz uruchamiania samochodów
w przypadku problemów z akumulatorem.

Foto: JO

Dwóch strażników otrzymało medale za 30-letni staż pracy, 12 osób nagrodzono, a sześć awansowano podczas piątkowych (2.09) obchodów święta Straży
Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Miasta. W rudzkiej komendzie pracuje obecnie 61 funkcjonariuszy, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili prawie 24,5 tys.
interwencji.

Piątkowe (2.09) uroczystości były okazją do podziękowań i złożenia życzeń.

– Z okazji święta Straży Miejskiej
składam serdeczne życzenia dla
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych rudzkiej jednostki: zdrowia, bezpiecznej służby,
satysfakcji z pracy oraz szczęścia

w życiu prywatnym – mówi Jacek Morek, pełniący obowiązki prezydenta
miasta. – Dziękuję za oddanie trudnej
służbie, rzetelne wykonywanie obowiązków, profesjonalizm i zaangażowanie – dodaje.
Joanna Oreł
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REMONTY

W SP nr 7 nauka zdalna na czas remontu

W trakcie remontu okazało się,
że część posadzek jest
zawilgoconych i zagrzybionych.

Aby doprowadzić budynek szkoły
do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami, konieczne jest
m.in. zabezpieczenie płytami ognioodpornymi wszystkich stropów oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej
i ewakuacyjnej. – Zostały wykonane
roboty rozbiórkowe i odkrywkowe,
związane z usunięciem starych posadzek, tynków na sufitach. Trwają roboty związane ze wzmacnianiem konstrukcji stropów oraz zabezpieczeniem
ogniowym elementów drewnianych, instalacyjne – nowe instalacje elektryczne, okładzinowe sufitów – jako zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz nowe
warstwy podłóg – wylicza Adam No-

wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Ruda Śląska. – Niestety w trakcie robót, po zerwaniu okładzin, okazało się,
że część posadzek jest zawilgoconych
i zagrzybionych, przez co znacząco
zwiększył się zakres koniecznych do
przeprowadzenia robót – dodaje.
Dla bezpieczeństwa uczniów oraz
po konsultacji z rodzicami ustalono, że
do czasu zakończenia remontu dwie
klasy I (37 uczniów) będą miały zajęcia na miejscu w nieremontowanej
części placówki, a uczniowie klas od
II do VIII (178 osób) mają się uczyć
w trybie zdalnym. – Ta część, w której
toczą się prace remontowe, jest oddzielona od części budynku, w której

będą znajdowały się dzieci. Jedna
pierwsza klasa uczy się w małej salce
gimnastycznej, a jedna na dużej sali
gimnastycznej. Świetlica i pedagog
działają stacjonarnie. Dostęp do toalet, czy placu zabaw jest swobodny
– zapewnia Katarzyna Bartoń-Lorek,
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 7.
Termin zakończenia prac w SP nr 7
przewidziano na 23 listopada, a odbiór
końcowy na koniec tego miesiąca. Jednak ze względu na szeroki zakres prac
i możliwą konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych termin ten może ulec zmianie, podobnie zresztą jak
i koszty remontu.
Joanna Oreł

Foto: AP

Foto: AP

Nie wszyscy uczniowie z Rudy Śląskiej z dniem 1 września wrócili do szkolnych ławek. Z powodu remontu w Szkole Podstawowej nr 7 w Wirku uczniowie
„starszych” klas uczą się zdalnie, a stacjonarnie jedynie pierwszoklasiści. Nauka na odległość ma odbywać się tak, jak w trakcie zamknięcia szkół podczas
pandemii. Prace związane z wykonaniem ochrony przeciwpożarowej budynku SP nr 7 mają zakończyć się w listopadzie.

W budynku trwa m.in. wymiana
instalacji elektrycznej.

EDUKACJA

Pierwszy dzwonek w rudzkich szkołach

W roku szkolnym 2022/2023 do
rudzkich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w sumie 4393
dzieci (w trakcie rekrutacji wszystkie
zostały przyjęte do placówek przedszkolnych). Z kolei edukację na szczeblu szkoły podstawowej 1 września
rozpoczęło 1404 uczniów, w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących uczyć się będzie 585 osób,
w technikach 619 uczniów, a w szkołach branżowych I stopnia – 204.
Łącznie do rudzkich szkół i przedszkoli ma uczęszczać ponad 20 tys.
uczniów i przedszkolaków. – Życzę
Wam, żeby ten rok szkolny był udany

i żebyście odnosili same sukcesy – mówił podczas inauguracji roku szkolnego
2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 4
Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta oraz absolwent SP nr 4.
– Tutaj spotkałem wychowawców i nauczycieli, którzy przekonali mnie, że
warto się uczyć, trzeba się uczyć i że to
ma sens (...) – dodał.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w kilku szkołach wprowadzone zostały zmiany, wynikające z zakończenia przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęcia nowego
– II etapu nauki. I tak, w Szkole Podstawowej nr 1 z trzech oddziałów klas
III powstały dwa oddziały klas IV

(łącznie 40 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 2 z trzech oddziałów klas III
zostały utworzone dwa oddziały klas IV
(łącznie 55 uczniów), w SP nr 3
z trzech oddziałów klas III powstały
dwa oddziały klas IV (58 uczniów),
w Szkole Podstawowej nr 16 z czterech
oddziałów klas III ich liczba zmniejszyła się do trzech od klasy IV (łącznie 85 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 18 z trzech oddziałów klas III
powstały dwa oddziały klas IV (łącznie 44 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 22 z trzech oddziałów klas III
po połączeniu zostały dwa oddziały
klas IV (łącznie 50 uczniów), a w Szkole Podstawowej nr 40 z czterech od-

Foto: JO

Około 16 tys. uczniów oraz prawie 4,5 tys. przedszkolaków rozpoczęło w czwartek (1.09)
nowy rok szkolny. Nad ich wychowaniem i edukacją przez najbliższe miesiące czuwać będzie ok. 2700 nauczycieli. W części placówek od września wprowadzone zostały zmiany
organizacyjne, polegające na łączeniu klas.

Nowy rok szkolny w czwartek (1.09) witali m.in. uczniowie SP nr 4.

działów klas III utworzone zostały trzy
oddziały klas IV (łącznie 77 uczniów).
Dodajmy, że w Rudzie Śląskiej funkcjonuje jeden zespół miejskich przedszkoli, trzy zespoły szkolno-przedszkolne, 24 przedszkola, oddziały przedszkolne w 10 szkołach podstawowych
(w tym w dwóch szkołach specjalnych),
26 szkół podstawowych – w tym trzy
specjalne oraz cztery licea ogólno-

kształcące i siedem zespołów szkół ponadpodstawowych (w skład których
wchodzą technika i branżowe szkoły
I stopnia), a także Centrum Kształcenia
Zawodowego, Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Zespół Szkół Muzycznych I i II st., Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 16 placówek niepublicznych.
Joanna Oreł
REKLAMA
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INDUSTRIADA 2022

To był prawdziwy, industrialny fajrant
Za nami kolejna edycja Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki. W naszym mieście w sobotę (3.09) pod hasłem „Po szychcie czas na fajrant!”
zorganizowano m.in. liczne występy, pokazy, warsztaty oraz wystawy na osiedlu Ficinus w Wirku, które znajduje się na szlaku oraz w Stacji Biblioteka
w Chebziu – obiekcie zaprzyjaźnionym Industriady.
dynku Biblioteki Ficinus zaprezentowano wystawę sztuki nieprofesjonalnej,
a dla gości przygotowano stoiska rzemieślnicze i gastronomiczne, gdzie mogli oni się posilić oraz zakupić m.in. rękodzieło, czy książki.
W godzinach popołudniowych na Ficinusie wybrzmiały utwory w wykonaniu zespołu akordeonistów im. Edwarda Huloka pod kierunkiem Roberta
Kiera. Z kolei Dorota Książek, laureatka licznych konkursów, przedstawiła
swoje monologi po śląsku, a Oliwia
Stawicka, zdobywczyni III miejsca
w regionalnym konkursie gwary ślą-

skiej, opowiedziała o warzyniu. Następnie przed publicznością wystąpił
chór mieszany „Słowiczek”, Mateusz
Kitel, historyk z Muzeum Miejskiego
przedstawił prezentację o paradnym
stroju śląskim, a Inga Papkala (prowadząca całą imprezę) wystąpiła ze swoim recitalem. Na zakończenie zaprezentowali się artyści z Amatorskiego
Teatru „Pierro” z II LO oraz zespół
Kamraty.
Z kolei w Stacji Biblioteka w Chebziu
w minioną sobotę w ramach Industriady
zorganizowano wystawę prac grupy artystycznej „Sztuka bez barier 14” oraz

plener malarski. Przeprowadzono także
„Winylowy koncert życzeń”, a dla dzieci przygotowano szereg atrakcji, w tym
m.in. program animacyjny pod hasłem
„Madagaskar” w wykonaniu Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, a także spektakl pt. „Podróż na
koniec tęczy” w wykonaniu grupy „Lokomotywa”. Przy pomocy gogli VR
można było ponadto odbyć podróż dookoła świata lub w czasie, a na zwieńczenie Industriady w Chebziu wystąpiły grupy muzyczne: Asymetrio, Stiff
Capella, Maszkety i Zespołu Ed-Ka.

JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: JO

kańców zorganizowano także m.in. występy uczniów i przedszkolaków z rudzkich placówek oświatowych oraz
warsztaty artystyczne prowadzone przez
pracowników Muzeum Miejskiego im.
Maksymiliana Chroboka. Z kolei Fundacja Integracji i Kreatywności Akuku
przeprowadziła zajęcia pod hasłem „Jesienne inspiracje”. Dla gości wystąpił
też Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa z programem animacyjnym „Madagaskar”. W trakcie Industriady na Ficinusie można było także
wziąć udział w zwiedzaniu zabytkowego osiedla oraz okolicy. Oprócz tego w bu-

Foto: JO

Na początek w ramach tegorocznej
imprezy na Ficinusie odbyło się Narodowe Czytanie, w ramach którego zaproszeni goście odczytali fragmenty
utworu „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza. Kolejną atrakcją Industriady była barwna parada, która wyruszyła sprzed kościoła ewangelickiego
w Wirku. Orszak poprowadziła Orkiestra Dęta KWK „Pokój” oraz mażoretki
z II LO (artyści wystąpili później także
przed publicznością), a wraz z nimi
w przemarszu uczestniczyły barwne postacie, czyli beboki i straszaki. Od południa do godzin wieczornych dla miesz-

Foto: AP

Foto: AP

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO

Foto: JO
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Michał Syguda
syn Eweliny i Roberta
ur. 23.08 (3520 g i 58 cm)

Hanna Michalska
córka Agaty i Łukasza
ur. 26.08 (3500 g i 55 cm)

Filip Gąsior
syn Ani i Sebastiana
ur. 22.08 (4430 g i 60 cm)

WOKÓŁ NAS | OGŁOSZENIA | 7.09.2022

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM
NA CZAS OZNACZONY W DNIACH OD 28.10.2022 R. DO 03.11.2022 R.
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA
ŚLĄSKA POŁOŻONYCH W REJONIE UL.: 1 MAJA (HALEMBA),
R. MAGDZIORZA, 11 LISTOPADA, 1 MAJA (CZARNY LAS),
PORĘBSKIEJ, K. GODULI, W CELU PROWADZENIA HANDLU
W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony
w dniach od 28.10.2022 r. do 3.11.2022 r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic:

Zuzanna Wypart
córka Moniki i Krzysztofa
ur. 24.08 (2850 g i 52 cm)

Róża Świącik
córka Ingi i Sebastiana
ur. 31.08 (3130 g i 53 cm)

Antonina Gruszczyk
córka Sandry i Łukasza
ur. 24.08 (3088 g i 53 cm)

Adaś Zdziarski
syn Katarzyny i Damiana
ur. 31.08 (3295 g i 57 cm)

Oliwia
i Zuzia
córki
Katarzyny
i Piotra
ur. 27.08
(2360 g
i 51 cm
oraz
2600 g
i 55 cm)

Jakub Ratajewski
syn Izabeli i Piotra
ur. 20.08 (2580 g i 52 cm)

Nikodem Kudła
syn Doroty i Jacka
ur. 18.08 (2660 g i 51 cm)

Antonina Kowalska
córka Aleksandry i Damiana
ur. 24.08 (3700 g i 55 cm)

1.1 1 Maja (Halemba) – cz. działki o nr 185/6, obręb Halemba, k.m.2, KW GL1S/00003935/2
o pow. całkowitej 3691 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda
Śląska część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest
symbolem ZL1 – teren lasu. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 8 stanowisk handlowych/ gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-8.
1.2 R. Magdziorza – cz. działki o nr 3117/305, obręb Nowa Wieś, k.m.1, KW GL1S/00019225/7
o pow. całkowitej 1589 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda
Śląska część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest
symbolem 117U – tereny zabudowy usługowej. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się
4 stanowiska handlowe/gastronomiczne o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-4.
1.3 11 Listopada – cz. działki o nr 1811/36, obręb Bykowina, k.m.1, KW GL1S/00018181/9
o pow. całkowitej 1415 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda
Śląska część przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest
symbolem 4ZC – teren cmentarzy. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 6 stanowisk handlowych/gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-6.
1.4 1 Maja (Czarny Las) cz. działki o nr 2889, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW GL1S/00013531/3
o pow. całkowitej 932 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ruda Śląska część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem
1ZC – teren cmentarzy. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 6 stanowisk handlowych/
gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-6.
1.5 Porębska – cz. działki o nr 1145/138, obręb Ruda k.m.8, KW GL1S/00022467/9 o pow. całkowitej 22 442 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem ZC1 – teren
cmentarzy. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 7 stanowisk handlowych/ gastronomicznych o pow. 5 m2 każde stoisko, oznaczone numerem 1-7.
1.6 K. Goduli – cz. działki o nr 458/51, obręb Orzegów k.m.3, KW GL1S/00008229/5 o pow.
całkowitej 230 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem MW1- tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz KD1/2 – tereny ciągów komunikacyjnych. Na wnioskowanej nieruchomości lokalizuje się 5 stanowisk handlowych/ gastronomicznych o pow. 5 m2
każde stoisko, oznaczone numerem 1-5.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Livia Karpała
córka Dominiki i Łukasza
ur. 25.08 (3390 g i 54 cm)

Natalia Walus
córka Katarzyny i Dominika
ur. 26.08 (2880 g i 55 cm)

Pola Wrzecion
córka Patrycji i Mateusza
ur. 27.08 (3960 g i 60 cm)

Wywoławcza wysokość czynszu netto najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 300,00 zł
za cały okres trwania umowy najmu tj. od 28.10.2022 r. do 3.11.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Marysia Kowalik
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 1.09 (3060 g i 51 cm)

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz
reportaże
z chrztów

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych, znajdujących się na terenie Rudy
Śląskiej przy ul. Oświęcimskiej, Wolności, Katowickiej, Solidarności – które zostaną
oddane w najem z przeznaczeniem pod istniejące kioski handlowe „ RUCH”,
ul. Energetyków – która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nowy placyk
gospodarczy oraz miejsca parkingowe, ul. Miodowej – która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz ul. Ignacego Kaczmarka – która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

– dokonanie w terminie do dnia 20.09.2022. r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości
300,00 zł (trzysta złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne nr (podać nr stanowiska na które wpłacane jest
wadium) w rej. ulicy (podać nazwę ulicy)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko w danej lokalizacji uprawnia do licytacji tylko tego
konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska
w konkretnej lokalizacji winny dokonać wpłaty wadium na każde z osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba ﬁzyczna lub prawna w tytule
wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do
przetargu,
– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 238)
tel. 32 244-90-00, wew. 2381.
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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
Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoławcza

•

Lp.

Adres lokalu

Wadium

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247/10

37,50 m2
(1 p + k)

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

5,27 zł/m2

700 zł

2.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Wesoła 5A/2

38,16 m2
(1 p + k + łaz. + wc)

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

6,55 zł/m2

700 zł

3.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/11

23,04 m2
(1 izba)

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

4,55 zł/m2

700 zł

7,00 zł/m2

700 zł

Termin oględzin
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta

•

•

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych
Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2 (*)

43,25 m2
(1 p + k, łaz.,wc)

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

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat
z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota
167/2 na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu
notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu
w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać.
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 14.09.2022 r. do 16.09.2022 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1 oraz ul. Kokota 167/2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
lub 32 244-17-10, poz. 2 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52, poz. 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 (Uwaga: w przypadku lokalu
przy ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
Miasta – wymagane w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia
23 września 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących
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”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku 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 nieruchomości 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 tytuł 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 postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać 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 września 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali mieszkalnych w dniu 28.09.2022 r. oraz pozycję, pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. 1 Maja 247/10, godz. 9.30 – ul. Wesoła
5A/2, godz. 10.00 – ul. Bytomska 33/11, godz. 11.00 – ul. Kokota 167/2.
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.
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.

•

•

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6
(II piętro, naprzeciw pokoju 215):
Wykaz nieruchomości, która zostanie
oddana w najem na czas oznaczony
3 lat z przeznaczeniem pod istniejący
parking i autokomis w rejonie ulicy Katowickiej 112.
Wykaz nieruchomości, która zostanie
oddana w najem na czas oznaczony
3 lat z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy w rejonie ulicy Gwareckiej.
Wykaz nieruchomości, które zostaną
oddane w najem na czas oznaczony
3 lat z przeznaczeniem pod garaże w rejonie ulicy Starej, Moniuszki.
Wykaz nieruchomości, które zostaną
oddane w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy
11 Listopada-Bocznej.
Wykaz nieruchomości, które zostaną
oddane w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne (przydomowe)
w rejonie ulicy Katowickiej, Owocowej,
Sikorek, Katowicka-Zgody.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 07.09.2022 r. do dnia
28.09.2022 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-Rudzie przy ulicy Chryzantem, oznaczonej
numerem geodezyjnym 2159/213 o powierzchni 1209 m2, użytek „Bp”, obręb
Ruda, zapisanej na karcie mapy 8 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00003961/3, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu:
MM1, 2R-MN). Przedmiotowa działka
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki
nr 2136/213 o powierzchni 3655
m2, użytek „Bp”, obręb Ruda, k.m. 8,
nr KW GL1S/00055405/7 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole
planu: MM1, 2R-MN). Cena wywoławcza
(netto) do przetargu wynosi 354.000,00 zł.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Motoryzacja

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

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

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Gładzie, malowanie, tapetowanie,
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp.
z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów.
Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
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„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW ”
Szanowni Seniorzy!
Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska serdecznie zaprasza na nasze wspólne święto, które pod nazwą
„RUDZKA SENIORADA” odbędzie się 24 września br. w Nowym Bytomiu od godz. 15.00 przy ul. Ratowników 2 (teren basenu letniego). W ramach wydarzenia odbędą się:
•
•
•
•

występy artystyczne z udziałem seniorów,
młodzieży ze szkoły muzycznej i artystów z Rudy Śląskiej,
gry i zabawy sportowe z nagrodami,
wspólne biesiadowanie i poczęstunek,
dyskoteka dla seniorów.

CZEKAMY NA WAS Z RADOŚCIĄ, DOBRĄ ZABAWĄ, MUZYKĄ, CIEKAWYMI ROZMOWAMI ORAZ SPORTOWYM DUCHEM
(wstęp oczywiście wolny!).
Na terenie obiektu podczas naszej imprezy będzie możliwość pobrania Koperty Życia
oraz deklaracji do Rudzkiej Karty Seniora.

Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-030.

Dyżury Radnych Seniorów odbywają się zgodnie z harmonogramem,
czyli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w Urzędzie Miasta w sali 213, II piętro.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert dla naszych Seniorów
na październik do 23.09.2022 r. na adres e-mail: rada@ruda-sl.pl.

Nieruchomości

Przyjmę do pracy w zakładzie kamieniarskim, chętnie emeryta górnika lub na
urlopie górniczym. Tel. 501-303-628.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.

Różne

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.

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

Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22
lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

Poszukuję pokoju lub mieszkania do
wynajęcia. Tel. 731-639-094.
Kupię mieszkanie w bloku lub dom,
może być do remontu. Szybka płatność,
tel. 536-594-701.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni we wrześniu od 600 zł
dla emeryt/rencista, z 40% dofinansowaniem Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501-642492.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ

½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie
do lokalu mieszkalnego
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed
Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 105/22
ogłasza przetarg na sprzedaż:
½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego,
położonego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pokoju 9a/10. Lokal ma powierzchnię
19,23 m2. Pozostałe ½ udziału należy do drugiego lokatora. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wpisane jest do rejestru lokali własnościowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Rudzie Śląskiej. Cena wywoławcza wynosi 27 000,00 zł (dwadzieścia siedem
tysięcy złotych). Wadium w wysokości 2 700,00 zł płatne na rachunek bankowy
masy upadłości o numerze 12 1090 1766 0000 0001 4978 5792. W przypadku
nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
syndyka, ul. Młyńska 2/1, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia
21 września 2022 r., godz. 9.45. (ostateczna data dostarczenia oferty do kancelarii syndyka). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona
w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem:
W przetargu na nieruchomość lokalową: „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG SPRZEDAŻ
½ PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU – sygn. akt XII GUp 105/22”,
oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Rutkowski, ul. Młyńska 2/1, 44-100
Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Kancelarii. Dostępny drogą
elektroniczną, zapytania kierować na: a.rutkowski@mlynska2.pl. Informacje
udzielane pod numerem telefonu 512-488-224.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!!!

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wyzwolenia, z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczona numerem geodezyjnym 3074/249 o powierzchni
1261 m2 (użytek „R-IIIb”), położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wyzwolenia, zapisana na karcie mapy 1 w obrębie
Nowa Wieś, oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00018142/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działy III i IV tej księgi są wolne od wpisów.
Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 16.08.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości drogi w liniach rozgraniczających wynoszącej od 14,3 m do 24,2 m (symbole planu 7MNII, 16KZ1/2). Na przedmiotowej działce została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka
znajduje się częściowo w pasie terenu o szerokości od 50 m do 150 m wokół cmentarza, w obrębie którego obowiązują
ograniczenia związane z zapewnieniem ochrony sanitarnej od cmentarzy.
Zbywany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wyzwolenia. W celu lokalizacji zjazdu, należy
wystąpić odrębnym tokiem postepowania w Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków. Mając na
uwadze to, że część działki zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu znajduje się w obszarze o oznaczeniu 16KZ1/2, na
postawie art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) w pasie terenu mogą być
wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. Ich
usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 219.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.10.2022 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie
do dnia 30.09.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 11.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia”
przelewem na konto: 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 przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Dawid Kosmalski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Tel. 607-468-787
Baran – Pomysł, który chodzi
Ci po głowie, jest doskonały,
ale musisz dopracować szczegóły.
Byk – Czekają Cię drobne nieporozumienia z kimś starszym
lub o wyższej pozycji zawodowej.
Bliźnięta – Nie pozwól, by inni zbyt natarczywie wtrącali
się do Twoich spraw. Rób swoje.
Rak – Idzie ku lepszemu. Złapiesz drugi oddech, poprawi się
Twoje zdrowie i samopoczucie.
Lew – Czekają Cię niespodziewane i większe wydatki. Trzeba będzie sięgnąć do rezerw.
Panna – Stare grzeszki przeciwko zdrowiu wyjdą na jaw.
Idź do lekarza i zrób badania.
Waga – Znajdziesz czas dla
siebie. Popracuj nad wyglądem
i kondycją ﬁzyczną.
Skorpion – Zastanów się, czy
warto poświęcać czas na sprawy, które nie dają Ci satysfakcji.
Strzelec – Relaksuj się tak
często, jak możesz. Zrób coś
wyłącznie dla siebie. Odpocznij.
Koziorożec – Twoje mieszkanie domaga się porządków.
Nie powinieneś leniuchować.
Wodnik – Nie oglądaj się
wstecz i nie podejmuj wciąż
od nowa tych samych decyzji.
Ryby – Na polu zawodowym
zacznij się cenić i nie pozwól
się wykorzystywać.

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

Sparowali pod chmurką
Ponad 150 adeptów sztuk walki pojawiło się na cyklicznej imprezie „Kulanie na Lufcie”, którą tradycyjnie zorganizowały dwa zaprzyjaźnione rudzkie
kluby – Nelson Club oraz Academia
Gorila Ruda Śląska.
Piękne, słoneczne niedzielne (28.08)
przedpołudnie sprawiało, że chętnych
do sparingowych pojedynków w formułach gi i no gi nie brakowało. Przebieg
spotkania była identyczny, jak podczas
IV edycji. Zawodniczki i zawodnicy
sparowali w sześciominutowych wal-

kach. Najwytrwalsi mogli się mierzyć
z rywalami przez około trzy godziny.
Ponadto w trakcie imprezy dokonano
pasowania, które tradycyjnie nie mogło
obejść się bez szpaleru.
Podobnie jak w trakcie czwartej edycji, tak i tym razem kulanie było nie tylko spotkaniem pasjonatów sztuk walki,
ale i okazją do charytatywnej zbiórki.
Tym razem celem wsparcia był sześcioletni Oskar, którego mama, Aleksandra
Działach, była zawodniczka Academii
Gorila, zmarła pod koniec lipca. DK

Foto: DK
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,,Kulanie na Lufcie” to największa tego typu impreza w Polsce.

PIŁKA RĘCZNA

Szczypiornistki szlifują formę przed sezonem
We wtorek (30.08) żeńskie drużyny
Zgody oraz Grunwaldu wzięły udział
w dziewiątej edycji turnieju Silesia
Handball Cup. Zawody rozgrywano
w czterech miastach – Rudzie Śląskiej,
Chorzowie, Zabrzu i Sosnowcu.
Na własnej hali wystąpiła drużyna
juniorek Zgody, która w Bielszowi-

cach zajęła 3. miejsce. W pierwszym
spotkaniu rudzianki zremisowały
z TS Pogoń 1922 w Żorach 23:23
(13:15), w drugim natomiast wygrały
z ChKS Łódź 17:10 (10:7), aby
w ostatnim spotkaniu ulec wysoko
SPR-owi Olkusz 13:33 (5:15), który
wygrał zawody.

W rozgrywkach w kategorii dziewcząt (roczniki 2010/2011) wzięły udział
zespoły Zgody oraz SPR-u Grunwald,
które swoje mecze rozegrały w hali
przy ul. Harcerskiej w Chorzowie. Zgoda przegrała z MTS-em Żory 8:12 i pokonała Start Pietrowice Wielkie 13:9,
a Grunwald poniósł porażkę z Ruchem

Chorzów 11:12 i wygrał z ChKS-em
Łódź 10:8. O końcowych lokatach zadecydował mecz derbowy, który Zgoda zwyciężyła 14:12. Ostatecznie bielszowiczanki były trzecie, a dziewczęta
z Halemby uplasowały się na czwartej
lokacie. Turniej wygrała drużyna
MTS-u Żory.
DK

KURS SAMOOBRONY

Poczuj się bezpiecznie
Już 19 września ruszy kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla
kobiet. Rudzianki wezmą udział
w szkoleniu składającym się z sześciu
spotkań, dzięki którym nauczą się
podstawowych technik samoobrony,
a także dowiedzą się, jak poradzić sobie w sytuacji zagrożenia oraz wzmocnią pewność siebie. Zapisy na szkolenie ruszą 8 września o godz. 10.00.
Liczba miejsc ograniczona!
– Początkowo zajęcia z samoobrony
były prezentem dla rudzianek z okazji
Dnia Kobiet i już wtedy cieszyły się
one ogromnym zainteresowaniem pań.
Okazało się, że kobiety są chętne do
nauki i bardzo chciały, żeby takich
spotkań było więcej. Właśnie dlatego

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a
tel. 607-468-787

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
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

postawiliśmy zorganizować kursy,
składające się z kilku intensywnych
treningów – zaznacza Roman Dymek,
jeden z instruktorów. – Chcielibyśmy,
żeby wszystkie panie nauczyły się konkretnych technik samoobrony, wzmocniły pewność siebie i potraﬁły skutecznie obronić przed atakiem napastnika,
a także, aby umiejętności, które zdobyły podczas zajęć, pozwoliły im poczuć
się po prostu bezpiecznie – dodaje.
Na pierwszych zajęciach uczestniczki dowiedzą się m.in.: jak przyjąć bezpieczną pozycję walki oraz co zrobić,
aby zmniejszyć skutki ewentualnego
ataku, a także jak bezpiecznie upadać.
Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek (19 września) w godzinach

od 16.30 do 18.00. Natomiast pozostałe pięć spotkań zaplanowanych zostało
na 21, 23, 26, 28 i 30 września, w tych
samych godzinach. Zajęcia poprowadzą trzej instruktorzy Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate: Roman Dymek,
Marek Partuś i Piotr Muc, którzy na co
dzień pracują w służbach miejskich.
Zajęcia będą odbywały się w sali treningowej w siedzibie Rudzkiego Klubu
Kyokushin Karate, który znajduje się
przy ul. Ratowników 2 w dzielnicy Nowy Bytom.
Zgłoszenia do udziału w zajęciach
przyjmowane będą w rudzkim Urzędzie Miasta od 8 września od godz.
10.00 do 9 września do godz. 16.00.
Zapisać się można, wysyłając maila na

adres: media@ruda-sl.pl oraz dzwoniąc
pod numerem telefonu 32 342-36-06.
Można też zgłosić się osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój 325). Liczy się
kolejność zapisów, ponieważ w kursie
może uczestniczyć w sumie 30 kobiet.
Uczestniczki muszą być pełnoletnie.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie osoby. Do ćwiczeń potrzebny
jest wygodny strój oraz skarpetki (na
sali nie ma możliwości ćwiczenia
w obuwiu).
Przypominamy, że o uczestnictwie
w zajęciach zdecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przed rozpoczęciem
zapisów nie będą brane pod uwagę!
UM
OGŁOSZENIA

PreZero Service Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
prowadzi na zlecenie Miasta

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE
WRAZ Z USUWANIEM SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH
ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU RUCHU
DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM
Mimo, iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się
wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak wyciek
oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu,
rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w PreZero Service Południe pod numerem 693-000-701,
w Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887
dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC, 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10
wew. 7605.
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Lekkoatletyka

Rudzcy lekkoatleci biją
kolejne rekordy
Trwający sezon lekkoatletyczny to
świetna okazja do poprawienia rekordów życiowych, co pod koniec sierpnia wykorzystali przedstawiciele
TL Pogoń Ruda Śląska.
Zawodniczki i zawodnicy Pogoni
wystąpili podczas Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery, który odbył się
w Tychach 21 sierpnia. Wśród wartych
uwagi występów warto wspomnieć
o Jagodzie Romaniak, która w biegu
na 100 m kobiet osiągnęła nową życiówkę – 13.65, a w biegu na 200 metrów była ósma z czasem 27.96. Poza
tym swój rekord życiowy na 800 metrów pobił Tymon Socha, któremu
czas 1:56.64 dał równocześnie 4. miejsce. Natomiast w biegu na 600 metrów
w kategorii wiekowej U16 pierwsza była Justyna Maduzia (1:43.30), a druga
Zofia Florczyk (1:46.06). Na 1000 metrów U16 rekordy życiowe poprawili:
Dawid Remisz (2:50.88, trzeci czas zawodów) i Igor Surma (2:53.26, czwarty
wynik). Ponadto Gabriel Jordan zajął
2. miejsce na dystansie 300 metrów
(również w kategorii wiekowej U16).

W tym samym biegu trzeci był Paweł
Bodzianowski (41.70).
Kolejnymi zawodami, w których
z dobrej strony pokazali się nasi lekkoatleci, to Memoriał Kozubka i Kałużowej i Puchar Haliny Richter-Goreckiej,
który odbył się 27 sierpnia w Chorzowie. W rywalizacji pchnięciu kulą U14
swoje nowe życiówki ustanowiły Amelia Marona (9.21, pierwszy wynik zawodów) i Karolina Spisak (6.30, piąty
wynik). Najlepszy na dystansie 100 m
w kategorii wiekowej U16 okazał się
Bartłomiej Adamczyk. Ten sam zawodnik był drugi na 300 m z dobrym czasem 38.03, a miejsca tuż za nim zajęli
Paweł Bodzianowski (41.08, nowy rekord życiowy) i Adrian Bruner (41.51).
Wśród kobiet na tym samym dystansie
Zuzanna Lichnowska była druga z czasem 49.12, a Julia Kramarczyk trzecia
(49.44). Ponadto zawodniczki Pogoni
wzięły udział w otwartym biegu na
100 metrów. Maria Puławska była druga z czasem 12.51, a Zofia Tkocz trzecia (12.63).

DK

Zapasy

Zapaśnicy z medalami
Zawodniczki i zawodnicy ZKS-u
Slavii Ruda Śląska wzięli udział
w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS
Słubice 2022. Zawody zapaśnicze odbyły się w dniach 25-27.08 w Kostrzynie nad Odrą. Rudzianie przywieźli
z województwa lubuskiego osiem medali. Złoto wywalczyli: Patrycja Cuber
(U23, kat. wagowa 76 kg), Olivia Garmulewicz (U17, kat. wagowa 61 kg),
Łukasz Skabara (U17, styl wolny, kat.
wagowa 45 kg) i Jakub Czerczak
(U23, styl wolny, kat. wagowa 125 kg).

Z kolei srebro zdobyła Natalia
Szczęsna (U17, kat. wagowa 46 kg),
która po pokonaniu dwóch rywalek
uległa Jessice Wróbel z ZKS-u Gogolin. Po brąz natomiast sięgnęli: Maciej
Szczepanik (U17, styl wolny, kat. wagowa 51 kg), Julia Niemczyk U17,
kat. wagowa 57 kg) i Aleks Czarnota
(U23, styl wolny, kat. wagowa 92 kg).
Ponadto w klasyfikacji klubowej
wśród kadetek (U17) drużynowo zapaśniczki ZKS-u zajęły drugą lokatę.

DK
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Piłka nożna

Grunwald rozgromił lidera
Dziesięć goli i dwie czerwone kartki zobaczyli w sobotę (3.09) widzowie
na stadionie przy ulicy Kłodnickiej.
Grunwald Ruda Śląska niespodziewanie rozgromił dotychczasowego lidera
A klasy, Hetmana 22 Katowice aż 8:2.
Przed spotkaniem podopieczni
Grzegorza Kapicy nie byli faworytami. Grunwald nie tylko nie zdobył
punktu w dwóch pierwszych spotkaniach A klasy, ale i wskutek kontuzji
oraz czerwonej kartki w poprzednim
meczu miał bardzo uszczuploną kadrę.
Hetman natomiast rozpoczął zmagania ligowe od dwóch zwycięstw.
Strzelanie w Halembie rozpoczęli
goście już w 16. minucie, gdy Jan Boniowski wykorzystał sam na sam
z Gulą, jednak Grunwald odpowiedział dwoma ciosami. Do remisu doprowadził Yu Ito w 33. minucie strzałem głową, a prowadzenie Zielonym
dwie minuty później dał Koki Togitani, który indywidualną akcją na skrzydle nie dał szans Michałowi Pająkowi.
Hetman równie szybko wyrównał, gdy
po zamieszaniu w polu karnym gola
zdobył Michał Pisarek. Na tym jednak
nie koniec bramek. W końcowych
fragmentach pierwszej połowy w roli
głównej wystąpił kapitan Grunwaldu,
Jakub Wadas, który najpierw z ponad
40 metrów zdobył gola z rzutu wolnego, po czym z własnej połowy świetnie dograł do Togitaniego, który podwyższył prowadzenie na 4:2.
Goście rozpoczęli drugie 45 minut
bardzo zmotywowani, ale nie ustrzegli
się prostych błędów w defensywie,
czego efektem był gol Jakuba Cebulaka w 58. minucie. Od tego momentu
katowiczanie stracili głowę. Kamil
Pasternak, choć w 62. minucie otrzymał żółtą kartkę za kontestowanie decyzji arbitra spotkania, dwie minuty
później nie powstrzymał się od komentarza, gdy sędzia w jego mniema-
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Yu Ito (z lewej) i Jakub Cebulak celebrują zdobycie piątej bramki dla Grunwaldu.
niu źle wskazał drużynę, która miała
wykonać aut. Od 64. minuty goście
grali więc w osłabieniu, a 10 minut
później w dziewięciu, gdy Olszewski
sfaulował wychodzącego na czystą sytuację Togitaniego. Tu sędzia nie miał
wyjścia i Olszewski musiał opuścić
boisko. Zmęczeni zawodnicy Hetmana nie byli w stanie bronić się przed
kolejnymi atakami Zielonych. W ten
sposób hat-tricka skompletował Togitani, drugie swoje trafienie zaliczył
Cebulak, a dzieła zniszczenia dokonał
Marcin Palka.
Grunwald Ruda Śląska
– Hetman 22 Katowice 8:2 (4:2)
Ito 33’, Togitani, 35’, 45’, 80’, Wadas 41’, Cebulak 58’, 84’, Palka 86’
– Boniowski 16’, Pisarek, 38’
Grunwald: Gul – Nocoń, Różycki,
Wadas, Rostek, Ito, Hanke, Górski
(68’ Paszek), Togitani, Cebulak, Palka.
Hetman: Pająk – Pandzich (67’ Zalewski), Pielot (46’ Olszewski), Siwek, Koper (81’ Gwiazda), Pisarek,

Pasternak,
Knyhas,
Boniowski
(82’ Verhun), Radecki (57’ Tomczyk),
Banasiak.
Żółte kartki: Wadas – Radecki,
Koper, Pasternak, Boniowski, Banach
(trener), Pandzich (kierownik drużyny), Pisarek.
Czerwone
kartki:
Pasternak
(64’ – za drugą żółtą), Olszewski
(68’, za faul).
W innych spotkaniach rudzkich drużyn w A klasie również nie zabrakło
goli. Urania rozgromiła na wyjeździe
Gwiazdę aż 7:0 – hat-trickiem w tym
meczu popisał się Bartosz Nowakowski. Swój mecz wygrał również Jastrząb, który pokonał na wyjeździe Naprzód Lipiny 2:0. Urania i Jastrząb
przewodzą w stawce z kompletem zwycięstw. Przegrał natomiast Wawel, który uległ na wyjeździe UKS-owi Szopienice 0:3. W klasie okręgowej ważne
pierwsze zwycięstwo odniosła Slavia,
która wygrała na własnym boisku
z Górnikiem 09 Mysłowice 1:0.  DK

ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
GODZ. 16.00

OGŁOSZENIA

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 13.09
MBP nr 18 – Halemba – 14.09
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 15.09
ODK Country – Bykowina – 16.09
Ruda 1, ul. Wolności 6 – 20.09

www.wiadomoscirudzkie.pl
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