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zawitał do Rudy Śląskiej
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SeSjA RAdy MIASTA

Wakacyjne obrady
Wakacje to czas urlopów i odpoczynku, jednak chwilowo 
nie dla rudzkich radnych. Za nami kolejna sesja Rady 
Miasta Ruda Śląska, podczas której podjęto dwie uchwały. 
Najważniejsza z nich dotyczyła regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków w Rudzie Śląskiej.

Na początku czwartkowej (2.08) sesji 
przedstawiono sprawozdanie z pracy pre-
zydent miasta w okresie międzysesyj-
nym, czyli od 21 czerwca do 1 sierpnia. 
W sprawozdaniu znalazło się m.in. odzy-
skanie po ponad pięciu latach kontraktu 
na okulistykę przez Szpital Miejski, który 
gwarantuje teraz całodobową opiekę oku-
listyczną, onkologiczną oraz leczenia za-
ćmy. Zakończono także rewitalizację ryn-
ku pomiędzy ulicami Czapli, Hlonda, 
Królowej Jadwigi i Huloka w Orzegowie, 
która kosztowała ponad 3,5 mln zł.  
W sprawozdaniu podsumowano ponadto: 
przekazanie placów budowy czterech in-
westycji drogowych, z których najważ-
niejszą jest przebudowa ul. Piastowskiej. 
Pozostałe plany to budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazyno-
wej i Brańskiego, rozbudowa ul. Mazur-
skiej oraz przebudowa  ul. Reja.

W dalszej części obrad radni przeszli 
do głosowania nad uchwałami, które do-
tyczyły m.in. gospodarki wodno-ścieko-
wej w mieście. Jako pierwszą podjęli  
uchwałę dotyczącą regulaminu dostar-
czania wody oraz odprowadzania ście-

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymują do Czarnej Madonny 
W piątek (3.08) na Jasną Górę wyruszyli parafianie z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Kochłowicach. Do drogi szykują się również mieszkańcy Halemby. Piesze pielgrzymki 
związane są z przypadającym w sierpniu świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

ków. – Nasze miasto posiada taki doku-
ment, jednak nowelizacja ustawy o za-
opatrzeniu w wodę zobowiązała przedsię-
biorstwa, że w ciągu sześciu miesięcy 
mają one dostarczyć do Rady Miasta pro-
jekty regulaminów – tłumaczyła Ewa Wy-
ciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. – W naszym mieście są dwa takie 
przedsiębiorstwa. Projekty regulaminów 
dotarły do Rady Miasta. Ta przygotuje 
taki regulamin, który będzie obowiązywał 
w całej Rudzie Śląskiej. Do dwóch mie-
sięcy dokument ten powinien zostać do-
starczony do zaopiniowania przez dyrek-
tora regionalnego gospodarki wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Gliwicach – dodała. 

Radni poruszyli też sprawy mieszkań-
ców poszczególnych dzielnic. Chodzi tu 
o m.in. brak ławek oraz publicznych toa-
let, eksploatację górniczą pod Wirkiem, 
rewitalizację parku za szpitalem w Godu-
li i sytuację kadrową szpitala, a także 
sprawę kanalizacji przy ul. Ondraszka 
w Kochłowicach. 

                            Agnieszka Lewko
ReKLAMA

Główne uroczystości w Częstochowie, 
w których wzięli udział m.in. kochłowi-
czanie, odbyły się w niedzielę, 5 sierp-
nia. Kochłowiczanie uczestniczyli  
we mszy świętej oraz w drodze krzyżo-
wej na jasnogórskich wałach. Pielgrzy-
mów w Częstochowie odwiedziła prezy-
dent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic 
oraz wiceprezydent Anna Krzysteczko. 
Kochłowiccy pielgrzymi do domu po-
wrócili we wtorek.

Natomiast największa rudzka piel-
grzymka na Jasną Górę wyruszy 20 sierp-
nia. Halembska pielgrzymka odbędzie  
się już po raz czterdziesty. – Piesza piel-
grzymka to nie tylko droga do pokonania. 
To przede wszystkim czas dla wzbogace-
nia swojej wiary, rozwiania wątpliwości, 
a także chwile dla siebie i dla bliźniego. 
Na pielgrzymim szlaku nikt nie czuje się 
sam – w ten sposób zachęcają do udziału 
organizatorzy pielgrzymki.
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Z Rudy Śląskiej na Jasną Górę corocznie 
pielgrzymuje kilkuset mieszkańców.

Halembska pielgrzymka to także spo-
tkanie na Jasnej Górze wszystkich tych, 
którzy nie mogli w niej uczestniczyć pie-
szo. Jak co roku na Dzień Halembski 
(czwartek, 23.08) autokarami i na własną 
rękę dojadą bowiem inni mieszkańcy 
Rudy Śląskiej, żeby wziąć udział we  
mszy świętej i drodze krzyżowej oraz 
tradycyjnym już spotkaniu, podczas któ-
rego odbywają się wspólne śpiewy i za-
bawy. Zapisy na 40. Halembską Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę wciąż trwają.
 Arkadiusz Wieczorek
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Pielgrzymka z Kochłowic wyruszyła na początku sierpnia.
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OŚWIATA

Wakacje to czas remontów
Wakacje to dla uczniów rudzkich szkół czas odpoczynku. Jednak w szkołach od ostatniego dzwonka do pierwszego dnia nowego roku szkolnego trwają 
intensywne prace, dzięki którym najmłodsi wrócą po przerwie do wyremontowanych placówek. O najważniejszych inwestycjach w placówkach oświatowych 
rozmawiamy z Anną Krzysteczko, zastępcą prezydent miasta Ruda Śląska.

– Wakacje to najlepszy czas na re-
monty. Jakie zaplanowano na ten 
roku?

– Podczas wakacji w większości 
placówek oświatowych przeprowa-
dzane są drobne prace remontowe, 
mające na celu odnowienie pomiesz-
czeń szkolnych poprzez odmalowanie 
ścian i sufitów, odnowienie lamperii 
ściennych, wymianę stolarki drzwio-
wej, przeprowadzenie prac remonto-
wych w pomieszczeniach sanitarnych 
oraz wykonanie drobnych napraw po-
kryć dachowych, a także wymianę 
oświetlenia. Ponadto w niektórych 
placówkach będą przeprowadzane do-
datkowe prace. Chodzi tu m.in. o przy-
łącza do sieci wodociągowej w Miej-
skim Przedszkolu nr 25 przy ul. Piotra 
Skargi w Halembie, naprawę boiska 
wielofunkcyjnego w Szkole Podsta-
wowej nr 30 w Rudzie, wymianę tabli-
cy rozdzielczej prądu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie 1, 
wymianę części ogrodzenia wokół 
przedszkola wraz z bramą 
i furtką w Miejskim Przedszkolu nr 34, 
remont boiska szkolnego i placu za-
baw przy SP nr 13 w Bielszowicach, 
rozbudowę sieci internetowej szkoły 
SP nr 3 w Rudzie, remont w szatniach 
uczniowskich wraz z remontem insta-
lacji elektrycznej oraz wymianę po-
sadzki, malowanie w pomieszczeniach 
administracji w SP nr 22 w Nowym 
Bytomiu, a także budowę infrastruktu-
ry sportowej wraz z oświetleniem tere-
nu przy SP nr 3 w Rudzie 1. Wśród 
trwających prac remontowych trzeba 
też wymienić odgrzybienie dwóch sal 
lekcyjnych oraz wymianę wykładzin 
w tych salach, a także wymianę insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej i podłogi 
w pomieszczeniach dla pracowników 
obsługi w Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 2 przy ul. Glinianej w Czar-
nym Lesie.  Oprócz wymienionych 
prac w większości placówek prowa-
dzone będą drobne prace remontowe, 
których celem jest poprawa funkcjo-
nalności i bezpieczeństwa pomiesz-
czeń szkolnych. W wielu placówkach 
przeprowadzane są również prace re-
montowe związane z likwidacją szkód 
górniczych. Dotyczy to Szkół Podsta-
wowych nr 11, 7, 17 i 1, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Miej-
skiego Przedszkola nr 20. 

– Od kilku lat placówki oświato-
we zmieniają się także na zewnątrz.

– Obecnie w Szkole Podstawowej 
nr 16 przy ul. Westerplatte 2a prowa-
dzone są prace przy termomoderniza-
cji placówki, jak i prace związane 
z budową infrastruktury sportowej. 
W Miejskim Przedszkolu nr 18 przy 
ul. Kazimierza 4 docieplana jest z ko-
lei elewacja. Natomiast w Szkole Pod-
stawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 
61 zakończyły się prace termomoder-
nizacyjne. 

– Część prac została wykonana 
dzięki budżetowi obywatelskiemu  
i mobilizacji społeczności szkolnej. 
Proszę o tym opowiedzieć.

– Dzięki temu, że nasze szkolne 
społeczności potrafią działać prężenie 
we wspólnej sprawie, w szkołach uda-
je się wprowadzić zmiany, na które 
czekają przede wszystkim najmłodsi. 
W ramach budżetu obywatelskiego 
wybudowano m.in. bieżnię ze skocz-
nią w Szkole Podstawowej nr 6 przy 
ul. Bytomskiej w Orzegowie, przepro-
wadzono modernizację placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 42  
w Kochłowiach oraz zbudowano mi-
niboiska, zakupiono także ławki 
i urządzenia zabawowe dla Miejskie-
go Przedszkola nr 39 w Halembie. 

– Warto też zwrócić uwagę na Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną, która w związku z pozyskaniem 
pieniędzy na nowe zadania, otrzy-
mała nowe pomieszczenia przy 
Szkole Podstawowej nr 2.

– W grudniu 2017 roku między pre-
zydent miasta a Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej zostało podpisane 
porozumienie na realizowanie przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną zadań z zakresu administracji rzą-
dowej, wynikających z programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem”. Zgodnie z postanowie-
niami porozumienia na obszarze na-
szego miasta poradnia pełni rolę wio-
dącego ośrodka koordynacyjno-reha-
bilitacyjno-opiekuńczego. Jego dzia-
łalność przewidziana jest do 2021 ro-
ku. Ponieważ warunki lokalowe w po-
siadanym budynku były niewystarcza-
jące do realizacji postawionych przed 
nami zadań, w marcu tego roku prze-
znaczyliśmy pomieszczenia w SP nr 2 
w Bykowinie przy ul. Gwareckiej 2, 
gdzie zorganizowaliśmy profesjonal-
nie wyposażoną salę do terapii SI (in-
tegracji sensorycznej – przyp. red.) 
oraz gabinety do indywidualnej i gru-
powej pracy z dziećmi. Na tę chwilę 
mamy już pięć przystosowanych po-
mieszczeń, ale to oczywiście nie ko-
niec i nadal będziemy dostosowywać 
kolejne pomieszczenia, żeby realizo-
wać program, którego celem jest za-
pewnienie dziecku niepełnosprawne-
mu i jego rodzinie dostępu do aktyw-
nej pomocy poprzez udzielenie inter-
dyscyplinarnej specjalistycznej opieki, 
w tym także prowadzenie dodatko-
wych zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka i zajęć specjalistycz-
nych dla dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju dziecka.

– Jeżeli już jesteśmy przy tym te-
macie. Co robi poradnia, aby poma-
gać najmłodszym niepełnosprawnym 
dzieciom?

– Najmłodsze dzieci niepełnospraw-
ne od wielu lat są naszym oczkiem 
w głowie. Poza naszą statutową dzia-
łalnością, polegającą przede wszystkim 
na diagnozowaniu, poradnictwie i pro-
wadzeniu działalności terapeutycznej 
od 2008 roku prowadzimy zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju. Są 
one organizowane dla dzieci od wykry-
cia niepełnosprawności do momentu 
rozpoczęcia nauki w szkole. Wspo-
mniane zajęcia mają na celu pobudze-
nie rozwoju dziecka oraz polepszenie 
jego funkcjonowania tak, by jak naj-
pełniej mogło ono uczestniczyć w ży-
ciu społecznym. Do naszych zadań na-
leży aktualnie organizowanie zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju 
z możliwością dostosowania liczby go-

dzin do realnych potrzeb dziecka, 
świadczenie dodatkowych usług tera-
peutycznych dla dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz koordyno-
wanie działań z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju z całego powia-
tu. Rola wiodącego ośrodka koordyna-
cyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 
pozwoliła nam na poszerzenie oferty 
zajęć terapeutycznych dla najmłod-
szych dzieci i ich rodzin. Prowadzimy 
m.in. specjalistyczną terapię SI, terapię 
logopedyczną i neurologopedyczną, 
terapię pedagogiczną i psychologiczną, 
elementy treningu umiejętności spo-
łecznych, dogoterapię, terapię ręki oraz 
fizjoterapię. W planach mamy jeszcze 
rozszerzenie oferty o zajęcia EEG-bio-
feedback oraz o terapię behawioralną. 
Z zajęć wczesnego wspomagania oraz 
ww. programu korzysta 58 dzieci i ich 
rodzin. Powadzone są one przez 14 
specjalistów. Arkadiusz Wieczorek

Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta  
odpowiedzialna m.in. za oświatę.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

REKLAMA

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste nr okres 99 lat dwóch 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod 

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Joachima Lelewela, obręb Bielszowice km. 6, 
stanowiących działki:

– 1312/948 o powierzchni 767 m2, użytek RIVb, 
– 1316/948 o powierzchni 761 m2, użytek PsIV, RIVb

zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00006393/1 (dzia-
ły III i IV są wolne od wpisów). 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nierucho-
mości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (symbol planu MN2).

Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny 
kształt, są porośnięte trawą i drzewami.

Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej ul. Joachima Lelewela. 

3. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi:
– działka 1312/948 - 94.000,00 zł 
– działka 1316/948 - 93.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podsta-

wę do ustalenia pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z ty-
tułu użytkowania wieczystego

4. Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2018 r. o godz. 
10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ru-
daslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 11.09.2018 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.700,00 zł prze-
lewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji 
Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane do-
kumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

W pętli niejasności | HALEMBA
Wiele wskazuje na to, że zmieni się organizacja ruchu na pętli autobusowej przy ul. Solidarności w Ha-
lembie. O tym, że takie zmiany są potrzebne, świadczą głosy mieszkańców. Chodzi o to, gdzie znajduje się 
przystanek autobusowy, a gdzie kierowcy autobusów zaczynają lub kończą trasę. Pasażerowie często są 
zdezorientowani podczas oczekiwania na autobus.

– Mimo tego, że jest jedna wiata autobuso-
wa, to do niej nie podjeżdżają autobusy ani 
przyjeżdżające, ani wyjeżdżające. Pa-
nuje chaos, bo nie wiadomo, który 
autobus ma przerwę, a który za 
chwilę odjedzie – napisała do 
nas pani Anna. – Niedawno 
odwiedziła mnie znajoma, 
mieszkająca przy pętli, któ-
ra w deszczu nie mogła 
wsiąść do właściwego auto-
busu, bo wszystkie 7-8 sztuk 
miały wykasowane numery linii. 
Wsiadanie i wysiadanie z autobusu z po-
ziomu asfaltu jest uciążliwe dla starszych osób 
w wieku 60+ – wyjaśnia.

Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być 
utworzenie drugiej wiaty lub jej przeniesienie 
np. na środek pętli tak, aby z jednej strony 
można było wysiadać z autobusów, a z drugiej 
do nich wsiadać. Zwróciliśmy się w tej sprawie 
do miasta, do którego należy teren oraz do 
KZK GOP, który odpowiada za organizację 

Pasażerowie często nie wiedzą, skąd startuje autobus.
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transportu publicznego. – W sprawie umiejsco-
wienia dodatkowego przystanku do odjazdów 
jesteśmy w trakcie uzgodnień z Urzędem Mia-
sta – przyznaje Anna Koteras, rzeczniczka pra-
sowa KZK GOP. Również urzędnicy zapew-
niają, że rozmowy trwają. Jednak ani jedna, ani 
druga strona szczegółów na razie nie podaje.

– Informuję, że miasto Ruda Śląska rozważa 
wprowadzenie zmian dających podróżnym 
możliwość dogodniejszego korzystania z syste-
mu komunikacji publicznej w tej części miasta 
– mówi Andrzej Nowak, pełnomocnik prezy-
dent miasta ds.transportu zbiorowego. Sprawę 
będziemy śledzić na bieżąco.  Joanna Oreł

Ławki mile widziane | WIREK
Na zbyt małą liczbę ławek przy targowisku przy ul. Odrodzenia w Wirku zwrócił uwagę jeden z mieszkańców 
tej dzielnicy. Okazuje się jednak, że ustawianie nowych ławek czy naprawianie tych, które zostały zniszczo-
ne, przypomina walkę z wiatrakami. Dlaczego?

– Często spaceruję w okolicy targowiska lub od-
wiedzam je w czwartki, kiedy w pobliżu jest dużo 
ludzi robiących zakupy i uważam, że jest tam zbyt 
mało ławek, na których m.in. oni mogliby odpo-
cząć – ocenia pan Józef, nasz Czytelnik. – Poza 
tym te, które pozostały, są źle rozmieszczone, 
a ostatnio jedna z nich była bez oparcia. Myślę, że 
dostawienie nowych ławek w tym miejscu bardzo 
przydałoby się mieszkańcom – dodaje. 

Ławki przy targowisku często są niszczone, 
więc regularnie trzeba je naprawiać. – Jedna ławka 
przy targowisku była dewastowana przez wandali, 
którzy robili to systematycznie. To ławka drewnia-
na, która przez jakiś czas nie posiadała desek, gdyż 
były one w naprawie. To już trzecie zniszczenie 

w tym roku – tłumaczy Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy rudzkiego magistratu. – Jednak 27 lipca ław-
ka ta, znajdująca się w zieleńcu przy ul. Sienkiewi-
cza-Odrodzenia, została naprawiona przez fi rmę 
utrzymującą parki, zieleńce i miejskie tereny zielo-
ne w Wirku. Przy okazji proszę też, aby mieszkańcy 
reagowali na akty wandalizmu, jeżeli nie osobi-
ście, to informując Straż Miejską – dodaje. 

Jest także szansa na to, że za jakiś czas miesz-
kańcy Wirku i inne osoby, które odwiedzają targo-
wisko, będą mogły korzystać z nowych ławek. 
– Wymiana i dostawienie ławek na tym terenie 
przewidziana jest w 2019 roku pod warunkiem 
otrzymania środków fi nansowych na ten cel – za-
powiada Adam Nowak. Agnieszka Lewko

Mieszkańcy chcieliby, żeby przy 
targowisku było więcej ławek.

Fo
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REKLAMA

FEStyN „PO SąSiEdzKu”

Mieszkańcy Goduli spotkali się na festynie
Kolejny festyn z cyklu „Po sąsiedzku” za nami. tym razem bawiliśmy się ra-
zem z mieszkańcami Goduli. Na scenie zagościli artyści śląskiej sceny: Sandra 
i Jaochim Koj, Karolina i Adam Krawczyk, Mariusz i Patrycja doroz oraz grupa 
Nas troje. dla dzieciaków przygotowano zumbę z Wiktorią. Nie brakowało 
dodatkowych atrakcji i wspólnej zabawy. imprezę poprowadzili izabela Now-
rotek i Arkadiusz Wieczorek. Festyny „Po sąsiedzku” odbywają się w wie-
lu dzielnicach miasta. Kolejna impreza pod patronatem prezydent miasta 
Grażyny dziedzic już 10 sierpnia na kochłowickich plantach oraz 15 sierpnia 
przed Aquadromem w Halembie.  AW, Foto: Piotr Gruchel

PREzydENt MiAStA 
RudA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, wykazu dotyczącego 
garażu oraz części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Ludwika Solkskiego-

Szyb Czesław, Lipińskiej oraz 1 Maja 123, które przydzielone zostaną w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
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Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. dział reklamy: izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra 
Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiado-
moscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Lokatorzy kolejnych 33 mieszkań TBS przy ul. Kędzierzyńskiej/Czempiela w Rudzie Śląskiej nie będą musieli wpłacać 
25 procent wartości lokalu dzięki miejskiemu dofi nansowaniu inwestycji. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczone zostanie 
ponad 1,8 mln zł. Ogółem z partycypacji zwolnieni będą więc lokatorzy 132 mieszkań, przy łącznym udziale miasta w wyso-
kości prawie 7,4 mln zł.

Więcej mieszkań TBS 
bez partycypacji najemców

– Dwa lata temu wykorzystaliśmy moż-
liwości, jakie dała samorządom noweli-
zacja ustawy o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego 
i współfi nansowaliśmy budowę 99 miesz-
kań w ramach Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego – przypomina prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Lokale zwolnione 
dzięki temu z partycypacji najemców cie-
szyły się bardzo dużą popularnością, pod-
pisaliśmy więc z wykonawcą aneks doty-
czący naszego współfi nansowania kolej-
nego budynku – dodaje.

Inwestycja przy ul. Kędzierzyńskiej 
i Czempiela zrealizowana przez Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego „Do-
mbud” Sp. z o.o. obejmuje pięć budyn-
ków, w których znajduje się 165 miesz-
kań. Każde z nich jest wyposażone w pa-
nele, płytki ceramiczne, wannę, ubikację, 
umywalkę, armaturę, zlewozmywak oraz 
kuchenkę elektryczną z piekarnikiem. 
Udział miasta w budowie trzech budyn-
ków z 99 mieszkaniami wyniósł ponad 
5,5 mln, dzięki czemu najemcy nie mu-
sieli wpłacać 25-procentowego udziału 
w kosztach budowy lokalu, który w in-
nych przypadkach jest pobierany przez 
TBS i zwracany w przypadku zakończe-
nia najmu. Na mocy tegorocznego aneksu 
do umowy dofi nansowanie z budżetu 
miasta w kwocie 1 mln 844 tys. zł obej-
mie czwarty budynek z 33 mieszkaniami, 
łącznie osiągnie więc prawie 7,4 mln zł, 
a liczba mieszkań wzrośnie do 132.

– Skierowaliśmy propozycje najmu 
tych 33 mieszkań do osób, które złożyły 
już wnioski, ale mieszkań dla nich nie wy-
starczyło. Wnioski są jednak nadal przyj-
mowane, ponieważ zdarza się, że obecni 
najemcy z różnych względów z mieszkań 
rezygnują – informuje Anna Stemplew-
ska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalo-
wych UM. Aby móc ubiegać się o miesz-
kanie, należy wykazać brak tytułu praw-
nego do innego lokalu mieszkalnego 
w Rudzie Śląskiej (za wyjątkiem lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu miasta) oraz spełnić kryterium do-
chodowe, zróżnicowane w zależności od 
liczby osób w gospodarstwie domowym. 
– Pierwszeństwo zawarcia umowy mają 
osoby, które wychowują co najmniej jed-
no dziecko własne albo przysposobione 
lub posiadają tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego należącego do zasobu 
mieszkaniowego miasta Ruda Śląska 
– mówi Anna Stemplewska.

Miasto inwestuje również w budownic-
two komunalne. Jesienią 2017 r. rozpoczę-
ła się budowa 50 mieszkań w budynku 
u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w dziel-
nicy Orzegów. Inwestycja ma być gotowa 
w przyszłym roku. Powierzchnia każdego 
z lokali wyniesie co najmniej 45 m². Mają 
to być mieszkania dwupokojowe z kuch-
nią lub z aneksem kuchennym oraz 
łazienką. Ponadto miasto posiada już go-
tową dokumentację budowy kolejnych 50 
mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej 

w dzielnicy Ruda. Aktualnie lista oczeku-
jących na mieszkanie komunalne w Ru-
dzie Śląskiej liczy około 1100 pozycji.

Kontynuowany jest też program wspie-
rania budownictwa jednorodzinnego. 
Miejskie działki mieszkaniowe są odda-
wane w użytkowanie wieczyste osobom, 
które wystartują w zorganizowanych 
przez Urząd Miasta przetargach i zaoferu-
ją najwyższą cenę, a następnie, po speł-

nieniu określonych wymagań, mogą kupić 
nieruchomości na własność z bonifi katą 
wynoszącą 75 procent. Główne warunki 
to wybudowanie budynku, zgłoszenie go 
do użytkowania i do opodatkowania oraz 
zamieszkanie w nim w terminie do pięciu 
lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia 
prawa użytkowania wieczystego. Nabyw-
ca musi również zapłacić cenę nierucho-
mości jednorazowo do dnia zawarcia 

umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych 
zobowiązań fi nansowych względem mia-
sta i nie korzystać z ulg w spłacie należno-
ści przypadających miastu. W ciągu 
pierwszych trzech lat funkcjonowania 
programu miasto przekazało w użytkowa-
nie wieczyste 156 nieruchomości. Kolej-
ne 73 nieruchomości zostaną oddane 
w użytkowanie wieczyste w tym roku.

WG

Budynki TBS przy ul. Kędzierzyńskiej/Czempiela.

Na osiedlu złożonym ze wspomnia-
nych ulic zdemontowanych zostanie 
58 słupów betonowych, pojawi się zaś 
57 słupów aluminiowych z 60 wysię-
gnikami i energooszczędnymi oprawa-
mi typu LED. – W ramach inwestycji 
demontowane będą betonowe słupy 
oświetleniowe, które aktualnie są w złym 
stanie technicznym i zagrażają bezpie-
czeństwu zarówno pieszych, jak i poru-
szających się pojazdów. W ich miejsce 
zabudowane zostaną słupy aluminiowe 
– zapowiada Marcin Lis z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Mia-
sta. – Układ latarń się nie zmieni 
– dodaje.

W najbliższym czasie ogłoszony zo-
stanie też przetarg na wymianę latarń 

w Halembie, przy ulicach: Junaków, 
Chłopskiej, Świętojańskiej, Strzelców 
Bytomskich, Jutrzenki, Marzanny, So-
bótki i Dziewanny. Aktualnie przygoto-
wywana jest dokumentacja konieczna 
do ogłoszenia  przetargu.

Planowana wymiana oświetlenia jest 
częścią kilkuletniego projektu „Moder-
nizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie 
Śląskiej”. W jego ramach w poprzed-
nich latach udało się pozyskać dofi nan-
sowanie unijne do wymiany oświetlenia 
przy ulicach: Obrońców Westerplatte, 
Gen. Hallera, Weteranów, Niedurnego, 
Lwa Tołstoja, Macieja, Kościelnej, Że-
laznej, Konstytucji oraz Ustronnej. Do-
fi nansowanie pochodziło z puli Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, 

ścieżki pozakonkursowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. – Miasto, 
gdy tylko będzie to możliwe, będzie 
wnioskować również o dofi nansowanie 
tegorocznych inwestycji oświetlenio-
wych – zdradza Aleksandra Kruszewska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. 

Łącznie w tegorocznym budżecie na 
modernizację oświetlenia ulicznego za-
rezerwowano prawie 1,5 mln zł, do tego 
dochodzą prace w tym zakresie realizo-
wane w ramach inwestycji drogowych. 
Ogółem od 2016 roku do czerwca 2018 
roku na terenach miejskich w Rudzie 
Śląskiej zamontowano 621 słupów 
oświetleniowych oraz 731 opraw.  

DR 20 nowych lamp stanęło w tym roku przy ul. Zjednoczenia w Kochłowicach.

Przy ulicach Xawerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, ks. Ludwika Tunkla, Józefa Pordzika oraz Józefa Chełmońskiego modernizowane będzie oświe-
tlenie. Rudzki magistrat rozstrzygnął właśnie przetarg w tej sprawie. Przekazanie terenu budowy planowane jest na ostatni tydzień sierpnia br. Od tego 
czasu na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 60 dni. Jej koszt to ponad 546 tys. złotych.

Kolejne ulice będą miały nowe oświetlenie
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Trwają prace rewitalizacyjne na terenie dwóch podwórek. Są one zlokalizowane u zbiegu ulic Sienkiewicza, Tuwima i Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 
20, 22, 22a w Rudzie Śląskiej-Wirku. Kolejnych osiem takich inwestycji ma być zrealizowanych w ciągu najbliższych trzech lat. Planowany koszt rewitalizacji 
wszystkich 10 podwórek ma wynieść ok. 7,4 mln zł, z czego 4 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania unijnego. Przy tej okazji będą realizowane także  
tzw. działania miękkie z udziałem mieszkańców, na które w ostatnich dniach udało się zdobyć dodatkową dotację w kwocie prawie 780 tys. zł. 

Rewitalizacja rudzkich podwórek  
połączona z aktywizacją mieszkańców

Z pomocą mieszkańców na podwórku zostaną posadzone drzewa, 
krzewy oraz rośliny ozdobne.

– Przy rewitalizacji podwórek chcemy 
wykorzystać potencjał mieszkańców, któ-
rzy zostaną zaangażowani w ten proces, 
istnieje bowiem pewna prawidłowość,  
że im bliżej miejsca zamieszkania znajdu-
je się dane przedsięwzięcie, tym nasze 
zaangażowanie jest większe – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Rudzcy samorządowcy działania zwią-
zane z rewitalizacją miejskich podwórek 
rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się 
cykl warsztatów w terenie z mieszkańca-
mi. Bezpośrednio na podwórkach wska-
zywali oni niedogodności oraz zwracali 
uwagę na problemy, z którymi borykają  
się w tych przestrzeniach. Wśród nich 
znalazły się: brak odwodnienia, brak in-
frastruktury parkingowej, problemy 
z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan 
techniczny lub brak elementów małej ar-
chitektury i infrastruktury dla dzieci. 
 – Na tej podstawie opracowaliśmy 
w 2015 r. program renowacji podwórek, 
który obejmuje przestrzenie wokół budyn-
ków wielorodzinnych, głównie w starej 
zabudowie. W dalszej kolejności rozpo-
częliśmy starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację tych przedsię-
wzięć oraz przystąpiliśmy do opracowy-
wania potrzebnej dokumentacji projekto-
wej – wylicza wiceprezydent Michał Pie-
rończyk.

Zakres zadań na terenie podwórka 
u zbiegu ulic Sienkiewicza, Tuwima  
i Odrodzenia obejmuje przebudowę sieci 

kanalizacyjnej i deszczowej oraz wyzna-
czenie przestrzeni dla samochodów 
oraz dojść dla pieszych. W ramach nowe-
go zagospodarowania terenu powstanie 
37 miejsc parkingowych, wybudowany 
zostanie także placyk gospodarczy. Na 
dotychczas nieoświetlonym podwórku 
zostanie zainstalowanych 12 słupów 
oświetleniowych. Drugą ważną częścią 
inwestycji będzie strefa rekreacji. W ten 
sposób powstanie plac zabaw dla młod-
szych dzieci oraz kilka urządzeń spraw-
nościowych dla nieco starszych. Zainsta-
lowanych zostanie 10 ławek, pojawi się 
także stojak na rowery. – Co istotne, po-
dwórko się zazieleni. Zgodnie z ideą pro-
jektu, przy aktywnym udziale mieszkań-
ców okolicznych domów, posadzonych 
zostanie kilkadziesiąt drzew, ponad setka 
krzewów oraz ponad 1000 sadzonek ro-
ślin ozdobnych – mówi Tomasz Rzeżu-
cha, wiceprezes Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o. o., które z ramienia miasta zajmu-
je się realizacją projektu. Kompleksowa 
przebudowa podwórka zostanie zakoń-
czona z końcem sierpnia i będzie koszto-
wała 1,2 mln zł, w tym ok. 700 tys. zł 
stanowić będzie dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej.

Od czerwca trwają również prace przy 
rewitalizacji podwórka przy ul. Krasiń-
skiego 20, 22, 22a. Zakres prac jest bardzo 
zbliżony, jednak z uwagi na fakt, że teren 

jest mniejszy, koszt inwestycji wynosi po-
nad 380 tys. zł, z czego dofinansowanie 
nie przekroczy kwoty 200 tys. zł. W planie 
jest powstanie placu zabaw, miejsc do re-
kreacji (stoliki z szachownicami), miejsc 
parkingowych, minisiłowni oraz placyku 
gospodarczego. Ważnym i niezbędnym 
elementem projektu jest obsadzenie terenu 
zielenią. Termin zakończenia prac zapla-
nowany jest na wrzesień br. 

W tym roku zostanie również ogłoszo-
ny przetarg na wykonanie prac na po-
dwórku w Orzegowie (teren przy  
ul. Hlonda, Grunwaldzkiej, Bytomskiej). 
Z kolejnych siedmiu podwórek w mie-
ście, które przeznaczone zostały do rewi-
talizacji, trzy znajdują się w Wirku (teren 
przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, teren 
przy ul. Strażackiej 12 – Kałusa 18-28, 
teren przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11,) 
trzy w Rudzie (teren przy ul. Jana III So-
bieskiego, teren przy ul. Matejki 2–12 
i teren przy ul. Matejki 7, 9 – Górniczej 
– Wesołej) i jedno w Nowym Bytomiu 
(teren przy ul. Niedurnego 28). – Plan na 
ten rok zakłada wykonanie dwóch lub 
trzech podwórek. To, ile ostatecznie inwe-
stycji zrealizujemy, zależeć będzie od roz-
strzygnięć przetargowych i środków, które 
w ten sposób będziemy musieli przezna-
czyć na te inwestycje – wylicza wicepre-
zydent Pierończyk. 

Wyróżnikiem rudzkiego programu re-
nowacji podwórek jest aktywizacja oraz 
zaangażowanie samych mieszkańców. 

Projekt dotyczy w sposób bezpośredni 
ponad 3 tys. rudzian, zamieszkujących 
w najbliższym otoczeniu. – Już w trakcie 
opracowywania programu przeprowadzi-
liśmy konsultacje społeczne z mieszkań-
cami odnośnie zagospodarowania po-
dwórek – informuje wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. – Mieszkańcy będą brali 
także udział w pracach remontowych. Bę-
dą one głównie dotyczyć nasadzeń ziele-
ni. Ponadto przygotowany zostanie 
dla nich cykl warsztatów oraz szkoleń ak-
tywizacyjnych i zawodowych – dodaje. 

Realizacją projektu „Ruda Śląska sta-
wia na podwórka” zajmuje się RAR  
Inwestor Sp. z o. o. we współpracy 
z MPGM TBS Sp. z o. o., która jest odpo-
wiedzialna za całościowe wykonanie prac 
w zakresie rewitalizacji podwórek. Pro-
jekt „miękki” zakłada aktywizację spo-
łeczno-zawodową, edukacyjną i kultural-
ną mieszkańców rewitalizowanych ob-
szarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów wymienionych 
podwórek. – Na etapie wyboru podwórek 
uwzględnialiśmy poziom zdegradowania 
oraz istniejące problemy i potrzeby spo-
łeczne – mówi Tomasz Rzeżucha, wice-
prezes MPGM TBS Sp. z o.o. – Zadania 
w ramach projektu realizują Programy 
Aktywności Lokalnej i obejmują np. cy-
kliczne spotkania w ramach Kawiarni 
obywatelskiej, pomoc doradczą w zakre-
sie prawa oraz zdrowia, czy współpracę 
z doradcą zawodowym. Chcemy pomóc 
osobom bezrobotnym w powrocie na ry-
nek pracy dzięki organizacji dostosowa-
nych indywidualnie kursów zawodowych 
– mówi Piotr Maj z Rudzkiej Agencji 
Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. – Każde 

podwórko otrzyma kwotę 5 000 zł na mi-
kroprzedsięwzięcia. Te środki mieszkańcy 
będą mogli przeznaczyć na wybrany przez 
siebie podczas spotkań cel. Może to być 
np. zakup sprzętu niezbędnego do utrzy-
mania ogrodu, dodatkowych ławek czy 
też małej infrastruktury do gry w tenisa 
stołowego – dodaje.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 
podwórek o powierzchni blisko 370 ha. 
Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy 
Ruda – 380, co stanowi prawie 23 proc. 
ogółu. Tylko przy samych budynkach ko-
munalnych znajduje się 650 podwórek 
o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich 
jest najbardziej predysponowanych do za-
gospodarowania. To tylko część danych 
wynikających z programu renowacji po-
dwórek do 2030 roku, który opracowany 
został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz 
konkretnych rozwiązań dotyczących za-
gospodarowania wybranych dziesięciu 
podwórek jest swoistym kompendium 
wiedzy o pozostałych podwórkach w mie-
ście – ich liczbie, typie oraz stanie tech-
nicznym. Program stanowi też podręcznik 
dobrych praktyk, z którego mogą korzy-
stać również spółdzielnie mieszkaniowe, 
które zainteresowane są rewitalizacją po-
dwórek na swoim terenie.

Władze miasta przygotowując się do 
kolejnych inwestycji na terenie Rudy  
Śląskiej zabiegają o dodatkowe źródła  
finansowania. Od 2014 roku zostało zło-
żonych 61 wniosków o łącznej wartości  
544 872 403, 88 zł. Udało się uzyskać  
371 613 193, 25 zł dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, w tym z fundu-
szy Unii Europejskiej. 

BP

Na podwórku przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a powstaną m.in.: plac zabaw, tereny rekreacyjne oraz miejsca parkingowe.



Miłosz Suchocki
syn Martyny i Sławomira

ur. 27.07. (2950 g i 51 cm)
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Maksymilian Łduch
syn Patrycji i Pawła

ur. 16.07. (3020 g i 52 cm)

Wiktoria Groticka
córka Katarzyny i Michała
ur. 18.07. (3700 g i 55 cm)

Alan Kruwczyk-Skolimowski
syn Natalii i Mariusza

ur. 16.07. (3190 g i 54 cm)

Hania Staromłyńska
córka Patrycji i Michała

ur. 21.07. (3950 g i 61 cm)

Iga Julia Zwardoń
córka Katarzyny i Lucjana
ur. 19.07. (3720 g i 55 cm)

Krzysztof Myszkowski
syn Aleksandry i Kamila

ur. 20.07. (2850 g i 49 cm)

Dominik Lisowicz
syn Karoliny i Przemysława
ur. 20.07. (3040 g i 52 cm)

Milena Żukowska
córka Urszuli i Adama

ur. 30.07. (2690 g i 53 cm)

Marcel Nowak-Sznura
syn Izabeli i Patryka

ur. 31.07. (2980 g i 52 cm)

Julia Kaczmarczyk
córka Marty i Bogdana

ur. 31.07. (3900 g i 56 cm)

Karol Kończek
syn Kamili i Przemysława

ur. 31.07. (3815 g i 57 cm)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) 
wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, 

stanowiącej działkę nr 3298/25 o powierzchni  374 m²,
obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW nr GL1S/00007554/5, 

która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu ograniczonego z 
przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  47.000,00 zł.

Mikołaj Witkowski
syn Barbary i Adriana

ur. 1.08. (2340 g i 50 cm)

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada: 
do wynajęcia od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe + dzierżawa terenu 

+ do zbycia prawo wieczystego użytkowania gruntu

Adres lokalu

Stawka 
eksploat. 

zł/
m2nett o

Pow. Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl. 3 
ul. Joanny 14

20,00 294,13 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26

10,00 266,50
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

(możliwość podziału lokalu) stawka obniżona 
na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

Ruda Śl. 1
ul. Magazynowa 12

8,00 104,85 poniżej parteru w Dyrekcji RSM, stawka obniżona 
na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju 14

6,00 358,00
poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez c.o. 

(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie stawka 
9,00zł/m2 -zmiana coroczna o % infl acji)

Ruda Śl. 7
ul. Oświęcimska 83

6,48 298,79

2. kondygnacja w pawilonie wolnostojącym, 
stawka najmu obniżona na 2 lata w związku z 
przeprowadzeniem remontu, po tym okresie 

stawka zg. z obowiązującym cennikiem, możliwość 
podziału na dwa lokale po 255,35 m2 i 43,44 m2

Ruda Śl. 7
 ul. Oświęcimska 87

16,00 144,25 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

8,00 364,77 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., stawka 
obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

Ruda Śl. 10
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,60 132,99
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

lokal składa się z trzech pomieszczeń, możliwość 
podziału lokalu

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego Paderewskiego 3

16,00 21,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego Paderewskiego 4

16,00 63,29 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 10
ul. Ignacego Paderewskiego 7

16,00 20,70 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Sztolniowa 13

10,00 184,90 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o., stawka 
obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

Ruda Śl. 5
ul. Gwarecka 25

16,00 12,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Józefa Grzegorzka 10

16,00 10,50 parter w budynku mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16

16,00 8,74 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 3
ul. Konstantego Latki 2

13,00 31,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o., stawka 
obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:

Boks handlowy nr 4 o pow. 9,90 m2

Boks handlowy nr 7 o pow. 6,50 m2

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

 stawka eksploatacyjna 49,50 zł/m2 + VAT i media

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcz-
nych należności czynszowych.

– do wydzierżawienia od zaraz teren w Rudzie Śl. 5 przy ul. Gwareckiej 4 o pow. 437,00 m2 /część działki 
nr 1185/142, KW GL1S/00006640/8/ stawka dzierżawy 1.824,00 zł/m-c + VAT

– do zbycia od zaraz prawo wieczystego użytkowania gruntu:
Adres Pow. m2 Cena zbycia zł Wysokość wadium zł Działka nr KW

Ruda Śl. 5 ul. Szpaków 718,00 36.500,00 + VAT 3.650,00 + VAT 678/505 GL1S/00022565/6

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 
267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, a informacje 
dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntu w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 32 
248-24-11 wew. 231.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 

Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący 
garaż wolnostojący. 

DLA TOMKA OLEKSOWICZ
Wiele gwiazdek jest nocą na niebie,
tyle samo najlepszych życzeń ślemy dla Ciebie.
Dużo zdrówka, szczęścia i radości, 
niech Ci uśmiech na twarzy zawsze gości.
A w dążeniu do wymarzonego celu wytrwałości

składają Teściowie, Żonka Patrycja oraz Agata z Mateuszem
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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność Gminy Mia-
sta ruda Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy ul. Jana Gierał-
towskiego 3A w rudzie Śląskiej-rudzie, położonym na nieruchomości oznaczonej 
numerem geodezyjnym 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb ruda, k.m.11, kW nr 
Gl1S/00006185/0. działka nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb ruda, k.m.11, 
kW nr Gl1S/00014975/4 stanowi grunt służący poprawie warunków zagospodaro-
wania działki nr 1084/43. 

lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprzedaży, 3 ma-
gazynów, biura, szatni, wc znajduje się na parterze (I kondygnacji) budynku miesz-
kalnego 3-klatkowego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. do lokalu przynależy 
piwnica o powierzchni 28,24 m2. lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową 
i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny wyma-
gane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

 lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1178/10000 
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku wła-
ścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Jana Gierałtow-
skiego 3,3A,3B z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 
29.12.2081 r. 

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb ruda, k.m.11, 
kW nr Gl1S/00006185/0, na której usytuowany jest budynek,

– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb ruda, k.m.11, 
kW nr Gl1S/00014975/4 - w celu poprawy warunków zagospodarowania działki nr 
1084/43. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 168.000,00 zł, w tym: cena lokalu: 
144.514,00 zł, tj. 86,02% ceny, cena gruntu: 23.486,00 zł, tj. 13,98% ceny. Cena 
gruntu uzyskana w rokowaniach stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej 
opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty 
rocznej w wysokości 3% płatnej do końca marca każdego roku, przez cały okres użyt-
kowania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAt. 

 Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z po-
datkiem VAt wg stawki 23%, winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do roz-
porządzania nią. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 16.03.2018 r., 08.05.2018 r. i 25.06.2018 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Rokowania odbędą się w dniu 6.09.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi-
zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości – zbycie lokali), w terminie do dnia 
30.08.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości: 8.400,00 zł, przelewem na kon-
to: 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 pie-
niężnych 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 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą 
w trakcie rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia.

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia ro-
kowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się 
na poczet ceny zakupu.

Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomie-
niu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organi-
zator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega 
zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub 
do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy lokalu. 

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

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 20.08.2018 r. w godz. od 14.00 do 
15.00.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie  
ulicy Szyb Walenty z przeznaczeniem na poprawienie  

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze rokowań jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 432 
o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb ruda, k.m.5, kW nr Gl1S/00014923/5 (działy III i IV księgi wieczystej są 
wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska 
zbywana nieruchomość stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie Zl1) oraz częściowo teren pro-

dukcyjno-usługowy (symbol na planie Pu1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, 
magazynowo - składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi 
logistyczne. 

 Zbywana działka o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewami oraz krzewami i w części 
stanowi utwardzoną drogę. działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. dojazd na zasa-
dach ogólnych może odbywać się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną 
na gminnych działkach nr: 640/446, 641/446, 643/457, na działce nr 642/457 własności Skarbu Państwa oraz 
na działce nr 436 w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu 
prawnego). 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) do rokowań wynosi 8.000,00 zł. 

Osiągnięta w rokowaniach cena gruntu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste 
gruntu:

– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,
– opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowa-

nia wieczystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek 
VAt wg obowiązującej stawki 23%. 

  Rokowania odbędą się w dniu 4.09.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nie-
ruchomości) i w terminie do dnia 27.08.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 400,00 zł, przelewem na 
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska 
(za datę wniesienia zaliczki przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda 
Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań 
wymagane dokumenty i oświadczenia.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie
 pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo-
ści poza obecnymi granicami rzeczpospolitej Polskiej (t.j. dz.u. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetar-
gu w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217,  
41-709 ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 27.08.2018 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie w użyt-

kowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu 
Państwa w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty”. 

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie 
złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozosta-

wionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchylenia się od 

zawarcia umowy, podpis. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania 
nabywcy nieruchomości. 

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

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda 
Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego 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, 
położona w rudzie Śląskiej+Bielszowicach w rejonie ulicy 
Edmunda kokota, stanowiąca działkę nr 773/73 o powierzchni 
366 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, kW nr Gl1S/00028710/0 
(działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska zbywana działka stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu MN1).

 Nieruchomość posiada kształt prostokąta, położona jest 
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta 
drzewami, krzewami i trawą.

działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie 
własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki 
z drogi publicznej – powyższe będzie wymagało uzyskania 
odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.

Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr uM/1553/PG/755/
dP-d/2016 z dnia 26.07.2016 r. z przeznaczeniem pod ogródek 
przydomowy, z okresem obowiązywania do dnia 31.07.2019 r. 
Nabywca nieruchomości wejdzie w prawa Wydzierżawiającego 
z dniem zawarcia aktu notarialnego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi  
41.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie 
powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 
obowiązującej w dacie zbycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2018 r. o godz. 11.00 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) oraz w terminie do dnia 
29.08.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.100,00 
zł, przelewem na konto lub w kasie urzędu i przedłożą komisji 
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

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

PrEZydENt MIAStA  rudA ŚląSkA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na sprzedaż udziału 

wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Przemysłowej  

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest udział Skarbu Państwa wynoszący 12/24 części w prawie 
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950 m2, użytek „dr, rIVa”, obręb 
kochłowice, k.m.3, kW nr Gl1S/00000870/7. 

W dziale III kW nr Gl1S/00000870/7 figuruje wpis „ciężary wpisane w kW kochłowice Wykaz 1436 w dziale 2 pod 
bieżącym nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udziału we współ-
własności. dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska ww. nieruchomość 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie 37MNI). 

Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowa-
na, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Przemysło-
wej. 

 Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 37.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
  Rokowania odbędą się w dniu 07.09.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 

6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczo-
ną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 
do dnia 31.08.2018 dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 1.900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w go-
dzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie  
pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami rzeczpospolitej Polskiej (t.j. dz.u. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach 
w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 16.00.

  Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż udziału w nie-

ruchomości własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul.Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez 
napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data 
wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawio-

nych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy, podpis.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabyw-

cy nieruchomości. 
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.
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 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy ul. 
de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-091, 
32 244-30-79.

 Sprzedam M-3, 47,51 m2, I p., z gruntem + 
wyposażenie – Nowy Bytom, Chorzowska. Tel. 
796-609-898.

 Do wynajęcia w pełni umeblowana kawalerka 
– Godula. Tel. 503-604-848.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 342-06-28.

 Dwupoziomowe, Ruda 1, stare osiedle – 
sprzedam. Tel. 605-055-424.

 Mieszkanie Wirek, stare budownictwo, c.o. 
do wynajęcia. Tel. 692-765-153.

 Do wynajęcia lokal użytkowy Wirek, I p, 80 
m2, na biuro, kancelarię, gabinety. Tel. 692-765-
153.

 Sprzedam mieszkanie własnościowe, 37 m2, 
częściowo wyremontowane, Godula. Tel. 573-
958-161.

Motoryzacja
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do 
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 

samochodów wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 
507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 
0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

Praca
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pra-

cowników budowlanych doświadczenie min 2 
lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 
601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. 
Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

 Firma sprzątająca poszukuje pracowników na 
obiekt magazynowy Ruda Śląska ul. Szyb Walen-
ty 10. Poszukiwane osoby do pracy trzy zmiano-
wej, praca także w weekendy. Kontakt: 661-991-
554.

 Firma z Rudy Śląskiej zatrudni ambitne osoby 
chcące podjąć pracę w prężnie rozwijającym się 
zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracow-
nik produkcji i magazynu. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy 
klaudia.gajek@maxi.bytom.pl, tel. 604-057-310.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-782.

 Zatrudnię do prac dorywczych, pracownika 
gospodarczego – murarza, Wirek. Tel. 692-765-
153.

 Praca w Niemczech dla elektryka – gwarantu-
jemy wysokie zarobki, zakwaterowanie, dojazd.  
Tel. 665-997-600.

 Zatrudnię panią – wykształcenie średnie lub 
wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biurze  w zakła-
dzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem pro-
szę przesłać na adres biuro@hofman-dompo-
grzebowy.pl.

Różne
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. 
Tel. 603-280-675.

ZaPRaSZamy do Salonu  Alex  
(C.H. domIno – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
W NOWYM BYTOMIU PRZY UL. RATOWNIKÓW 15

INFORMUJE O WOLNYCH MIEJSCACH 
W KL. VII W ROKU SZKOLNYM 2018/19.

Zapewniamy wszechstronne wsparcie 
pedagogiczne i naukę w komfortowych 
warunkach. Szczegóły w sekretariacie  

i pod nr tel. 32 248-61-32.

uSługI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 

Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-219-
491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 
607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 513-
981-778.

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

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Fir-
my MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-
109-517.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Fak-
tura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne 
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784-
699-569.

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

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-
574-985.

 Istalacje wod.-kan., c.o., tel. 797-599-031.

 Masz problem z otrzymaniem kredytu? Poma-
gamy skutecznie w uzyskaniu: kredytów gotów-
kowych, konsolidacyjnych, hipotecznych kredy-
tów dla klientów po złej historii bankowej, z 
brudnymi bazami kredytów dla klientów z bra-
kiem zdolności kredytowej. Zadzwoń: tel. 603-
279-202.

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

nIeRuCHomośCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka. Tel. 668-591-916.

 Sprzedam kawalerki, dwupokojowe, trzypo-
kojowe, Ruda Śląska, atrakcyjne ceny, tel. 793-
017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Do wynajęcia lokal z klimatyzacją w cen-
trum Nowego Bytomia, 44 m2. Tel. 668-845-
818.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL – specjalizujemy 
się w sprzedaży atrakcyjnych  domów 

jednorodzinnych. Obecna oferta: HALEMBA  
ul. Solidarności od 89 m2,  WIREK,  

ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż”  
od 125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt.  

Tel. 691 523 055.

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

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

 Godula, jednopokojowe, 28 m2, 49 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 109 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 47 m2, 93 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nr okres 99 lat dwóch 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 
Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy 
ulicy Joachima Lelewela, obręb Bielszowice km. 6, stanowiących działki:

– 1315/948 o powierzchni 763 m2, użytek RIVb, PsIV
– 1319/948 o powierzchni 768 m2, użytek PsIV, RIVb, ŁIV

zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00006393/1 (działy III i IV są wolne od wpisów). 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nierucho-
mości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

Działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, 
są porośnięte trawą i drzewami.

Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Joachima Lelewela. 

3. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
– działka 1315/948 – 93.000,00 zł 
– działka 1319/948 – 94.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z ty-

tułu użytkowania wieczystego.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu miasta Ruda śląska, plac Jana 
Pawła II. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim  
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 13.09.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości  
4.700,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
wymagane dokumenty i oświadczenia.

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

tel. 32 244-90-56.

SeRdeCZne PodZIĘKoWanIa
Wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie oraz wzięli 

udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Krystyny grzesik
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom oraz współpracownikom

składa córka Alicja Tkocz z rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
oraz słowa wsparcia i otuchy  

dla Lidii Kowalik
z powodu śmierci

MaMy
składają

Zarząd oraz Pracownicy
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
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Piłka ręczna

Doświadczenie przekaże młodszym
rozmawiamy z arkadiuszem Miszką, byłym reprezentantem Polski, zawodnikiem takich klu-
bów jak: Pogoń zabrze, chrobry Głogów, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski, Orlen Wisła 
Płock i Olimpia Piekary Śląskie, który został trenerem SPr-u Grunwald ruda Śląska.

– Jak to się stało, że znany i zasłu-
żony zawodnik został trenerem 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska?

– Jakiś czas temu prezes SPR-u  
Grunwald Ruda Śląska Łukasz Wodar-
ski zapytał mnie, czy zostałbym trene-
rem jego drużyny. Po zastanowieniu 
się nad propozycją postanowiłem, że 
zakończę karierę sportową i spróbuję 
swoich sił jako trener na seniorskiej 
ławce.

– Jest to dla Pana duże wyzwanie? 
– Oczywiście, ponieważ pierwszy 

raz będę prowadził seniorów i dużo 
pracy oraz nauki przede mną. W Grun-
waldzie będzie grało trzech zawodni-
ków z juniorów Górnika Zabrze, któ-
rych trenowałem w ubiegłym roku. 
Tego fachu trzeba się uczyć. Będzie to 
wyzwanie, ale bardzo się z tego cie-
szę.

– Jaki stawia Pan sobie cel jako 
trener SPR-u? Czy awans do pierw-
szej ligi jest możliwy?

– Zobaczymy, bo po pierwsze ten 
awans trzeba wywalczyć. Czas pokaże, 
na co nas będzie stać. Będziemy wal-
czyć w każdym meczu i każdy z nich 
będziemy chcieli wygrać. Wiadomo, że 
nowy trener ma swoje przemyślenia 
taktyczne, więc musi upłynąć trochę 
czasu, zanim wszystko będzie się ukła-
dać. 

– Czego oczekuje Pan od swoich 
podopiecznych? Jak powinna wy-
glądać współpraca zawodników 
z trenerem?

– Mam duże oczekiwania co do za-
wodników. Chciałbym, żeby przede 
wszystkim pracowali oni na trenin-
gach z pełnym zaangażowaniem. 
Chciałbym też, żeby zawodnicy mie-
li do mnie zaufanie, a ja do nich. Kie-
dy jest zaufanie, da się zrobić wszyst-
ko. 

– Kiedy po raz pierwszy zawod-
nicy zagrają pod Pana okiem? 

– Rozegramy sparing jeszcze 
w sierpniu z Sosnowcem i Mysłowi-
cami, a być może jeszcze z Piekarami 
Śląskimi. Poza tym myślę o sparingu 
z jakąś drugoligową drużyną z zagra-
nicy – na przykład z Czech. 

– Nauka młodych zawodników 
chyba nie będzie Pana pierwszym 
doświadczeniem trenerskim w ka-
rierze?

– Tak jak już wcześniej wspomnia-
łem, trenowałem juniorów starszych 
w Górniku Zabrze. Później wziąłem 
udział w zajęciach „Treningi z mi-
strzem”, których zamysł był taki, że-
by młodzi zawodnicy mogli zobaczyć 
na żywo, a nie z trybun czy w telewi-
zji, jak wyglądają zajęcia z zawodni-
kami Super Ligi. 

– Czy to znaczy, że wszystko, cze-
go się Pan nauczył przez lata na 
parkiecie, chce Pan przekazać mło-
dym zawodnikom?

– Tak. Zacząłem grać w Pogoni Za-
brze, potem próbowałem swoich sił 
w różnych klubach. Miałem wielu 
trenerów. Piłka ręczna towarzyszy mi 
praktycznie od dzieciństwa i chciał-
bym, aby była dalej częścią mojego 
życia. Doświadczenie, które zdoby-
łem jako zawodnik, będę próbował 
przekazać młodszym.

MODELarSTWO

Modele na start
Ponad 70 modelarzy z Polski, 

Czech i Słowacji spotkało się podczas  
zawodów rozgrywanych z cyklu o Pu-
char Karpat Modeli Zdalnie Sterowa-
nych Elektrycznych i Spalinowych 
On Road. Na wireckim torze przy ul. 
Kolberga wystartowało około 90 mo-
deli w pięciu klasach. Wyścigi trwały 
dwa dni. W sobotę (28.07) odbyły się 
treningi, z kolei w niedzielę (29.07) 
rozegrane zostały biegi eliminacyjne 
i finałowe. 

– Nasze stowarzyszenie RC FEVER 
stanęło na wysokości zadania. Już  
w sobotę udało nam się przygotować 
tor do treningów i zawodów. Na so-
botnie treningi przyjechało kilkudzie-
sięciu modelarzy – zaznaczył Adrian 
Długokęcki, organizator zawodów. 

W niedzielę z samego rana na torze 
w Wirku wystartowało jedenaście 
grup. Rywalizacja przebiegała bez 
problemów do godzin popołudnio-
wych, ale z powodu kapryśnej pogody 
zawody zostały przerwane. Na szczę-
ście aura się poprawiła i zawody zo-
stały wznowione. 

Warto dodać, że zawody z cyklu  
o Puchar Karpat Modeli Zdalnie Ste-
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Na torze w Wirku można było podziwiać wyścigi około 90 modeli.

Jiu-JiTSu

Dwunastoletni mistrz
Młody rudzianin triumfował. Pod-

czas międzynarodowych zawodów 
ACB Jiu Jitsu, które odbyły się w mi-
nioną sobotę (4.08) w Warszawie, Ma-
ciek Szczepanik zdobył złoty medal. 
Podczas sobotnich zawodów młody 
rudzianin wykazał się wielką determi-
nacją i profesjonalizmem, pokonując 
rywali. Maciej Szczepanik ma 12 lat  
i obecnie trenuje w klubie BJJ Factory 
Gliwice pod okiem mistrza świata 
Pawła Bańczyka. Warto dodać, że 
dwunastoletni zawodnik rozpoczął 
swoją przygodę z jiu-jitsu w ODK 
RSM „Matecznik”.

Maciej Szczepanik wywalczył  
złoty medal w Warszawie. 

rowanych Elektrycznych i Spalino-
wych On Road, który składa się z pię-
ciu eliminacji, rozgrywane były do-
tychczas na dwóch torach modelar-
skich asfaltowych: w Nowym Sączu 
oraz w Namestowie (Słowacja).  
– Dostaliśmy od organizatorów, czyli 
SKM Felgi w Nowym Sączu oraz RC 
Auta Orava propozycję współpracy. 
Rudzki tor jest bardzo lubiany, 
w związku z tym z chęcią zgodziliśmy 
się na dołączenie do tegorocznej serii 
rywalizacji – tłumaczył Adrian Dłu-

gokęcki ze stowarzyszenia RC FE-
VER. Zawody zostały rozegrane 
w czterech klasach: elektryczne  
(TC Spec 17.5 t – modele z napędem 
na cztery koła oraz TC E-10 Formuł 
– modele tylno-napędowe odwzoro-
wane F1), spalinowe (IC10 modele 
w skali 1:10 spalinowe oraz IC-8 mo-
dele spalinowe w skali 1:8 – najszyb-
sze na rudzkim torze). W tym roku 
gościnnie rozgrywana była elektrycz-
na klasa Le-Mans promowana przez 
czeskich modelarzy.

BiEGi

Pobiegli z wiewiórką

„Bieg Wiewiórki” to już tradycja  
w Rudzie Śląskiej. W sobotę (4.08) po 
raz siódmy biegacze i miłośnicy nordic 
walking wystartowali z bieżni przy 
Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej 
i pobiegli do halembskiego lasu. Nie 
zniechęcił ich nawet upał, który towa-
rzyszył im od samego startu. 

Uczestnicy biegu rywalizowali na 
pętli o długości 4,2 km, którą mogli 
pokonać od jednego do pięciu razy. Na 
tej samej trasie swoje siły sprawdzili 
też miłośnicy nordic walking, dla któ-
rych maksymalny dystans wynosił 
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Upalna pogoda nie zniechęciła biegaczy. 

12,6 km. Z kolei na dzieci i młodzież 
czekała  rywalizacja na dystansie 1 km. 
„Bieg Wiewiórki” to przede wszyst-
kim rekreacja i zabawa, a przy okazji 
nauczenie najmłodszych postawy ak-
tywnego spędzania czasu.

Zapisy do biegu prowadzone są in-
ternetowo. W przypadku wcześniej-
szego zgłoszenia online opłata za bieg 
główny oraz nordic walking wynosi  
15 zł. Osoby zapisujące się na miejscu, 
w dniu imprezy, płacą 25 zł, a dzieci  
5 zł. Kolejne biegi w tym roku odbędą 
się: 8.09, 6.10, i 3.11.

rEkLaMa

Arkadiusz Miszka został trenerem 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska.
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Tour de Pologne w Rudzie Śląskiej
Jeden z największych światowych wyścigów kolarskich przejechał przez nasze miasto. W poniedziałek (6.08) ulicami dwóch rudzkich dzielnic – Kochłowic 
i Halemby przemknęli uczestnicy III etapu Tour de Pologne. Na trasie peletonu znalazły się ulice: Radoszowska, Oświęcimska i Kochłowicka, a także Kłodnic-
ka i 1 Maja.

– Wyścig Tour de Pologne to bez wąt-
pienia jedna z największych imprez 
sportowych w naszym kraju. W ubiegłym 
roku na żywo zmagania kolarzy wzdłuż 
trasy obserwowało ponad 3 mln kibiców. 
W tym roku do grona tych osób mogli 
dołączyć także mieszkańcy naszego  
miasta. To duży zaszczyt, że mogliśmy 
gościć najlepsze ekipy kolarskie z całego 

świata – podkreślała Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej. 

Kolarze do  naszego miasta wjechali 
od strony Kochłowic, po czym przeje-
chali przez Halembę ulicą Kłodnicką, 
gdzie na wysokości Aquadromu znala-
zła się lotna premia LOTTO, na której 
odbyła się walka sprinterów o punkty 
do klasyfikacji całego wyścigu. Równo-

cześnie przed rudzkim parkiem wod-
nym zorganizowano piknik rowerowy 
„Ruda Śląska kocha rower”. – Już kilka 
godzin przed startem rozpoczął się pik-
nik rowerowy, podczas którego nie za-
brakło wielu atrakcji, czyli miasteczka 
rowerowego,  jazdy na pumptrucku, 
bezpłatnego serwisu rowerowego, ma-
lowania buzi dzieciakom i wielu anima-

cji – wymieniała Marta Malik, prezes 
Aquadromu. 

Podczas rowerowej rywalizacji moż-
na było także wspomóc podopiecznych 
fundacji Iskierka. – Jesteśmy tu przy 
okazji tego wyścigu, ponieważ ostatnio 
mocno angażujemy się w jazdę na rowe-
rze. Bierzemy udział w akcji „Odlotowa 
jazda, czyli rowerem do lata”, która po-

lega na tym, że nawet osoby, które robią 
małe treningi, mogą rejestrować na 
konto fundacji Iskierka, a my jako orga-
nizacja walczymy o sto tysięcy złotych, 
które będziemy mogli przeznaczyć na 
organizację wyjazdów wakacyjnych dla 
naszych podopiecznych – tłumaczyła 
Beata Adamczyk z fundacji Iskierka.

Tekst i foto: Agnieszka Lewko
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241
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