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W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!
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STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

UNIKALNI 2018

Czas nagrodzić unikalnych rudzian
Mają otwarte serca, są osobami o wielu 

pasjach oraz udowadniają, że są przyszło-
ścią naszego miasta, a jeżeli działać, to 
w grupie najlepiej. Czyż nie tak brzmi opis 
unikalnych rudzian? Chcemy ich nomino-
wać i nagrodzić w plebiscycie „Wiadomo-
ści Rudzkich” „Unikalni 2018”. 

– Wizytówką  miasta są właśnie jego 
mieszkańcy. W Rudzie Śląskiej nie brakuje 
osób, które obdarzone są wieloma talentami 
oraz poprzez swoją działalność i inicjatywę 
potrafi ą porwać tłumy do działania – pod-
kreśla Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor 
naczelna „Wiadomości Rudzkich”. 

W tym roku unikalnych nominować bę-
dziemy w kategoriach: „Otwarte serca”, 
„W grupie siła”, „Z pasją”, „W muzyce si-
ła” i „Nasza przyszłość”. – Staramy się na-
grodzić tych, którzy udowadniają po pierw-
sze, że warto działać, a po drugie, że ko-
chają to, co robią. To już czwarta edycja 
naszej imprezy, a kandydatów nie brakuje 
– mówi Anna Piątek-Niewęgłowska.

Plebiscyt na „Unikalnych 2018” roz-
pocznie się 12 września i potrwa do 26 
września. Głosować będzie można na fan 
page’u „Wiadomości Rudzkich”, na stronie 
www.wiadomoscirudzkie.pl i za pośrednic-

twem SMS-ów. Szczegóły w kolejnym wy-
daniu „WR”. Gala, podczas której poznamy 
„Unikalnych” odbędzie się 28 września 
w Domu Kultury w Bielszowicach. JO

Od 3 września obowiązywać będzie 
nowy „Regulamin korzystania z dróg 
wewnętrznych i miejsc postojowych 
na terenie Szpitala” wraz z Cennikiem, 
którego treść dostępna jest w postaci 
tablicy informacyjnej na bramie wjaz-
dowej oraz w formie papierowej 
w Dziale Administracyjno-Gospodar-
czym naszej placówki w Goduli. Za 

CENNIK STANDARDOWY
Za pierwsze 30 minut • 
– BEZPŁATNIE
Za każdą rozpoczętą • 
godzinę – 3,00 zł
Po przekroczeniu 8 godzin • 
za każdą następną rozpo-
czętą godzinę – 1,00 zł
Opłata za zgubienie biletu • 
– 50,00 zł

Zmiany na szpitalnym parkingu

wjazd na teren Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej i korzystanie 
z miejsc postojowych pobierana będzie 
opłata. Pierwsze 30 minut postoju dla 
wszystkich użytkowników będzie dar-
mowe, natomiast za każdą rozpoczętą 
godzinę postoju pobierana będzie opła-
ta w wysokości 3 złotych. Personel me-
dyczny i pozostali pracownicy Szpitala 

będą mogli skorzystać ze specjalnej 
oferty abonamentowej dla posiadaczy 
stałych kart postojowych. Zwolnione 
z opłat będą pojazdy uprzywilejowane: 
oznakowane zewnętrznie karetki pogo-
towia ratunkowego oraz pojazdy poli-
cji, straży miejskiej, straży pożarnej, 
pogotowia energetycznego, pogotowia 
gazowego, pogotowia wodociągowego 
i innych służb. Bezpłatnie z miejsc po-
stojowych, w razie takiej potrzeby, bę-
dą mogli skorzystać również dostawcy 
Szpitala.

Przypomnijmy, że od miesiąca na te-
renie placówki w Goduli obowiązuje 
nowa organizacja ruchu wewnętrznego. 
Brama wjazdowa do Szpitala została 
usytuowana przy ulicy Emanuela Imieli, 
natomiast wyjazdowa przy ulicy Win-
centego Lipa. Ruch pojazdów na terenie 
dróg wewnętrznych Szpitala jest jedno-

kierunkowy i odbywa się zgodnie 
z umieszczonym oznakowaniem piono-
wym i poziomym, na zasadach określo-
nych przepisami Prawa o ruchu drogo-
wym, stosownym regulaminem oraz 
decyzjami i poleceniami wydanymi 

przez Zarząd Szpitala. Na całym obsza-
rze zlokalizowane zostały wydzielone 
miejsca postojowe dla karetek Zespo-
łów Ratownictwa Medycznego, samo-
chodów osobowych oraz samochodów 
osobowych osób niepełnosprawnych.

SESJA RADY MIASTA

Powakacyjne obrady
Po wakacyjnej przerwie radni powrócili 

na salę obrad. Sierpniową sesję Rady Mia-
sta, która odbyła się w czwartek (30.08), 
zdominowały uchwały dotyczące placó-
wek oświatowych oraz opiekuńczo-wy-
chowawczych w Rudzie Śląskiej.  Nie za-
brakło także zmian w budżecie miasta. 

Czwartkowa sesja rozpoczęła się od po-
witania rudzkich harcerzy. Przypomnieli 
oni o zlocie w Gdańsku, w którym uczest-
niczyli z okazji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, a także o waka-
cjach w Kuźnicy Brzeźnickiej. W miej-
scach tych harcerzy odwiedzili przedsta-
wiciele Rady Miasta i władz miasta. – Ser-
decznie dziękujemy za wsparcie oraz od-
wiedziny. Mam nadzieję, że nasz hufi ec 
będzie zawsze tętnił życiem. Zapraszamy 
do Kuźnicy, czyli naszego kawałka Rudy 
Śląskiej w województwie łódzkim – zazna-
czył Michał Mazur, zastępca komendanta 
rudzkiego hufca. 

W dalszej części sesji radni mogli wy-
słuchać sprawozdania na temat prac Sejmi-
ku Województwa Śląskiego, które przed-
stawiła radna Sejmiku, Urszula Koszutska. 
Następnie, tradycyjnie już, zostało przed-
stawione sprawozdanie z działalności pre-
zydent w okresie międzysesyjnym, czyli 
od 2 do 29 sierpnia. W sprawozdaniu zna-
lazły się takie kwestie jak m.in.: rozpoczę-
cie procedur odbioru trzeciego odcinka 
trasy N-S od ulicy Bukowej do ul. Kokota. 
Inwestycja ta jest już praktycznie skończo-
na i niewykluczone, że kierowcy będą mo-

gli korzystać z trasy już we wrześniu, czyli 
trzy miesiące wcześniej niż było to plano-
wane. Kolejna kwestie poruszone w spra-
wozdaniu to przebudowa ul. Piastowskiej, 
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wolno-
ści, Magazynowej i Brańskiego, rewitali-
zacja terenów po dawnej koksowni 
w Orzegowie oraz zakończenie termomo-
dernizacji SP nr 16 w Wirku. Przy okazji 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego radni 
podjęli szereg uchwał oświatowych – m.in. 
w sprawie nadania statutu niektórym pla-
cówkom, czy nadania im imion. Ponadto 
radni dyskutowali o planie zagospodaro-
wania przestrzennego poszczególnych 
miejsc. Jeden z nich zażądał wyjaśnień 
m.in. w sprawie powstania parkingu wielo-
poziomowego przy ul. Objazdowej. – Chcę 
uspokoić mieszkańców, którzy są właści-
cielami garaży przy ulicy Objazdowej. 
Obiecaliśmy, że jeśli nie będzie zgody co 
do budowy parkingu wielopoziomowego, 
to go nie zbudujemy. Odstępujemy więc od 
budowy parkingu za kościołem pw. św. 
Pawła Apostoła, a zbudujemy go w miej-
scu, które wskazali mieszkańcy podczas 
jednego ze spotkań. Raczej nie będzie to 
parking wielopoziomowy. Mamy jednak 
nadzieję, że spełni on oczekiwania miesz-
kańców – dodał Krzysztof Mejer, wicepre-
zydent Rudy Śląskiej. 

Pod koniec obrad radni podjęli uchwa-
ły m.in. w sprawie podzielenia miasta na 
stałe obwody głosowania i utworzenia od-
rębnych obwodów głosowania. AL

REKLAMY



Prawo i Sprawiedliwości stawia w tych wyborach, tak samo jak 
cztery lata temu, czyli na Marka Wesołego, od 2010 roku radnego 
Rady Miasta Ruda Śląska. – Zdecydowałem się wystartować w wyści-
gu o możliwość służenia mieszkańcom naszej małej ojczyzny, jaką jest 
Ruda Śląska. Ruda zasługuje na to, by stać się nowoczesną, bezpiecz-
ną, czystą, przyjazną i ważną w regionie. Chcę, byśmy byli dumni ze 
swojego miasta zarówno w Metropolii, jak również w Polsce. Jeśli 
zostanę prezydentem to zrobię wszystko, by rozwój Rudy Śląskiej od-
bywał się w harmonii ze społeczeństwem i jego potrzebami. Nowocze-
sne, dobrze wyposażone szkoły, bezpieczne ulice, inteligentne rozwią-
zania komunikacyjne, przyjazny Urząd Miasta, przemyślane i dobrze 

zorganizowane tereny zielone i rekreacyjne. Długo by wymieniać, czeka nas wiele ciężkiej roboty, zapraszam 
wszystkich do współpracy – mówi Marek Wesoły, kandydat na urząd prezydenta Rudy Śląskiej.

Oficjalnie swoją kandydaturę potwierdziła także Aleksandra Skow-
ronek, startująca z Koalicji Obywatelskiej, czyli połączonych sił Plat-
formy Obywatelskiej i Nowoczesnej. – Podjęłam się tego wyzwania, 
ponieważ uważam, że największym bogactwem Rudy Śląskiej są rudzia-
nie, ważne są dla mnie ich potrzeby. Razem z nimi pragnę stworzyć 
prężnie rozwijające się miasto, które stanie się istotną częścią regionu. 
Tak jak rudzianie, chcę silnej, pięknej i bezpiecznej Rudy Śląskiej, bo 
Ruda Śląska to przecież nasza mała ojczyzna. Wsłuchując się w proble-
my, sugestie, oczekiwania i marzenia mieszkańców, stworzyłam pro-
gram dla Rudy Śląskiej i dla każdej dzielnicy z osobna. Bo Ruda Śląska 
to jedno miasto i jedenaście dzielnic. Jeśli rudzianie obdarzą mnie swo-
im zaufaniem, ten program zrealizujemy razem – zapowiada Aleksandra 
Skowronek, kandydatka na urząd prezydenta Rudy Śląskiej. 
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

 na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka z przeznaczeniem  

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, poło-
żonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka, obręb Bielszowice, k.m. 4, zapisanych 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00052095/9, 
stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 4111/338 o powierzchni 651 m2, użytek R-IVa, 
2) 4113/338 o powierzchni 809 m2, użytek R-IVa.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte trawą. Do-

jazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Piernikarczyka poprzez nieurządzoną gminną, działkę nr 
4119/338 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane na działce nr 4111/338 powinny 
być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Piernikarczyka. 
W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem 
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyż-
sze. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wynoszą:
– dla działki nr 4111/338 – 103.000,00 zł,
– dla działki nr 4113/338 – 127.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do usta-

lenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarial-

nej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres 
użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezacho-
wanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej 
opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 4.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach 
dla działki nr: 4111/338 – 5.200,00 zł, 4113/338 – 6.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Piernikar-
czyka, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 
13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14. oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega 
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

O reelekcję będzie się starać m.in. urzędująca od 
dwóch kadencji prezydent miasta Grażyna Dziedzic. 
– Myślę, że dla nikogo nie jest zaskoczeniem, że będę 
kandydować. W tej chwili mamy rozpoczętych i przy-
gotowanych wiele projektów, dzięki którym nasze 
miasto pięknieje i dzięki którym lepiej się tu żyje. To 
inwestycje, z których korzystać będą kolejne pokole-
nia, dlatego też przez najbliższe pięć lat mamy co 
robić. Wszystko, co rozpoczęliśmy, chciałabym zre-
alizować do końca – mówi Grażyna Dziedzic, prezy-
dent Rudy Śląskiej, która będzie startować z ramienia 
Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Dzie-
dzic. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Pierwsi kandydaci już są
21 października rudzianie pójdą do urn i zdecydują o kształcie Rady Miasta oraz wybiorą prezy-
denta miasta. Mieszkańcy zagłosują na osoby, który będą zarządzały miastem przez najbliższe 
pięć lat, ponieważ zgodnie ze zmianami w ordynacji wyborczej, kadencja Rady Miasta i prezyden-
ta zostanie wydłużona o rok. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 27 sierpnia trwała rejestracja 
komitetów wyborczych. Natomiast do 17 września można zgłaszać kandydatów na radnych, a do 
21 września kandydatów na prezydenta. Wybory odbędą się 21 października, zaś ewentualna 
druga tura przy wyborze włodarzy miast i gmin odbędzie się 4 listopada. O tym, ilu kandydatów 
będzie się ubiegać o fotel prezydenta miasta, dowiemy się dopiero po 21 września. Na tę chwilę 
swój udział w wyborach zadeklarowało trzech kandydatów. 



Tonsmeier 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 żuż-
lu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. 
pod numerem 32 248-10-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, 
w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, 
a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, 
Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infoli-
nia), 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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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.

REKLAMY

Wspomnianą kwestią zaintereso-
wali się pracownicy Wydziału Dróg 
i Mostów rudzkiego Urzędu Miasta, 
jednak utrzymanie torowiska leży 
w gestii Tramwajów Śląskich S.A., 
a nie miasta. Urzędnicy mogą jedy-
nie zająć się sprawą chodnika i jezd-
ni przy torowisku. To zresztą już zro-
bili. – Zaznaczamy, że pod pojęciem 
torowisko rozumiemy powierzchnię 
między szynami oraz po pół metra 
od główki szyny (jest to górna część 
szyny – przyp.red.). W związku z tym 
regulacja nawierzchni torowiska
w bezpośrednim sąsiedztwie szyn nie należy do 
zarządcy drogi – wyjaśnia Barbara Mikołajek-
Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Odbyła się jednak wizja w terenie. – Jedyna 
nierówność polega na nieznacznej różnicy wyso-
kości asfaltowej nawierzchni chodnika i na-
wierzchni torowiska z kostki betonowej. Ta nie-
prawidłowość zostanie jednak  zlikwidowana do 

Nierówność przy torach do poprawy
Okolice torowiska przy ul. Katowickiej 66 pozostawiają wiele do życzenia. Tak twierdzi jeden 
z Czytelników, który poinformował naszą redakcję o problemie. – Chodnik jest nierówny. Poza tym 
znajduje się on poniżej torów tramwajowych i przez to niektórym pasażerom, szczególnie tym starszym, 
trudno jest wejść do tramwaju – informuje pan Stanisław z Wirku.

OGŁOSZENIE WIREK

Różnica wysokości pomiędzy chodnikiem 
a torowiskiem zostanie wyrównana.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 

okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem 

pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego 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-Kochłowicach przy ul. Wireckiej, obręb Kochłowice, 
k.m. 4, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW GL1S/00011360/9, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 2122/32 o powierzchni 729 m2, użytek R-V, 
2) 2124/32 o powierzchni 746 m2, użytek R-V.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte wy-

soką trawą. Dojazd do nich winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej poprzez działkę 
nr 2132/32 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi 
publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału 
Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 
ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) obiekty budowlane na działce 
nr 2122/32 powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi 
ulicy Wireckiej.

 Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wyno-
szą:

– dla działki nr 2122/32 – 109.000,00 zł, 
– dla działki nr 2124/32 – 118.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do 

ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy nota-
rialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały 
okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 2.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokościach dla działki nr : 2122/32 – 5.500,00 zł, 2124/32 – 5.900,00 zł, z dopiskiem „wadium 
– ul. Wirecka, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmu-
je 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 przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

końca września bieżącego roku – zapowiada Bar-
bara Mikołajek-Wałach. Rozpoczęcie prac zapo-
wiada także spółka Tramwaje Śląskie. – W ra-
mach bieżącego utrzymania służby techniczne 
Spółki dokonają przebrukowania części chodnika 
przylegającego bezpośrednio do torowiska – mó-
wi Jacek Kaminiorz, dyrektor ds. ruchu w fi rmie 
Tramwaje Śląskie.

 Agnieszka Lewko
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REKLAMA

FEStyN „PO SąSiEdzKu”

Po sąsiedzku w Nowym Bytomiu
za nami szósty w tym sezonie festyn z cyklu „Po sąsiedzku” organizowany przez miasto Ruda 
Śląska. W Nowym Bytomiu na boisku przy ulicy Ratowników bawiliśmy się z Janiną Liberą, 
Mariuszem i Patrycją doroz, Stachem oraz Mirkiem Szołtyskiem. Jak zawsze organizatorzy 
zadbali o atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło wspólnej zumby, dmuchanych atrakcji oraz 
niespodzianek. Kolejny, ostatni w tym sezonie festyn „Po sąsiedzku”, odbędzie się 7 września 
w Parku Strzelnica w Bielszowicach. Podczas imprezy wybrana zostanie Miss Lata a gwiazdą 
wieczoru będzie iwona Węgrowska.  AW. Foto: AL

zAPROSzENiE  
NA KONSuLtAcJE

zapraszam na kolejne spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Solidarności, 
zamenhofa i Miodowej. Odbędzie się ono 6 września br. (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole 

Podstawowej nr 27 (ul. Ludwika zamenhofa 12, Halemba).
Konsultacje odbywają się w ramach realizacji projektu „Mikroplanowanie miejskie  

– wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu”. Miasto realizuje projekt 
wspólnie z towarzystwem urbanistów Polskich  

oraz Śląskim związkiem Gmin i Powiatów. 

PROcES REWitALizAcJi  
Się uSPOŁEczNiA

W Rudzie Śląskiej zostanie powołany Komitet Rewitalizacji. Od 27 sierpnia br., przez 
dwa tygodnie, można zgłaszać kandydatury osób, które miałyby zostać członkami 
tego zespołu. Komitet będzie pośredniczył w komunikacji między mieszkańcami 

a urzędnikami w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny zadań 
rewitalizacyjnych. Będzie też pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą przy wdrażaniu 

„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”. zgłoszenia 
drogą papierową należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju urzędu Miasta  

(tel. 32 244-90-49) do 7 września br. Od tego dnia specjalnie powołana komisja 
będzie miała dwa tygodnie na przeanalizowanie kandydatur i wybór członków. 

Szczegóły dotyczące składania kandydatur, powołania Komitetu i jego działalności 
można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl.

OGŁOSzENiA
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PREZYDENT�MIASTA 
RUDA�ŚLĄSKA

ogłasza�przetarg�ustny�nieograniczony�na�oddanie�w�najem�na�
czas�oznaczony�w�dniach�od�26.10.2018 r. do 4.11.2018 r. 
�nieruchomości�stanowiącej�własność�gminy�miasta�Ruda�
Śląska�położonej�w�rejonie�ul.�Ryszarda Magdziorza w celu 
prowadzenia�handlu�w�okresie�Święta�Wszystkich�Świętych.

Przedmiotem� przetargu� ustnego� nieograniczonego� jest� od-
danie� w� najem� na� czas� oznaczony� w� dniach� od� 26.10.2018 r. do  
4.11.2018 r.�nieruchomości�gruntowej�stanowiącej�własność�miasta�
Ruda� Śląska,� położonej�w�Rudzie� Śląskiej� przy� ulicy�Ryszarda Mag-
dziorza,�zapisanej�w�obrębie�Nowa�Wieś�na�karcie�mapy�1,�o�numerze�
geodezyjnym:
–�3117/305�o�powierzchni� całkowitej� 1537�m²,� księga�wieczysta:�

GL1S/00019225/7,�obręb�Nowa�Wieś,�k.m.1.
Nieruchomość�przeznaczona�w�najem:�4�miejsca�handlowo/gastro-

nomiczne�o�powierzchni�5�m²�każde,�oznaczone�numerami�od�1-4.
Licytacja�prowadzona�będzie�odrębnie�dla�każdego�ze�stanowisk.
Wywoławcza� (netto)� wysokość� czynszu� najmu� gruntu� pod� każde�

stanowisko� wynosi� 150,00� zł� za� cały� okres� trwania� umowy� najmu�  
tj.�od�26.10.2018�r.�do�4.11.2018�r.�
Wywoławcza�(netto)�wysokość�czynszu�najmu�ustalona�na�przetargu�

za�cały�okres�trwania�umowy�najmu�tj.�od�26.10.2018�r.�do�4.11.2018�r. 
zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.
Najemca�uiści�czynsz�z�tytułu�najmu�gruntu�wraz�z�należnym�podat-

kiem�od�towarów�i�usług�do�dnia 31.10.2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 13.00 w sali 

213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�po�

zapoznaniu� się� z� pełną� treścią� ogłoszenia� (zamieszczoną� na� tablicy�
ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta,�stronie�internetowej�–�Biulety-
nie�Informacji�Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�w terminie do 
dnia 21.09.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 
zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde licytowane stanowisko, prze-
lewem�na�konto�nr:�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628� ING�Bank�
Śląski� Katowice�O/Ruda� Śląska,�Urząd�Miasta� Ruda� Śląska,�Wydział�
Finansowo-Księgowy� z� dopiskiem� „wadium� najem� gruntu� pod� sta-
nowisko� handlowe/gastronomiczne� w� rej.� ul.� Ryszarda�Magdziorza�
nr�…(podać�nr�stanowiska�na�które�wpłacane�jest�wadium)”,�(za�datę�
wpływu�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachu-
nek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�13,�14�
w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8.00-16.00,�czwartek�8.00-18.00,�
piątek�8.00-14.00.
Wpłata� wadium� na� pojedyncze� stanowisko� uprawnia� do� licytacji�

tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�które�chcą�brać�udział�w�li-
cytacji�więcej�niż�jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�
na�każde�stanowisko�osobno.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargo-

wej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium�wpłacone�przez�uczestnika,�który�wygrał�przetarg�zalicza�

się�na�poczet�czynszu�za�najem�gruntu.�Pozostałym�uczestnikom�zwra-
ca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.�
Umowa�najmu�zostanie�zawarta�z�osobą�fizyczną�lub�podmiotem,�

która�nie�zalega�z�opłatami�względem�Miasta�Ruda�Śląska.�Przystępu-
jący�do�przetargu�złoży�oświadczenie�o�braku�jakichkolwiek�zaległości�
wobec�Gminy.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przy-

czyny.
Informacji�na�temat�przetargu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nieru-

chomościami�(pokój�226)�tel.�32�244-90-00�wew.�2260.
Wpłata� wadium� na� pojedyncze� stanowisko� uprawnia� do� licytacji�

tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�które�chcą�brać�udział�w�li-
cytacji�więcej�niż�jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�
na�każde�stanowisko�osobno.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargo-

wej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium�wpłacone�przez�uczestnika,�który�wygrał�przetarg�zalicza�

się�na�poczet�czynszu�za�najem�gruntu.�Pozostałym�uczestnikom�zwra-
ca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.�
Umowa�najmu�zostanie�zawarta�z�osobą�fizyczną�lub�podmiotem,�

która�nie�zalega�z�opłatami�względem�Miasta�Ruda�Śląska.�Przystępu-
jący�do�przetargu�złoży�oświadczenie�o�braku�jakichkolwiek�zaległości�
wobec�Gminy.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�przy-

czyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami (pokój 226) tel. 32‑244‑90‑00 wew. 2260.

Działkowcy świętowali 65-lecie 
ROD „Zorza” w Bielszowicach.

BIELSZOWIcE

Bielszowickie ogródki 
mają 65 lat
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W sobotę (1.09) działkowcy z Bielszowic świętowali 65-lecie Ro-
dzinnych Ogródków Działkowych „Zorza”. Z tej okazji w „Domu 
działkowca” przy ul. Gęsiej odbyła się uroczystość, podczas której 
działkowcy mogli się zintegrować. Nie zabrakło też tańców i poczę-
stunku. – Nasz ogród powstał w 1953 roku. Od tego czasu z każdym 
rokiem coraz bardziej się zmieniał i piękniał. Zmienił się wystrój „Do-
mu działkowca” i samych ogródków, a to zasługa tych osób, które sta-
rają się, żeby ich działki były piękne i niezwykłe. Uwielbiają tutaj wypo-
czywać i pracować oraz spędzać swój wolny czas – zaznaczyła Weroni-
ka Copik, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zorza”. – Już 
od piętnastu lat jestem prezesem tych ogródków i widzę, jak wszystko 
pozytywnie się zmienia dosłownie z dnia na dzień. Mam nadzieję, że 
kolejne lata także przyniosą wiele zmian. Z okazji jubileuszu postanowi-
liśmy to uczcić i wspólnie się bawić – dodała. 

ROD „Zorza” mogą poszczycić się swoim pięknem nie tylko przed  
działkowcami. Warto zaznaczyć, że ogrody te znalazły się na pierw-
szym miejscu w Przeglądzie Ogrodów Okręgu Śląskiego delegatury  
Ruda Śląska wśród rudzkich ogrodów.  AL 

RUDA

Bo orkiestry dęte
 mają moc

Muzyka orkiestr dętych oraz śpiew Hanny Banaszak zawładnęły Ru-
dą Śląską! W niedzielę (2.09) w Parku im. Augustyna Kozioła odbył się 
już po raz osiemnasty Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, który 
od wielu lat cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu była Hanna Banaszak. 

– Ten festiwal to nasza piękna, rudzka tradycja. Możemy powiedzieć, 
że orkiestry dęte to symbol naszego miasta. W niedzielę w Rudzie nie 
tylko wystąpiły wspaniałe orkiestry, cudowne mażoretki, ale także ge-
nialna wręcz Hanna Banaszak! To była prawdziwa uczta dla ucha i du-
cha – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Przed rozpoczęciem festiwalu orkiestry
dęte przemaszerowały ulicą Wolności.
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Podczas festiwalu zaprezentowały się orkiestry dęte: „Pokój”, „Ha-
lemba”, oraz „Bielszowice”, a także Orkiestra Górnicza Muzeum Gór-
nictwa Węglowego w Zabrzu. Po ich występach przyszedł czas na 
gwiazdę wieczoru, czyli Hannę Banaszak, która wystąpiła z zespołem 
Happy Big Band. – Cieszę się, że dziś jestem tutaj, bo bardzo lubię 
Śląsk. Właściwie tutaj zaczynałam śpiewać i tutaj poczułam coś praw-
dziwego. To uczucie nie opuszcza mnie do dzisiaj i zawsze z przyjemno-
ścią tu przyjeżdżam. A orkiestry dęte mają w sobie coś bardzo pozytyw-
nego, co nawet trudno mi zdefiniować, ale co na pewno bardzo mnie 
rozczula – zaznaczyła Hanna Banaszak.  ALPrezydent Grażyna Dziedzic oficjalnie otwarła tegoroczny festiwal. 
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W sobotę rynek w Orzegowie został oficjalnie otwarty. 

ORZEGÓW�

Orzegowski rynek
otwarty
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Orzegów znowu tętni życiem. W sobotę (1.09) oficjalnie otwarta zo-
stała najważniejsza część dzielnicy, czyli rynek. Po uroczystości miesz-
kańcy tej jednej z najstarszych dzielnic Rudy Śląskiej mogli liczyć na 
wiele atrakcji. 

– Orzegów to prawdziwa perełka wśród dzielnic naszego miasta. Po 
wielu latach wreszcie doczekał się przestrzeni, która będzie integrować 
społeczność lokalną i stanowić piękną wizytówkę całego miasta – pod-
kreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Poza tym cieszę 
się, że Towarzystwo Miłośników Orzegowa po raz kolejny wychodzi 
z inicjatywą, by wykorzystać potencjał tego miejsca oraz podejmuje 
działania, by tętniło ono życiem i przyciągało mieszkańców nie tylko 
Orzegowa, ale także innych dzielnic – dodała. 

Przed wspólną zabawą na festynie odbył się wernisaż wystawy  
pt. „100-lecie konsekracji kościoła pw. Michała Archanioła w Orzego-
wie”. Później nie zabrakło grillowania i wspólnego biesiadowania przy 
muzyce. Dla orzegowian wystąpili: Manix z zespołem bluesowym 

3R12, Katarzyna Hampel-Sroka, Krzysztof Kuczka, Marian Brzoza, 
Grzegorz Szromik i Stach.

– Co roku Towarzystwo Miłośników Orzegowa organizuje festyny. 
Kiedyś spotkaliśmy się na festynie z okazji roku sportu w Orzegowie 
oraz roku muzyki, a teraz oficjalnie otworzyliśmy nasz orzegowski ry-
nek, na którym możemy wszyscy miło spędzać czas – wyjaśniła Iwona 
Skrzypczyk-Sikora, prezes Towarzystwa Miłośników Orzegowa.

AL
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Już po raz 15. prezydent Grażyna Dziedzic spotka się z mieszkańcami Rudy Śląskiej w poszczególnych dzielnicach. Od 2011 
roku władze miasta zorganizowały już 130 zebrań dzielnicowych. W sumie wzięło w nich udział ponad 6 tys. osób. – Bezpo-
średnia rozmowa to najlepszy sposób komunikacji. Sprawdza się w każdej sytuacji. Mieszkańcy mogą poinformować nas 
o sprawach, które są dla nich ważne i dotyczą ich najbliższego otoczenia – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Kolejne spotkania w dzielnicach

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
13 września br. (czwartek) w Halem-
bie, a ostatnie 11 października w Biel-
szowicach. – Podczas tych cyklicznych 
zebrań mam okazję poznać problemy 
mieszkańców, a także wysłuchać ich 
uwag czy spostrzeżeń dotyczących 
funkcjonowania miasta – tłumaczy 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszyst-
kie te opinie są niezwykle cenne, a wie-
le z propozycji, które padły podczas 
spotkań, udało się wdrożyć lub zreali-
zować. To również w czasie organizo-
wanych spotkań przedstawiamy plany 
inwestycyjne miasta, a następnie ra-
portujemy to, co udało się zrobić. Nie 
inaczej będzie teraz. Podczas jesienne-
go cyklu spotkań dzielnicowych chce-

my przedstawić stan realizacji inwesty-
cji, które zapowiadaliśmy wiosną tego 
roku – dodaje.

Przypomnijmy, że tegoroczny bu-
dżet inwestycyjny Rudy Śląskiej to 
około 160 mln zł. To prawie dwa razy 
więcej niż w latach 2011-2014, kiedy 
wydatki inwestycyjne w stosunku do 
ogółu wydatków stanowiły ok. 10 proc. 
W tym roku to około 20 proc. wszyst-
kich wydatków. Najwięcej, bo ponad 
82 mln zł, jest przeznaczonych na za-
dania drogowe, ponad 23 mln zł na re-
witalizację, a na inwestycje z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej ponad 
17,5 mln zł. Z kolei na inwestycje 
oświatowe przeznaczono ponad 
11 mln zł.

Zebrania w poszczególnych czę-
ściach miasta dotyczą nie tylko realizo-

wanych i planowanych inwestycji. 
– Podczas spotkań dzielnicowych mo-
żemy przedstawić pracę urzędników 
i działanie służb, wytłumaczyć czasem 
bardzo zawiłe procedury, przyjąć zgło-
szenia o potrzebach mieszkańców po-
szczególnych dzielnic. Towarzyszą mi 
pracownicy różnych wydziałów, dzięki 
czemu możemy reagować na sprawy 
wymagające pilnego załatwienia. Dla-
tego też zachęcam rudzian do spotka-
nia się z nami i dyskusji o przyszłości 
naszej małej ojczyzny – mówi.

Spotkania dzielnicowe zostały zapo-
czątkowane przez prezydent Grażynę 
Dziedzic w 2011 roku i odbywają się 
zawsze wiosną i jesienią. W ostatnim, 
wiosennym cyklu spotkań wzięło 
udział ponad 360 osób, które zadały 
prawie 260 pytań. AS

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

13.09. – czwartek, godz. 17.00 – Halemba – ZSP nr 2, ul. Kaczmarka 9

17.09. – poniedziałek, godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28

18.09. – wtorek, godz. 17.00 – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa

24.09. – poniedziałek, godz. 17.00 
– Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45

27.09. – czwartek, godz. 17.00 
– Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69

1.10. – poniedziałek, godz. 17.00 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90

4.10. – czwartek, godz. 17.00
– Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1

8.10. – poniedziałek, godz. 17.00 
– Halemba, SP nr 24 (budynek B), ul. ks. Lexa 14

11.10. – czwartek, godz. 17.00 
– Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

Boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia do skoku  w dal oraz trzytorowa bieżnia do sprintu na 60 m i miniboisko do 
badmintona – tak wygląda nowy kompleks sportowy, z którego już mogą korzystać uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli w dzielnicy 
Bielszowice. Inwestycja kosztowała blisko 900 tys. zł. W połowie września niemal identyczny kompleks będzie gotowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wir-
ku. Z kolei największa tegoroczna inwestycja w tym zakresie powstanie do końca roku w Rudzie przy Szkole Podstawowej nr 3. Za 2,5 mln zł wybudowane 
zostaną tam m.in. trzy boiska w tym jedno ze sztucznej nawierzchni do piłki nożnej.

Nowe boiska na nowy rok szkolny
– Systematycznie poprawiamy stan 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w mieście. W ostatnich czterech latach 
wybudowaliśmy i przebudowaliśmy 
9 boisk lub całych kompleksów. Na ten 
cel przeznaczyliśmy ponad 10 mln zł. 
Dzięki boiskom, które powstały czy to 
przy placówkach oświatowych, czy też 
na otwartych terenach w dzielnicach, 
dzieci i młodzież mogą w komfortowych 
warunkach realizować swoje sportowe 
pasje. Dobre i nowoczesne boiska to 
także zachęta do tego, żeby taką sporto-
wą przygodę też rozpocząć – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Najnowszy kompleks sportowy po-
wstał przy Szkole Podstawowej nr 13 
w Rudzie Śląskiej Bielszowicach. 
– W ramach inwestycji powstały trzy 
boiska o nawierzchni poliuretanowej: 
do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, 
rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia do 
skoku w dal oraz trzytorowa bieżnia do 
sprintu na 60 m. Dodatkowo powstało 
także boisko do badmintona. Zamonto-
wane zostały również ławki i piłkochwy-
ty – wylicza Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji. Inwestycja kosztowa-
ła prawie 900 tys. zł, a prace przy niej 
trwały przez cały okres wakacji.

Praktycznie taki sam kompleks boisk 
powstaje przy Szkole Podstawowej 
nr 16. W odróżnieniu od kompleksu 
w Bielszowicach inwestycja w Wirku 
uszczuplona będzie o pole gry do bad-
mintona, natomiast zakres robót posze-
rzony zostanie o zagospodarowanie 
dziedzińca oraz modernizację ogrodze-
nia. Całość inwestycji kosztować będzie 
ponad 1,1 mln zł. – Nawierzchnia boisk 
jest już praktycznie gotowa. Trwają 
ostatnie prace związane z wykonaniem 
dojść i ścieżek. Wszystkie roboty powin-
ny się zakończyć w ciągu najbliższych 
dni – informuje Piotr Janik.

Ostatnia tegoroczna inwestycja z za-
kresu budowy nowych boisk powstaje 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Norwida w Rudzie. Budowane 
jest tam boisko do piłki nożnej ze sztucz-
ną trawą, poliuretanowe boiska do ko-
szykówki i siatkówki, siłownia plenero-
wa typu street workout, bieżnia do sko-
ku w dal oraz trzytorowa bieżnia do 
sprintu na 60 m. Dodatkowo cały teren 
zostanie oświetlony. Ponadto inwestycja 
zakłada modernizację placu apelowego. 
Koszt realizacji przedsięwzięcia wynie-
sie 2,5 mln zł. Całość ma być gotowa do 
końca roku.

Miasto ogłosiło także przetarg na mo-
dernizację infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie. 

Przy pomyślnym rozstrzygnięciu prze-
targu i wyłonieniu wykonawcy inwesty-
cja ma być zrealizowana jeszcze w tym 
roku. Prace w głównej mierze polegać 
będą na wymianie nawierzchni boiska 
piłkarskiego i zastąpieniu jej nową ze 
sztucznej trawy.

Wymienione zadania to nie jedyne in-
westycje o charakterze sportowym, ja-
kie realizowane są w 2018 roku w Ru-
dzie Śląskiej. Przy Szkole Podstawowej 
nr 6 rozbudowana została infrastruktura 
sportowa. Powstała tam m.in. bieżnia 
dwutorowa o długości 60 m, zakończo-
na skocznią do skoku w dal. W mieście 
realizowane są jeszcze inne inwestycje. 
We wrześniu ma być gotowe minibo-
isko, ławki i urządzenia zabawowe 

w ogrodzie Miejskiego Przedszkola 
nr 39 w Halembie, natomiast do końca 
października przy ul. Kolberga powsta-
nie minipark linowy z tyrolką i trampo-
linami. Inwestycje te realizowane są 
w ramach budżetu obywatelskiego. 
W listopadzie zakończona ma być rów-
nież przebudowa boiska na osiedlu Kau-
fhaus. Po modernizacji boisko będzie 
miało nową nawierzchnię ze sztucznej 
trawy.

W budżecie miasta na 2018 r. na in-
westycje z zakresie sportu zarezerwo-
wano 6,8 mln zł, natomiast na inwesty-
cje oświatowe ponad 11 mln zł. 
Cały budżet Rudy Śląskiej w zakresie 
inwestycji na ten rok wynosi ponad 
161 mln zł. TK

Kompleks przy SP nr 13 stanowią trzy boiska 
– do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.

Inwestycja przy SP nr 13 kosztowała 900 tys. zł.
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Nowa droga dla samochodów i pieszych, a także miejsca parkingowe. Do tego plac zabaw, miejsca odpoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dużo zieleni oraz nowe 
oświetlenie. Tak wygląda po kompletnej rewitalizacji podwórku u zbiegu ulic Sienkiewicza, Tuwima i Odrodzenia. Naprawa podwórka w Wirku to część dużego projektu, 
które realizuje w tej chwili miasto. W ciągu trzech najbliższych lat w Rudzie Śląskiej zrewitalizowanych zostanie 10 podwórek za ok. 7,4 mln zł, z czego 4 mln zł z tej kwoty 
stanowić będzie unijne dofinansowanie. Oprócz wymienionego podwórka aktualnie w mieście rewitalizowany jest również teren przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a.

Pierwsze z rewitalizowanych podwórek gotowe
Rewitalizacja podwórka rozpoczęła się w maju br. W ramach inwestycji 

przebudowano sieci kanalizacyjną i deszczową, wyznaczone zostały prze-
strzenie dla samochodów oraz dojścia dla pieszych. W ramach nowego 
zagospodarowania terenu powstało 37 miejsc parkingowych, wybudowany 
został także placyk gospodarczy. Zainstalowanych zostało 10 ławek, poja-
wił się także stojak na rowery. Na dotychczas nieoświetlonym podwórku 
zainstalowanych zostało 12 słupów oświetleniowych. Powstał plac zabaw 
dla młodszych dzieci oraz zainstalowano urządzenia sprawnościowe dla 
nieco starszych. Kompleksowa przebudowa podwórka będzie kosztowała 
1,2 mln zł, w tym ok. 700 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej. Istotnym elementem realizowanej w Wirku inwe-

W ciągu trzech lat zrewitalizowanych zostanie 10 podwórek.

Istotną część inwestycji stanowiły nasadzenia zieleni.

Władze Rudy Śląskiej zabezpieczyły pieniądze na pokrycie kosztów związanych z zakupem Wielkiego Pieca Huty „Pokój”. Została podjęta uchwała w tej sprawie. Zabytek 
stanie się własnością miasta poprzez zamianę nieruchomości z firmą Stalmag, która obecnie jest właścicielem obiektu. Do tej transakcji Ruda Śląska dopłaci spółce nieco 
ponad 90 tys. złotych. Uchwała dała „zielone światło” do wszczęcia dalszych procedur związanych z zamianą nieruchomości. Dzięki temu Wielki Piec może stać się własnością 
miasta jeszcze w tym roku. Jest to ostatni tego typu obiekt na terenie województwa śląskiego i jeden z trzech na terenie kraju.

Są pieniądze na Wielki Piec
– Wiążemy z Wielkim Piecem wiele na-

dziei i mamy ambitne plany – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Mamy już 
opracowane zasady międzynarodowego 
konkursu architektonicznego dotyczącego 
jego zagospodarowania. Jestem przekona-
na, że obiekt stanie się wizytówką miasta 
i będzie znaczącym punktem na Szlaku Za-
bytków Techniki – dodaje.

Wielki Piec zostanie pozyskany do zaso-
bu miasta poprzez zamianę nieruchomości 
ze spółką Stalmag. Miasto przekaże spółce 
prawo użytkowania wraz z prawem wła-
sności gruntu budynku Bramy II, czyli by-
łej portierni Huty „Pokój”, a w zamian 
otrzyma na takich samych zasadach obiekt 
Wielkiego Pieca wraz z całą infrastrukturą 
towarzyszącą. Zamiana nastąpi za dopłatą 
ze strony miasta, która wyniesie ponad  
90 tys. zł. Jest to różnica między wartością 
Bramy II i Wielkiego Pieca. W sumie na 
całe przedsięwzięcie zarezerwowano w bu-
dżecie miasta 865 tys. zł, co obejmuje rów-
nież koszty podatku VAT.

Po zabezpieczeniu środków finansowych 
w budżecie ogłoszenie o zbyciu nierucho-
mości w drodze zamiany musi być podane 
do wiadomości publicznej, m.in. w BIP. Po 

sześciu tygodniach nastąpią rokowania, po 
których zakończeniu obie strony podpiszą 
protokół. Będzie on podstawą do podpisa-
nia aktu notarialnego o zamianie nierucho-
mości. Po protokolarnym zdaniu nierucho-
mości Wielki Piec będzie własnością mia-
sta.

Konkurs będzie dwuetapowy – w pierw-
szym, otwartym etapie, pracownie projek-
towe będą miały za zadanie przedstawić 
szkicowy plan zagospodarowania obiektu. 
Przesłane koncepcje zostaną ocenione 
przez jury konkursowe, które wybierze kil-
ka z nich do dalszego, szczegółowego opra-
cowania. Główną nagrodą w konkursie bę-
dzie możliwość podpisania umowy na wy-
konanie projektu architektoniczno-budow-
lanego zagospodarowania Wielkiego Pieca. 
– Chcemy, aby po przeprowadzeniu prac 
budowlanych przy obiekcie, był on nie tylko 
monumentem historii techniki, lecz także 
symbolem nowoczesnej architektury i jej 
pięknego współżycia z zabytkową tkanką 
miasta – podkreśla Marta Lip-Kornatka 
z Biura Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Rudy Śląskiej dział-
ki, na których stoi Wielki Piec, są oznaczo-

ne symbolem 34 UP, co oznacza tereny za-
budowy usługowej o charakterze publicz-
nym z przeznaczeniem gruntów pod obiek-
ty usługowe, przede wszystkim kulturalne, 
rekreacyjne czy gastronomiczne. – Taki ro-
dzaj zagospodarowania przewidzieliśmy 
w konkursie – mówi Łukasz Urbańczyk, 
miejski konserwator zabytków. – Wielki 
Piec ma być dostępny dla mieszkańców, 
którzy znajdą tutaj miejsce zarówno na to, 
by odpocząć np. przy filiżance kawy, posłu-
chać koncertu, obejrzeć wystawę, czy popa-
trzeć na piękną panoramę Śląska. Ze szczy-
tu Wielkiego Pieca można dojrzeć nawet 
Beskidy – mówi. Warto dodać, że zamiana 
nieruchomości odbywa się za zgodą woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. 

Przypomnijmy, że Wielki Piec Hutniczy 
wchodził pierwotnie w skład zabudowań 
nowobytomskiej Huty „Pokój”, która zo-
stała założona w 1840 roku. Dynamiczny 
rozwój przedsiębiorstwa sprawił, że huta 
szybko stała się największym tego typu za-
kładem w okolicy. W 1907 roku huta posia-
dała już sześć wielkich pieców. To w tym 
miejscu Tadeusz Sendzimir uruchomił 
pierwszą walcarkę blach na zimno swojego 
pomysłu. Innowacyjność opracowanego 

przez niego procesu polegała na walcowa-
niu blachy z równoczesnym jej rozciąga-
niem. W latach powojennych nowobytom-
ska huta była największym zakładem meta-
lurgicznym w Polsce.

Wielki Piec uruchomiono w 1968 roku, 
co zarejestrowała nawet Polska Kronika 
Filmowa. Co ciekawe, nie był budowany 
w miejscu, gdzie obecnie stoi. Wzniesiono 
go w głębi zakładu, a następnie przesunięto 
we właściwą lokalizację za pomocą stalo-
wych lin. Budowa urządzenia trwała zaled-
wie 105 dni, zamiast szacowanego 1,5 ro-
ku. Po niespełna 20 latach funkcjonowania 
Wielki Piec okazał się przestarzały i nie-
efektywny, w związku z czym zdecydowa-
no o jego modernizacji. Prace remontowe 
ukończono w 1987 roku. Zmieniono wów-
czas profil produkcyjny urządzenia, prze-
stawiając je na wytop żelazomanganu. Huta 
„Pokój” była wtedy jedynym w kraju pro-
ducentem tego stopu. Kolejna moderniza-
cja urządzenia miała miejsce w latach 
1995-1997, jednak na wznowienie produk-
cji zdecydowano się dopiero w 2004 roku. 
Obiekt przejęło wówczas Konsorcjum „Eu-
rostal Inwestycje” przekształcone wkrótce 
w Stalmag Sp z o.o. Wysoka awaryjność 

urządzenia oraz negatywny wpływ odpa-
dów produkcyjnych na środowisko szybko 
zdecydowały o ostatecznym wygaszeniu 
Wielkiego Pieca, co nastąpiło w lutym 2005 
roku. Pod koniec 2012 r. decyzją śląskiego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w Katowicach wpisany został do rejestru 
zabytków. AS

Zabytkowy Wielki Piec już niedługo  
będzie należał do miasta.

stycji są nasadzenia zieleni. Stanowi ona znaczącą część zagospodarowy-
wanej przestrzeni. Nasadzone zostały tu rośliny ozdobne, byliny, krzewy 
oraz małe drzewka. Co ciekawe, część prac związanych z nasadzeniami 
wykonywali sami mieszkańcy.

Od czerwca trwają również prace przy rewitalizacji podwórka przy 
ul. Krasińskiego 20, 22, 22a. Zakres prac jest bardzo zbliżony, jednak 
z uwagi na fakt, że teren jest mniejszy, koszt inwestycji wynosi ponad  
380 tys. zł, z czego dofinansowanie nie przekroczy kwoty 200 tys. zł. W pla-
nie jest powstanie placu zabaw, miejsc do rekreacji (stoliki z szachownica-
mi), miejsc parkingowych, minisiłowni oraz placyku gospodarczego. Waż-
nym i niezbędnym elementem projektu jest obsadzenie terenu zielenią. 
Termin zakończenia prac zaplanowany jest na wrzesień br.

Ogłoszony został już także przetarg na wykonanie prac na podwórku 
w Orzegowie (teren przy ul. Hlonda, Grunwaldzkiej, Bytomskiej). Z kolej-
nych siedmiu podwórek w mieście, które przeznaczone zostały do rewita-
lizacji, 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 Sobieskiego, 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). Dodatkowo miasto 
rewitalizuje aktualnie jeszcze jedno „podwórko” spoza „planu”. Mowa tu 
o przestrzeni w Nowym Bytomiu w rejonie  ul. Podgórze 5-15. Inwestycja 
kosztować będzie ponad 400 tys. zł i gotowa ma być w październiku. 

W ramach rewitalizacji podwórek realizowana jest również część „spo-
łeczna” w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”,  
którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada 
aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców 

rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnie-
niem terenów wymienionych podwórek. Każde podwórko otrzyma rów-
nież kwotę 5 000 zł na mikroprzedsięwzięcia. Te środki mieszkańcy będą 
mogli przeznaczyć na wybrany przez siebie podczas spotkań cel. Może to 
być np. zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania ogrodu, dodatkowych 
ławek czy też małej infrastruktury. TK 
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RUDA ŚLĄSKA - RUDA
ul. Bujoczka 24

9 września 2018 r.
godz. 15.00-18.00

pyszny chleb „z tustym” 

• 
prosto z piekaroka

Śląskie pranie na waszbrecie 

• 
– warsztaty Muzeum 

Miejskiego dla dużych i małych

koncert Katarzyny Sroki

• 

Miejskiego dla dużych i małych

Miejskiego dla dużych i małych

Miejskiego dla dużych i małych

Miejskiego dla dużych i małych
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 

Śląska oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda 
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3203/98 o  powierzchni 128 m2, 

zapisanej na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, KW GL1S/00015720/9 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Poligonowej, przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 
na czas oznaczony w dniach 26.10.2018 r. do 4.11.2018 r. 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska położonej w rejonie ul. 1 Maja (Halemba) w celu 

prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na 
czas oznaczony w dniach 26.10.2018 r. do 4.11.2018 r. nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ulicy 1 Maja (Halemba), zapisanej w obrębie Halemba na karcie mapy 2, o nu-
merze geodezyjnym:

– 185/6 o powierzchni całkowitej 3692 m², księga wieczysta: 
GL1S/00003935/2, obręb Halemba. k.m.2.

Nieruchomość przeznaczona w najem: 8 miejsc handlowo/gastronomicz-
nych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1-8.

Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu gruntu pod każde  

stanowisko wynosi 150,00 zł za cały okres trwania umowy najmu  
tj. od 26.10.2018 r. do 4.11.2018 r. 

Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu ustalona na przetargu za cały 
okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2018 r. do 4.11.2018 r. zostanie po-
większona o należny podatek od towarów i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług do dnia 31.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapozna-
niu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska w terminie do dnia 21.09.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za każde licytowane stano-
wisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo 
– Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/ga-
stronomiczne w rej. ul. 1 Maja (Halemba) nr … (podać nr stanowiska na które 
wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu 
pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego 
konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż 
jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde stanowisko osob-
no.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed 
otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na po-
czet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium nie-
zwłocznie po przetargu. 

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fizyczną lub podmiotem, która nie 
zalega z opłatami względem Miasta Ruda Śląska. Przystępujący do przetargu 
złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-

mi (pokój 226) tel. 32 244-90-00 wew. 2260.
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GÓRNIKU! 
 KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. 

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ 

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

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

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

 Godula, jednopokojowe, 28 m2, 40 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.

 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.

 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.

 UWAGA! Do wynajęcia Gabinet Stoma-
tologiczny Ruda Śląska-Halemba tel.32 243-
29-98.

 Biura, gabinety lekarskie. Lokale do wynaję-
cia po remoncie, aranżacja pomieszczeń według 
potrzeb. Powierzchnie od 16 m2 do 150 m2. In-
stalacje centralnego ogrzewania, telefoniczne, 
internet światłowody. Centrum Goduli, naprze-
ciw Biedronki. Przystanki autobusowe, tramwaj. 
Karola Goduli 24. Tel. 603-179-748.

 Sprzedam działkę 2500 m2, Mikołów-Buja-
ków, tel. 32 230-70-07, 691-783-745.

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, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ 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.

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 łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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.

 Masz problem z otrzymaniem kredytu? Po-
magamy skutecznie w uzyskaniu: kredytów go-
tówkowych, konsolidacyjnych, hipotecznych 
kredytów dla klientów po złej historii bankowej, 
z brudnymi bazami kredytów dla klientów z bra-
kiem zdolności kredytowej. Zadzwoń: tel. 603-
279-202.

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

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

USłUgI POgRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-

grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOśCI
 

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

 Sprzedam 3 pokoje Bocianów, Pordzika,  
2 pokoje Sławika, Olszynowa 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.

 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 (nie-
daleko 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 do prac dorywczych, pracownika 
gospodarczego – murarza, Wirek. Tel. 692-765-
153.

 Kucharzy, pomoce kuchenne, bufetowe za-
trudnię na dogodnych warunkach (umowa o 
pracę). Tel. 668-447-128 lub marta.akademia-
smaku@onet.pl.

 Emeryta górniczego do prac gospodarczych 
przy nieruchomości zatrudnię. Wymagania Prawo 
jazdy kat.B Sprawność fizyczna. Tel. 603-179-748.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej w 
ogrodnictwie. Tel. 691-911-683.

 Firma zatrudni osoby chętne do pracy w re-
stauracji. Praca w systemie zmianowym. Tel. 
502-845-327.

 Szukamy do pracy emerytów górniczych na 
stanowiska ślusarz, tokarz, frezer. Kontakt pod 
nr telefonu 697-771-111 w godz. 11-13. 

 Zatrudnimy kierowców z kategorią C i me-
chaników samochodowych. Kierowcy – praca na 
terenie woj. śląskiego, mechanik samochodowy 
– praca na terenie Rudy Śląskiej. Tel. kom. 693-
399-002, 693-399-005.

 Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. zatrudni 
osobę dozoru na terenie kopalni Bielszowice. 
Tel. 883-953-430.

 Firma WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. zatrudni 
górników na terenie kopalni Silesia. Bardzo do-
bre wynagrodzenie. Firma zapewnia transport. 
Tel. 883-953-430.

 Zatrudnię pracowników do tworzenia meta-
lowych ogrodzeń. Konieczność obsługi szlifierki  
kątowej. Mogą być emeryci i renciści. Miejsce 
pracy Zabrze-Pawłów. Tel. 514-932-896.

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sa-
nitariusza-noszowego i ratownika medycz-
nego. NZOZ Paktor, 32 771-71-02, praca@
paktor.com.pl.

 Pracowników ogólnobudowlanych i hydrauli-
ków, tel. 663-404-545.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 
na czas oznaczony w dniach od 26.10.2018 r. do 4.11.2018 r. 

nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Ruda Śląska 
położonej w rejonie ul. Karola Goduli w celu prowadzenia 

handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie 
w najem na czas oznaczony w dniach od 26.10.2018 r. do 4.11.2018 
r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karola Goduli , zapisanej w obrę-
bie Orzegów na karcie mapy 3, o numerze geodezyjnym:

– 458/51 o powierzchni całkowitej 222 m², księga wieczysta: 
GL1S/00008229/5, obręb Orzegów, k.m.3. 

Nieruchomość przeznaczona w najem: 5 miejsc handlowych/gastro-
nomicznych o powierzchni 5 m² każde, oznaczone numerami od 1-5.

Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu gruntu pod każde stanowi-

sko wynosi 150,00 zł za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2018 r.  
do 4.11.2018 r. 

Wywoławcza (netto) wysokość czynszu najmu ustalona na przetargu 
za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2018 r. do 04.11.2018 
r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem  
od towarów i usług do dnia 31.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 9.00 w sali 213  
Urzędu Miasta Ruda śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po 
zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń 
na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kupieckiej 2a) w terminie 
do 21.09.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł (sto 
pięćdziesiąt złotych) za każde licytowane stanowisko, przelewem na 
konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgo-
wy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/ga-
stronomiczne w rej. ul. Karola Goduli nr…(podać nr stanowiska na które 
wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w ka-
sie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko 
tego konkretnego stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji 
więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde 
stanowisko osobno.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej 
przed otwarciem przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się 
wadium niezwłocznie po przetargu. 

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fizyczną lub podmiotem, 
która nie zalega z opłatami względem Miasta Ruda Śląska. Przystępu-
jący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości 
wobec Gminy. 

Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny 
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój 226) tel. 32‑244‑90‑00 wew. 2260.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł 
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-
709 Ruda 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., śr., czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl  | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada 

za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

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, położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy 

Wiśniowej, stanowiącej działkę nr 979/205 o powierzchni 1400 m², obręb Stara 
Kuźnia, karta mapy 2, KW nr GL1S/00001712/9, która zostanie zbyta w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Ruda Śląska.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 157.000,00 zł.
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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

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytk.
Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin 
lokalu

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

1.
Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247A/5

33,70 m2

(1 p + k)

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

schodowej

4,69 zł/m2 700 zł
17.09.2018 r.

godz. 9.30

2.
Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 361/11

44,17 m2 
(1 p + k)

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

schodowej

4,69 zł/m2 700 zł
17.09.2018 r.
godz. 10.30

3.
Ruda Śląska-Wirek 

ul. Kokota 3/19
40,00 m2 
(1 p + k)

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

schodowej

4,69 zł/m2 700 zł
17.09.2018 r.
godz. 11.00

4.
Ruda Śląska-Ruda 
ul. Stanisława 2/9

39,43 m2 
(2 p + k 
+ łaz. + 

w.c.)

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

piecowe
6,11 zł/m2 700 zł

17.09.2018 r.
godz. 12.00

5.
Ruda Śląska-Ruda 

ul. Piastowska 11/3
34,52 m2 
(1 p + k)

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

piecowe, wc 
na klatce schodowej

4,40 zł/m2 700 zł
17.09.2018 r.
godz. 13.00

6.
Ruda Śląska-

Orzegów 
ul. Bytomska 26/1

35,65 m2 
(1 p + k)

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

schodowej

4,69 zł/m2 700 zł
17.09.2018 r.
godz. 14.30

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych.

1.
Ruda Śląska-
Bielszowice

ul. Kokota 167/3 (*)

67,00 m2

(2 p + k, 
łaz., wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan. Należy 

wykonać we własnym 
zakresie uszczelnienie 

przewodów 
kominowych, 

likwidację kotła 
w piwnicy, wykonać 

etażową inst. c.o. 
z piecem typu 
kuchnia, bądź 

wykonać alternatywne 
ogrzewanie 
elektryczne.

5,00 zł/m2 700 zł
18.09.2018 r.
godz. 14.30

(*) – Uwaga: w tym przypadku 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).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. 
z o.o., pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później 
niż do dnia 21 września 2018 r., do godz. 13.00 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 24 września 2018 r. (data 
wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać 
w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 34 lub pod nr tel. 32 
242-01-33, 32 242-01-75 wew. 743.

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

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na 

terenie Miasta Ruda Śląska
Wrzesień/2018 r.

Lp. Adres lokalu / garażu 

Pow. 
lokalu/
garażu 

(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka 
wywoł. 
(nett o
/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu
/garażu

LOKALE UŻYTKOWE 

1. Ruda Śląska-Ruda ul. Piastowska 27A/2 
lokal na parterze w budynku niemieszkalnym 33,85 elektryczna, 

wod.-kan. 4,00 500,00 14.09.2018 r.
godz. 9.00

2. Ruda Śląska-Ruda, ul. Stanisława 2/1 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym  33,28 elektryczna, 

wod.-kan. 4,00 500,00 14.09.2018 r.
godz. 10.00

3. Ruda Śląska-Ruda ul. Janasa 13/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 13,40 elektryczna, 

wod.-kan. 4,00 500,00 14.09.2018 r.
godz. 11.00

4. Ruda Śląska-Ruda, ul. Szczęść Boże 62/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 112,49 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 8,00 2.000,00 14.09.2018 r.
godz. 12.00

5. Ruda Śląska – Halemba, ul. Solidarności 7/2 
lokal na piętrze w budynku usługowym  71,76 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 8,00 1.000,00 14.09.2018 r.
godz. 13.30

6. Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/05 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

19,93 
+ pow. 

wspólnego 
użytku 

4,72 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 7,00 500,00 17.09.2018 r.

godz. 9.00

7.
Ruda Śląska-Wirek,

ul. 1 Maja 247/01 lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

37,25
+ 3,20 

elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 17.09.2018 r.

godz. 10.00

8.
Ruda Śląska-Nowy Bytom

ul. Niedurnego 26/1 lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

40,70 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 17.09.2018 r.

godz. 12.00

9.
Ruda Śląska-Nowy Bytom 

ul. Niedurnego 53B/02 lokal na parterze w bu-
dynku mieszkalnym WMN

24,50 

+ piwnica 

4,87 

elektryczna, 
wod.-kan. 7,00 500,00 17.09.2018 r.

godz. 13.00

10.
Ruda Śląska-Godula 

ul. Joanny 20/04 lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym WMN

91,00 
+ piwnica 

56,10 

elektryczna, 
wod.-kan.,c.o. 10,00 1.500,00 18.09.2018 r.

godz. 10.00

11.
Ruda Śląska-Kochłowice 

ul. Radoszowska 108/04 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym WMN

39,00 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00 18.09.2018 r.

godz. 11.00

GARAŻE

12. Ruda Śląska-Ruda ul. Piastowska 31/I/2 18,30 elektryczna 3,00 500,00 17.09.2018 r.
godz. 14.00

13. Ruda Śląska-Wirek ul. 1 Maja 270/I/5 
garaż w budynku usługowym 15,30 brak 5,00 500,00 17.09.2018 r.

godz. 11.00
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do organu po-

datkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 11.00  w siedzibie Miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy
ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użyt-
kowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w ter-
minie do dnia 21 września 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora  
(ul. 1 Maja 218,  kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30  do 14.30, czwartek od godz. 7.30  do 
16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30  do 15.00); piątek od godz. 7.30   do 13.00 w opisie podając: wpłata 
wadium  na przetarg w dniu 26.09.2018 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu ) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 21 września 2018 r.
do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro 
Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetar-
gu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu loka-
lu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licyto-
wanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 
oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony 
w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 wew. 745 Biuro Eksploatacji MPGM 
TBS Sp. z o.o.
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Derby dla Wawelu

Wiele emocji czekało na miłośników piłki nożnej w niedzielę (2.09) 
w Wirku. Na murawie wireckiego boiska mogli przyglądać się oni der-
bowemu pojedynkowi Wawelu z Grunwaldem. Sobotni mecz wygrał 
Wawel, który pokonał Grunwald 3:0. To był już piętnasty wspólny 
mecz obu drużyn w historii i jak do tej pory Wawel Wirek wygrał sie-
dem meczów, Grunwald pięć, a w trzech drużyny zremisowały. 

Bramki podczas sobotniego meczu: 1:0 G. Kałużny, 49. min (po po-
daniu Mandzla), 2:0 G. Kałużny, 71. min (wolny – po faulu Gąsiora na 
Maciejoku), 3:0 Mandzel, 90+1 min (po podaniu Chudzińskiego).

PiŁka�nożna�

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

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�zagospodarowa-
nia�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�jest�udział�Skarbu Państwa wy-
noszący 12/24 części w�prawie�własności�niezabudowanej�nierucho-
mości�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�kochłowi-
ce,�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�praw-
nym�wpisu�udziału�we�współwłasności.�Dział�iV�ww.�księgi�wieczystej�
jest�wolny�od�wpisów.�
zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�prze-

strzennego�miasta�Ruda�Śląska�ww.�nieruchomość�stanowi�teren�zabu-
dowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�na�planie�37Mni).�
niezabudowana�działka�nr�1304/138�o�regularnym�kształcie�zbliżo-

nym�do�prostokąta,�jest�płaska,�niezagospodarowana,�porośnięta�drze-
wami�i�roślinnością�niskopienną,�posiada�bezpośredni�dostęp�do�drogi�
publicznej�ulicy�Przemysłowej.�

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 10.10.2018 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�peł-
ną�treścią�ogłoszenia�zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�oraz�na�stronie�
internetowej� www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) 
i�w�terminie�do dnia 2.10.2018�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�Ślą-
ska�(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�wy-
magane�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�rekom-

pensaty�z�tytułu�pozostawienia�nieruchomości�poza�obecnymi�grani-
cami�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,� po-
kój�217,�41-709�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�ii�6,�w terminie do dnia 
2.10.2018 r. do godz. 16.00.

 Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym eg-
zemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis 
następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż 
udziału w nieruchomości własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-
Kochłowicach przy ul.Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez napisu 
jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O ter-
minie 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 pozostawionych 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�przyczy-

ny�lub�do�zamknięcia�rokowań�bez�wybrania�nabywcy�nieruchomości.�
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

oGŁoSzEniE

wawel�wirek�3:0�Grunwald�Ruda�Śląska�(0:0)
Wawel Wirek:�Pozimski�–�k.�kałużny�(kpt),�Buchcik,�Blaszke,�
P.�Rutkowski�–�Mandzel,�Piętoń,�Maciejok,�G.�kałużny�(86.�
chudziński)�–�Spalony�(90.�Sławik),�Lux.�Rezerwa:�cieśliński�
–�Meiksner,�Pacławski,�Rusek.�trener:�tomasz�Grozmani.�

GKS Grunwald:�kurpas�–�kowalcze�(65.�Dolecki),�ostrowski,�
wojtaczka,�chmielarski�–�kozłowski�(56.�Gąsior),�Petrus,�twardoch�
(76.�Mleczko),�ogłoza�–�kiepura�(kpt),�Podlacha�(56.�Dolaciński).�
Rezerwa:�Botor.�trener:�Michał�Szyguła.�Sędziowie:�tomasz�cyroń�
–�Jacek�Lachowski,�tomasz�Parzonka�(katowice).�żółte�kartki:�
Piętoń�(51.),�Maciejok�(63.),�Mandzel�(90+3.)�–�kiepura�(54.),�

Gąsior�(90+3.)

PiŁka�nożna�w�SkRóciE
2. kolejka, grupa I, klasa okręgowa

Urania II Ruda Śląska – Józefka Chorzów 1:1
Śląsk II Świętochłowice – Jastrząb Bielszowice 0:2

Wawel Wirek – Grunwald Ruda Śląska 3:0

Szczypiorniści 
w Serbii

PiŁka�Ręczna�

Młodzi szczypiorniści powrócili do Rudy Śląskiej. Ostatnim etapem 
przygotowań  zawodników SPR-u Grunwald Ruda Śląska do nowego 
sezonu był turniej w serbskim Smederevie, gdzie trzy młodzieżowe ze-
społy zmierzyły się w bardzo silnie obsadzonym turnieju z drużynami 
z całej Europy. 

– Rudzcy zawodnicy mieli okazję zmierzyć się z drużynami z Serbii, 
Macedonii, Słowenii, Grecji, Rumunii, Ukrainy, Litwy i Francji. Warto 
dodać, że halembska drużyna była jedyną polską na tym turnieju. Tur-
niej Trofej Cup w Smederevie jest jednym z największych tego typu 
w Europie. W tym roku wzięło w nim udział 180 drużyn z 18 krajów 
– tłumaczył Łukasz Wodarski, prezes SPR-u Grunwald Ruda Śląska. 

 Najstarsza drużyna chłopców występowała w kategorii Boys 2001 
(chociaż tylko jeden zawodnik był w tym wieku). Pomimo tego pod-
opieczni Adama Wodarskiego dzielnie spisywali się na parkiecie, ule-
gając w grupie jedynie późniejszym zwycięzcom ze Słowenii oraz go-
spodarzom, którzy zajęli drugie miejsce. – Bardzo cenne okazało się 
zwycięstwo nad drużyną z Macedonii, z którą, jak się później okazało, 
rudzianie znów się spotkali w meczu o piąte miejsce. W tym pojedynku 
lepsi okazali się zawodnicy z Bałkanów i SPR Grunwald Ruda Śląska 
w tej kategorii ostatecznie zajął szóstą lokatę – zaznaczył Łukasz Wo-
darski. – Drużyna trenerki Anny Samol występowała w kategorii Boys 
2004, w której to wystartowało aż 21 zespołów. Chłopcy zaliczyli w gru-
pie dwa zwycięstwa i dwie porażki oraz przyszło im grać o miejsca od 
9. do 13. W tej walce  najpierw pokonali drużynę z Ukrainy, by w spo-
tkaniu o dziewiątą lokatę ulec takiej marce jak PSG A. Warto dodać, że 
w spotkaniu grupowym Grunwald pokonał drugą drużynę ze stolicy 
Francji – dodał.

Najmłodsi szczypiorniści Grunwaldu występowali w kategorii Boys 
2006. Ostatecznie zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, ale w meczu 
o miejsce 13. udało im się odnieść zwycięstwo. 

Łucznicy w Bytomiu

Łucznicy zdobyli medale w różnych kategoriach wiekowych. 

Aż 12 medali zdobyli rudzcy łucznicy podczas turnieju, który odbył 
się w Bytomiu-Stolarzowicach. Podczas VII Klubowego Turnieju 
Łuczniczego zawodnicy UKS-u Grot Ruda Śląska znowu pokazali na 
co ich stać, pomimo tego, że pogoda w niedzielę (2.09) nie rozpiesz-
czała. – Opady były tak intensywne, że organizatorzy przerwali zawody 
w połowie, przyjmując klasyfikację po odległościach długich za klasy-
fikację końcową. Niemniej jednak, nie przeszkodziło to naszym zawod-
nikom w zdobyciu aż dwunastu medali – zaznaczył Rafał Lepa, prezes 
UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Wyniki: Dzieci młodsze: 1. miejsce – Tymoteusz Kolasiński, 
2. miejsce – Aleks Chudy. Dzieci starsze dziewczęta: 2. miejsce – Ma-
ja Tomczak, 3. miejsce – Pola Paczyńska. Dzieci starsze chłopcy: 
2. miejsce – Daniel Kamiński. Młodziczki: 1. miejsce – Natalia Lepa, 
2. miejsce – Karolina Hernicka, 3. miejsce – Dominika Ratyńska. Mło-
dzicy: 1. miejsce – Adrian Szłapak, 2. miejsce – Jakub Sroka, 3. miej-
sce – Mateusz Synowiec. Młodzicy starsi: 1. miejsce – Marcin Lesiń-
ski.

Miting na jubileusz
LEkkoatLEtYka�

Kolejna impreza odbyła się na stadionie lekkoatletycznym przy 
ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu w minioną sobotę (1.09). Spor-
towcy i mieszkańcy Rudy Śląskiej spotkali się na jubileuszowym mi-
tingu lekkoatletycznym, który zorganizowany został z okazji 56-lecia 
istnienia Towarzystwa Lekkoatletycznego Pogoń Ruda Śląska. 

Uczestnicy mitingu rywalizowali w biegu na 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m i 1500 m, a oprócz tego w skoku w dal, wzwyż, pchnięciu kulą 
oraz w rzucie oszczepem. Warto dodać, że we wszystkich konkuren-
cjach za zajęcie pierwszego miejsca można było wygrać 250 zł pod 
warunkiem uzyskania wyniku co najmniej II klasy PZLA. W tym roku, 
prócz gospodarzy, w mitingu wzięli udział między innymi zawodnicy 
z: KS Sprint Bielsko-Biała, MKS-MOS Katowice, MKS-MOS Pło-
mień Sosnowiec, MOSM Tychy, MUKS SZS Cieszyn oraz UKS Chro-
mik Mysłowice.

Organizatorami mitingu było Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń 
Ruda Śląska oraz Urząd Miasta Ruda Śląska.

W zawodach wzięli udział lekkoatleci z Rudy Śląskiej i innych miast. 

REkLaMa
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