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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Jesienna tura spotkań trwa
Wizyta premiera rp

Premier Morawiecki w KWK Bielszowice

www.wiadomoscirudzkie.pl  miaStO | 26.09.2018

Górnicy z bielszowickiej kopalni spotkali się z szefem rządu.
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– Chciałbym podziękować za Waszą 
ogromną pracę i życzyć, żeby ten trud 
przyczynił się do lepszej przyszłości 
naszego kraju – powiedział do górni-
ków Mateusz Morawiecki, premier RP. 
– Węgiel to nasze czarne złoto, dlatego 
wierzę, że znajdziemy najlepsze sposo-
by eksploatacji, co przełoży się również 
na lepsze warunki pracy ciężko pracu-
jących ludzi i zyska na tym polska go-
spodarka. Wierzę głęboko, że Górny 
Śląsk może być wielką lamperią i świe-
cić swoim blaskiem na całą gospodar-
kę – dodał. 

Spotkanie w KWK Ruch Ruda Biel-
szowice odbyło się przy okazji wizyty 
premiera na Śląsku, podczas którego 

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził górników w KWK Ruda Ruch Biel-
szowice. Podczas środowego (19.09) spotkania w zakładowej cechowni, 
szef rządu podziękował górnikom za ich trud i ciężką pracę. Mówił też 
o programie rozwoju dla województwa śląskiego.

OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

1.10.2018 – poniedziałek, godz. 17.00 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90

4.10.2018 – czwartek, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1

8.10.2018 – poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba, SP nr 24 (budynek B), ul. ks. Lexa 14

11.10.2018 – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

W siedzibie ROD Sielanka w Byko-
winie przedstawione zostały inwestycje 
dotyczące całego miasta, a także dziel-
nicy. W tym miesiącu do użytku oddany 
został parking na 52 samochody przy  
ul. Szramka, którego budowa koszto-
wała niemal 400 tys. zł. W 2018 r. wy-
remontowany został także dach budyn-
ku przy ul. 11 Listopada 19, a obecnie 
trwa inwestycja obejmująca termomo-
dernizację i podłączenie do sieci c.o. 
budynku przy ul. Wita Stwosza 3. Opra-
cowana została dokumentacja budowy 
parkingu przy terenach sportowych 
przy ul. Gwareckiej, a w opracowaniu 
jest dokumentacja remontu boiska 
i ogrodzenia na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 23. Z kolei w 2017 roku m.in. 
została przebudowana ul. Górnośląska 
od ul. Gwareckiej do Pośpiecha warta 8 
mln zł, wymieniono nawierzchnię ul. 
Chrobrego oraz zbudowano 54 miejsca 
parkingowe. 

Mieszkańcy dyskutowali na wiele te-
matów dotyczących dzielnicy, jednak  
spotkanie zdominował problem przy-
krego zapachu, który wydobywa się 
z Potoku Bielszowickiego i który znacz-
nie utrudnia życie mieszkańców. Wąt-
pliwości mieszkańców zostały rozwiane 
przez władze miasta. Uciążliwość zwią-
zana z zapachem powstała przez szkody 
górnicze na tym terenie, a nie jest (jak 
sugerowali niektórzy mieszkańcy) spo-
wodowana złą gospodarką wodno-ście-
kową. (Więcej na ten temat na str. 5). 
Podczas dialogu z władzami miasta 
mieszkańcy mówili także o: suchych 
drzewach, które nadają się do wycinki, 
braku koszy na śmieci na niektórych 
ulicach, braku miejsc w rudzkich żłob-
kach, likwidacji szutrowych ścieżek, po 
których źle chodzi się mieszkańcom. 
Wśród pytań pojawiło się także to o re-
alizację siłowni plenerowej i urządzeń 
zabawowych w strefie aktywności przy 
ul. Górnośląskiej w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

Kolejne spotkania w jesiennym cyklu spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami odbyły się we wtorek 
(18.09) w Bykowinie i w poniedziałek (24.09) dla mieszkańców Goduli i Orzegowa. 

w urzędzie wojewódzkim podsumował 
on dotychczasowe działania w ramach 
wprowadzonego pod koniec 2017 roku 
„Programu dla Śląska”. W Katowicach 
podpisano też umowę na unijne dofi-
nansowanie jednej z najważniejszych 
inwestycji w ramach „Programu dla 
Śląska” – wartej 741 mln zł, czyli rewi-
talizacji i odbudowy połączenia kole-
jowego Tarnowskie Góry – Zawiercie,  
które ma też umożliwić dojazd na lot-
nisko w Katowicach-Pyrzowicach. 
Premier Morawiecki złożył również 
wieniec na cmentarzu w Halembie  
przy tablicy upamiętniającej górników 
KWK Halemba, którzy zginęli na po-
sterunku pracy. Agnieszka Lewko

– Przyczyną jest trudna sytuacja na 
rynku zamówień publicznych, jaką 
w tym roku obserwujemy. Musimy unie-
ważniać wyjątkowo dużo przetargów. 
W tym przypadku zgłoszona oferta była 
o ponad 100 tys. zł wyższa od środków 
przeznaczonych na realizację zadania 
– tłumaczył wiceprezydent Michał Pie-
rończyk.

Najważniejsze inwestycje w dzielni-
cach Godula i Orzegów, które przedsta-
wiono podczas poniedziałkowego spo-
tkania to m.in.: rewitalizacja rynku 
w Orzegowie,  opracowanie dokumenta-
cji na budowę trasy N-S od ul. Magazy-
nowej do ul. Goduli, a także na budowę 
dróg dojazdowych do zbytych nierucho-
mości przy ul. Akacjowej i Leszczyno-
wej, budowa kreatywnej strefy gier przy 
SP nr 40 ze środków budżetu obywatel-
skiego, remont chodnika przy ul. Mo-
drzejewskiej, planowane na pierwszy 
kwartał 2019 roku oddanie 50. mieszkań 
komunalnych przy ul. Bytomskiej, bu-
dowa parkingu na 27 miejsc oraz bieżni 
dwutorowej zakończonej skocznią w dal 
przy SP nr 6. Mówiono też o budowie 
ostatniego odcinka trasy N-S. 

W dalszej części spotkania mieszkań-
cy zadawali wiele pytań. Niektóre z nich 
dotyczyły np. oddziału pediatrycznego 
w Szpitalu Miejskim i stanu budynku.  
– Pracujemy nad poprawą funkcjono-

wania  całego szpitala. Za zgodą rad-
nych został on w ostatnich latach doka-
pitalizowany. Wykonaliśmy gruntowny 
remont traktu porodowego, oddziału 
kardiologicznego, neurologicznego, 
a w przyszłym roku istotne zmiany zajdą 
również na pediatrii – tłumaczyła  Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej. 

Mieszkańcy nawiązywali też do nie-
ciekawego stanu nawierzchni ul. Goduli 
na granicy z Bytomiem, niebezpieczne-
go przejścia dla pieszych w pobliżu sie-
dziby Śląskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości czy też hałasu powodowane-
go przez tramwaje. – Spółka Tramwaje 
Śląskie ma zarezerwowane środki na re-
mont linii tramwajowej od ronda 
w Chebziu do granicy z Bytomiem. 
Równocześnie z tym remontem przepro-
wadzimy remont nawierzchni ul. Godu-
li. Z pewnością podczas tych prac zo-
stanie zastosowana technologia, która 
tłumi hałas – podkreślił Krzysztof Me-
jer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

Mieszkańcy Goduli i Orzegowa pyta-
li także o remont Placu Niepodległości, 
o zmianę oświetlenia na niektórych uli-
cach, informowali o miejscach wyma-
gających uprzątnięcia oraz o złej na-
wierzchni przy garażach w rejonie  
ul. Solskiego 2. 

 Agnieszka Lewko

W czwartek władze miasta spotkały się z mieszkańcami w siedzibie ROD Sielanka. 
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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.

Progi wrócą na swoje miejsce

Mieszkańcowi Wirku chodzi o  aku-
styczne progi zwalniające, zainstalo-
wane pomiędzy przejściami dla pie-
szych na ul. Odrodzenia, które były 
umiejscowione w rejonie dwóch rond. 
Remont nawierzchni jezdni spowodo-
wał chwilową likwidację tych progów. 
Jednak dobrą informacją dla miesz-
kańców jest to, że progi zostaną zno-
wu zainstalowane. 

– Remont nawierzchni jezdni ulicy 
Odrodzenia, w rejonie ulicy Sienkiewi-
cza był przeprowadzony na początku 
lipca bieżącego roku. Po remoncie od-
tworzone zostało przejście dla pie-
szych. Brakujące czerwone progi aku-
styczne zainstalowane zostaną do 7 
października tego roku – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Agnieszka Lewko

Brak progów zwalniających przed przejściem dla pieszych na ul. Odrodzenia w Wirku zain-
teresował jednego z mieszkańców tej dzielnicy. – Jakiś czas temu po remoncie nawierzchni 
jezdni progi zniknęły, a przez to samochody zaczęły szybciej jeździć. Na pasie od strony By-
kowiny brakuje trzech progów, a od strony Nowego Bytomia jednego – informuje pan Józef, 
nasz Czytelnik. – Wydaje mi się, że jest konieczne, aby progi wróciły na swoje miejsce, bo 
wtedy piesi mogą bezpieczniej przechodzić z jednej strony ulicy na drugą. Czy znowu zostaną 
zainstalowane? – pyta.

Progi zwalniające na ul. Odrodzenia  zostaną zainstalowane w październiku.
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WIREK 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 
3825/187 o pow. 191 m2, KW GL1S/00049600/9 zapisanej na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Grobla Kolejowa 22, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 

rzecz jej użytkowników wieczystych.

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, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony 

w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 
oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości 
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1298/1193 

o pow. 616 m2, zapisanej na karcie mapy 7, obręb Bielszowice, 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mierosławskiego, przeznaczonej 

do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników 
wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami.

OGŁOSZENIA
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BYKOWINA

Nieprzyjemny zapach dobiegający z Potoku Bielszowickiego systematycz-
nie uprzykrza życie mieszkańcom Bykowiny. – Fetor z potoku jest  uciążliwy 
i mam wrażenie, że coraz bardziej rozprzestrzenia się w inne rejony dzielni-
cy. Obawiamy się tego, bo nie wiemy, jaki ma to wpływ na nasze zdrowie 
– mówi pan Kazimierz, jeden z mieszkańców dzielnicy.

Wkrótce przystąpią 
do likwidacji rozlewiska

Wspomnianą sytuację spowodowało zachwia-
nie stosunków wodnych w rejonie Potoku Biel-
szowickiego, co wyniknęło przez wieloletnią eks-
ploatację górniczą.  

– Chociaż miasto nie jest stroną w tej sprawie, 
to zrobiliśmy dużo, aby problem rozwiązać i ma-
my dobrą wiadomość, że przedsiębiorca górniczy 
wkrótce przystąpi do likwidacji rozlewiska – za-
znaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej podczas spotkania z mieszkańcami Bykowi-
ny. 

Zgodnie z prawem odpowiedzialność za usu-
nięcie szkód spoczywa na przedsiębiorcy górni-
czym lub jego następcy prawnym. Jest to częścio-
wo Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział 
KWK „Ruda” oraz Spółka Restrukturyzacji Ko-
palń S.A. Z kolei za regulację potoku odpowiada 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
– Od kilku lat próbujemy wymusić na kopalni re-

gulację Potoku Bielszowickiego i likwidację roz-
lewiska w rejonie „Niebieskich Dachów”, które 
powstało w wyniku szkód górniczych. Miasto ten 
problem dotyka w taki sposób, że zalewisko obej-
muje nieruchomości, które należą do miasta – tłu-
maczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. –  Jednak kopalnia opracowała już plan 
rewitalizacji terenu i wkrótce będzie mogła roz-
począć prace w celu zlikwidowania zalewiska. 
Rewitalizacja będzie przebiegała w dwóch eta-
pach. Obejmie tereny, które należą do miasta, 
a w drugim etapie teren, który należy do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń – dodał Krzysztof Me-
jer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.  

Jak się okazuje, sytuacja dotycząca rozlewiska 
nie została spowodowana złą gospodarką wodno- 
ściekową, która w tym rejonie jest uporządkowa-
na. 

AL 

Osoby ubiegające się o pracę powinny posiadać aktualną książeczkę Sanepidu.
Prosimy o dostarczenie CV bezpośrednio do restauracji bądź przesłanie mailem.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Osobom wyróżniającym się i ambitnym stwarzamy możliwości dalszego rozwoju i awansu. 
Do Twoich obowiązków należała będzie praca w kuchni, obsługa gości, prace porządkowe. 

Do obowiązków osób pracujących na nocnej zmianie należeć będzie:
przyjmowanie dostaw, prace porządkowe w kuchni, na zapleczu,  

sali dla gości i terenie zewnętrznym. 

zatrudni 
na pełny/niepełny etat pracowników na stanowisku: 

Pracownik Restauracji oraz 
Pracownik Zmiany Nocnej  

– praca w godzinach 22.00-7.00.

Restauracja McDonald’s 
Ruda Śląska ul. Zabrzańska 49, tel. 694-495-985  

Kartę MultiSport – dostęp do najlepszych obiektów sportowych,• 
Bonifikartę McDonald’s – upoważaniającą do zakupu po obniżonych cenach we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce,• 
możliwość wykupu polisy ubezpieczeniowej na życie, od poważnych chorób, trwałej niezdolności do pracy na preferencyjnych • 
warunkach dla pracownika i jego rodziny,
bezpłatne napoje, a także możliwość zakupu posiłków w restauracji, w czasie godzin pracy po bardzo konkurencyjnych cenach,• 
możliwość zdobycia dodatkowego dochodu w ramach organizowanych konkursów.• 

Proponujemy – pracę w znanej firmie, umowę o pracę,  
elastyczne godziny pracy z uśmiechniętymi i życzliwymi ludźmi.

DODaTkOwO OfeRujeMy:

Poszukujemy osób w różnym wieku, dyspozycyjnych, potrafiących pracować  
w zespole, zaangażowanych i sumiennych.  

Zapraszamy również osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Pracownikom zmiany nocnej przysługuje dodatek za pracę  
w godzinach nocnych w wysokości 20% stawki podstawowej.

Rada Miasta podjęła szereg uchwał budżeto-
wych. Wśród nich m.in. uchwałę w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od nieruchomości oraz 
opłaty od posiadania psa. Radni podjęli także 
uchwalę w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Pro-
gramu ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”. – Pro-
gram na lata 2013 – 2018 był pierwszym kom-
pleksowym dokumentem, który obejmował zakres 
ochrony przed hałasem w naszym mieście – przy-
pomina prezydent Grażyna Dziedzic. – Porównu-
jąc dane sprzed pięciu lat z obecnymi widać, że 
prawie wszystkie wskaźniki dotyczące zagrożenia 
hałasem drogowym zostały poprawione, przede 
wszystkim w stosunku do hałasu o dużym natęże-
niu – podkreśla. To właśnie ruch samochodowy 
jest dominującą przyczyną przekroczeń norm na-
tężenia hałasu w Rudzie Śląskiej. Hałas przemy-
słowy, kolejowy i tramwajowy ma tutaj śladowy 
wpływ. Właśnie z hałasem samochodowym zwią-
zane jest 30 określonych w Programie obszarów 
podlegających ochronie akustycznej, w obrębie 
których zarejestrowano przekroczenia obowiązu-
jących wartości dopuszczalnych. – Dokument po-
daje trzy główne rodzaje środków zaradczych: 
egzekwowanie obowiązujących ograniczeń pręd-

kości, utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym oraz wprowadzanie środków trwałe-
go uspokojenia ruchu – wylicza wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Warto przypomnieć, że to wła-
śnie środki na drogi stanowią największą część 
wydatków inwestycyjnych w budżecie Rudy Ślą-
skiej – zaznacza. 

Wyszczególnione w Programie działania na-
prawcze dzielą się na trzy grupy: działania pro-
gramowe, obejmujące zadania, których celem 
jest poprawa jakości klimatu akustycznego na te-
renach, na których stwierdzono przekroczenia 
wartości dopuszczalnych; działania monitoringo-
we, obejmujące pomiary hałasu w wyznaczonych 
lokalizacjach; działania edukacyjne, obejmujące 
m.in. promowanie komunikacji zbiorowej i rowe-
rowej.

Program ochrony środowiska przed hałasem 
został sporządzony w oparciu o Mapę akustyczną 
miasta Ruda Śląska, Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego, Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta oraz mapę akustyczną dróg o natężeniu 
ruchu powyżej 3 mln pojazdów/rok wykonaną 
dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. AW

NOWY BYTOM

Radni spotkali się na wrześniowej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się od 
uroczystego nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska” Joannie 
Helander. Znakomita fotografka, pisarka i dokumentalistka, a także reżyserka 
i tłumaczka urodziła się i spędziła młodość w Rudzie Śląskiej. Z kolei honorową 
odznakę „Kamrata Rudzkiego” odebrał Bo Persson, szwedzki tłumacz, reżyser 
i scenarzysta, który od wielu lat współpracuje z Joanną Helander.

Za nami sesja Rady Miasta
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Autoryzowany Dealer:

SPRZEDAŻ – SERWIS
41-710 Ruda Śląska 

– Wirek
ul. Obrońców 

Westerplatte 20 
(obok Shell-a)

Tel. 32 3407-897
Kom. 505-11-44-37

TYLKO U NAS:
• bogaty wybór produktów  i 
• łańcuchy tnące zwykłe oraz widiowe DURO
• szeroki asortyment materiałów eksploatacyjnych
• oleje, smary, środki ochrony osobistej,żyłki tnące
• pełny serwis, diagnostyka oraz dostęp do części zamiennych
• ostrzenie łańcuchów, wynajem urządzeń

Przyjdź 

i przekonaj się sam...

PROMOCJA!!!
•   RATY 3x0%
•   0% odsetek
•   0% wpłaty
•   0% prowizji

Nie kupuj chińskich 
wynalazków - KUP -a
na 10 NIEOPROCENTOWANYCH RAT
- a nie będziesz żałował...

Pilarki spalinowe  

już od 699 zł

Jak jesienne sprzątanie...

to tylko dmuchawy 

Dmuchawo-odkurzacze

 od 469 zł

Tel. 505-11-44-37
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Dożynki i Festiwal Żuru za nami
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Pierwsze w historii Rudy Śląskiej dożynki połączone z Festiwalem żuru odbyły się na wi-
reckim targowisku. W sobotę (22.09) działkowcy z rudzkich ogrodów dziękowali za urodzaj 
oraz chwalili się swoimi plonami. Atrakcją dożynek było także wspólne gotowanie żuru ze 
znanym kucharzem Remigiuszem Rączką, którego każdy mógł spróbować. nie zabrakło też 
licznych występów artystycznych lokalnych artystów.

– Po raz pierwszy świętowaliśmy w Rudzie Śląskiej 
dożynki. Dziękuję za wspólną zabawę i cudowną at-
mosferę tego święta. Mam nadzieję, że w życiu nas 
wszystkich nigdy nie zabraknie dobrych plonów – po-
wiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 
– Przez lata ogrody działkowe zmieniły swoje oblicze. 
Obecnie w ogródkach dominują krzewy ozdobne, iglaki 
i kwiaty, a działki służą do rekreacji. Ale jest jeszcze 
wielu działkowców, którzy wiosną sieją, a latem i jesie-
nią zbierają plony – dodała. 

Świętowanie rozpoczęło się mszą św. w kościele pw. 
św. Warzyńca i św. Antoniego w Wirku oraz przemar-
szem ulicami dzielnicy, w którym można było zoba-
czyć m.in.: Orkiestrę Dętą „Pokój” pod dyrekcją Jacka 
Kampy, Ochotniczą Straż Pożarną, mażoretki z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Pieśni i Tań-
ca „Rudzianie” oraz działkowców. Na scenie nie zabra-
kło występów artystycznych lokalnych artystów, wśród 
których znaleźli się: Zespół Akordeonistów im. Edwar-
da Huloka, ZPiT „Rudzianie”, Amatorski teatr Pierro 
i Atelier Sztuki rudzkiego Morcinka, Grupa Time, Jani-
na Libera, Patrycja i Mariusz Doroz oraz Mirosław 
Szołtysek i Wesołe Trio. Podczas imprezy wybrano 

także najpiękniejszą wystawę plonów, którą została 
wystawa ROD Jedność.  Na dożynkach nie mogło za-
braknąć też rolników i chleba od lokalnych piekarzy, 
ale największą atrakcją było gotowanie żuru ze znanym 
z programów telewizyjnych kucharzem Remigiuszem 
Rączką, którego każdy mógł później spróbować razem 
ze świeżym chlebem z piekarni Poloczek, Jakubiec 
i Gerlach. 

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej znajduje się 26 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zrzeszają 
prawie 7300 działkowiczów oraz ich rodzin.

Tekst i foto: AL
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„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW – PAŹDZIERNIK 2018 ROKU”
Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” 
informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach 

organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych „In-nI”  
(tel. 32 707-33-31)  

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 

Twórcze Chwilki – zajęcia szycia i rękodzieła każdy poniedziałek w godz. 10.30-12.30

In-nY Dom Kultury  
ul. Oświęcimska 87  
41-707 Ruda Śląska 

(Kochłowice)

Gimnastyka Seniora każdy wtorek i czwartek w godz. 10.30-13.00

Spotkania klubu Aktywnego Seniora  
– zajęcia florystyczne 18.10.2018 r. w godz. 12.00-14.00

Wycieczka do Osikowej Doliny Bobolice 13.10.2018 r. w godz. 9.00-18.00

Warsztaty z pedagogiki, zabawy i komunikacji 20.10.2018 r. w godz. 9.00-12.00

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Koło Ruda Śląska  

(tel. 32 244-24-13)
Spotkania w siedzibach Kół odbywają się zgodnie z harmonogramem. Serdecznie zapraszamy!

Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rudzie Śląskiej-Bykowinie Chór Seniora każdy piątek w godz. 9.00-11.00 Salka parafialna ul. W. Stwosza 2 

41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

Fundacja Aktywne Seniorki „AS”  
(Ewa Chmielewska tel. 602-359-572) Osiedlowe Kino OKO 3.10.2018 r. w godz. 17.30-20.00

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej – Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8  
41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

Krąg Seniorów Związku Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca  

w Rudzie Śląskiej im. Ł. Zawady  
(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne raz w miesiącu godz. 16.00

Dom Harcerza 
ul. Szczęść Boże 4  

41-700 Ruda Śląska 
(Ruda)

Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Country” 

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko każdy wtorek i czwartek miesiąca  
w godz. 17.45-18.45 Osiedlowy Dom Kultury RSM 

„Country” ul. Sztygarska 9  
41-717 Ruda Śląska  

(Bykowina)

Wieczór słowno-muzyczny „Pieśnią łączymy 
pokolenia” (wstęp wolny) 13.10.2018 r. godz. 17.00

Klub Seniora 10.10.2018 r. w godz. 17.00-19.00

Rudzki Uniwersytet  
Trzeciego Wieku (RUTW)  

(tel. 32 244-20-80)

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19  
wykład: ,,Coco Chanel – drogi i zakręty sukcesu”,

część artystyczna: występ p. Krzysztofa Hanke  
i p. Krzysztofa Respondka

10.10.2018 r. godz. 11.00

Miejskie Centrum Kultury  
im. H. Bisty ul. P. Niedurnego 69 

 41-709 Ruda Śląska  
(Nowy Bytom)

Seminarium z literatury 19.10.2018 r. godz. 15.00

siedziba RUTW 
ul. L. Tołstoja 13 

41-709 Ruda Śląska 
(Czarny Las)

Koła artystyczne: od 15.10.

Chór środy w godz. 15.00-17.00

Koło plastyczne poniedziałki w godz. 17.00-20.00

Koło teatralne czwartki w godz. 15.30-17.30

Kluby

Klub dyskusyjny poniedziałki w godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury  
im. H. Bisty ul. P. Niedurnego 69 

41-709 Ruda Śląska 
(Nowy Bytom)

Kawiarenka RUTW wtorki w godz. 10.30-13.00
siedziba RUTW 
ul. L. Tołstoja 13  

41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

Akademia filmowa – film „Zimna wojna” 12.10.2018 r. godz. 17.00 Kino Patria, ul. Chorzowska  
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

ZAPROSZENIE
Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska zaprasza Seniorów 60+ z Rudy Śląskiej na TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska.  

Turniej odbędzie się w dniu 6 października 2018 r. o godz. 10.00 w Restauracji „U Antka” w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 56.  
Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 605-416-616, 691-561-485.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie swoich ofert na miesiąc listopad do dnia 19.10.2018 r. 
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska

KONTAKT: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl, koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Joanna Helander odebrała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska”. Znakomita fotografk a, pisarka i doku-
mentalistka, a także reżyserka i tłumaczka urodziła się i spędziła młodość w Rudzie Śląskiej. Z kolei honorową odznakę „Kamrata Rudzkiego” odebrał Bo 
Persson, szwedzki tłumacz, reżyser i scenarzysta, który od wielu lat współpracuje z Joanną Helander. Jest wielkim przyjacielem Polski, Śląska, a także Rudy 
Śląskiej. Oboje zostali wyróżnieni dyplomem honorowym polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych za promocję kultury polskiej za granicą. 

Joanna Helander Honorową Obywatelką

Zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku. To jedna z czterech tego typu 
inwestycji, na które miasto pozyskało łącznie prawie 1,4 mln zł dofi nansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe 
zadania zlokalizowane są przy SP nr 3 i SP nr 30 w Rudzie oraz przy SP nr 13 w Bielszowicach.

Szkolne boiska z dofi nansowaniem

– Systematycznie poprawiamy stan in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej w mie-
ście. W ostatnich czterech latach wybudo-
waliśmy i przebudowaliśmy 9 boisk lub ca-
łych kompleksów. Na ten cel przeznaczyli-
śmy ponad 10 mln zł. Dzięki boiskom, które 
powstały czy to przy placówkach oświato-
wych, czy też na otwartych terenach w dziel-
nicach, dzieci i młodzież mogą w komforto-
wych warunkach realizować swoje sporto-
we pasje. Dobre i nowoczesne boiska to 
także zachęta do tego, żeby taką sportową 
przygodę też rozpocząć – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Najnowszy kompleks sportowy po-
wstał przy Szkole Podstawowej nr 16, 
a dokładnie przy budynkach tej placówki 
położonych przy ul. Obrońców Wester-
platte. – W ramach inwestycji powstały 
trzy boiska o nawierzchni poliuretanowej: 
do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, 
rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia do sko-
ku w dal oraz trzytorowa bieżnia do sprin-
tu na 60 m. Zamontowane zostały również 

ławki i piłkochwyty – wylicza Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji. Prace 
obejmowały także zagospodarowanie 
dziedzińca, a koszt inwestycji wyniósł 
1,1 mln zł. Od początku roku szkolnego 
z nowych boisk mogą korzystać ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 13. W tym 
przypadku oprócz boisk i bieżni podob-
nych jak przy SP nr 16 powstało także 
pole gry do badmintona. Zadanie koszto-
wało 900 tys. zł.

W trakcie budowy jest kompleks przy 
Szkole Podstawowej nr 3, obejmujący bo-
isko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, po-
liuretanowe boiska do koszykówki i siat-
kówki, siłownię plenerową typu street 
workout, bieżnię do skoku w dal oraz trzy-
torową bieżnię do sprintu na 60 m. Dodat-
kowo cały teren zostanie też oświetlony, 
inwestycja zakłada także modernizację pla-
cu apelowego. Koszt realizacji przedsię-
wzięcia wyniesie 2,5 mln zł. Całość ma być 
gotowa do końca roku. Zmodernizowana 
zostanie również infrastruktura sportowa 
przy Szkole Podstawowej nr 30, gdzie prace 
w głównej mierze polegać będą na wymia-

nie nawierzchni boiska piłkarskiego i zastą-
pieniu jej nową ze sztucznej trawy. W tym 
przypadku przetarg musiał zostać unieważ-
niony i ogłoszony został kolejny.

Na te cztery zadania miasto pozyskało 
dofi nansowanie w łącznej kwocie 1 381 600 
zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach Programu rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej „Sportowa 
Polska”. – Pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych na prowadzone inwestycje to nasz 
priorytet, zarówno jeśli chodzi o fundusze 
unijne, jak i inne źródła dofi nansowania 
– podkreśla wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk.

Wymienione zadania to nie jedyne inwe-
stycje o charakterze sportowym, jakie reali-
zowane są w 2018 roku w Rudzie Śląskiej. 
Przy Szkole Podstawowej nr 6 rozbudowa-
na została infrastruktura sportowa. Powsta-
ła tam m.in. bieżnia dwutorowa, o długości 
60 m, zakończona skocznią do skoku w dal. 
We wrześniu ma być gotowe miniboisko, 
ławki i urządzenia zabawowe w ogrodzie 
Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie. 

To inwestycje w ramach budżetu obywatel-
skiego. W listopadzie zakończona ma być 
również przebudowa boiska na osiedlu 

Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 16.
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– Serdecznie dziękuję, jestem zaszczyco-
na tym wyróżnieniem. Niewątpliwie jest 
tak, że pierwsze, najważniejsze lata życia 
decydują o jego późniejszym przebiegu. Ja 
miałam szczęście spędzić je w Rudzie Ślą-
skiej. Opuszczałam Polskę w dość ponu-
rych czasach, można powiedzieć, że ucie-
kałam stąd. Był to dramat dla moich rodzi-
ców, bo ówczesny wyjazd oznaczał brak 
powrotu. Na szczęście okazało się inaczej. 
Jednak nie odcięłam się od swoich korzeni, 
poznanych tu ludzi, wspomnień, zapachów, 
śląskiej godki – powiedziała Joanna 
Helander, wyróżniona tytułem Honorowej 
Obywatelki Rudy Śląskiej. – Będąc 
w Szwecji i stojąc przed wyborem dalszej 
drogi życiowej, wybór fotografi i był impul-
sem. Doradzano mi, bym zajęła się tym, co 
chcę robić. I nigdy potem tego wyboru nie 
żałowałam. Zmysłowe wspomnienie rze-
miosła, czyli czasu spędzonego w ciemni 
w towarzystwie ojca nad obróbką fotogra-
fi i, było dla mnie inspirujące i ważne. 
W tym momencie mogę powiedzieć, że na-
leżę do grona szczęśliwych emigrantów 
– dodała artystka.

O nadanie tytułu Joannie Helander wy-
stąpił zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rudy 
Śląskiej w listopadzie ubiegłego roku. 

– Cieszę się, że nasza inicjatywa spotkała 
się z przychylnością radnych – mówi 
Agnieszka Płaszczyk, przewodnicząca Ko-
misji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska.
– Z pewnością możemy być dumni z genial-
nych prac autorstwa pani Helander, które 
wydobywają prawdę o życiu – dodaje. 

Joanna Helander urodziła się w 1948 ro-
ku w Rudzie Śląskiej i tutaj spędziła dzie-
ciństwo i młodość, mieszkając w kamieni-
cy przy ul. Wolności, należącej do jej babci. 
Po ukończeniu nieistniejącej już Szkoły 
Podstawowej nr 30 oraz Liceum Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza pod-
jęła studia na Wydziale Romanistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W marcu 1968 roku została skazana na 
dziesięć miesięcy więzienia za protest prze-
ciwko inwazji sił Układu Warszawskiego 
na Czechosłowację. Po opuszczeniu wię-
zienia nie mogła wrócić na studia, więc 
zdecydowała się przyjechać do Rudy Ślą-
skiej. W 1971 roku wyemigrowała do 
Szwecji i tam mieszka do dziś. W latach 70. 
i 80. działała na rzecz promocji kultury nie-
zależnej w PRL-u, a także promowała pol-
ską sztukę na Zachodzie. W stanie wojen-
nym organizowała również pomoc dla 
więźniów politycznych.  

W 1976 roku ukończyła studium foto-
grafi i w Göteborgu. Wtedy też rozpoczęły 
się jej powroty do ojczyzny. W 1978 roku 
ukazała się w Szwecji jej pierwsza książka 
„Kobieta”. W sumie artystka jest autorką 
lub współautorką kilkunastu książek i al-
bumów fotografi cznych. Jej dorobek foto-
grafi czny obejmuje m.in. zdjęcia wykona-
ne podczas przyjazdów do Polski w latach 
70. i 80., głównie na Śląsku, ukazujące ży-
cie codzienne jego mieszkańców, uroczy-
stości państwowe i ówczesną propagandę. 
Joanna Helander znana jest także jako por-
trecistka ludzi kultury, m.in. Wisławy 
Szymborskiej, Czesława Miłosza, Ryszar-
da Krynickiego. Warto dodać, że to wła-
śnie Joanna Helander posiadała wyłącz-
ność na robienie zdjęć Wisławy Szymbor-
skiej po uhonorowaniu polskiej poetki Na-
grodą Nobla. Zorganizowała indywidual-
nie lub w grupie ok. 40 wystaw fotogra-
fi cznych o charakterze międzynarodowym. 
Jest również współautorką fi lmów doku-
mentalnych. Oprócz pracy artystycznej 
Joanna Helander tłumaczy na język 
szwedzki, a także pisze i publikuje w cza-
sopismach na całym świecie. Tłumaczyła 
dzieła m.in. Stanisława Barańczaka czy 
Władysława Bartoszewskiego. 

Wśród sukcesów Joanny Helander nale-
ży wymienić m.in. tytuł Fotografa Roku 
w Szwecji, który otrzymała w 1983 roku, 
nagrodę specjalną na festiwalu fi lmowym 
w Estonii (w roku 1993) i w Karlowych 
Warach (w 1995 r.). W 2012 roku Prezy-
dent RP nadał artystce Krzyż Wolności 
i Solidarności za wkład w demokratyczne 
przemiany w Polsce. 

Bo Persson to ambasador polskiej kultu-
ry, tłumacz, reżyser wielu nagradzanych 

fi lmów, scenarzysta. Od wczesnych lat 
70. podróżował po Europie Środkowej. Je-
go projekty artystyczne skupiały się na 
konfl iktach człowiek – państwo, a także na 
przepaści dzielącej pamięć i zapomnienie. 
Na swej drodze życiowej spotkał Joannę 
Helander, z którą dzielił podobne spojrze-
nie na kulturę oraz przekonanie o niezbęd-
ności wolności twórczej. Ich zespół został 
szybko zauważony w środowiskach kultury 
polskiej oraz europejskiej.  BP

Znana fotografk a i reżyserka Joanna Helander Honorową Obywatelką Rudy Śląskiej.

Kaufhaus. Po modernizacji boisko będzie 
miało nową nawierzchnię ze sztucznej tra-
wy. WG
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Trzeci odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota już przejezdny! W piątek 21 września punktualnie o godz. 17.00 wspólnym przecięciem symbolicznej 
wstęgi przez mieszkańców Rudy Śląskiej otwarto nową drogę. Wcześniej, przez godzinę, każdy kto miał ochotę, mógł dowolnie testować oddawany do użyt-
ku odcinek drogi na rowerze, rolkach, hulajnodze czy po prostu pieszo. Budowa 1,4 km odcinka trasy kosztowała 53,8 mln zł, z czego ponad 44,8 mln zł 
stanowiło unijne dofinansowanie. Inwestycja do użytku przekazana została trzy miesiące przed pierwotnym terminem jej zakończenia.

N-S-ka otwarta!
– W Rudzie Śląskiej widzimy jak w województwie śląskim wydat-

kowane są środki unijne. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana 
dzięki tym środkom, która może służyć mieszkańcom całego regionu 
– mówił obecny na uroczystości otwarcia trasy Michał Gramatyka, 
wicemarszałek województwa śląskiego. O tym, że oddanie do użyt-
ku nowego odcinka trasy jest sukcesem wielu osób wspominała  z ko-
lei prezydent Grażyna Dziedzic. – To jest ta inwestycja, która łączy 
wszystkich rudzian. Przypomnę, że budowę pierwszego odcinka tra-
sy rozpoczął jeszcze mój poprzednik, były prezydent Andrzej Stania, 
kolejne dwa odcinki zrealizowano już za mojej kadencji – podkreśla-
ła prezydent.

Nim jeszcze trasę udostępniono kierowcom, przez godzinę testo-
wali ją mieszkańcy spacerując lub jeżdżąc na rolkach, hulajnogach, 
czy rowerach. – Droga robi wrażenie. Z uwagi na wzniesienia trze-
ba przyznać, że trasa do jazdy rowerem jest wymagająca. Teraz cze-
kam, żeby przemierzyć tę samą drogę już samochodem – mówił pan 
Andrzej, który na otwarcie drogi przyjechał wraz z żoną z dzielnicy 
Ruda. Mieszkańcy podczas spaceru lub przejażdżki mogli zrobić 
sobie selfie z N-S-ką. Zrobione zdjęcia można było wysłać do Urzę-
du Miasta, następnie mieszkańcy poprzez głosowanie na Facebooku 
wybrali to najciekawsze, które zostało nagrodzone. 

W otwarciu drogi udział wzięli nie tylko zaproszeni oficjele, ale 
przede wszystkim mieszkańcy. – To jest droga przede wszystkim dla 
nich. Usprawni ona i przyspieszy teraz przejazd przez centralną 
część naszego miasta. Każdy, kto przyszedł na otwarcie z nożyczka-

W otwarciu udział wziął wicemarszałek  
województwa śląskiego Michał Gramatyka.

mi, mógł przeciąć wstęgę i otworzyć drogę – tłumaczy prezydent 
miasta. 

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km od 
ul. Bukowej do ul. Kokota rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. 
Do jego budowy wykorzystano ok. 1 mln ton ziemi oraz kruszywa. 
Natomiast przy budowie nowego wiaduktu nad ul. Kokota wyko-
rzystano 2 tys. m³ betonu i ponad 200 ton stali. Oprócz samej trasy 
roboty drogowe obejmowały też budowę dwupoziomowego węzła 
z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodni-
ków, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a tak-
że przebudowę ok. 400 m odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka 
ul. Wideckiego. Wybudowany został również wiadukt, którym trasa 
N-S przebiega nad ulicą Kokota. Wykonano także sieć kanalizacji 
deszczowej. W ramach inwestycji powstało również oświetlenie tra-
sy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonano bariery 
ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowane zo-
stały też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidowały 
z budową drogi. Przeprowadzone zostały także nasadzenia drzew 
i krzewów. Ważnym elementem nowej inwestycji w Rudzie Śląskiej 
jest tablica interaktywna, która zamontowana została nad pasami 
jezdni nowego odcinka tuż przed wiaduktem. Co ciekawe, drogo-
wcy podczas budowy trasy N-S przeprowadzili nietypową operację 
przeniesienia ponad 70-tonowego żelbetowego schronu sprzed  
II wojny światowej, który kolidował z budowaną drogą.

Po oddaniu do użytku trzeciego odcinka trasy N-S, do zrealizo-
wania całości trasy na odcinku od DTŚ do autostrady A4 pozostanie 
ostatni etap. Chodzi o odcinek od ul. Kokota do zjazdu na autostra-
dę. Jego długość wyniesie 1,7 km. W ramach inwestycji powstanie 
m.in. węzeł drogowy z ul. Bielszowicką. Dodatkowo przebudowany 

zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od skrzyżowania z ul. Wiejską 
do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. Trasa N-S 
kończyć się będzie w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona zostanie 
z ul. 1 Maja. Miasto posiada już dokumentację projektową tego od-
cinka, a jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na 
roboty budowlane. Szacunkowa ich wartość wynosi ok. 185 mln zł. 
Również i na ten etap budowy trasy N-S miasto pozyskało fundusze 
europejskie. W tym przypadku chodzi o 110 mln zł.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa od-
cinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy został przeka-
zany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od  
ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, 
wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosz-
towała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekaza-
ny został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do  
ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało  
1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta in-
westycja kosztowała ponad 60 mln zł. – Do budowy czterech odcin-
ków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą 
ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wy-
niesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 82 mln 
zł, a na czwartą część możemy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogó-
łem daje to 228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kie-
runku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie 
trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej bu-
dowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.

TK

Nową drogę testowali piesi... ...i rowerzyści.

W otwarciu trzeciego odcinka trasy N-S  
mógł wziąć udział każdy, kto przyniósł ze sobą nożyczki. Nowy odcinek trasy N-S liczy ponad 1,4 km.

Tuż po oficjalnym otwarciu  
nowa droga udostępniona została kierowcom.
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| POLECAMY
Sasha Marianna Salzmann 

Poza siebie
Czy ktoś ma prawo 

mówić ci, kim jesteś? 
O niezgodzie na wciska-
nie w sztywne schematy 
i nienasyconym pragnie-
niu życia, o wyzwaniach, 
jakie rodzi jego bezmiar, 
opowiada Sasha Marian-
na Salzmann w swoim 
debiucie powieściowym 
„Poza siebie”. Intensyw-
nie, bezkompromisowo 
i… nie stroniąc od poli-
tyki.

 Od początku są we 
dwoje - bliźnięta Alisa 
i Anton. W małej dwu-

pokojowej klitce w postsowieckiej Moskwie wczepiają się 
w siebie nawzajem, kiedy rodzice rozpętują kolejną awan-
turę. Później, na zachodnioniemieckiej prowincji, włóczą się 
po korytarzach ośrodka dla azylantów, podkradają papiero-
sy z pokojów obcych rodzin i obwąchują fl akoniki cudzych 
perfum. A jeszcze później, kiedy Ali zdążyła już rzucić studia 
w Berlinie, bo odciągały ją od boksu, Anton znika bez śladu. 
Gdy ze Stambułu przychodzi kartka pocztowa, bez tekstu, bez 
nadawcy, Ali - śladem zaginionego bliźniaka - wyrusza do roz-
wibrowanego, rozdartego miasta nad Bosforem. Tam - oraz 
w historii swojej rodziny - stara się tam odnaleźć poczucie 
przynależności, poza ojczyzną, językiem ojczystym i płcią.

Laureatka „Mara-Cassens-Preis 2017”. Finalistka „Deut-
scher Buchpreis”.

Marek Harny 
Sny wojenne

Magdalena – od cza-
su kiedy nabrała podej-
rzeń, że może być córką 
hitlerowskiego oprawcy, 
kata jej rodzinnego mia-
sta – nie może znaleźć 
spokoju. Myśl ta nie 
opuszcza jej przez długie 
lata, odbierając radość 
i komplikując życie. 

Nad bohaterami 
inspirowanej faktami 
powieści wisi cień zbrod-
niarza wojennego He-

inricha Nordmanna. Decyduje on o losach wielu z nich, nie-
którzy opętani są obsesyjnym pragnieniem zabicia mordercy, 
bo uważają, że tylko wymierzenie sprawiedliwości na własną 
rękę przywróci światu sens moralny, a im równowagę ducha.

 Postać ta, mająca swój pierwowzór w rzeczywistości, 
może być równocześnie postrzegana w wymiarze symbolicz-
nym. 

Autor nie daje prostych odpowiedzi, mnoży za to pytania, 
które nigdy nie stracą aktualności, o odpowiedzialność za 
przodków, o źródła zemsty i wybaczenia, o granice moralno-
ści i przede wszystkim o świadomość konsekwencji czynów. 

Nazwiska występujących w książce osób, z wyjątkiem 
powszechnie znanych postaci historycznych, zostały wymy-
ślone.

ELEKTRYK•  – wymagane aktualne uprawnienia 
SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru.

ROBOTNIK GOSPODARCZY • – zakres obowiązków:
wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych, obsługa narzędzi 
spalinowych (kosy, piły, traktor ogrodniczy), doraźne odśnieżanie 
terenów zewnętrznych inne prace mające na celu prawidłowe 
utrzymanie terenów zielonych.

OFERUJEMY:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, 
dodatkowe premie do wynagrodzenia, szkolenia.

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

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
DO PRACY NA STANOWISKACH:

OGŁOSZENIE
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
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WRÓŻKA JADZIA
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI, 
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607- 468-787

Baran – Napięta sytuacja w rodzinie 
może doprowadzić do wybuchu. Staraj 
się trzymać nerwy na wodzy nawet 
w chwili kryzysu.
Byk – W sprawach uczuciowych z po-
wodzeniem oddzielisz prawdę od plo-
tek i uporządkujesz swoje relacje 
z partnerem.
Bliźnięta – Przygotuj się na niespo-
dzianki. Ktoś postąpi inaczej, niż się 
spodziewasz, ale szybko zapanujesz 
nad sytuacją.
Rak – Nie bądź tak krytyczny wobec 
samego siebie. Zacznij dostrzegać swo-
je zalety i zaakceptuj niedoskonałości. 
Nikt nie jest idealny.
Lew – Będziesz przebierać w możli-
wościach. Ale nie przesadzaj z krytyką, 
bo spłoszysz kogoś bardzo interesują-
cego.
Panna – Wpadniesz na pomysł, dzięki 
któremu możesz się wzbogacić. Do je-
go realizacji musisz dogadać się z kimś 
z rodziny.

Waga – Przestań się zastanawiać, czy 
coś wypada Ci zrobić, czy nie. Jeśli bę-
dziesz miała na coś ochotę, sięgnij po 
to.
Skorpion – Będziesz w niezwykle ro-
mantycznym nastroju. Czekają Cię ko-
lacje przy świecach, spacery w blasku 
księżyca i namiętne noce.
Strzelec – Odważ się zawalczyć o swo-
je marzenia. Wtedy nareszcie poczu-
jesz, że żyjesz. Odkryjesz w sobie po-
kłady energii i siły.
Koziorożec – Przygodna znajomość 
przemieni się w gorący romans, ale 
Twoje życie niekoniecznie stanie się 
prostsze.
Wodnik – Znów będzie blisko Ciebie 
osoba, której Ci brakowało. Czy nowy 
rozdział potrwa dłużej, zależy od Cie-
bie.
Ryby – Nawet jeśli nie wszystko ukła-
da się zgodnie z Twoimi oczekiwania-
mi, nie trać wiary i pogody ducha. Bę-
dzie lepiej.
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Poziomo: 1 – katarakta, 5 – sa-
mica zająca, 8 – np. szare, pach-
nące, 9 – uroda, 11 – ożyna, 
ostrężyna 12 – drwina, 15 – afry-
kański bęben, 17 – katalog, spis, 
20 – owad z rzędu ważek, 21 
– papuga zielona z Nowej Zelan-
dii, 24 – rusztowanie w kopalni, 

25 – imitacja, 28 – pot. hałaśliwa 
zabawa, 29 – mit. gr. ojciec Fry-
kosa i Helle, 32 – dawny bezro-
botny na Śląsku, 33 – ruchy po-
wietrza, 36 – okrasa, 39 – ozdob-
na roślina cebulkowa, 42 – od-
dział rozpoznawczy,  43 – kapu-
sta polna, 45 – łow. rzemień 

przytrzymujący ptaka łownego, 
46 – ucieczka z lekcji 47 – mię-
sień żuchwy. 

Pionowo: 1 – muzułmański 
podatek na jałmużnę, 2 – motyl 
nocny, 3 – gorzknik, surowce zie-
larskie, 4 – raj, 5 – łóżko maryna-
rza, 6 – dawne obuwie, 7 – jako-
binka, 10 – klika, 13 – młocka,  
14 – wermut jugosłowiański, 16 
– mniszka buddyjska, 17 – wolna 
posada, 18 – ścięcie głowy,  19 – 
mit. gr. syn Zeusa i Antiopy, 21 
– stolica Ukrainy, 22 – dudy, 23 
– stolica Sycylii, 26 – rejon, 
okręg, 27 – słowo honoru, 30 
– likier kminkowy, 31 – piłka po-
za boiskiem, 34 – ojczyzna Ody-
seusza, 35 – radula, 37 – fatamor-
gana, 38 – paryski opryszek, 40 
– góry w Europie, 41 – śnieżny 
człowiek, 44 – imię żeńskie.

Hasło krzyżówki nr 26 brzmia-
ło: Nie igra się z miłością. Nagro-
dę otrzymuje Agata Cibura. Po 
odbiór zapraszamy do redakcji. 
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” 
(Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40) 
z tej krzyżówki otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (Ruda Śl., ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni 
od daty zamieszczenia konkursu.

OGŁOSZENIE
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

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 nieograni-
czonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznacze-
niem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonych 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) 4116/338 o powierzchni 809 m2, użytki: R-IVa, R-IVb,
2) 4118/338 o powierzchni 743 m2, użytki: R-IVa, R-IVb, Ps-V.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej, porośnięte trawą. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. 
Piernikarczyka poprzez nieurządzoną gminną, działkę nr 4119/338 przewi-
dzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi 
publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postę-
powania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie 
warunków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę 
mieszkaniową wynoszą:

– dla działki nr 4116/338 – 127.000,00 zł, 
– dla działki nr 4118/338 – 117.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie 

stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysoko-

ści 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny poda-
tek od towarów i usług.

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

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wyno-
si 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku 
może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodat-
kowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 23.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach 
dla działki nr : 4116/338 – 6.400,00 zł, 4118/338 – 5.900,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Piernikarczyka, działka nr ………” przelewem na rachunek ban-
kowy: 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 8.00-14.00 oraz przed otwarciem prze-
targu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

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. PORĘBSkIEJ 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 Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Porębskiej, zapisanej w obrębie Ruda, 
na karcie mapy 8, w księdze wieczystej Gl1S/00022467/9 o numerze geodezyjnym 1145/138, o po-
wierzchni całkowitej 22434 m².

Nieruchomość przeznaczona w najem: 7 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² 
każde stanowisko.

licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 150,00 zł, za 
cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2018 r. do 4.11.2018 r.

Wywoławcza (netto) stawka 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 podatkiem od towarów i usług do dnia 
04.11.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2018 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 5.10.2018 r. wpłaty wadium w pieniądzu 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 - księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomicz-
ne w rej. ul. Porębskiej 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 stanowi-
ska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty 
wadium na każde z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako  uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty 

wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
b) przedłożenie komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną 

treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa 

spółki) lub aktualnego odpisu z kRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą,

– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez 
pełnomocników,

– pisemnego oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska (opłata za na-
jem/dzierżawę/bezumowne korzystanie z gruntu/czasowe zajęcie terenu, opłata za użytkowanie 
wieczyste/służebność, opłata adiacencka/Renta planistyczna, Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego na własność, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psa, grzywny/mandaty, zajęcie 
pasa drogowego, koszty dot. postępowań sądowych/komorniczych) oraz opłaty należne MPGM TBS 
Sp. z o.o. 

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowie-
dzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję 
lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt.  

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

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 

Jana Pawła II 6 (2 piętro). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 wew. 2261.  
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FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

o doKonywAnIe oPłAt 
zAległyCh gRobów 

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy Chorzowskiej w nowym bytomiu 

oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
suKCesywnIe lIKwIdowAć.

FIRMA PogRzebowA botoR
uprzejmie prosi 

o doKonywAnIe oPłAt  
zAległyCh gRobów 

na cmentarzach komunalnych 
 przy ulicy 1 Maja w halembie 

oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
suKCesywnIe lIKwIdowAć.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 
Śląskiej-Chebziu przy ulicy droga do lipin z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie zgodne w ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
 
 1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-

czonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Chebziu, obręb Orze-
gów k.m. 3, stanowiąca działkę 325/17 o powierzchni 6880 m² użytek 
N zapisana w księdze wieczystej nr Gl1S/00007869/6, dział III i IV są 
wolne od wpisów - z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska.

 2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren lasów i zadrzewień 
obejmujący istniejące lasy i zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do 
zalesienia bądź zadrzewienia (symbol planu Zl1)

3. działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie tere-
nów zielonych, posiada nieregularny kształt, jest zatrawiona i porośnię-
ta zielenią nieurządzoną.

 działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. droga do 
lipin. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (dz. U. z 2017r. 
poz. 2222) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości 
co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. droga do lipin. 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 188.000,00 zł 
5. Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2018 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 zapo-

znają 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 30.10.2018 r. do-
konają wpłaty wadium w wysokości 9.400,00 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 przyczy-
ny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

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) 2128/32 o powierzchni 750 m2, użytek R-V, 
2) 2130/32 o powierzchni 676 m2, użytki: Ps-V, 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. 

 
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wyno-

szą:
– dla działki nr 2128/32 – 118.000,00 zł, 
– dla działki nr 2130/32 – 107.000,00 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 
notarialnej. 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 zasa-
dach 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 16.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 30.10.2018 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokościach dla działki nr : 2128/32 – 5.900,00 zł, 2130/32 – 5.400,00 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 dokumen-
ty 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

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. 1 MAJA (CZARNY lAS) 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 Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, zapisanej w obrębie Nowy 
Bytom, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej Gl1S/00013531/3 o numerze geodezyjnym 2889, 
o powierzchni całkowitej 929 m².

Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 
5 m² każde stanowisko.

licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każdym ze stanowisk wynosi 150,00 zł, 
za cały okres trwania umowy najmu tj. od 26.10.2018 r. do 04.11.2018 r.

Wywoławcza (netto) stawka 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 04.11.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.10.2018 r. o godzinie 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
a) dokonanie w terminie do dnia 05.10.2018 r. wpłaty wadium w pieniądzu 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-księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastrono-
miczne w rej. ul. 1 Maja – Czarny las 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 sta-
nowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać 
wpłaty wadium na każde z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium komisji Przetargowej przed otwarciem przetar-
gu.

Jeżeli jako uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule 
wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do 
przetargu,

b) przedłożenie komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetar-

gu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. peł-

ną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa 

spółki) lub aktualnego odpisu z kRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą,

– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa 
przez pełnomocników,

– pisemnego oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska (opłata za na-
jem/dzierżawę/bezumowne korzystanie z gruntu/czasowe zajęcie terenu, opłata za użytkowanie 
wieczyste/służebność, opłata adiacencka/Renta planistyczna, Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego na własność, podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psa, grzywny/mandaty, 
zajęcie pasa drogowego, koszty dot. postępowań sądowych/komorniczych) oraz opłaty należne 
MPGM TBS Sp. z o.o. 

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpo-
wiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. 
Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt.  

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

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6 (2 piętro). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 wew. 2261.  

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu zabudo-
wanej nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie 
przy ul. Młyńskiej, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3262/87 o powierzch-
ni 395 m2, kW nr Gl1S/00019064/0 i nr 3266/87 o powierzchni 1 m2, kW nr Gl1S/00051364/9 
–zabudowane budynkiem użytkowym nr 1 o powierzchni użytkowej 79,16 m2 oraz niezabudowa-
ną działkę nr 3267/87 o powierzchni 9 m2, kW nr Gl1S/00051364/9, zapisane na karcie mapy 1, 
obręb Halemba, która zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.” Cena 
wywoławcza do przetargu wynosi 112.000,00 zł.
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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

NIERUCHOMOŚCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam 3 pokoje Westerplatt e 54 m2, 139 
tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 114 tys., kawalerka, 
Westerplatt e, 35 m2, 42 tys. Tel.  793-017-323,  
www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam mieszkanie po generalnym re-
moncie w Rudzie Śl.   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.

 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 92 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 118 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 UWAGA! Do wynajęcia Gabinet Stomato-
logiczny Ruda Śląska-Halemba tel.32 243-29-
98.

 Administrowanie, zarządzanie nieruchomo-
ściami, DOM, tel. 504 434-445.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 
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, uszkodzo-
nych, 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.

USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. 
Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
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.

 Malowanie, tapetowanie, remonty 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 grati s. 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.

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

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

 Gazownik, piece, instalacje gazowe, c.o. Tel. 
502-510-340.

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.

 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 (niedale-
ko 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.

 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 mecha-
ników samochodowych. Kierowcy – praca na tere-
nie woj. śląskiego, mechanik samochodowy – pra-
ca 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 dobre 
wynagrodzenie. Firma zapewnia transport. Tel. 
883-953-430.

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sani-
tariusza-noszowego i ratownika medycznego. 
NZOZ Paktor, 32 771-71-02, praca@paktor.
com.pl.

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogól-
nobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.

 Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 663-
404-545.

 Serwisanta domofonów zatrudnię. Tel. 604-
796-694 w godz. 17-18.

 Valdi Plus zatrudni kucharzy i kelnerów do pra-
cy stałej i weekendowej kontakt, tel.  32 330-05-
62, valdiplus@valdiplus.pl.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

 Sprzedam młodą kotkę brytyjską, tel.  500-013-
686.

ZAPRASZAMY DO SALONU 

Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natry-• 
skowe. 

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

Tel. 32 700-70-78

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

Serdeczne podziękowania 
dla lekarzy i pracowników 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Goduli

za opiekę podczas pobytu w szpitalu
mojego Męża Bernarda

składa
Bożena Braszkowska

Amelia Mrozek
córka Dominiki i Łukasza

ur. 16.09. (2840 g i 51 cm)

Antonina Stawiak
córka Agnieszki i Łukasza

ur. 18.09. (4160 g i 58 cm)

Marcel Powolny syn 
Małgorzaty i Krzysztofa

ur. 18.09. (4150 g i 58 cm)

Marta Zyzak
córka Aliny i Andrzeja

ur. 11.09. (2800 g i 52 cm)

Dariusz Wojciechowski
syn Joanny i Piotra

ur. 18.09. (3380 g i 56 cm)

NAJMŁODSI 
RUDZIANIE 
– WITAMY 
W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ
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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. 11 LISTOPADA W CELU 
PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas ozna-
czony 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 11 Listopada, zapi-
sanej w obrębie Bykowina na karcie mapy 1, o numerze geodezyjnym: 1811/36 o po-
wierzchni całkowitej 1410 m², księga wieczysta: GL1S/00018181/9.

Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowo/gastronomicznych o po-
wierzchni 5 m² każde stanowisko. 

Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.
Wywoławcza (nett o) stawka 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 (nett o) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwa-

nia 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 podatkiem od towarów 
i usług do dnia 4.11.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.10.2018 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 5.10.2018 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysoko-

ści 150,00 zł (sto 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 - Księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu pod 
stanowisko handlowo/gastronomiczne w rej. ul. 11 Listopada 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 konkretne-
go stanowiska. Osoby, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska 
winny dokonać wpłaty wadium na każde stanowisko  z osobna.

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

Jeżeli jako uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fi zyczna lub prawna 
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przy-
stępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika 

przetargu,
– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetar-

gu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu 

wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglą-

du umowa spółki) lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez oso-
by prowadzące działalność gospodarczą,

– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomoc-
nictwa przez pełnomocników,

– pisemnego oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska 
(opłaty za najem/dzierżawę/bezumowne/czasowe zajęcie terenu, opłaty za wieczyste 
użytkowanie/służebność, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na 
własność, opłaty adiacenckiej/Renty planistycznej, podatku od nieruchomości, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od środków transportowych, opłaty 
od posiadania psa, grzywien/mandatów, zajęcia pasa drogowego, kosztów dot. postępo-
wań sądowych/komorniczych) oraz opłaty należne na rzecz MPGM TBS Sp. z o.o.

Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na 
swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do 
przygotowania oferty. Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czyn-
szu za najem gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po prze-
targu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 

Śląska plac Jana Pawła II 6 (2 piętro). Informacji na temat przetargu udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 wew. 2381.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego 
niżej wymienionymi garażami blaszanymi o powierzchni 18m2 (* )

każdy, położonymi na działce stanowiącej własność gminy Ruda Śląska o numerze 
geodezyjnym 6.1-1689/31, w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego – Adolfa Kempnego, 

w dzielnicy Wirek organizowany w trzech niżej podanych terminach:

Lp. Garaże Termin
przetargu

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł) 

na każdy 
garaż

Termin 
oględzin 
garaży

1.
o numerach: 115, 131, 149, 

157, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 168, 174, 175, 179

18.10.2018 r.
godz. 11.00 3, 00 500, 00

10.10.2018 r.
godz. 

10.00-11.00

2.
o numerach: 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195

23.10.2018 r.
godz. 11.00 3, 00 500, 00

10.10.2018 r.
godz. 

10.00-11.00

3.

o numerach: 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 

215, 216, 217, 218, 219

26.10.2018 r.
godz. 11.00 3, 00 500, 00

10.10.2018 r.
godz. 

10.00-11.00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudo-
wy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej 
w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do 
organu podatkowego.

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towa-

rzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Maja 218, pokój nr 32 
(świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem 
na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321  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 ...10.2018 r. na garaż nr ….).

Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
– być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska, 
– nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu 

Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o., 
– złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych wzglę-

dem Miasta Ruda Śląska, 
–  dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218,

 41-710 Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświadczenie 
w terminie do dnia 15.10.2018 r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 1, do dnia 19.10.2018 
r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 2, do dnia 23.10.2018r. w przypadku garaży wska-
zanych pod poz. 3; data wpływu wadium na konto Organizatora przetargu w wyżej podanych ter-
minach.

– udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestra-
cyjnego, 

– złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie ko-
rzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny 
przedłożyli.

W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie 
(wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).

Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte 
na czas oznaczony do 9 lat.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242-01-33 
wew.744.
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6 października 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  
w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 

Sportowej nr 15. Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

OSTATNI
biEg:

3 listopada 2018
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Zawodniczka ZKS-u Slavia Ruda Śląska zdo-
była piąte miejsce na mistrzostwach świata ju-
niorek w zapasach kobiet, które odbyły się 
w słowackiej Trnavie. 

W pierwszym pojedynku Kamila Kulwicka 
w kategorii do 72 kg bez większych problemów, 
uporała się z reprezentującą Turcję Tugbą Kilic. 
Podczas drugiej walki przegrała z Francuzką 
Koumbą Larroque, która może pochwalić się 
osiągnięciami w grupie seniorek i była zdecydo-
waną faworytką tej kategorii wagowej. Kolejny 
pojedynek to tak zwany repasaż z reprezentantką 
Indii. Kamila wyszła z tej walki obronną ręką, 
pokonując swoją przeciwniczkę przez przewagę 
techniczną 14:2. Zwycięstwo z Hinduską po-

zwoliło rudziance stanąć do walki o brązowy 
medal mistrzostw świata. Reprezentantka Chin 
Fanwen Schen okazała się być niesłychanie wy-
magającą przeciwniczką. Walka decydująca 
o brązowym medalu była bardzo wyrównana 
i emocjonująca, ale niestety w ostatecznym roz-
rachunku zakończyła się zwycięstwem Chinki 
6:4. 

Warto dodać, że Kamila Kulwicka ma zaled-
wie 18 lat i przed sobą jeszcze dwuletnią per-
spektywę startów w grupie juniorek, a w tym 
roku wywalczyła piąte miejsce mistrzostw Euro-
py juniorek, drugie miejsce mistrzostw Polski 
seniorek i tytuł mistrzyni Polski juniorek. Tre-
nerką Kamili jest Elżbieta Garmulewicz.

Po wakacyjnej przerwie Academia Gorila po-
wróciła do gry. W sobotę (22.09) do płockiej Or-
len Areny na Gorila Open Cup pojechało dwuna-
stu rudzkich „goryli”, zaliczając bardzo udany 
start, co jest dobrą prognozą na nowy sezon oraz 
zbliżające się w listopadzie mistrzostwa Polski.

– Nasz klub w zawodach reprezentowało kilku 
młodych zawodników, którzy swoją przygodę 
z BJJ zaczęli w ubiegłym sezonie, a już teraz zaj-
mują miejsca na najwyższych stopniach podium,  
zdobywając cenne doświadczenie oraz obycie za-
wodnicze – podkreślił Tomasz Paszek z Acade-
mii Gorila. – Mamy nadzieję, że Gorila Open 
Cup to zawody, które ze względu na profesjona-
lizm, niepowtarzalny klimat, świetną atmosferę 
i wspaniale nagrody, wpiszą się na stałe do ka-
lendarza polskich imprez i z roku na rok przycią-
gać będą coraz większą liczbę zawodników i za-
wodniczek – dodał. 

ZaPasy�

Kamila Kulwicka piąta 

Kamila 
Kulwicka 
zdobyła 
piąte 
miejsce na 
mistrzostwach 
świata 
juniorek. 

Goryle wróciły do gry

Goryle zdobyły 4 złote, srebrny i brązowy  
medal podczas sobotnich zawodów. 

Miniona sobota (22.09) okazała się owocna dla 
rudzkich łuczników. Zawodnicy UKS-u Grot Ru-
da Śląska sprawdzili swoje siły podczas Jesienne-
go Młodzieżowego Turnieju Lajkonika oraz  
w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików. 

– Tegoroczny Lajkonik zaskoczył przede  
wszystkim brakiem deszczu, co w krakowskich za-
wodach nie zdarzyło się od czterech lat. Repre-
zentacja naszego klubu liczyła 16 zawodników 
i zawodniczek w kategoriach od dzieci młodszych 
po młodzików starszych. Wywalczone  trzy złote 
i trzy brązowe medale to świetny wynik, biorąc 
pod uwagę bardzo silną konkurencję z ponad  
20 klubów z całej Polski – zaznaczył Rafał Lepa, 
prezes UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Wśród dzieci młodszych złotym medalistą zo-
stał Tymek Kolasiński z wynikiem 348/360  
punktów. Bardzo dobry występ zaliczył również 
Aleks Chudy, zdobywając brąz w tej samej kate-
gorii. Brązowy medal powędrował też do Daniela 
Kamińskiego w kategorii dzieci starszych 
(661/720 pkt). Wśród młodziczek dominowała 
aktualna mistrzyni Polski Natalia Lepa, strzelając 
tylko o jeden punkt mniej od rekordu życiowego. 
Rudzianka zdobyła złoty medal. Brąz w kategorii 
młodziczek wystrzelała natomiast Dominika Ra-
tyńska. Wśród młodzików bezkonkurencyjny  
był Adrian Szłapak, który zwyciężył w swoj kate-
gorię.

– Tradycją Turnieju Lajkonika jest strzelanie 
specjalne do małej tarczy, w którym mają prawo 
wziąć udział tylko medaliści poszczególnych kate-
gorii. Nagrodą dla zwycięzcy jest ręcznie wyko-
nana figurka Lajkonika. W tym roku sztuki tej 

Młode łuczniczki i łucznicy mogą pochwalić się 
kolejnymi medalami. 

ŁucZnictwO�

Kolejne sukcesy łuczników

PReZydent�Miasta�Ruda�Śląska�
ogłasza�ustny�przetarg�ograniczony�na�sprzedaż�nieruchomości�
gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach�w�rejonie� 
ulicy�do�dworca�z�przeznaczeniem�na�poprawę�warunków�

zagospodarowania�nieruchomości�przyległej.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�ustnego�przetargu�ograniczonego�–�z�przeznacze-
niem�na�poprawę�warunków�zagospodarowania�nieruchomości�przyległej�–�jest�nieru-
chomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�położona�w�Rudzie�Śląskiej-ko-
chłowicach�w�rejonie�ulicy�do�dworca,�stanowiąca�działkę�nr�3298/25�o�powierzchni�374 
m2,�obręb�kochłowice,�karta�mapy�1,�kw�nr�Gl1s/00007554/5�(działy�iii�i�iV�ww.�księgi�
są�wolne�od�wpisów).

do�udziału�w przetargu�będą�uprawnieni�właściciele� działek�nr:� 1573/26,� 1574/26,�
3299/25,�3716/19.�

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�
Ruda�Śląska�zbywana�nieruchomość�stanowi�obszar�zabudowy�mieszkaniowej�jednoro-
dzinnej�oraz�funkcji�usługowej�(symbol�planu�26MNUI)�oraz�funkcji�usługowej�(symbol�
planu�148U).�

Zbywana�nieruchomość�posiada�nieregularny�kształt,�zbliżony�do�trójkąta, położona�
jest�w�sąsiedztwie� terenów�mieszkaniowych,�nie�posiada�bezpośredniego�dostępu�do�
dróg�publicznych�i�ze�wszystkich�stron�otoczona�jest�gruntami�osób�trzecich.�

działka� nr� 3298/25� objęta� jest� 2� umowami� dzierżawy,� obowiązującymi� do� dnia�
30.11.2020� r.� z� przeznaczeniem� pod� ogródki� przydomowe.� nabywca� nieruchomości�
z�dniem�zawarcia�aktu�notarialnego�wchodzi�w�prawa�wydzierżawiającego.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 47.000,00 zł.
cena�nieruchomości�ustalona�na�przetargu�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�

od�towarów�i�usług�wg�stawki�obowiązującej�w�dacie�sprzedaży.�

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

w�przetargu�mogą�uczestniczyć�uprawnione�osoby,�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 23.10.2018 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.400,00 zł,�przelewem�na�konto� (za�datę�
zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na� rachunek�urzędu�Miasta�
Ruda�Śląska)� lub�w�kasie�tut.�urzędu,�złożą�w�sekretariacie�wydziału�Gospodarki�nie-
ruchomościami�zgłoszenie uczestnictwa w przetargu� 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 (po-
kój 223), tel. 32 248-75-63.

Wyniki: Paweł Porzuczek – złoto, Piotr Szym-
roszczyk – złoto, Jarek Rataj – złoto, Tomasz Pa-
szek – złoto, Denis Sekura – srebro, Michał 
Gawron – brąz. 

dokonali Natalia Lepa i Adrian Szłapak, ale chy-
ba nie mogło być inaczej, skoro to tegoroczni mi-
strzowie Polski młodzików w konkurencji mikstów 
– dodał Rafał Lepa. 

Z kolei na torach łuczniczych Płaszowianki 
Kraków odbyła się finałowa runda Ogólnopol-
skiej Ligi Młodzików. Młodzi łucznicy pokazali, 
że medale mistrzostw Polski młodzików zdobyte 
dwa tygodnie temu w Żywcu to nie przypadek 
i zajęli: I miejsce – drużyna dziewcząt w składzie: 
Natalia Lepa, Dominika Ratyńska, Karolina Her-
nicka oraz Dominika Brzezina, II miejsce – dru-
żyna chłopców w składzie: Adrian Szłapak, Jakub 
Sroka, Paweł Korzonek i Marcin Lesiński. 

OGŁOsZenie



W miniony weekend w Ostravie-Vit-
kowicach został rozegrany I turniej 
dziewcząt z cyklu wymiany doświad-
czeń sportowych drużyn młodzieżowych 
ze Śląska oraz Moraw. W zawodach 
wzięły udział trzy zespoły ze Zgody oraz 
z Ostravy. Po rozegraniu dwudniowego 
turnieju dziewczęta uplasowały się na 
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Zgoda w Ostrawie
Piłka ręczna 
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OGłOSzEniE  
PrEzYDEnTa MiaSTa rUDa ŚLĄSka 

z Dnia 26 WrzEŚnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego miasta ruda Śląska

na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku 
z art. 46, art. 54 ust. 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) oraz na 
podstawie:

uchwały nr Pr.0007.151.2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia • 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizo-
wanym w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sosinki,

uchwały nr Pr.0007.152.2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-• 
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizowa-
nym w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców,

uchwały nr Pr.0007.153.2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-• 
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizowa-
nym w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka,

uchwały nr Pr.0007.215.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia • 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizo-
wanym w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej,

uchwały nr Pr.0007.47.2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-• 
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizowa-
nym w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy zajęczej,

uchwały nr Pr.0007.158.2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia • 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska w obszarze zlokalizo-
wanym w rudzie Śląskiej w rejonie ulic Bukowej i noworudzkiej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 października 2018 r. do 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła ii 6, w Wydziale Urbanistyki i architektury, pok. nr 320, w godzinach pracy urzędu 
(pn. – śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-14.00).

Ponadto projekty ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zosta-
ną także na stronie internetowej urzędu: www.psip.rudaslaska.pl.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można także uzyskać pod nr 322449000 wew. 3191 
lub 3193.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta ruda Śląska, pl. Jana Pawła ii 6, pok. nr 
213 o godz. 15.00.

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projektach miejscowych planów, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta ruda Śląska, pl. Jana Pawła ii 6, 41-709 ruda 
Śląska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@ruda-sl.pl, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w Biuletynie informacji Publicznej 
zamieszczone będą informacje o dokumentach wymienionych powyżej.

zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekty miejscowych planów wymienione po-
wyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwo-
ści udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do 
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2018 
r. do  Prezydenta Miasta ruda Śląska.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta ruda Śląska.

OGłOSzEniE

czołowych miejscach. – Jest to nowe do-
świadczenie dla najmłodszych zawodni-
czek, co zapewne będzie miało przełożenie 
na lepsze wyniki uzyskiwane podczas za-
wodów w Polsce. Do kolejnych turniejów 
zostały zaproszone także zespoły ze Sło-
wacji – komentował Józef Szmatłoch, tre-
ner Zgody. 

Szczypiorniści SPR-u Grunwald Ruda 
Śląska nowy sezon rozpoczęli od zwy-
cięstwa. W pierwszym ligowym meczu 
pod wodzą nowego trenera Arkadiusza 
Miszki pokonali na wyjeździe drużynę 
z Buska-Zdróju. Spotkanie od początku 
było wyrównane, choć przez większą 
część na prowadzeniu byli „zieloni”. Po 
pierwszej połowie Grunwald prowadził 

Zwycięstwo na początek
Piłka ręczna 

czterema bramkami, między innymi dzię-
ki dobrej postawie Filipa Jarosza w bram-
ce. Jednak w drugiej części spotkania go-
ście zdołali odrobić straty, a co więcej, 
wyjść na prowadzenie. Koniec spotkania 
należał do zawodników Grunwaldu, któ-
rzy wypracowali dwubramkową przewa-
gę i utrzymali ją do zakończenia spotka-
nia.

Buskowianka Busko-zdrój – Grunwald ruda Śląska 19:21 (7:11)

Dobrą formą popisali się zapaśnicy 
rudzkiej Pogoni, którzy w sobotę (22.09) 
wystąpili na zawodach w Raciborzu na 
Międzywojewódzkich  Mistrzostwach 
Młodzików w zapasach w stylu klasycz-
nym regionu B. Reprezentacja KS Po-
goń zajęła drużynowo trzecie miejsce. 
Podopieczni trenera Piotra Topolskiego 

indywidualnie zdobyli trzy medale. 
Pierwsze miejsce w kategorii 44 kg zajął 
Dariusz Dudziński, a w kategorii 68 kg 
podobnego wyczynu dokonał Dorian 
Bzdyra. Brązowy medal w wadze do  
41 kg wywalczył Wiktor Zimny. Mateusz 
Cieślik (57 kg) i Karol Wrzos (85 kg) za-
jęli miejsca zaraz za podium. 

Zawodnicy Pogoni z medalami
zaPaSY

Trzy medale powędrowały do zawodników Pogoni. 

Piłka nOżna W SkróciE
Klasa A 2018/2019, grupa: Katowice

Jastrząb Bielszowice 
– Wawel Wirek  1:0

1:0 Pawlak, 57. min 
Kolejarz 24 Katowice  

– Urania II Ruda Śląska 2:4
1:0 Grzywa, 10. min (samobójcza) 
1:1 Błażejczyk, 15. min 
2:1 Tubacki, 28. min 
2:2 Helwig, 51. min (karny) 

2:3 Błażejczyk, 76. min 
2:4 Błażejczyk, 82. min 

Hetman 22 Katowice  
– Grunwald Ruda Śląska 1:2

1:0 Zygoń, 28. min 
1:1 Jankowski, 31. min (wolny) 
1:2 Jankowski, 44. min 

IV liga, grupa I
Slavia Ruda Śląska  

– Unia Dąbrowa Górnicza 1:1

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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OMEGA od dekady cieszy się zaufa-
niem zmotoryzowanych – nie bez przy-
czyny, bo jakość świadczonych tutaj 
usług oraz podejście do klienta są na 
najwyższym poziomie. Od lat przy ul. 
Starej w Goduli można skorzystać m.in. 
z bezdotykowej myjni BETA. Wizyta 
w niej to tylko koszt 1 zł za 60 sekund, 
a zyskujemy gwarancję najlepszej jako-
ści mycia w jak najkrótszym czasie 
przy jednoczesnej dbałości o środowi-
sko. – Oferujemy pięć zoptymalizowa-
nych programów, które gwarantują nie 
tylko dokładne umycie samochodu, ale 
także zabezpieczenie karoserii przed 
ponownym zabrudzeniem – wyjaśnia 
Michał Kozłowski, kierownik Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA. 
– Nasza myjnia pracuje na programach 
(felgi/owady, mycie zasadnicze, spłuki-
wanie, woskowanie i nabłyszczanie), 
więc kierowcy mogą indywidualnie do-
stosować usługę do swoich potrzeb 
i oczekiwań. Z jednej strony środki, ja-
kie stosujemy w myjni, są tak silne, że 
mogą usunąć nawet największe zabru-
dzenia, ale równocześnie są one bez-
pieczne dla pojazdu. A wszystko to w roz-
sądnej cenie – dodaje.

O tym, że kierowcy niekoniecznie 
mają czas na wizyty w „tradycyjnych” 
myjniach np. przy stacjach benzyno-
wych, a częściej wybierają te bezobsłu-
gowe, świadczą ich opinie. – Często przy 
okazji lub po drodze z pracy przyjeżdżam 
do myjni OMEGI. Wiem, że tutaj mycie 
auta załatwię szybko i sprawnie, a koszty 
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Kompleksowo, bezpiecznie i na czas

Kończący się sezon urlopowy i powoli już rozpoczynająca się jesień to dobry czas, żeby pomyśleć z jednej strony o bezpieczeństwie jazdy 
i usunięciu usterek w samochodzie, które mogły pojawić się po wakacyjnych wojażach, a z drugiej – aby zadbać o estetykę pojazdu. W tych 
dwóch kwestiach niezastąpieni są pracownicy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli, która należy do Centrum Motoryzacyjnego 
BS AUTO-BUD oraz usługi, które są tutaj świadczone. W tej chwili w OMEDZE można skorzystać z bezdotykowej, nowoczesnej myjni 
samochodowej oraz oddać cztery kółka do kontroli na sprzęcie do geometrii kół 3D. 

www.auto-bud.com.pl

Omega Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Denis WoDniok 
MEChAniK-POMOCniK  
DiAGnOSTy 
PrZy OKrĘGOWEJ STACJi  
KOnTrOli POJAZDóW OMEGA

TeL. 505-534-662

MICHAŁ KOZŁOWSKI
KiErOWniK OKrĘGOWEJ STACJi 
KOnTrOli POJAZDóW 
OMEGA

TeL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA
DiAGnOSTA OKrĘGOWEJ 
STACJi KOnTrOli POJAZDóW 
OMEGA

TeL. 508-921-558

IWONA KOZŁOWSKA
DOrADCA KliEnTA 
OKrĘGOWEJ STACJi 
KOnTrOli POJAZDóW 
OMEGA

MArCIN KAZuCH
DiAGnOSTA OKrĘGOWEJ STACJi 
KOnTrOli POJAZDóW OMEGA

TeL. 505-712-824

są niewielkie za naprawdę dobrą usługę. 
Dzięki temu moje auto z reguły jest czy-
ste i nie zbierają się na nim większe za-
brudzenia – ocenia pan Piotr, kierowca 
z Goduli.

Jest także inny aspekt regularnego ko-
rzystania z myjni. Nie w sposób bezpo-
średni, ale czystość samochodu także ma 
wpływu nie tylko na komfort jazdy, ale  
i na bezpieczeństwo. – Nie można zapo-
minać o podstawie, jaką jest czystość. 
Źle umyte auto często może być przyczy-
ną niebezpiecznych sytuacji drogowych 
w momencie, gdy zabraknie nam wi-
doczności lub nie będziemy mogli dobrze 
poinformować innych kierowców o swo-
ich zamiarach – przestrzega Szczepan 
Mańka, diagnosta Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów OMEGA. 

Przypomnijmy, że do każdego prze-
glądu można skorzystać gratis z trzech 
wizyt w myjni.

Jednak największy wpływ na bez-
pieczeństwo kierowcy i pasażerów ma 
stan techniczny samochodu. Po przeje-
chaniu setki, a nawet i tysięcy kilome-
trów po drogach o różnym stanie, nale-
ży sprawdzić, czy geometria kół jest 
ustawiona prawidłowo. Dlaczego to 
ważne? Odpowiednia zbieżność prze-
dłuża „życie” układowi kierownicze-
mu oraz zawieszeniu, wpływa także na 
żywotność kół. Właściwie ustawiona 
geometria kół sprawia, że samochód 
zużywa mniej paliwa. Warto więc od-
wiedzić Okręgową Stację Kontroli Po-
jazdów OMEGA w Goduli, która spe-
cjalizuje się w tym zakresie. – Nigdy 
do końca nie ma się pewności, czy i ja-
kie są skutki długich podróży dla sa-
mochodu. Byłem w tym roku z rodziną 
na wakacjach w Chorwacji. Przebyli-
śmy długą trasę. Tam także podróżo-
waliśmy po kraju. Jakość dróg była 

różna, więc nie jestem do końca pe-
wien, czy moje auto jest w stu procen-
tach sprawne. Wolę taką pewność zy-
skać dzięki fachowcom, a na takich od 
lat mogę liczyć w OMEDZE – podkre-
śla pan Mirosław, kierowca z Nowego 
Bytomia.

W Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów OMEGA geometria kół w techno-
logii 3D przeprowadzana jest na naj-
nowszej generacji urządzeniu firmy 
John Bean. – Korzyści dla klienta są 
dwie – przede wszystkim zyskujemy 
pewność, czy geometria jest prawidło-
wa, a to jedna z podstaw bezpiecznej 
jazdy. Po drugie kierowca oszczędza 
czas tak ważny w dzisiejszych czasach, 
bo kiedyś sprawdzenie geometrii kół 
trwało godzinę, a teraz jest to pół go-
dziny – zaznacza Michał Kozłowski.  
– Technologia 3D pokazuje nam obraz 
samochodu w przestrzeni, a kamery, 
które są zamontowane na ścianach, 
odbijają światło samochodu, dając 
nam pomiar dokładny co do dziesięt-
nych milimetra. To bardzo precyzyjne 
badanie – podkreśla Michał Kozłow-
ski.

Sprawdzane są wszystkie parametry 
w samochodzie, nawet to, czy nie jest on 
po wypadku. Wynik wyświetlany jest na 
monitorze. Po kontroli kierowcy przeka-
zywane jest, co należy wykonać, aby 
zbieżność kół była prawidłowa. 
A wszystko to kompleksowo i na czas 
– bo właśnie w myśl tej zasady działają 
pracownicy Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów OMEGA.
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