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WIREK

 „Kopernik” z nowymi boiskami
Boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, bieżnia do sprintu oraz rzutnia do 
pchnięcia kulą to nowa baza sportowa, która powstała przy Zespole Szkół nr 6 
w Wirku. Korzystać będzie z niej ok. 500 uczniów, a także wszyscy chętni miesz-
kańcy. Inwestycja kosztowała ok. 1,3 mln zł.

Na tę chwilę obecni oraz byli ucznio-
wie i nauczyciele „Kopernika” czekali 
przez wiele lat. – Długo zabiegaliśmy  
o to, żeby nasza baza sportowa została 
wzbogacona, ponieważ słyniemy z tego, 
że szkoła osiąga dużo sukcesów sporto-
wych, o czym świadczą zdobyte puchary. 
Jednak niestety w szkole od momentu jej 
powstania nigdy nie było tego typu 
obiektów – podkreślała Małgorzata Ka-
szuba, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 6 
im. Mikołaja Kopernika w Wirku.

W ramach prac powstały boiska do  
gry w siatkówkę i koszykówkę o na-
wierzchni poliuretanowej oraz boisko do 
piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, a także bieżnia do sprintu oraz 
rzutnia do pchnięcia kulą. – Poza tym po-
siadamy wcześniej przygotowaną w ra-
mach budżetu obywatelskiego siłownię 
napowietrzną, która także służy naszym 
uczniom oraz salę gimnastyczną, które 
dwa lata temu w ramach remontu szkoły 
została odnowiona. Można więc powie-
dzieć, że teraz mamy bazę sportową 

z prawdziwego zdarzenia – mówiła Mał-
gorzata Kaszuba.

Środowe (25.09) otwarcie kompleksu 
boisk połączone zostało z Dniem Sportu 
oraz z Dniem Zdrowego Stylu Życia, 
w ramach których uczniowie mieli szan-
sę sprawdzić się w kilku sportowych ry-
walizacjach. – Po raz pierwszy możemy 
wykorzystać w czasie tego święta nasze 
piękne obiekty – podsumowała wicedy-
rektor szkoły. – Szkoła czekała na nie 
wiele lat, więc mam nadzieję, że to bę-
dzie Was mobilizowało do dbania o bo-
iska – apelował do uczniów ZS nr 6 wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof 
Mejer.

Warto dodać, że boiska sportowe słu-
żyć będą nie tylko uczniom ZS nr 6, któ-
rych w tej chwili jest ok. 500, ale rów-
nież wszystkim mieszkańcom. – Może 
tutaj przyjść każdy, kto ma ochotę na 
sportowo spędzić czas, oczywiście stosu-
jąc się do regulaminu obiektów – mówiła 
Małgorzata Kaszuba.

Joanna Oreł
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REKLAMA

Kompleks boisk otwarty został w środę (25.09).

HALEMBA

Laboratorium nauki
Nauka chemii, biologii, fizyki, czy geografii to teraz dla nich czysta przyjemność! W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
uruchomione zostały Kłodnickie Laboratorium Przyrody i Zielony Zakątek, w których uczniowie w bardziej przyswajalny 
sposób będą uczyli się poszczególnych przedmiotów.

Zielona pracownia w kłodnickiej szko-
le powstała za sprawą wygranej w konkur-
sie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ra-
mach piątej edycji programu „Zielona 
pracownia 2019” w 87 szkołach w naszym 
regionie utworzono miejsca, gdzie po-
przez zabawę i doświadczanie, uczniowie 
szybciej mogą przyswoić wiedzę z zakre-
su nauk przyrodniczych. Trzy z nich znaj-
dują się w naszym mieście. Pracownia 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 
otwarta została w miniony piątek (27.09). 
– Myślę, że dzięki naszemu udziałowi 
w licznych akcjach, nie tylko uczymy eko-
logii, ale stosujemy ją na co dzień. W pro-
stych, codziennych czynnościach działamy 
na rzecz naszego środowiska – podkreśla-
ła podczas otwarcia Anna Wlaszczyk, dy-
rektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2.

Pracownia powstała nie tylko dzięki 
WFOŚiGW, ale również za sprawą wspar-
cia ze strony zaprzyjaźnionych sponsorów 
i darczyńców, przyjaciół szkoły, rodziców, 
a także miasta. – W ramach naszych moż-
liwości finansowych staramy się, aby każ-
da szkoła miała w swoich zasobach tzw. 
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Kłodnickie Laboratorium Przyrody jest miejscem, 
gdzie uczniowie będą się uczyli poprzez doświadczenia.

Szanowny Panie Dyrektorze 
Ferdynandzie Kozioł

z okazji pięknego jubileuszu 90-lecia urodzin pragniemy  
złożyć Panu serdeczne gratulacje.

Wyrażamy swoje uznanie dla wieloletniej pracy  
na stanowisku Dyrektora Szkoły, nauczyciela

i wychowawcy wielu pokoleń młodych godulan.
Prosimy przyjąć życzenia dobrego zdrowia  

oraz wielu satysfakcji z życiowych osiągnięć.

	 Ewa	Cynar	 Grażyna	Kukiełka
	 Dyrektor	 Dyrektor
	Szkoły	Podstawowej	nr	40	 Szkoły	Podstawowej	nr	4
	 im.	Karola	Goduli	 im.	Józefa	Lompy
	 w	Rudzie	Śląskiej	 w	Rudzie	Śląskiej

zieloną pracownią, co umożliwia łatwiej-
sze przekazywanie wiedzy nauczycielom, 
a uczniowie dzięki temu szybciej przyswa-
jają wiedzę przyrodniczą – mówiła Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. – Jestem dumny z tego, że środki, 
które przekazujemy w ramach funduszu, 
są przeznaczane nie tylko na twarde, in-
frastrukturalne inwestycje, które są oczy-

wiście bardzo potrzebne, ale także na in-
westycje w zakresie edukacji. Ta edukacja, 
głoszenie świadomości ekologicznej 
w szkołach, sprawi, że w przyszłości bę-
dziemy wydawać mniej środków na popra-
wę stanu środowiska, bo świadomy miesz-
kaniec będzie o nie dbał – podsumował 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW.

 Joanna Oreł

PreZyDeNt 
MIASTA  

ruDa ŚLąSKa 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) następujących wykazów 
nieruchomości:

Wykaz nieruchomości, która zostanie • 
oddana w najem z przeznaczeniem 
pod placyk gospodarczy – budowę 
wiaty śmietnikowej w rej. ul. Jana 
Gierałtowskiego.
Wykaz nieruchomości, która zostanie • 
oddana w najem z przeznaczeniem 
pod parking w rej. ul. Jana Dobrego.

OGŁOSZeNIa



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
3www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO | 2.10.2019

Jesienne spotkania rozpoczęte
Spotkaniem z mieszkańcami Bykowiny prezydent Grażyna Dziedzic rozpoczęła kolejny cykl zebrań w poszczególnych dziel-
nicach miasta. Inicjatywa ta realizowana jest przez władze Rudy Śląskiej co pół roku już od ośmiu lat. W poniedziałek 
(30.09) odbyło się 148 zebranie dzielnicowe.
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Pierwsze z dzielnicowych spotkań tej edycji odbyło się w Bykowinie.

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ 
Z MIESZKAŃCAMI

3 X – czwartek – godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28
7 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Godula i Orzegów  

– SP nr 40, budynek A, ul. Joanny 13 
8 X – wtorek – godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69 
14 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90

17 X – czwartek – godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las  – SP nr 8, ul. Główna 1 
21 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Halemba  

– SP nr 24, budynek B (dawniej gimnazjum), ul. ks. Lexa 14
28 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice  

– Dom Kultury, ul. Kokota 170

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do 
wynajęcia lub nabycia* od zaraz wymienione  

w wykazie lokale użytkowe oraz do wynajęcia od zaraz 
boks handlowy nr 6 II etap przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 

Goduli o pow. 11,50 m2/stawka eksploatacyjna  
21,12 zł/m2/mc + VAT (na okres 6 miesięcy po tym terminie 

stawka z cennika) i media/.

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpła-
cenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszo-
wych.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 
267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie 
Śl. przy ul. Magazynowej 12.

RudZKA SPółdZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

NIP: 641-001-03-37, REGON: 000484713
 tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

 e-mail: rsm@rsm.com.pl

OGŁOSZENIA

OGłOSZENIE

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, 
że od  5.10.2019 r.  ulega zmianie wysokość opłat za wodę 
i kanalizację. Zgodnie z otrzymaną w dn. 30.09.2019 r. 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej informacją o skróceniu czasu obowiązywania do-
tychczasowej taryfy cena 1 m3 wody i kanalizacji wzrasta 
o 1,00 zł i wynosić będzie 14,80 zł.

Z uwagi na datę otrzymania zawiadomienia o podwyż-
ce uprasza się mieszkańców o doliczenie do opłaty za m-c 
październik 2019 r. złotówki do każdego deklarowanego 
metra3 zimnej i ciepłej wody. 

Szczegółowe wyliczenie opłaty za wodę i kanalizację wg 
nowych taryf znajdzie się w treści rozliczenia za wodę.

RudZKA SPółdZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12

 tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Realnymi problemami dla finansów miasta, 
o których w Bykowinie mówiła prezydent Dzie-
dzic, są zmiany ustawowe dotyczące wprowa-
dzenia zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku 
życia oraz obniżenie podatku PIT z 18 do  
17 proc. – Pracujący mieszkańcy z jednej strony 
zyskają, co niewątpliwie jest dobre i nas cieszy, 
jednak „druga strona medalu” jest taka, że mo-
że to wpłynąć na poziom życia w mieście. Z po-
wodu tych zmian wpływy do budżetu Rudy Ślą-
skiej w przyszłym roku mogą być mniejsze na-
wet o 27 mln zł. Jeśli nic się nie zmieni, to nie-
stety będziemy zmuszeni ciąć wydatki bieżące i in-
westycyjne – zastrzegała Grażyna Dziedzic. 
„Ofiarą” tej sytuacji jest m.in. ciąg pieszy, prze-
biegający przez dużą część Nowej Bykowiny, 
którego remont został zapowiedziany podczas 
wiosennego spotkania. – Bardzo bym chciała 
wykonać tę inwestycję, bo Bykowina z pewno-
ścią by na tym zyskała, ale musimy postępować 
po gospodarsku – zaznaczyła prezydent Dzie-
dzic. Podobnie wygląda sprawa montażu wiat 
przystankowych w miejscach, w których ich 
brakuje.

Podczas spotkania w Bykowinie nie zabrakło 
też gorącego w ostatnim czasie tematu likwida-
cji rozlewiska, które powstało wskutek szkód 
górniczych na Potoku Bielszowickim. Obecnie 
do jego usunięcia przygotowuje się KWK „Ru-

da”. Jak się okazuje, trwają uzgodnienia strony 
górniczej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Śro-
dowiska. – Przekazaliśmy RDOŚ wyniki inwen-
taryzacji gatunków chronionych na tym terenie. 
Dyrekcja oczekuje uzupełnienia dokumentacji 
o propozycje rozwiązań, które pozwolą przepro-
wadzić inwestycję bez szkody dla ptaków. Musi-
my je wypracować z pomocą ekspertów – poin-
formował reprezentujący kopalnię „Ruda” Sta-
nisław Szewczyk.

Niepokój mieszkańców Bykowiny budzi re-
alizacja inwestycji w ramach budżetu obywatel-

skiego. Przypominali przy tym, że w tym roku 
w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej 
miała powstać tężnia solankowa. – Dokumen-
tacja inwestycji jest gotowa, niestety jedyna 
oferta zgłoszona w przetargu na jej realizację 
była dużo wyższa niż przewidywał kosztorys 
inwestorski. W tej sytuacji musieliśmy unie-
ważnić przetarg – tłumaczył wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. W takich przypadkach mia-
sto stara się jednak realizować zadania w ko-
lejnych latach z ogólnych środków na inwesty-
cje. Tak było np. w przypadku rozbudowy 
strefy aktywności, wybranej do realizacji 
w ubiegłym roku, której wykonawca został 
wyłoniony w niedawnym przetargu.

Jesienna edycja dzielnicowych zebrań jest 
zawsze okazją do podsumowania inwestycji 
realizowanych w ciągu roku. – W Bykowinie 
w 2019 r. wykonano remonty sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 2, jezdni 
i chodników wzdłuż ul. Sławika oraz jezdni  
ul. Korfantego w rejonie ul. Moniuszki i od  
ul. Gwareckiej do ul. Bocznej. Przy ul. Pordzi-
ka z kolei powstał parking na około 35 samo-
chodów, a kolejny parking – w ramach budżetu 
obywatelskiego – budowany jest przy  
ul. Zgrzebnioka. Zamontowana została także 
wysepka na przejściu dla pieszych na ul. Gór-
nośląskiej w rejonie ul. Skowronków – wyli-
czał wiceprezydent Mejer. AW

OGŁOSZENIE



Panu Mateuszowi Morawieckiemu
Prezesowi Rady Ministrów

składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
śp. Kornela Morawieckiego

naukowca i polityka, 
działacza opozycji antykomunistycznej,

posła i Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji,
odznaczonego m.in. Orderem Orła Białego.

Cześć Jego pamięci!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

POMAGAMY

Na ratunek OSP!
NA SYGNALE

Pożar na Kaufhausie
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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.
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Pożar wybuchł w kamienicach przy ul. Podgórze.

OGŁOSZENIA

Około 30 osób ewakuowano z powodu pożaru, 
który w nocy z wtorku na środę (24-25.09) wybuchł 
przy ul. Podgórze na osiedlu Kaufhaus. Zgłoszenie 
dotarło do rudzkiej Straży Pożarnej ok. godz. 2. Za-
paliły się piwnice w dwóch czterokondygnacyjnych 
budynkach mieszkalnych. Według relacji strażaków, 
paliły się materiały łatwopalne – głównie śmieci. 
Jednak okoliczni mieszkańcy nie wykluczają, że 
mogło dojść do podpalenia. Ogień udało się ugasić 
ok. godz. 3. Budynek został zabezpieczony pod 
względem technicznym.

Wyskoczył przez okno
Do nieszczęśliwego wypadku doszło w środę 

(25.09) w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej. 8-letni 
chłopczyk wyskoczył przez uchylone okno z po-
mieszczenia na tzw. wysokim parterze, czyli z wyso-
kości ok. dwóch metrów i uderzył się w głowę. 
– Ze wstępnych przypuszczeń wynika, że chłopiec 
chciał wyjść przez okno i prawdopodobnie stracił 
równowagę – relacjonuje Arkadiusz Ciozak, ofi cer 
prasowy KMP Ruda Śląska. Na miejsce wypadku 
wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego. Chłopiec trafi ł do Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka w Katowicach na oddział Chirurgii 
i Urologii. Tam został operowany. – Aktualnie 
dziecko przebywa w szpitalu. Jego życiu, jak podali 
lekarze, nie zagraża niebezpieczeństwo – mówiła po 
wypadku Janina Szwedka, dyrektorka Centrum Ad-
ministracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych, pod które podlega Ośrodek Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

Dziecko próbowało opuścić placówkę bez wiedzy 
opiekunów. Nie wiadomo więc, czy będzie prowa-
dzone postępowanie pod tym kątem. – Obecnie trwa 
zbieranie materiałów i dopiero wówczas będziemy 
podejmować decyzje, co dalej będzie z tą sprawą 
– podsumował Arkadiusz Ciozak. JO
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W rudzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej działa ok. 50 osób.

550 tys. zł – to pieniądze, których potrzebują strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudzie Śląskiej, by nie stracić swojej siedziby. Ta wkrótce ma iść 
pod młotek. Znalazł się już zainteresowany kupiec, ale wówczas OSP będzie 
musiało wyprowadzić się z dotychczas wynajmowanego obiektu. A to ozna-
cza dla strażaków ochotników ,,być albo nie być”. Obecnie trwa zbiórka pie-
niędzy, które mają zostać przeznaczone na wykup siedziby.

– Nigdy jako strażacy ochotnicy nie 
przypuszczaliśmy, że nadejdzie taki 
dzień, gdy to my, niosący bezinteresow-
ną pomoc, będziemy zwracać się z proś-
bą o wsparcie i pomoc fi nansową na 
pozyskanie dla naszej jednostki miejsca 
do garażowania oraz zaplecza socjalne-
go dla nas wyjeżdżających do działań 
ratowniczo-gaśniczych – od tych słów 
rozpoczynają swój apel strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej 
pod ogłoszoną na portalu internetowym 
Pomagam.pl zbiórką pieniędzy.

Obecnie siedziba rudzkiej OSP znaj-
duje się przy ul. Glinianej 4 na Czarnym 
Lesie w budynku wynajmowanym od 
Konsorcjum Ochrony Kopalń. Jednost-
ka już kilkakrotnie zmieniała swoje 
miejsce. Stacjonowała m.in. w szkole 
przy ul. Pawła Lexa w Halembie oraz 
przy ul. Xawerego Dunikowskiego 
w Kochłowicach. – To kolejne miejsce 
w którym jesteśmy i w którym w końcu 
zadomowiliśmy się. Warunki może nie są 
rewelacyjne, ale mamy tutaj wszystko, 
czego potrzebujemy, czyli możliwość ga-
rażowania naszych pojazdów oraz pro-
wadzenia szkoleń. Poza tym jest to bar-
dzo dobrze skomunikowane miejsce oraz 

w dogodnej lokalizacji, co ważne jest 
z punktu widzenia dzieci, które do nas 
przyjeżdżają na zajęcia oraz bazy wyjaz-
dowej, kiedy zbieramy się na działania 
ratownicze-gaśnicze – tłumaczy Adrian 
Tomas, prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rudzie Śląskiej.

Problem rudzkich strażaków ochotni-
ków polega na tym, że Konsorcjum 
Ochrony Kopalń postanowiło sprzedać 
budynek przez nich wynajmowany. Je-
dynym słusznym rozwiązaniem wydaje 
się być zakup obiektu. Jest już inny zain-
teresowany, ale prawo pierwokupu ma 
miasto. Jednak z racji ograniczonych 
środków, strażacy OSP postanowili 
zorganizować zbiórkę i jeżeli uda się 
uzbierać potrzebną kwotę, pieniądze te 
zostaną przekazane do miasta, które bę-
dzie mogło wykupić obiekt i przekazać 
go strażakom ochotnikom. – Rozważali-
śmy różne opcje. Jednak siedziby z po-
dobnym zapleczem szukam już od ponad 
trzech lat. I nawet, jeżeli taką udało się 
znaleźć, konieczna byłaby moderniza-
cja, a co za tym idzie, potrzebnych było-
by ok. 300 tys. zł. Do tego dochodzi 
czynsz w wysokości z reguły ok. 6 tys. 
zł, a dotychczas było to ok. 2 tys. zł 

– wylicza Adrian Tomas. – Rocznie 
otrzymujemy ok. 21 tys. zł dotacji, więc 
nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć 
takiego ciężaru. Często dokładamy do 
naszych działań z własnej kieszeni, a co 
dopiero mówić o jakimś większym wy-
datku. Dotychczas nie udało nam się 
także znaleźć sponsora, który mógłby 
nas wesprzeć fi nansowo na większą 
skalę – dodaje.

Stąd właśnie decyzja o rozpoczęciu 
zbiórki na wykup dotychczasowej sie-
dziby. – Można byłoby ją zaadaptować 
nie tylko na nasze potrzeby, ale również 
przenieść tu magazyny powodziowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Ponadto zainteresowany wykupem po-

mieszczenia jest jeden z naszych sąsia-
dów, więc byłaby możliwość zwrotu 
części zakupu – tłumaczy Adrian To-
mas. – My za to moglibyśmy rozszerzyć 
naszą działalność, bo liczba akcji ciągle 
rośnie. W ubiegłym roku było ich ok. 70, 
a w tym roku mieliśmy już ponad 90 wy-
jazdów. Rośnie także liczba osób, które 
zainteresowane są przystąpieniem do 
OSP, a niestety nie jesteśmy w stanie 
przyjąć i przeszkolić wszystkich – tłu-
maczy Adrian Tomas.

Zbiórkę na rzecz rudzkiej OSP moż-
na znaleźć i wesprzeć na portalu Poma-
gam.pl pod hasłem Ratunek siedziby 
OSP RUDA ŚLĄSKA.

 Joanna Oreł

„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger
Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Józefa Glucha
kronikarza i autora książek o Rudzie Śląskiej. 

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Teatralna Noc

To była wspaniała uczta dla miłośników 
teatralnych wrażeń. W sobotę (28.09)  
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty 
odbyła się już 5. edycja Nocy Teatru, pod-
czas której można było podziwiać spekta-
kle teatralne w wykonaniu grup teatralnych 
z Rudy Śląskiej i okolicznych miast.  

– Jestem pewna, że w sztukach, które 
zostały przedstawione, każdy znalazł coś 
interesującego i osobistego, co zarówno 
wywołało uśmiech, jak i skłoniło do reflek-
sji – mówiła Katarzyna Furmaniuk, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury  
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się spektaklem 
grupy Bajkoland ze Szkoły Podstawowej 
nr 6. Młodzi aktorzy zaprezentowali się 
w przedstawieniu pt. „Ło Marice i skrzot-
kach” w reżyserii Teresy Jonas. Następnie 
publiczność mogła zobaczyć aktorów Te-
atru „Szarada”, którzy przedstawili spek-

takl „Pręcik” oraz etiudę „Kim jestem”. 
Ich reżyserem jest Anna Białoń. Również 
ta reżyserka zrealizowała spektakl Teatru 
„Figa” pt. „Zupa na zicher”. Z kolei Mał-
gorzata Grund-Bismor wyreżyserowała 
spektakl pt. „Patrząc z oddali” Sceny Mu-
zycznej I LO.

W dalszej części rudzkiej odsłony Nocy 
Teatru można było podziwiać spektakl 
„Ulice wolności”  Teatru Reduta Śląska 
w reżyserii Roberta Talarczyka z muzyką 
rapera Miuosha. Wystąpił też Teatr na „5”, 
który przedstawił spektakl „Śląskie Dusz-
ki”. A na zakończenie imprezy zaserwo-
wano sztukę „Gil zakochany”, którą zapre-
zentował Lekki Teatr Przenośny z Chorzo-
wa. Na tym jednak nie koniec. Uczestnicy 
Nocy Teatru mogli również zajrzeć za ku-
lisy MCK-u i zobaczyć zabytkowe maszy-
ny drukarskie.
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Rudzka odsłona Nocy Teatru odbyła się już po raz piąty.

RUDA

Kropla, która ratuje życie

Członkowie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi im. Henryka Dunanta 
w Rudzie Śląskiej podsumowali w pią-
tek (27.09) XV edycję akcji Wakacyj-
nej Kropli Krwi. Spotkanie w ODK 
RSM „Matecznik” w Rudzie było rów-
nież okazją do wręczenia odznaczeń.

Jak co roku akcja Wakacyjna Kropla 
Krwi trwała od maja do września. Ter-
min ten jest nieprzypadkowy, bo wiąże 
się z sezonem urlopowym, kiedy to sta-
li dawcy krwi często nie mają okazji 
regularnie dzielić się tym cennym da-
rem życia. W tym roku udało się razem 
z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Katowic zor-
ganizować 20 akcji poboru krwi na 
Placu Jana Pawła II w Nowym Byto-
miu oraz przy kościele pw. św. Barbary 

w Bykowinie. – W akcjach tych wzięły 
udział 382 osoby z Rudy Śląskiej i miast 
ościennych, spośród których 292 osoby 
oddały krew. Dzięki temu udało się 
uzbierać ok. 131,4 litrów krwi – podsu-
mowuje Eugeniusz Gunia, prezes Klu-
bu HDK im. Henryka Dunanta.

Okazją do tego podsumowania było 
piątkowe spotkanie w ODK RSM 
„Mateczniki”, gdzie ponadto wręczo-
no odznaki klubowe dla najaktywniej-
szych dawców oraz członków i sympa-
tyków klubu.

Przypomnijmy, że aby oddać krew, 
trzeba mieć od 18 do 65 lat, wagę po-
wyżej 50 kg oraz odpowiednie BMI, 
a także należy być zdrowym oraz nie 
przyjmować na stałe pewnych leków. 
 JO
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Wśród odznaczonych znalazł się m.in. Józef Osmenda, 
przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów.

wIREK

Z Wietnamu na Ficinus
Rodzina Górków to bohaterowie wrze-

śniowego spotkania z cyklu „Twórczy pią-
tek na Ficinusie”. W piątek (27.09) rudzia-
nie opowiedzieli o swojej ostatniej wypra-
wie do Wietnamu, gdzie spędzili wakacje, 
a przy okazji poznali kulturę i zwyczaje 
Wietnamczyków. Spotkanie z panią Sabiną 
oraz panem Aleksandrem i ich dziećmi, czy-

li 10-letnią Marysią i 7-letnim Jankiem od-
było się w salce parafialnej kościoła ewan-
gelickiego w Wirku.

– Podróżowanie poszerza horyzonty, 
otwiera umysł i świat. Każde z nas, czy kie-
dyś osobno, czy też od kilku lat razem, lubiło 
„włóczenie się” i poznawanie świata. Po-
czątkowo były to wyprawy po przepięknych 

rejonach Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy. 
Ciekawość zaprowadziła nas w bardziej od-
ległe rejony Azji, północnej Afryki i Ameryki 
– mówiła Sabina Górka. – Wspólnie do-
świadczamy trudów podróży, ale i ogromnej 
gościnności poznawanych ludzi, zachwyca-
my się widokami, smakujemy potrawy i za-
nurzamy się w nowej kulturze. Pokonujemy 
granice, które bardziej nas łączą niż dzielą. 
Z podróży przywozimy bagaż nowych do-
świadczeń, pozytywnych wrażeń i pamięć 

o poznanych w drodze ludziach, podobnych 
do nas – dbających o swoje szczęście, nie 
raz w trudnych okolicznościach – dodaje.

Małżonkowie na co dzień są nauczyciela-
mi w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie 
Śląskiej. Prowadzą bloga https://gorkiwpo-
drozy.blogspot.com/, na którym oprócz 
przepięknych fotografii zamieszczają rela-
cje z podróży. Podczas spotkania na Ficinu-
sie zaprezentowali zdjęcia i opowiedzieli 
o swojej ostatniej wyprawie. AL

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

Gośćmi spotkania na Ficinusie  
byli Sabina i Aleksander Górkowie.

Katarzyna Puzyńska 
Pokrzyk 

we wnykach wszyscy wierzą, że jak 
ktoś odwiedzi stary dwór pod lasem, to 
umrze. Klątwa jest nieubłagana. Dotknie 
każdego, kto przekroczy próg. weronika 
Podgórska trafia tam zupełnym przypad-
kiem. wkrótce okazuje się, że będzie 
musiała wrócić, i to w towarzystwie oso-
by, której nienawidzi. w tym samym cza-
sie niedaleko umiera pewna staruszka. 
Przy jej ciele przyłapano emerytowaną 
komisarz Klementynę Kopp. Kopp po-
dejrzana jest już o jedno morderstwo. 
Aspirant Daniel Podgórski nie wierzy 
w jej winę, mimo że dawna koleżanka 
sama przyznała mu się do wszystkiego. 
Policjant rozpoczyna śledztwo na własną 
rękę, ryzykując oskarżenie o przekrocze-
nie uprawnień służbowych. Depcze mu 
po piętach prywatny detektyw, badający 
makabryczny wypadek sprzed czterdzie-
stu jeden lat. 

| PoLECAMY
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Rudzki Informator Samorządowy
Dziś do rozpoczęcia eksploatacji złoża węgla potrzebna jest pozytywna opinia samorządu. Wkrótce może być inaczej. Zapro-
ponowany przez posłów PiS projekt specustawy zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze pozbawia gminy i mieszkańców 
wpływu na to, czy pod ich domami można wybierać węgiel. Decyzją rządu będzie można określić specjalny obszar wydoby-
cia węgla kamiennego lub brunatnego i bez zgody samorządu rozpocząć wydobycie węgla w nowym, dogodnym miejscu  
– zarówno pod osiedlem mieszkaniowym czy węzłem autostrad. W sprawie tego problemu na specjalnym spotkaniu z dzien-
nikarzami głos zabrali prezydent Rudy Śląskiej – Grażyna Dziedzic, wójt Gierałtowic – Leszek Żogała oraz prezydent Gliwic  
– Zygmunt Frankiewicz. 

Prawo górnicze do zmiany. Samorządy mają obawy
– Doskonale zdajemy sobie sprawę 

z tego, jak ważne jest górnictwo dla na-
szego miasta – podkreśliła Grażyna 
Dziedzic. – Współpracujemy i dalej 
chcemy współpracować z kopalniami, 
ale musimy myśleć przede wszystkim 
o bezpieczeństwie naszych mieszkań-
ców. Do tej pory uzgadnialiśmy eksplo-
atację nowych złóż i opiniowaliśmy pla-
ny ruchów. Te opinie są w tej chwili 
brane pod uwagę. Niestety proponowa-
ne zmiany w prawie zaburzają równo-
wagę między interesami kopalni i miesz-
kańców – stwierdziła prezydent Rudy 
Śląskiej. 

Nowe przepisy mogą odbić się także 
na Gierałtowicach, które są klasyczną 
gminą górniczą. – Relacje z kopalniami 
bywają trudne, ale potrafimy dochodzić 
do porozumienia. […] Dlatego obawia-
my się nowego prawa górniczego, które 
odbiera nam udział w decyzjach o no-
wych obszarach wydobycia. Nie chce-
my, żeby odbierano nam to pole do kom-

promisu, do wzajemnego porozumienia 
i współpracy, na poziomie gminy. Oba-
wiam się, że wszelkie regulacje, które 
przenoszą decyzje wyżej, są ze szkodą 
dla mieszkańców naszej gminy – mówił 
wójt Gierałtowic.

– W uzasadnieniu projektu zmiany 
prawa górniczego składający go posło-
wie PiS napisali, że ma on na celu usu-
nięcie przeszkód prawnych komplikują-
cych realizację inwestycji polegającej 
na wydobyciu węgla. Trzeba powiedzieć 
wprost, że te przeszkody to na przykład 
plany miejscowe, które chronią wła-
sność i interesy mieszkańców i inwesto-
rów z innych branż – zauważył prezy-
dent Gliwice Zygmunt Frankiewicz. 

Najważniejsze zmiany w opubliko-
wanym na stronie internetowej Sejmu 
projekcie węglowej specustawy doty-
czą tego, że firmy górnicze, zanim do-
staną koncesję na wydobycie węgla ka-
miennego lub brunatnego, będą musiały 
uzyskać od ministra środowiska decy-

zję o „utworzeniu obszaru specjalnego 
przeznaczenia”. Stroną postępowania 
będzie tylko i wyłącznie firma, która 
złoży wniosek w tej sprawie. Samorzą-
dy będą miały zaledwie 14 dni na wyda-
nie opinii, ale nie będzie ona wiążąca. 
Jednocześnie kopalnie zostaną zwolnio-
ne z obowiązku uzgodnienia wniosku 
o wydobycie z lokalnym samorządem.

Decyzja o utworzeniu obszaru spe-
cjalnego przeznaczenia ma podlegać 
natychmiastowemu wykonaniu. Projekt 
ustawy nakazuje samorządom uwzględ-
nienie jej w studiach uwarunkowania 
rozwoju oraz planach zagospodarowa-
nia przestrzennego. I nie będzie od tego 
odwołania. Miasta i gminy będą musia-
ły wyznaczyć miejsce pod wydobycie, 
a jeśli tego nie zrobią, uczyni to za rad-
nych wojewoda.

Spółka górnicza koncesję na wydo-
bycie węgla dostanie w ciągu 21 dni od 
złożenia wniosku w tej sprawie. „Za-
proponowane zmiany wychodzą na-

przeciw postulatom przedsiębiorców 
zajmujących się wydobywaniem węgla 
kamiennego lub węgla brunatnego  
ze złóż” – głosi uzasadnienie ustawy.

Mieszkańcy śląskich miast i gmin 
stracą jakikolwiek wpływ na to, gdzie 
wydobywany będzie węgiel. Zagrożone 
są nie tylko tereny obecnie zamieszkałe. 
Decyzją ministra zmieniane będą plany 
zagospodarowania przestrzennego, co 
oznacza, że właściciele działek położo-
nych na „obszarach specjalnego prze-
znaczenia” muszą liczyć się ze znacz-
nym spadkiem ich wartości, a o ewentu-
alne odszkodowanie z tego tytułu będą 
musieli występować do przedsiębiorcy 
górniczego. Możliwość takiej ingeren-
cji w plan miejscowy będzie zniechęcać 
przedsiębiorców do lokowania nowych 
inwestycji w naszym regionie, znaczą-
co podnosząc ryzyko wiążące się z taki-
mi planami. 

Tak ważna zmiana przepisów przed-
kładana jest jako projekt poselski. 

Rudzka Jesień Kulturalna 2019 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią moc atrakcji, z których będzie można skorzystać od października do grudnia. Spekta-
kle, koncerty i warsztaty – to tylko niektóre propozycje przygotowane przez rudzkie instytucje kultury z myślą o mieszkańcach miasta. Tegoroczne wydarze-
nie zostanie zainaugurowane w sobotę (5 października) o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty premierą spektaklu „Gita Story” w reżyserii 
znanego aktora Zbigniewa Stryja.

Kulturalnie jesienią 
– W tym roku nasza Ruda Śląska 

świętuje swoje 60. urodziny. Właśnie 
z tej okazji powstał niezwykły spektakl 
„Gita Story”, którym rozpoczniemy te-
goroczną Rudzką Jesień Kulturalną. 
Jest to komedia, która rozgrywa się  
w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia, 
czyli właśnie w okresie ogromnie waż-
nym dla naszego miasta – zaznacza 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej. – W tamtym czasie miasto 
zmieniało się, rozwijało i kształtowała 
się jego obecna struktura, a wszystko 
dzięki ludziom żyjącym w tamtych la-
tach, naszym mieszkańcom – dodaje. 

I właśnie takich zwykłych ludzi, bo-
haterów tamtych czasów, będziemy 
mogli zobaczyć w przedstawieniu „Gi-
ta Story”.  – To opowieść blisko czło-
wieka, bo jest o miłości, przyjaźni, mą-
drości, o pewnych animozjach i kłopo-
tach. Przy tym opowieść bardzo mu-
zyczna – mówi  Zbigniew Stryj, reży-
ser spektaklu. – Celowo umiejscowiłem  
akcję tej sztuki na przełomie lat 50. 
i 60. Po pierwsze, żeby oddać hołd 
czasowi, który już minął. A po drugie, 
żeby się przyjrzeć specyfice tamtego 

okresu. Tamte wartości, pewne drogo-
wskazy, którymi kierowali się ludzie,  
zakorzeniły się w tamtym czasie tak  
mocno, że trzeba je przypomnieć. Poza 
tym, cień tamtych czasów pozostał  
w przedmiotach, dlatego postanowili-
śmy je zebrać i wykorzystać w spekta-
klu. To taki rodzaj sentymentalnej po-
dróży i powrotu do dawnych lat – do-
daje. 

Warto dodać, że podczas spektaklu 
nie zabraknie muzyki i polsko-śląskich 
dialogów i piosenek, a wszystko to po-
dane z dużą dawką dobrego humoru.  
– Ma to być przede wszystkim spektakl 
bardzo zabawny i ciepły. Śpiewogra, 
a więc publiczność będzie miała okazję 
poznać także wokalne wcielenia grają-
cych w nim aktorów. Całość utrzymana 
będzie w konwencji komediowej, zatem 
dobra zabawa jest gwarantowana  
– mówi Katarzyna Furmaniuk, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. 

Rudzka Jesień Kulturalna potrwa od 
października do grudnia. A w jej pro-
gramie znajdzie się wiele pozycji skie-
rowanych do dorosłych oraz dzieci. 

– Program tegorocznej Rudzkiej Je-
sieni Kulturalnej jest bardzo różno-
rodny, dlatego mam nadzieję, że każdy 
znajdzie w nim coś dla siebie, zarówno 
ci starsi, jak i ci młodsi. Bardzo bym 
chciała, żeby w tym roku z propozycji 
przygotowanych przez rudzkie instytu-
cje skorzystało jak najwięcej miesz-
kańców – podkreśla Anna Krzystecz-
ko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.  
– Dla mnie udział w tym wydarzeniu 
jest niezwykle ważny, ponieważ wspól-
nie możemy przeżywać te uczucia 
i emocje, które wywołuje w nas sztuka 
i przy okazji zintegrować się – dodaje. 

Ciekawym wydarzeniem będzie  
z pewnością 24. gala wręczenia na-
gród „Hanysy”, która odbędzie się  
11 listopada br. Podczas tej imprezy 
nagradzani są przedstawiciele świata 
sportu, dziennikarstwa, medycyny, 
kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biz-
nesu, a także instytucje takie jak te-
atry, opery, fundacje, centra kultury 
czy media. Niewątpliwymi atutami 
tego wydarzenia są występy artystycz-
ne. Poprowadzi je Grzegorz Polo-
czek.

Podczas tegorocznej edycji Rudzkiej 
Jesieni Kulturalnej nie zabraknie też 
tanecznych i operowych wrażeń. Miło-
śnicy tego gatunku będą mieli okazję 
uczestniczyć w koncercie, podczas 
którego w Miejskim Centrum Kultury 
im. H. Bisty wysłuchają najpiękniej-
szych arii z „Wesołej Wdówki” i in-
nych klasyków gatunku, a w Domu 
Kultury w Bielszowicach będą mogli 
podziwiać „Jezioro Łabędzie” w wy-
konaniu Imperial Lviv Balet oraz kon-
certu operetkowego „Splecione dłonie 
i my” – czyli największych standardów 
muzyki amerykańskiej, słynnych pie-
śni neapolitańskich, najpiękniejszych 
utworów musicalowych i operetko-
wych oraz utworów rozrywkowych. 
W Domu Kultury nie zabraknie także 
występu Kabaretu Moralnego Niepo-
koju, debaty „Ruda Śląska jest kobie-
tą” oraz  koncertu z okazji 100-lecia 
istnienia Orkiestry Dętej KWK „Biel-
szowice”. 

W organizację Rudzkiej Jesieni Kul-
turalnej włączyła się także Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, 
która zaprasza m.in. na Fest literacki 

„KakauSzale” oraz finał Regionalnego 
Konkursu Poetyckiego po Ślonsku im. 
ks. N. Bonczyka. 

Z kolei kinomaniacy będą mieli oka-
zję odwiedzić  Kino „Patria” i obejrzeć 
interesujące produkcje oraz wziąć 
udział w dyskusjach filmowych pod-
czas spotkań w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego KaFe In-nI. Okazja 
do obejrzenia filmów o tematyce gór-
skiej nadarzy się natomiast w listopa-
dzie w Miejskim Centrum Kultury im. 
H. Bisty podczas czternastej już edycji 
Spotkań Górskich „Lawiny”, na którą 
zaprasza Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych In-nI. Nie zabraknie też 
wielu spotkań literackich i muzycz-
nych w pubie Druid w Nowym Byto-
miu. 

Rudzka Jesień Kulturalna organizo-
wana jest od 1991 roku. W jej ramach 
na rudzkich scenach pojawiło się wiele 
gwiazd, teatrów, prelegentów czy ka-
baretów. Szczegółowy program Rudz-
kiej Jesieni Kulturalnej znajduje się na 
stronie www.rudaslaska.pl oraz na stro-
nach organizatorów.

 AL

Oznacza to, że przy jej procedowaniu 
można całkowicie pominąć konsultacje 
społeczne i opinię samorządów zrze-
szonych w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. 

Propozycja zmian w Prawie geolo-
gicznym i górniczym wywołuje prote-
sty środowisk samorządowych. Jedno-
znacznie negatywną opinię o nich wy-
raził w swoim stanowisku Związek 
Miast Polskich. Do krytyki nowelizacji 
ustawy odniósł się ostatnio m.in. wice-
minister energii Adam Gawęda, który 
bronił zawartych w projekcie rozwią-
zań. Według niego mają one zapewnić 
możliwość eksploatacji strategicznych 
złóż, ważnych dla zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego państwa. Jaki 
będzie dalszy tok tej sprawy? To okaże 
się za dwa tygodnie. Projekt ma być 
procedowany na najbliższym posiedze-
niu Sejmu zaplanowanym na 15-16 
października. 

KP
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Skwer przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej – Halembie stanie się miejscem spotkań i rekreacji, a w Bielszowicach powstanie ścieżka aktywizacyjna. Zade-
cydowali o tym mieszkańcy, którzy wzięli udział w głosowaniu na projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Oprócz tych dwóch zadań dużych, do 
realizacji wybrano również 11 mniejszych projektów. Do podziału były prawie 4 mln zł.

Rudzianie wybrali zadania do budżetu obywatelskiego 2020
– Sport i rekreacja co roku dominu-

ją w naszym budżecie obywatelskim, 
zarówno wśród zgłaszanych projek-
tów, jak i na etapie głosowania, nie 
inaczej było tym razem. Po raz drugi 
do wyboru były także tzw. projekty 
miękkie, ale rudzianie stawiają na in-
westycje – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – W ubiegłym roku urucho-
miliśmy specjalną platformę elektro-
niczną do obsługi budżetu obywatel-
skiego, a spadający udział głosów od-
danych na papierowych kartach poka-
zuje, że to rozwiązanie się sprawdza  
– dodaje.

W głosowaniu, które trwało od 9 do 
20 września br., wzięło udział 5 239 
osób, a ważnych głosów było 5 116. 
– Prawie 87% głosów oddanych zo-
stało przy pomocy platformy elektro-
nicznej, przy czym urządzenia mobilne 
były do tego wykorzystywane znacznie 
częściej niż komputery – podkreśla 
Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz 
miasta, przewodnicząca zespołu  

ds. budżetu obywatelskiego na 2020 
rok. – Wśród głosujących ponad 63% 
stanowiły kobiety, a najliczniej repre-
zentowany przedział wiekowy to grupa 
od 36 do 49 lat, na którą przypadło 
prawie 41% głosów – dodaje. Każdy 
z głosujących mógł wskazać jedno za-
danie duże i jedno małe.

Pula środków na rudzki budżet oby-
watelski w 2020 r. wynosi 3 994 000 zł, 
z czego 1 024 000 zł na projekty duże 
i 2 970 000 zł na projekty małe. Wy-
dzielenie z przyszłorocznego budżetu 
miasta specjalnej część do dyspozycji 
mieszkańców to siódma tego typu ini-
cjatywa realizowana w Rudzie Ślą-
skiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł,  
w 2016 roku – 2,650 mln zł,  
w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, 
a w 2019 roku – 3,720 mln zł.

Wyniki głosowania oraz więcej in-
formacji o rudzkim budżecie obywa-
telskim: https://rudaslaska.budzet-
obywatelski.org/. WG

WYBRANE DO REALIZACJI

Nazwa projektu
Liczba 
głosów

PRO
JEKTY 

D
U

ŻE

Skwer przy ul. Solidarności w Halembie 
– miejsce spotkań i integracji 1000

Ścieżka aktywizacyjna przy ul. ks. Niedzieli 972

PRO
JEKTY M

A
ŁE

Planty Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian 774

Linowy zawrót głowy – duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na osiedlu Bykowina 710

Modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona przy ul. Bytomskiej 8 478

Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 – etap II 424

Strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 407

Radosny Plac Zabaw – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 4 340

Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną 
przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40 292

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy ZSO nr 4 233

Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 23 224

Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej 197

Żyj zdrowo na sportowo – budowa siłowni napowietrznej 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych 185

Stacja Biblioteka na dworcu kolejowym w Rudzie Śląskiej – Chebziu została oficjalnie otwar-
ta. Od czwartku (26.09) to klimatyczne miejsce stało się oficjalną siedzibą Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, w której znalazła się: wypożyczalnia ogólna, mediateka, wypożyczalnia histo-
ryczna, kawiarnia/czytelnia oraz galeria. Uroczystą inaugurację Stacji Biblioteka uświetnił 
występ zespołu Trio Appassionata oraz Grzegorza Poloczka. 

Biblioteka na dworcu już działa
– Ogromnie cieszę się, że budynek 

zabytkowego dworca kolejowego stał 
się dziś pełnoprawną Stacją Biblioteka. 
Jestem przekonana, że będzie to ważny 
adres na kulturalnej mapie naszego 
miasta – podkreśliła Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej. – To miejsce 
szczególne, w którym nowoczesność łą-
czy się z historią. Miejsce, w które wło-
żyliśmy wiele pracy i serca. Dlatego 
dziękuję wszystkim, którzy byli zaanga-
żowani w to przedsięwzięcie – dodaje. 

Podczas inauguracji działalności Sta-
cji Biblioteka wystąpił zespół Trio Ap-
passionata. Na scenie pojawił się także 
Grzegorz Poloczek. 

W bibliotece znalazł się księgozbiór 
z zamkniętej Filii nr 17, która mieściła 
się przy ul. Osiedlowej 1 oraz zbiory 
pochodzące z Mediateki i Czytelni Bi-
blioteki Centralnej. Przeważająca część 
to literatura piękna dla dorosłych i dzie-
ci. Orientacyjna liczba to 8,5 tys. wolu-
minów. – Dostępny będzie również 
księgozbiór naukowy dotyczący regionu 
pozyskany z Czytelni Naukowej Biblio-
teki Centralnej, Pracowni Historycznej 
Filii nr 21 oraz darowizn czytelników 
 – informuje Krystian Gałuszka, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej. Co istotne, w do-
tychczasowej siedzibie w Wirku przy 
ul. Dąbrowskiego 18 nadal będzie funk-
cjonować wypożyczalnia dla dorosłych 
oraz dla dzieci. – Ten księgozbiór bę-
dzie dostępny aż do momentu otwarcia 
budynku na zabytkowym osiedlu Fici-
nus – wylicza Krystian Gałuszka.

Zakończone w ostatnim czasie prace 
związane z umeblowaniem i monta-
żem sprzętu audiowizualnego to koszt 
ponad 1,1 mln zł. Ponad połowę tej su-
my stanowi dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Na Stacji Biblioteka 
pojawiły się głównie meble bibliotecz-
ne i biurowe, przesuwne regały na 
książki, a także fotele oraz pufy dla 
czytelników, którzy na miejscu będą 
chcieli skorzystać z książek lub czaso-
pism. Hitem są dwie mobilne kabiny 
akustyczne. 

Kompleksowa rewitalizacja budyn-
ku dworca w Chebziu zakończyła się 
w 2018 r. Prace polegały przede 
wszystkim na adaptacji wnętrza bu-
dynku pod bibliotekę. W tym celu  
w głównej hali powstała stalowa antre-
sola ze szklaną balustradą, gdzie zlo-
kalizowane są obecnie regały biblio-
teczne oraz czytelnia. Na końcu holu 

głównego przy wykorzystaniu prze-
szkleń wydzielono przestrzeń pod wy-
pożyczalnię, tam też znajduje się wej-
ście na antresolę. Ponadto powstała 
sala animacyjna, która będzie przysto-
sowana do realizacji spotkań i prelek-
cji. W budynku są też pomieszczenia 
dla pracowników biblioteki. 

Prócz działalności bibliotecznej 
obiekt będzie spełniał funkcje hali 
dworcowej. – Zainstalowaliśmy tam 
ogrzewanie podłogowe oraz ławki, 
dzięki czemu użytkownicy biblioteki,  
a także podróżni, mogą przebywać i ko-
rzystać z obiektu w komfortowych wa-
runkach. Za budynkiem wybudowano 
nowy parking na kilkadziesiąt miejsc  
– wyjaśnia Piotr Janik naczelnik Wy-
działu Inwestycji. Poza tym powstały 
całkowicie nowe sanitariaty, dostoso-
wane również do osób niepełnospraw-
nych.

Koszt rewitalizacji i adaptacji dwor-
ca to ponad 8 mln zł. Miasto pozyskało 
na jego odrestaurowanie 95% dotacji. 
Środki zostały przyznane w ramach 
konkursu z działania „Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych” Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego. AL

Działalność „Stacji Biblioteka” została zainaugurowana w czwartek (26.09).

W zasobach biblioteki na dworcu znalazło się ok. 8,5 tys. woluminów.
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Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl

6 października /niedziela/, godz. 17.00 | 7 października /poniedziałek/, godz. 10.00 i 18:00
GITA STORY – śląska komedia muzyczna 

Pełna humoru śląska komedia muzyczna w reżyserii i według scenariusza Zbigniewa Stryja – popu-
larnego aktora, reżysera, autora wierszy, piosenek i sztuk teatralnych. To ciepła, swojska opowieść 
o Śląsku, jego mieszkańcach i wartościach, opowiedziana przezabawnymi dialogami i piosenkami 
śląsko – polskimi. 
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Kompozycje muzyczne: Bogdan Kisiel i Grzegorz Spyra. Ko-
sti umy: Dorota Zeliszek. Ruch sceniczny: Dorota Furmaniuk. Inspicjent/koordynator: Anna Rosz-
czyk. 
Występują: Jolanta Niestrój-Malisz, Anna Białoń, Nina Siwy, Zbigniew Stryj, Jakub Podgórski, Jan 
Woldan.
Bilety w cenie: 30 zł (parter), 20 zł (balkon). Bilety grupowe (min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os (sprze-
daż wyłącznie w kasie MCK). Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent (sprzedaż wyłącznie w kasie 
MCK) Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50 procent (sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)
7.10, godz. 10.00 – Spektakl dla szkół – Bilety w cenie: 10 zł

13 października /niedziela/  godz.12:00 
KRAKOWSKI SALON POEZJI w Rudzie Śląskiej

Wydanie specjalne z okazji 60-lecia Miasta Ruda Śląska – twórczość Krysti ana Gałuszki.
W programie: wiersze z tomiku Krysti ana Gałuszki „Miasto ER” w interpretacji Andrzeja Warcaby. 
Oprawa muzyczna: Józef Osmenda, Przewodniczący Rady Seniorów. Prowadzenie: Nina Siwy.
KRYSTIAN GAŁUSZKA - śląski poeta i prozaik, laureat konkursów literackich. Współredaktor i re-
daktor kilkunastu wydawnictw związanych tematycznie ze Śląskiem. Autor scenariusza do fi lmu 
„Karol Godula. Wizjonerstwo i praca – wytrych do sukcesu”. Laureat konkursu na esej o Katowi-
cach: „Jak Godula Katowice wybudował”. W 2003 r. otrzymał nagrodę indywidualną Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, natomiast w 2007 stypen-
dium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W roku 2011 otrzymał odznakę „Za-
służony dla Kultury Polskiej”. Natomiast w 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego. Autor 18 książek. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach – Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1998). Od roku 1993 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Bilety w cenie: 8 zł (miejsca nienumerowane).

13 października /niedziela/  godz.16:00 i 17:15
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – Muzyka i kolory 

Koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci do lat 6 z rodzinami.
„Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między 
dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, 
zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają 
rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są w oparciu o teorię i doświadczenie amery-
kańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona.
 Bilety w cenie: 15 zł (dzieci), 25 zł (rodzice) 

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, ul. E. Kokota 170
tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl

2 października /środa/ godz. 17.00
„CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ ”– spektakl w wykonaniu Teatru MOKLANDIA, Grupa JADESTA
– Spektakl odtwarza przygody Dorotki oraz jej przyjaciół w świecie czarnoksiężnika z krainy Oz 
– mówi Sławomir Żurawski z grupy Jadesta. – Jest to swoista opowieść o przyjaźni, miłości, po-
konywaniu własnych słabości i dążeniu do celu. Jestem przekonany, że ta historia zaintryguje nie 
tylko dzieci – dodaje.
Scenariusz napisała Teresa Jonas, która również wyreżyserowała przedstawienie. Warto podkre-
ślić, że w spektaklu prezentowane są piosenki autorstwa członków grupy. Wykorzystano również 
elementy audiowizualne. Premiera odbyła się w maju tego roku i spotkała się z ciepłym przyję-
ciem publiczności.
Grupa Jadesta powstała w ubiegłym roku i działa pod kierownictwem Teresy Jonas. Tworzą ją: 
Anna Boruta, Justyna Jajszczok, Daniel Nowok, Elżbieta Wierzbicka, Sławomir Żurawski, Teresa 
Jonas oraz Agnieszka Tetkowska, która gra główną rolę. Ostatnio do grupy dołączyła Iwona Kacz-
marek. 
– Przygotowany przez nas spektakl to nowa odsłona naszych działań artystycznych, które przed-
stawiliśmy szerszej publiczności podczas koncertu charytatywnego – mówi Anna Boruta. 
W przedstawieniu występują również aktorzy Teatru „Moklandia” oraz Agata Żurawska z Teatru 
„Szarada”.
Bilety w cenie: 10 zł

10 października /czwartek/  godz. 16.30
RUDA ŚLĄSKA JEST KOBIETĄ - Debata- prowadzenie Anna Morajko-Fornal, Grzegorz Poloczek

Największą wartością tego Miasta są LUDZIE, a wszystkiemu winne są BABY!
Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Domu Kultury

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 nr 1693/65 o powierzchni 
381 m2 i nr 1694/65 o powierzchni 791 m2, zapisanej na karcie mapy 1 w obrębie Bykowina oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00004989/2, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ko-
palnianej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym z jednoczesnym nieodpłat-
nym przeniesieniem własności położonych na niej fragmentów budynków mieszkalnych na rzecz Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w trybie art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 845 z późniejszymi zmianami).
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OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy 

niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-
219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-
031.

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

 Malowanie, tapetowanie, re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-
668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-
560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.

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

 Pranie tapicerki meblowej i dy-
wanów. Solidnie. Tel. 737-593-
999.

 BJ – czyszczenie dywanów, ta-
picerek, wykładzin. Solidnie, nie-
drogo. Tel. 606-274-056.

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

 Pożyczka gotówkowa, kredyt 
samochodowy i mieszkaniowy, 
konsolidacja – sprawdź SKOK 
„Śląsk” – tel. 32 240-00-49, www.
skok.slask.pl.

 Czyszczenie, udrażnianie kana-
lizacji. Tel. 503-574-985.

 Gabinet Vital zaprasza na pro-
fesjonalne zabiegi z zakresu masa-
żu, elektrostymulacji, hirudotera-
pii, i innych terapii. Ruda Śląska, 1 
Maja 323, tel. 504-290-181.

 Remonty, malowanie, ta-
petowanie, gładzie, podłogi, 
itp. Tel. 601-292-699.

 NOWA TANiA POŻYCZKA. TEL. 
695-470-214.

 Pranie tapicerki. Szybko i sku-
tecznie! Tel. 519-639-121.

UsłUgi 
POgRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i kre-
macyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Bykowina, szeregowiec, 127 
m2, 490 tys., www.ANEL.pl, tel. 
502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 47 m2, 
133 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, gotówka. Tel. 730-770-
900.

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 
m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-
017-323, www.lokator.nierucho-
mosci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów 
jednorodzinnych.  

Obecna oferta: HALEMBA  
ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2. 

Pomagamy uzyskać kredyt.  
Tel. 691-523-055.

 Mieszkanie do wynajęcia, 
Bielszowice. Tel. 733-332-531.

 Sprzedam garaż murowany 
Nowy Bytom – Otylii. Tel. 513-584-
590.

mOTORYZACjA
 skup samochodów. Płacimy 

najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, sko-
rodowanych. Pomoc drogowa, zło-
mowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wyda-
wanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/
kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Opiekun/ka seniorów 
w Niemczech – pomocy w do-
mowych czynnościach potrze-
buje 80-letnia, samodzielna 
Pani Mariels. Zamieszkanie 
w domu podopiecznej, dla 
opiekunki pokój i własna ła-
zienka. Zadzwoń: 506-288-
940.

 Firma Bedamex zatrudni pra-
cowników budowlanych na umo-
wę o pracę. Doświadczenie min.  
2 lata. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera.  
Tel 785-081-977.

 Wspólnota Mieszkaniowa Wol-
ność zatrudni emeryta/rencistę do 
prac porządkowych na terenie po-
sesji, ul. Pokoju. Tel. 601-868-230.

 Praca dla pomocnika przy bru-
karstwie ogrodzeniu i fundamen-
tach. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię elektryka i elektro-
montera do pracy. Tel. 668-189-
468.

RóŻNE
 Kupię radia, wzmacniacze, ko-

lumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 
607-912-559.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza ograniczone rokowania  
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach  
w rejonie ulicy Cyprysowej  

z przeznaczeniem na poprawienie  
warunków zagospodarowania  

nieruchomości przyległej

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograni-
czony przeprowadzone w dniach 19.03.2019 r., 
9.05.2019 r. i 18.07.2019 r. zakończyły się wyni-
kiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań 
ograniczonych jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie  
ul. Cyprysowej, stanowiąca działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni  
157 m2, użytki : „Bi”, „dr”, obręb Kochłowice, zapisa-
na na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00014816/2. Działy III i IV ww. księgi 
wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr 
1868/154 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu 94mNi).

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształ-
cie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych, może jednak służyć poprawie warun-
ków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze 
ustnego przetargu ograniczonego. Osobami upraw-
nionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkowni-
cy wieczyści działki nr 1307/154 i właściciele działek 
nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 14.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zo-
stanie powiększona o należny podatek od towarów 
i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 7.11.2019 r. 
o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu miasta Ruda ślą-
ska, plac jana Pawła ii 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 
31.10.2019 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 
700,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – rej. ul. Cypryso-
wej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Kato-
wice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za 
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w go-
dzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą w sekretariacie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie 
uczestnictwa w rokowaniach, a Komisji przepro-
wadzającej rokowania przed otwarciem rokowań 
przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uza-
sadnionej przyczyny.

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ignacy Głowania 
syn Darii i Łukasza

ur. 10.09 (4046 g i 57 cm)

Amelia Gurok
córka Klaudii i Pawła

ur. 10.09 (2880 g i 52 cm)

Julia Haluch
córka Natalii i Pawła

ur. 10.09 (3490 g i 56 cm)

Hanna Gołuch
córka Beaty i Grzegorza
ur. 9.09 (3850 g i 58 cm)

Dominik Sikorski 
syn Soni i Arkadiusza

ur. 10.09 (3180 g i 53 cm)

Martyna Ciscoń
córka Edyty i Dariusza

ur. 14.09 (3300 g i 55 cm)

Julia Sokół
córka Marty i Artura

ur. 13.09 (3290 g i 51 cm)

Bartłomiej Marcinek
syn Barbary i Łukasza

ur. 12.09 (2800 g i 51 cm)

Leon Franiczek
syn Martyny i Marcina

ur. 11.09 (2450 g i 50 cm)

Jakub Kamil Magiera
syn Pauliny i Kamila

ur. 13.09 (3400 g i 55 cm)

Zofia Silska
córka Justyny i Michała

ur. 11.09 (3170 g i 55 cm) 

Zofia Walenciak
córka Sandry i Adriana

ur. 15.09 (2960 g i 56 cm)

Antoni Omilanowicz 
syn Anny i Damiana

ur. 15.09 (3420 g i 56 cm)

Borys Jańczyk
syn Sandry i Pawła

ur. 15.09 (3080 g i 56 cm)

Maja Zygmunt 
córka Madleny i Roberta

ur. 14.09 (2470 g i 51 cm)

Marcel Stebnicki 
syn Bożeny i Marcina

ur. 21.09 (3150 g i 53 cm)

Martyna Wieczorek córka 
Magdaleny i Krzysztofa 

 ur. 23.09 (3590 g i 56 cm )

Adaś Sprycha
syn Natalii i Daniela 

ur. 22.09 (3238 g i 54 cm)

Pola Hodera 
córka Marzeny i Mariusza
ur. 22.09 (3300 i 53 cm)

Maksymilian Podsiadło
syn Pauli i Rafała

ur. 19.09 (3150 g i 52 cm)

Denis Sonita
syn Juli i Andrzeja

ur. 19.09 (3600 g i 59 cm)

Seweryn Niedrygoś
syn Małgorzaty i Rafała

ur. 20.09 (3400 g i 57 cm)
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Dobry występ łuczników
Łucznictwo

Łucznicy UKS-u Grot Ruda Śląska sprawdzili swoje siły w Jesiennym Mło-
dzieżowym Turnieju Lajkonika. Do Krakowa zjechały kluby łucznicze z Ma-
łopolski, Podkarpacia, Śląska, Mazowsza, ukraińskiej Odessy i czeskiej Ostra-
wy. Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: dzieci młod-
sze, starsze oraz młodzicy i młodzicy starsi. Medaliści trzech najstarszych 
kategorii mogli zawalczyć w strzelaniach specjalnych o statuetkę Lajkonika. 
Sobotnie (21.09) zawody były również finałową rundą Ogólnopolskiej Ligi 
Młodzików PZ Łucz.

Wyniki zawodników Grot-u w Lajkoniku: 3. miejsce Agnieszka Ficek (kat. 
dzieci młodsze), 3. miejsce Karolina Grudzień (kat. dzieci starsze), 1. miejsce 
Daniel Kamiński (kat. młodzik), 2. miejsce Jakub Sroka (kat. młodzik),  
3. miejsce Paweł Korzonek (kat. młodzik starszy), 1. miejsce Dominika Ra-
tyńska (kat. młodzik starszy) oraz 2. miejsce Adrian Szłapak (kat. młodzik 
starszy). Ponadto laureatami strzelań specjalnych zostali Jakub Sroka i Daniel 
Kamiński, a w klasyfikacji klubowej Grot zajął pierwsze miejsce. Wyniki 
w Ogólnopolskiej Lidze Młodzików: 3. miejsce drużyna dziewcząt w składzie 
Natalia Lepa, Dominika Brzezina i Dominika Ratyńska oraz 2. miejsce druży-
na chłopców w składzie Jakub Sroka, Paweł Korzonek, Adrian Szłapak oraz 
Maciej Sitek.

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.

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.

wYciĄG z oGŁoSzEniA o PRzEtARGu

PREzYdEnt MiAStA RudA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19.09.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące 
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1445/24 o powierzchni 1462 m2, 
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2,

zapisane na karcie mapy 2, obręb orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod  
nr kw Gl1S/00007869/6 (dział iii i iV ww. księgi wolny jest od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą  
nr 1066/lXi/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym województwa Śląskiego  
nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu MN1).

zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, porośnięta roślinnością trawiastą i drzewami, nie posiada bezpo-
średniego dostępu do dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Akacjowej zapewniony 
jest poprzez gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr: 1354/24, 1437/24, 1450/24, po której przejazd może 
odbywać się na zasadach ogólnych. w celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do wydziału dróg i Mostów tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 260.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 
30.10.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 13.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” przelewem na rachunek 
bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 inG Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. 
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela wydział Gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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oGŁoSzEniA

Mecz na stulecie
PiŁkA nożnA

Z okazji setnych urodzin rudzkiej Slavii odbył się jej pasjonujący mecz 
z Górnikiem Zabrze. W niedzielę (29.09) drużyny zmierzyły się podczas meczu 
towarzyskiego, a kibice mieli okazję przyglądać się temu spotkaniu z trybun 
rudzkiego stadionu.

Wybór przeciwnika nie był przypadkowy. Obydwie drużyny łączy bowiem 
postać Ernesta Pohla, który był wychowankiem Slavii, a z Górnikiem Zabrze aż 
osiem razy zdobył mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. W niedzielne przed-
południe piłkarzom i kibicom dopisało wiele czynników – frekwencja, pogoda 
i wola walki. Stadion Slavii pękał w szwach, a piłkarze wkroczyli na murawę 
trzymając w rękach flagi – Michał Koj ze „Slavioków” niósł flagę z wizerun-
kiem Ernesta Pohla. Mecz przebiegł w przyjaznej atmosferze, jednak po obu 
stronach było widać wielką chęć na wygraną. Jednakże to Górnik szybko zdobył 
przewagę. Trzy bramki strzelił Ghańczyk Ishmael Baidoo, a dwie dołożył Łu-
kasz Wolsztyński oraz Piotr Krawczyk, a także Dominik Skiba. Ostatecznie pił-
karze Górnika Zabrze zdobyli osiem goli, a stracili jedną bramkę.

SlAViA RudA ŚlĄSkA – GóRnik zABRzE 1:8
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Rugby

Diablice i Gryfy wyszły na boisko
Obydwa seniorskie zespoły K.S. Rugby 

Ruda Śląska, czyli Diablice i Gryfy wróci-
ły do gry w sezonie 2019/2020. Gryfy roz-
poczęły nowy sezon II ligi rugby piętna-
stoosobowego od porażki w Rumi. Spo-
tkanie lepiej rozpoczęli goście, zdobywa-
jąc dwa przyłożenia, wykorzystując złe 
ustawienie rudzian w obronie przy prze-
grupowaniu. Gryfy odpowiedziały przyło-
żeniem Oblizajka po akcji formacji ataku. 
Niestety przed przerwą gospodarze jeszcze 
dwukrotnie zameldowali się na polu punk-
towym rudzian, raczej wykorzystując ich 
błędy niż tworząc okazje.

Obraz gry w drugiej połowie nie uległ 
znaczącej zmianie. Akcje przenosiły się 
spod jednego pola punktowego pod dru-
gie, ale więcej powodów do radości nadal 
mieli gospodarze. Rudzianie zdobyli dwa 
przyłożenia – pierwsze Gładkowskiego po 
przechwycie wypadniętej piłki i podkop-
nięciu jej między słupy, a drugie Niepsuja 
po błędzie łącznika młyna gospodarzy. Za-
biegała dorzucił dwa punkty z podwyższe-
nia, jednak to tyle, jeśli chodzi o pozytywy 
w grze rudzian. Rywale zdobyli w tej czę-
ści gry pięć przyłożeń, wykorzystując stra-
cone przez Gryfy piłki w formacji autowej, 
młyna dyktowanego czy błędy skutkujące 
karnymi, których było zdecydowanie za 

dużo. Kolejny mecz II ligi z Mazovią 
Mińsk także nie okazał się szczęśliwy dla 
rudzian. Musieli oni uznać wyższość prze-
ciwników i ich wygraną.

Arka Rumia – K.S. Rugby Ruda Śląska 
46:17 (20:5)

Punkty dla Gryfów zdobyli: Oblizajek  
5 pkt. (1P), Gładkowski 5 pkt. (1P), Nie-
psuj 5 pkt. (1P), Zabiegała 2 pkt. (1pd).

Skład Gryfów: Krupiński, Fura, Stan-
kiewicz (Kuniczkowski), Muc, Pyrek, 
Drab, Chege (Skowronek), Dróżdż, Nie-
psuj, Zabiegała, Oblizajek, Gładkowski 

Gryfy rozpoczęły kolejny sezon.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Piłka nożna

Urania górą
Urania może cieszyć się z sukcesu. Ko-

chłowicka drużyna pokonała równorzęd-
nego rywala, co potwierdziła pierwsza po-
łowa sobotniego (28.09) spotkania.

Okazji w tej części gry było niewiele, 
choć walki nie brakowało. I tak w 11. mi-
nucie gry Skrzypek wyszedł prawą stroną 
i oddał mocny strzał w polu karnym, ale 
równie dobrze bronił Pardela, jednak wy-
nik dalej wynosił 0:0. Najlepsza okazja po 
stronie Uranii pojawiła się w 26. minucie 
gry. Z prawej strony Nowak zdecydował 
się na strzał, jednak piłka powędrowała 
obok przeciwległego słupka.

Do przerwy pozostał więc bezbramko-
wy remis, choć kibice nie mogli narzekać 
na poziom i zaangażowanie obydwu dru-
żyn. Wszystko zmieniło się w 54. minucie 
gry, gdy to Urania oddała pierwszy celny 
strzał na bramkę rywala w tym meczu – na 
strzał z dalszej odległości zdecydował się 
Zalewski, który widząc wysuniętego bram-
karza, posłał wysoki lob i piłka spokojnie 
wpadła do pustej bramki. Stracona bramka 
zmusiła do nerwowych ruchów w szere-
gach gości.

Trener szybko wymienił czterech kolej-
nych piłkarzy, a niedługo potem zupełnie 
niepotrzebnie drugą żółtą kartkę zarobił 
Stok. Wykorzystała to Urania w 71. minu-
cie gry i do wystawionej piłki doskoczył 

Zalewski, zmieniając wynik meczu na 2:0. 
Cztery minuty później mogło być w zasa-
dzie już po meczu. Do sytuacji sam na sam 
doszedł Piecha. Zawodnik nie potrafił jed-
nak minąć bramkarza gości. W 77. minu-
cie gry kolejną okazję miał Piecha, który 
z dalszej odległości posłał wysoką piłkę, 
ale tym razem zabrakło odrobiny szczęścia 
i jedynie obiła ona słupek bramki gości.

W odwecie goście wjechali dosłownie 
w pole karne Uranii i wślizgiem zdobyli 
kontaktowego gola. Końcówka tego me-
czu toczyła się w nerwowej atmosferze, 
a bliżsi zdobycia bramki byli goście, któ-
rzy w 85. minucie z wysokiej piłki przy-
pieczętowali jeszcze poprzeczkę bramki 
Pardeli. Mimo iż sędzia doliczył aż sześć 
minut, wynik się nie zmienił i z trzech 
punktów cieszyła się Urania, która zrów-
nała się punktami z zespołem Niwki

Niwka Sosonowiec: Zachariasz, Hepo, 
Szabla, Stok (2x), Sierczyński, Olszowski, 
Korepta, Majewski, Skrzypek, Wolny oraz 
Duda. Zagrali także: Matysek, Marędow-
ski, Stachowicz, Wędziński i Kachniarz.

Urania Ruda Śląska: Pardela, P. Grze-
sik, R. Grzesik, Cieślik, Kokoszka, No-
wak, Seroka, Zalewski, Barciaga, Bujny 
(‘8 Piecha) oraz Zięcik. Sędzia główny: 
Tomasz Izydorczyk. Asystenci: Robert 
Metelski i Mateusz Płowiec.

URANIA RUDA ŚLąSKA – AKS NIWKA SOSNOWIEc 2:1

(Pastuszka), Mucha (Noga), Jankowski 
oraz Kołodziej.

Diablice natomiast otwarły sezon I Tur-
niejem Mistrzostw Polski Kobiet w Gietrz-
wałdzie. Dyskontując czwarte miejsce za-
jęte w ubiegłym sezonie w Mistrzostwach 
Polski, rudzianki wystąpiły w grupie eks-
traligi mistrzostw w towarzystwie Biało-
Zielonych Ladies Gdańsk, Black Roses 
Poznań i Juvenii Kraków. Mecze z gdańsz-
czankami i poznaniankami przegrały  
0:56 i 7:37, a z krakowiankami zremiso-
wały 12:12.

ZaPasy

Zapaśnicy na medal

Jakub Duda z ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska pierwszy na Słowacji! Rudzki zawod-
nik wywalczył złoty medal podczas roz-
grywanego w Koszycach II Memoriału 
Marosa Talla w zapasach w stylu wolnym. 
W zawodach uczestniczyło 150 zawodni-
ków z siedmiu krajów. Kuba rywalizował 
w kategorii do 68 kg.

Bardzo dobry występ zaliczyły również 
zawodniczki rudzkiego klubu podczas roz-
grywanych w Brzeźnicy Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski. Na najwyższym 
stopniu podium stanęła Natalia Strzałka, 

rywalizująca w kategorii do 68 kg. Srebrny 
medal zawisł z kolei na szyi Dominiki 
Kulwickiej,  rywalizującej w kategorii wa-
gowej do 57 kg. Medal brązowy wywal-
czyła, rywalizująca w kategorii wagowej 
do 53 kg, Daria Szymeczko. Jedyny za-
wodnik reprezentujący klub w tych zawo-
dach – Bartek Kowalczyk – uplasował się 
na 10. miejscu mocno obsadzonej katego-
rii do 74 kg. Natomiast trenujący w OSSM 
Ruda Śląska Krzysztof Sadowik zdobył 
złoty medal Mistrzostw Polski w kategorii 
do 86 kg.

Zapaśniczki 
i zapaśnicy 
Slavii 
po raz 
kolejny 
pochwalili się
swoim 
talentem.

oGłosZEniE

PrEZydEnt Miasta ruda Śląska 
informuje  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokali 
mieszkalnych usytuowanych w budynkach  mieszkalnych na terenie Miasta 
ruda Śląska: ul. stefana żeromskiego 4/7, ul. Jana Gierałtowskiego 5a/2,
ul. Jana Gierałtowskiego 9/4, stanowiących własność Gminy Miasta ruda 

Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
na rzecz ich najemców.

oGłosZEniE
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu 

najmu lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użyt.

Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł. Wadium

Termin 
oględzin 

lokalu

1.
Ruda Śląska

-Wirek 
ul. Kokota 3/23

51,00 m2

(2 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej 

4,87 
zł/m2 700 zł 14.10.2019 r.

godz. 9.00

2.

Ruda Śląska
-Wirek 

ul. Sienkiewicza 
10/4

14,79 m2

(1 izba)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,13 
zł/m2 700 zł 14.10.2019 r.

godz. 10.00

3.

Ruda Śląska
-Nowy Bytom 

Plac 
Jana Pawła II 3/8

116,15 
m2

(3 p + k + 
łaz. + wc)

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

gazowa, c.o. 
etażowe węglowe 

7,38 
zł/m2 1.200 zł 14.10.2019 r.

godz. 11.00

4.

Ruda Śląska
-Orzegów 

ul. Orzegowska 
32/12

37,00 m2

(1 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,87 
zł/m2 700 zł 14.10.2019 r.

godz. 12.00

5.

Ruda Śląska
-Orzegów 
ul. Kard. 

A. Hlonda 24/1

68,76 m2

(3 p + k + 
łaz. + wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., centralne 

ogrzewanie

6,86 
zł/m2 1.000 zł 14.10.2019 r.

godz. 12.30

6.
Ruda Śląska

-Ruda 
ul. Górnicza 1/7

60,90 m2

(2 p + k)

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

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,87 
zł/m2 700 zł 14.10.2019 r.

godz. 13.30

7.

Ruda Śląska
-Ruda 

ul. Sobieskiego 
9/3

40,92 m2

(1 p + k + 
łaz. + wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., c.o. 

etażowe węglowe

6,57 
zł/m2 700 zł 14.10.2019 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., 
pokój nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 
18 październik 2019 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na 
poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 
03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 21 października 2019 r. (data wpływu wa-
dium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać 
w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 
242-01-33, 32 242-01-75, wew. 746 lub 745.

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

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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza:

I. przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda 
Śląska,

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposaż.
w instalację

Stawka 
wywoł.
(nett o
/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu 

1. Ruda Śląska-Ruda, ul. Gierałtowskiego 16A/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym, WMN 

69,15
 + piwnica 

5,35 

elektryczna, 
wod.-kan. 10,00 1.000,00 16.10.2019 r.

godz. 9.30

2. Ruda Śląska-Wirek, ul. Sienkiewicza 1A/3 
lokal na parterze w budynku usługowym 

29,73 

+ pow. wspólnego 
użytku 

8,58

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 9,00 1.000,00 16.10.2019 r.

godz. 10.00 

3. Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

21,42 

+ pow. wspólnego 
użytku 

6,78

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00 16.10.2019 r.

godz. 10.30

4. Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 247/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

45,75
 + piwnica 

3,20 

elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 16.10.2019 r.

godz. 11.00

5. Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota 137/1 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 24,00 elektryczna, 

wod.-kan. 10,00 500,00 16.10.2019 r.
godz. 12.30

6. Ruda Śląska-Halemba, ul. Grodzka 5/010 
lokal na poziomie piwnicy w budynku mieszkalnym WMN 68,70 elektryczna, 

wod.-kan. 9,00 1.000,00 16.10.2019 r.
godz. 13.30

7. Ruda Śląska-Orzegów, ul. Bytomska 33/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 22,46 elektryczna, 

wod.-kan. 6,00 500,00 16.10.2019r.
godz. 14.15

8. Ruda Śląska-Orzegów, ul. K.A.Hlonda 24/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 32,11 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 8,00 1.000,00 16.10.2019 r.
godz. 14.30

9. Ruda Śląska-Wirek, ul. Szyb Andrzeja I /64 
garaż blaszany 16,50 brak 3,00 500,00 16.10.2019 r.

godz. 15.00

przetarg ograniczonyII.  na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego niżej wymienionym garażem 
blaszanym o pow. 18 m2 (*) położonym na działce stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze 
geodezyjnym 3.1-2523/44, w rejonie ulicy Lwa Tołstoja, w dzielnicy Nowy Bytom,

Lp. Garaże Stawka wywoławcza 
(nett o/zł/m2) Wadium (zł) Termin oględzin garażu

1 Nowy Bytom – ul. L. Tołstoja, garaż blaszany nr I/48 3,00 500,00 17.10.2019 r., godz. 10.00

UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się 

powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej w metrach, wg stawki jak za grunt pod gara-
żem co w tym przypadku wynosi 3 m2.

 ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój 
nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargów (poz. I i II) zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale 
użytkowe/garaże przelewem na konto bankowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 
w terminie do dnia 18 października 2019 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora 
(ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym 
przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 
23.10.2019 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego/garażu ) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 18 października 2019 r. do godz. 
14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksplo-
atacji oraz złożenie stosownych oświadczeń. Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać 
lokal użytkowy / garaż z przetargu bez podania przyczyny.

Osoby biorące udział w przetargu (poz. II) 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 względem Miasta Ruda Ślą-• 
ska,
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 18.10.2019 r.
udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,• 
złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie korzystają 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.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowe-
go/garażu na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu 
użytkowego/garażu oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

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

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-
06-88 w. 745, Monika Sierant – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 744.
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