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Od września zmiany w szkołach
OŚWIATA
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Wraz�z�rozpoczęciem�nowego�roku�szkolnego�w�rudzkich�placówkach�oświatowych�szykuje�się�sporo�organiza-
cyjnych�i�formalnych�zmian.�W�trzech�szkołach�podstawowych�utworzone�zostaną�oddziały�przedszkolne.�Na-
tomiast�aż�w�jedenastu�podstawówkach�dojdzie�do�połączenia�klas,�z�zastrzeżeniem,�że�w�przypadku�wysokiej�
liczby�uczniów,�nauka�części�przedmiotów�będzie�prowadzona�z�podziałem�na�grupy.

Od września część klas w szkołach podstawowych zostanie połączona.
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Powstanie nowych oddziałów przed-
szkolnych to efekt kwietniowych uchwał 
Rady Miasta. Jednak jest to zmiana czysto 
formalna – nie odczują ją obecni lub przy-
szli przedszkolacy oraz ich rodzice. Do-
tychczas Miejskie Przedszkole nr 39, 
MP nr 40 oraz MP nr 44 prowadziły od-
działy przedszkolne w swoich głównych 
siedzibach i w tzw. drugich lokalizacjach, 
które odpowiednio mieściły się w budyn-
kach Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 24. Od 1 września trzy wspomniane 
przedszkola przestaną posiadać drugie lo-
kalizacje, a wymienione szkoły staną się 
szkołami podstawowymi z oddziałami 
przedszkolnymi. –  Działania  te  pozwolą 
na sprawniejsze i skuteczniejsze zarządza-
nie  zarówno  przedszkolem,  jak  i  szkołą, 
zniosą  też  konieczność  rozliczeń  finanso-
wych  pomiędzy  jednostkami  w  zakresie 
kosztów  utrzymania  obiektu  oraz  ułatwią 
sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego 
przez  dyrektorów – wyjaśnia Anna Krzy-
steczko, zastępca prezydent miasta, odpo-
wiedzialna m.in. za sprawy oświaty.

Na odpowiednie dostosowanie budyn-
ków SP nr 3, SP nr 6, SP nr 24 do prowa-
dzenia oddziałów przedszkolnych m.in. je-

żeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, 
z budżetu miasta przeznaczono 
ok. 349 tys. zł w przypadku SP nr 3, 
ok. 314 tys. zł dla SP nr 6 oraz  
ok. 198 tys. zł dla SP nr 24.

O wiele większe zmiany w nowym ro-
ku szkolnym będą czekały uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 2, 
SP nr 3, SP nr 13, SP nr 14, 
SP nr 16, SP nr 18, SP nr 24, 
SP nr 27, SP nr 28 oraz 
SP nr 40, w których to zapla-
nowano połączenie części 
klas. – Planowane połączenie 
oddziałów w połowie przypad-
ków  nastąpi  w  związku  z  za-
kończeniem  przez  uczniów 
edukacji  wczesnoszkolnej 
i  rozpoczęciem  nowego  
–  II  etapu  edukacyjnego  (na-
uki w IV klasie – przyp.  red.) 
– mówi wiceprezydent Anna 
Krzysteczko. – W pozostałych 
przypadkach  impulsem  do 
zmian  jest  bardzo  mała  liczebność  klas 
– w niektórych przypadkach klasy liczyły 
tylko po 14 uczniów. Zmiany te mogą po-
móc  także  uniknąć  dwuzmianowości 
w szkołach – dodaje.

REKLAMA

REMONTY SZKÓŁ
Z�reguły�w�okresie�wakacyjnym�
w�placówkach�oświatowych�

przeprowadzane�są�remonty.�Jednak�
na�ten�rok�w�budżecie�miasta�nie�było�
planowanych�większych�inwestycji�
w�tym�zakresie.�Dyrektorzy�realizują�

jedynie�drobne�naprawy.�Nie�ma�także�
konieczności�termomodernizacji�szkół,�
bo�wszystkie�budynki�oświatowe,�które�
w�ramach�istniejących�programów�
ochrony�środowiska�można�było�

termomodernizować,�zostały�w�ten�
sposób�wyremontowane.

W prawie oświatowym nie ma określo-
nej maksymalnej liczby uczniów w kla-
sach IV-VIII, jedynie w przypadku klas 
I-III wyznaczono, że może to być 25 osób 
z możliwością powiększenia o dwie. Dla-
tego też, jeżeli w nowo powstałych klasach 
będzie więcej niż 24-26 uczniów, lekcje 
języka obcego, informatyki, czy zajęcia 

wychowania fizycznego mają być organi-
zowane w mniejszych grupach. Zmiany te 
budzą obawy u niektórych rodziców. – Nie 
dosyć tego, że dzieci przesiedziały bez ró-
wieśników wiele miesięcy podczas zdalne-

go nauczania, to wrócą do zupełnie innego 
środowiska. Jak mają się w tym odnaleźć? 
– zastanawia się rodzic, który po otrzyma-
niu informacji w sprawie połączenia klas 
czwartych w SP nr 27 zadzwonił do naszej 
redakcji. – W  sytuacjach,  na  które  wiele 
osób  zwraca dziś uwagę, np. występowa-
nia  agresji  czy  zaburzeń  emocjonalnych, 
które mogą narodzić się po okresie długie-
go  nauczania  na  odległość,  uczniom  po-
mocy będą udzielać zatrudnieni w szkołach 
specjaliści:  pedagodzy,  psycholodzy  oraz 
terapeuci  pedagogiczni.  Dyrektorzy  szkół 
zaplanowali  także  szereg  zajęć  z  zakresu 
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej 
– zapowiada wiceprezydent Krzysteczko. 
– W związku z rozluźnieniem więzi pomię-
dzy uczniami w okresie  tzw. zdalnego na-

uczania  w  nowym  roku  szkolnym  
potrzebny będzie okres adaptacyjny pole-
gający  na  sukcesywnym,  stopniowym  po-
wrocie do normalnych wymagań i rygorów 
szkolnych.  W  tym  okresie  w  szkołach  na 
pewno zostaną także podjęte działania in-
tegrujące uczniów oraz szereg działań wy-
chowawczych, imprez czy wyjść, które ze-
spolą ze sobą uczniów w nowych oddzia-
łach, gdyż jak wiadomo, uczniowie w tym 
wieku  bardzo  szybko  nawiązują  kontakty 
rówieśnicze – dodaje.

Czy łączenie klas doprowadzi do zwol-
nień w szkołach podstawowych? Wicepre-
zydent Anna Krzysteczko zapowiada, że 
nie będzie redukcji etatów ani wśród na-
uczycieli, ani wśród pracowników admini-
stracji i obsługi. Joanna Oreł
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Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” ruszy w Rudzie 
Śląskiej już 2 sierpnia. To efekt porozumienia, które władze miasta podpisały z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt zlokalizowany będzie w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nowym Bytomiu przy ul. Markowej 20 w pokoju nr 4. Placówka będzie czynna cztery razy 
w tygodniu: w poniedziałki i czwartki od godz. 12 do 17 oraz we wtorki i środy od godz. 8 do 12.

EKOLOGIA

Punkt „Czystego Powietrza”  
czynny od 2 sierpnia

– Dzięki umowie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w punkcie będzie można 
załatwić wszystkie formalności w Rudzie 
Śląskiej, bez konieczności jeżdżenia do 
siedziby w Katowicach. To z pewnością 
będzie sporym udogodnieniem dla miesz-
kańców naszego miasta – podkreśla Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

– Województwo śląskie od samego po-
czątku jest liderem tego programu, w któ-
rym złożono już przeszło 42 tysiące 
wniosków. W tej chwili przyjmujemy ich 
tygodniowo około tysiąca. A co ciekawe, 
wśród 20 najbardziej aktywnych gmin 
na terenie całego kraju 16 to gminy z te-
renu województwa śląskiego. Dlatego 
jestem przekonany, że dzięki temu poro-
zumieniu także Ruda Śląska dołączy do 
liderów programu – komentował  po 
podpisaniu  umowy  Tomasz  Bednarek, 
prezes  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.
Rudzki punkt będzie odpowiedzialny 

za udzielanie informacji osobom zainte-
resowanym  złożeniem wniosku  o  dofi-
nansowanie, a także za organizację spo-
tkań informacyjnych, a co najważniejsze 
za wsparcie w przygotowaniu wniosków 
o  dotację  oraz  pomoc  przy  rozliczaniu 
przyznanego  dofinansowania.  –  Za re-
alizację programu „Czyste Powietrze” 
odpowiadać będzie czterech przeszkolo-
nych pracowników oraz dwie osoby nad-
zorujące zadanie. Natomiast rudzianie 
będą mogli zgłaszać się do punktu cztery 
dni w tygodniu. Mamy nadzieję, że za-
proponowane przez nas godziny otwar-
cia będą satysfakcjonowały mieszkań-
ców – podkreśla Krystian Morys, dyrek-
tor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Spo-
łecznej w Rudzie Śląskiej.

„Czyste Powietrze”  to kompleksowy 
program, którego celem jest zmniejsze-
nie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń  wprowadzanych  do  at-
mosfery  przez  domy  jednorodzinne. 
Skupia się on na wymianie starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji  budynków  jednorodzin-
nych, aby efektywnie zarządzać energią. 
Program skierowany jest do właścicieli 
lub  współwłaścicieli  jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych  lub wydzielo-
nych w budynkach jednorodzinnych lo-
kali mieszkalnych z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą. W budynku mogą znajdo-
wać się maksymalnie dwa lokale miesz-
kalne.  Co  ważne,  wniosek  w  ramach 
programu może zostać złożony wyłącz-
nie  przez  właściciela  lub  współwłaści-
ciela  budynku/lokalu  mieszkalnego 
z  uregulowanym  stosunkiem  prawnym 
do budynku/lokalu mieszkalnego.
W ramach programu „Czyste Powie-

trze” możliwe są dwa rodzaje dofinanso-
wania: podstawowy, gdzie dochód rocz-
ny wnioskodawcy nie może przekroczyć 
100 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko 
dochód  beneficjenta,  a  nie  dochód 
w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego),  wtedy  jest  możliwe  uzy-
skanie  30  tys.  zł  dotacji  oraz  podwyż-
szony, w ramach którego dochody mie-
sięczne  netto  gospodarstwa  domowego 
wieloosobowego nie mogą przekroczyć 
1564 zł na osobę, natomiast w przypad-
ku  gospodarstwa  jednoosobowego 
2189  zł  na  osobę.  Tutaj  dotacja  może 
wynosić do 37  tys. zł. Aby ubiegać się 
o dofinansowanie na poziomie podwyż-
szonym, należy zwrócić się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Ru-
dzie Śląskiej o wydanie stosownego za-
świadczenia o dochodach.

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, położonej w rudzie Śląskiej przy ul. Gołębi 1, oznaczonej geodezyjnie numerem  

8.2-1795 o powierzchni 0,0317 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

PrEzydENT MIASTA  
rudA ŚLąSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6  

(II piętro, naprzeciw pokoju 215): 
– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące pomieszczenie 

gospodarcze w rejonie ulicy Katowickiej.

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. Fryderyka Joliot-Curie 2/14,

ul. Osiedlowa 11A/14,
stanowiących własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

KOMuNIKAT 
PrEzydENT MIASTA  

– SzEFA OBrONy CyWILNEJ 
MIASTA rudA ŚLąSKA

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00 zostanie 
przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych 
wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, 
umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu syreny alarmowe w rudzie Śląskiej emitować 
będą – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie 
alarmu.

Dofinansowanie w ramach programu 
„Czyste  Powietrze”  można  otrzymać 
również  na  inwestycje  już  rozpoczęte 
albo zakończone, pod warunkiem że nie 
zaczęły się one wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku. Realizacja 
przedsięwzięcia możliwa jest do 30 mie-
sięcy od złożenia wniosku. W szczegól-
nych przypadkach może zostać przedłu-
żony maksymalny okres realizacji o czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Należy jednak pamiętać, że jeśli pla-

nujemy zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu „Czyste Powietrze”, 
można to zrobić tylko do końca bieżące-
go  roku  (konieczne  jest  wystawienie 
faktury  lub  równoważnego  dokumentu 
księgowego  z  datą  do  31  grudnia 
2021 r.). Co ważne, od 1 stycznia 2022 r. 
nie będzie już można składać wniosków 
o dotacje na kotły węglowe. Wyklucze-
niem z ubiegania się o dotację jest dzia-
łalność gospodarcza prowadzona na po-
wierzchni  całkowitej  przekraczającej 
30 proc. budynku/lokalu mieszkalnego. 
Warto  zaznaczyć,  że według  programu 
do działalności gospodarczej zalicza się 
najem budynku.
Program „Czyste Powietrze” obowią-

zuje od 2018 roku. Realizacja programu 
ma potrwać 12 lat, ale tylko przez 10 lat 
będzie  można  składać  wnioski  o  dofi-
nansowanie. Całkowity budżet przedsię-
wzięcia to 103 mld zł.  AL

OGŁOSzENIA
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Śląsk utraci miliardy z FST?
Waży się sprawa przyznania pieniędzy z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla miast podregionu katowickiego, w tym dla Rudy Śląskiej. Środ-
ki z FST mają być według założeń Komisji Europejskiej przeznaczone na łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji 
energetycznej, która niesie ze sobą odchodzenie od wydobycia węgla. Tymczasem problemem jest wydana jeszcze w ubiegłym roku koncesja na budowę 
nowej, prywatnej kopalni w Mysłowicach. Do ,,podziału” na Śląsku z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma być ok. 10 mld zł. W sierpniu odbędzie się 
kolejna tura rozmów pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Komisją Europejską w sprawie przekazania tych pieniędzy.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 25.06.2021 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Paw-
ła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego poprzez pełno-
mocnika Pana Radosława Mencfela, P.U.H. Drog – Men” z siedzibą przy ul. Szyb Walenty 32 
w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ROZBUDOWA ULICY WOLNOŚCI  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ” – odcinek I i odcinek II, obejmująca m.in.: budowę i rozbudowę skrzyżo-
wań, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę zjazdów, 
rozbiórkę torowiska oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomościach 
o oznaczeniu geodezyjnym:

odcinek I (ul. Zabrzańska – ul. Magazynowa) – 830/79, 837/49, 368/16, 876/16, 836/49, 
829/79, 875/16, 366/16, 362/14, 377/14, 374/79, 1000/49, 371/49, 364/14, 376/14, 76, 1267/209, 
1270/208, 384/209, 1272/229, 131/29, 1100/29, 232/29, 575/29, 579/29, 1190/29, 1269/208, 
1477/209, 1476/209, 1266/208, 1265/208, 1189/29, 1188/29, 1469/209, 1187/29, 1186/29, 
1185/29, 1191/207, 1192/207, 1183/29, 1191/29, 1182/29, 1192/28, 1189/207, 1633/207, 
1631/206, 1071/206, 1273/229, 554/28, 1073/206, 548/28, 1115/28, 855/28, 607/28, 487/28, 
1074/185, 

odcinek II (ul. Magazynowa – ul. Piastowska) – 1273/229, 1221/181, 1234/181, 1127/11, 
290/109, 291/5, 1222/181, 1216/181, 823/165, 1560/165, 219/1, 220/1, 214/1, 1550/165, 
1078/165, 1559/165, 1109/1, 213/1, 1108/1, 1104/1, 1112/1, 203/108, 1111/1, 1360/1, 1366/6, 
757/228, 1601/76, 786/75, 787/75, 788/75, 789/75, 2099/1, 2406/5, 790/75, 791/75, 867/75, 
2405/5, 2238/5, 2236/2, 2237/2, 1411/376, 792/75, 2234/3, 2235/3, 708/14, 2516/376, 794/75, 
795/75, 224, 1413/15, 1868/15, 1908/376, 1286, 862/16, 1339/16, 1338/16, 1914/16, 1560/16, 
2482/16, 1402/16, 851/16, 797/16, 1415/16, 2483/16, 1370/16, 2100/377, 1770/35, 2064/16, 
519/16, 565/218, 489/2, 2047/2, 2045/2, 904/2, 1906/35, 1771/35, 2013/35, 2011/35, 2012/35, 
1324/3, 1318/3, 1923/216, 424/1, 438/216, 437/216, 1320/3, 1902/35, 1903/35, 2473/44, 
1904/35, 408/219, ul. Starowiejska – 862/16, 408/219, 647/19, 427/20, 428/20, 390/26, 736/27, 
1568/27, 637/71, 225, 743/33, 1708/33, 69, 1575/34, 1576/34, 962/67, 1699/35, 1700/35, 
1261/38, 547/39, 664/42, 330/43, 635/63, 634/62, 554/44, 633/62, 666/48, 632/61, 1939/49, 

W listopadzie ubiegłego roku mini-
ster klimatu i środowiska wydał kon-
cesję na wydobywanie węgla kamien-
nego ze złoża Brzezinka 3 w Mysło-
wicach, o co wnioskował prywatny 
inwestor. Tymczasem według zawar-
tej pomiędzy rządem a stroną związ-
kową i górnikami umową społeczną 
określono, że kopalnie węgla kamien-
nego będą funkcjonować do 2049 ro-
ku. W złagodzeniu skutków transfor-
macji energetycznej ma pomóc unijny 
Fundusz Sprawiedliwej Transforma-
cji, z którego środki mają trafić m.in. 
do województwa śląskiego. I tu wra-
ca sprawa planów uruchomienia ko-
palni w Mysłowicach. Od kilku tygo-
dni z Brukseli płyną sygnały, że ta 
inwestycja może zablokować przeka-
zanie środków z FST dla podregionu 
katowickiego. Sprawa została poru-
szona podczas posiedzenia sejmowej 
Podkomisji ds. Sprawiedliwej Trans-
formacji (20.07). – Nasz problem jest 

szczególny, ponieważ koncesja dla 
kopalni Brzezinka została wydana 
wiele miesięcy temu i jest prawomoc-
na. Podregion katowicki to cztery ko-
palnie, sześć ruchów górniczych, po-
nad 14 tys. 300 osób pracujących 
bezpośrednio w górnictwie. Mamy 
największe problemy z funkcjonowa-
niem górnictwa, a okazuje się, że zo-
staniemy pozbawieni środków w ra-
mach sprawiedliwej transformacji 
– mówił podczas posiedzenia podko-
misji Krzysztof Mejer, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej. – Sytuacja jest kurio-
zalna, bo okazuje się, że będziemy 
ponosić odpowiedzialność za decyzję, 
na którą nie mieliśmy absolutnie żad-
nego wpływu. (...) Mamy być pozba-
wieni ogromnych środków, które mia-
ły nam pomóc w przejściu przez trud-
ny okres transformacji, która nas 
niewątpliwie czeka – dodał.

W ramach Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji dla Śląska prze-

znaczonych jest ok. 2,6 mld euro, 
czyli ok. 10 mld zł. Ruda Śląska ,,li-
czy” na ok. 400 mln zł z tej puli. 
– Możemy jedynie apelować o przy-
znanie tych środków i to czynimy, bo 
niestety nie mamy wpływu na dalsze 
decyzje – podkreśla wiceprezydent 
Mejer.

Górnośląsko-Zagłębiowska Me-
tropolia wystosowała apel do komi-
sarz ds. spójności i reform w Komisji 
Europejskiej w sprawie podjęcia pil-
nych rozmów dotyczących korzysta-
nia z Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. Specjalny apel przygoto-
wał też Zarząd Województwa Ślą-
skiego wraz z prezydentami Chorzo-
wa, Katowic, Mysłowic, Siemiano-
wic Śląskich, Świętochłowic i Rudy 
Śląskiej. Miasta podregionu kato-
wickiego wystąpiły również z pi-
smem do ministra finansów, fundu-
szy i polityki regionalnej. Ponadto 
w sprawę włączyli się parlamenta-

rzyści z Rudy Śląskiej. – Jestem po 
rozmowach z przewodniczącą Komi-
sji Gospodarki Narodowej i Innowa-
cyjności oraz z ministrem Arturem 
Soboniem (wiceminister aktywów 
państwowych – przyp. red.). Na dzi-
siaj nic nie jest przesądzone. Konce-
sja na uruchomienie kopalni w My-
słowicach została wydana, bo 
wszystkie wymogi formalno-prawne 
były spełnione. Natomiast jeżeli cho-
dzi o eksploatację, to do niej jest da-
leka droga. Nie wyobrażam sobie, że 
moglibyśmy stracić pieniądze z tego 
tytułu. Nawet prezydent Mysłowic 
zmienił swoje wcześniejsze stanowi-
sko co do wydobycia i jest temu prze-
ciwny. W połowie sierpnia Minister-
stwo Klimatu i Środowiska wróci do 
rozmów z Komisją Europejską i pod 
koniec tego miesiąca lub na początku 
września powinna zapaść ostateczna 
decyzja – mówi Dorota Tobiszow-
ska, senator RP pochodząca z Rudy 

Śląskiej. – Natomiast w wersji całko-
wicie negatywnej zabiegam i będę 
zabiegała o to, żeby nasz okręg nie 
został bez pieniędzy, które zostałyby 
utracone – zapowiada.

Poseł Marek Wesoły także zwraca 
uwagę na to, że ostateczna decyzja 
jeszcze nie zapadła. – Uważam, że 
rząd polski nie pozwoli absolutnie na 
takie załatwienie sprawy. Unia Euro-
pejska musi zweryfikować swoje sta-
nowisko i wziąć pod uwagę, że nie 
jest to kwestia polityczna czy bizne-
sowa – w grę kilka milionów osób 
mieszkających na Śląsku, którzy zo-
staliby poszkodowani. Nie ma na to 
zgody ze strony parlamentarzystów, 
naszych eurodeputowanych i samo-
rządów, które byłyby poszkodowane. 
Gdybyśmy utracili te środki, wówczas 
Fundusz Sprawiedliwej Transforma-
cji musiałby się nazywać niesprawie-
dliwym – podsumowuje poseł Weso-
ły. Joanna Oreł

OBWIESZCZENIE PREZyDENT MIASTA RUDA ŚląSKA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

668/49, 477/50, 1937/50, 1938/50, 1778/52, 54, 770/59, 1794/57, 1793/57, 768/58, 1497/116, 
818/117 (numery działek przed podziałem, pogrubiono numery działek podlegających podziało-
wi);

w tym:
nieruchomości, które w całości planowane są do przejęcia na rzecz Miasta Ruda Śląska 

– 2077/165, 2078/165, 1482/1, 1480/1, 1484/1, 1486/1, 2073/76, 2071/75, 2069/75, 2568/5, 
2067/75, 2566/5, 2075/224, 2558/16, 2562/35, 2563/35, 2560/35, 1320/3, 830/79, 837/49, 
368/16, 377/14, 374/79, 371/49, 376/14, 1267/209, 1270/208, 384/209, 1272/229, 131/29, 
1100/29, 579/29, 1269/208, 1265/208, 1469/209, 1192/207, 1191/29, 1273/229, 487/28, 
1221/181, 1234/181, 291/5, 1109/1, 2099/1, 2238/5, 2237/2, 1411/376, 792/75, 2234/3, 794/75, 
1413/15, 797/16, 1415/16, 1771/35, 2012/35, 1904/35,

nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
w związku z obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudo-

wy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy zjazdów - 876/16, 875/16, 366/16, 1000/49, 
364/14, 232/29, 575/29, 1190/29, 1477/209, 1476/209, 1266/208, 1189/29, 1188/29, 1187/29, 
1186/29, 1185/29, 1191/207, 1183/29, 1182/29, 1192/28, 1189/207, 1633/207, 1631/206, 
1071/206, 1273/229, 554/28, 1073/206, 548/28, 1115/28, 855/28, 607/28, 1074/185, 1127/11, 
290/109, 1222/181, 1216/181, 823/165, 214/1, 1550/165, 1078/165, 1559/165, 213/1, 1108/1, 
1104/1, 203/108, 1111/1, 1360/1, 1366/6, 757/228, 1601/76, 786/75, 787/75, 788/75, 789/75, 
2406/5, 790/75, 791/75, 867/75, 2405/5, 2236/2, 2235/3, 708/14, 2516/376, 795/75, 1868/15, 
1908/376, 1286, 862/16, 1339/16, 1338/16, 1914/16, 1560/16, 2482/16, 1402/16, 851/16, 
2483/16, 1370/16, 2100/377, 1770/35, 2064/16, 519/16, 565/218, 489/2, 2047/2, 2045/2, 904/2, 
1906/35, 2013/35, 2011/35, 1324/3, 1318/3, 1902/35, 1903/35, 2473/44, 1904/35, 408/219, 
647/19, 427/20, 428/20, 390/26, 736/27, 1568/27, 637/71, 225, 743/33, 1708/33, 69, 1575/34, 
1576/34, 962/67, 1699/35, 1700/35, 1261/38, 547/39, 664/42, 330/43, 635/63, 634/62, 554/44, 
633/62, 666/48, 632/61, 1939/49, 668/49, 477/50, 1937/50, 1938/50, 1778/52, 54, 770/59, 
1794/57, 1793/57, 768/58, 1497/116, 818/117.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się 

z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, 
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących 
im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda 
Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.  

OGŁOSZENIE
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INFRASTRUKTURA

Orzegowska fontanna 
także nie działa

Obecna droga gruntowa, która łączy ul. Kingi i na Piaski, 
zostanie utwardzona, powstanie też chodnik i nowe oświetlenie.
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Po tym, jak niedawno poruszyliśmy sprawę niedziałającej fontanny na Placu 
Jana Pawła II w Nowym Bytomiu, także mieszkańcy Orzegowa zgłosili, że fon-
tanna na rynku w ich dzielnicy jest nieczynna. W poniedziałek odbyło się spo-
tkanie w sprawie naprawy usterki.

czona. – Przyczyną wyłączenia fontanny 
były pęknięcia podpór pod płytami gra-
nitowymi, po ich naprawieniu fontanna 
może wrócić do eksploatacji – wyjaśnia 
Krzysztof Mikołajczak z Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszka-
niowej TBS Sp. z o.o., które zarządza 
rynkiem w Orzegowie.

Czy i kiedy to nastąpi? W tym celu 
w poniedziałek (26.07) odbyło się spo-
tkanie urzędników z Wydziały Inwesty-
cji, pracowników działu technicznego 
MPGM TBS oraz gwaranta (obiekt nadal 
jest objęty gwarancją). Nie przyniosło 
ono jednak odpowiedzi na pytanie o to, 
kto zajmie się naprawą usterki – trwają 
ustalenia w tej sprawie. Joanna Oreł

INWESTYCJE DROGOWE

Nowa droga w Bielszowicach
Do końca listopada w Bielszowicach wybudowana zostanie nowa droga w ciągu ul. ks. Jana Hrubego. Na ponad 0,5 km 
odcinku łączącym ul. Na Piaski z ul. Kingi, który aktualnie jest drogą gruntową, powstanie nowa jezdnia z kostki beto-
nowej wraz z chodnikiem. Ponadto wybudowane zostanie oświetlenie, a także wykonane zostaną zjazdy do posesji 
oraz odwodnienie dla całej drogi. Koszt inwestycji wyniesie blisko 1,4 mln zł.

– Systematycznie likwidujemy drogi 
gruntowe w naszym mieście. Wiele się już 
udało w tym zakresie zrobić, ale jeszcze 
sporo przed nami. Pomimo tego, że odcin-
ki takich dróg mają zazwyczaj kilkaset 
metrów, to ich przebudowa jest kosztowa-
na, bowiem zakres takich inwestycji obej-
muje także przebudowę lub budowę nowej 
kanalizacji, a także oświetlenia – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przebudowa ul. ks. J. Hrubego to jedna 
z ważniejszych drogowych inwestycji 
w tej części miasta. – W ostatnich kilku 
latach powstało tu wiele nowych domów 
jednorodzinnych, stąd potrzeba wybudo-
wania w tym miejscu drogi, dzięki której 
będzie można komfortowo dojechać do 
budynków mieszkalnych – mówi wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. Pierwsze przy-
gotowania do budowy nowej drogi miały 
miejsce w 2016 r. Wtedy to w tym miej-
scu wykonana została kanalizacja desz-
czowa oraz zbiornik retencyjny, do której 
podłączona zostanie nowa droga.

W ramach wartej blisko 1,4 mln zł in-
westycji wybudowana zostanie jezdnia 
o szerokości 6 m z kostki betonowej. 
Wzdłuż jezdni powstanie chodnik o sze-
rokości 2 m, a także zjazdy do posesji. 
Dodatkowo zainstalowanych zostanie 18 
słupów oświetleniowych z oprawami 
LED, które zapewnią dobrą widoczność 
także po zmroku.

Całość inwestycji powinna zakończyć 
się do końca listopada br. Natomiast nie-

dawno nastąpiło przekazanie terenu bu-
dowy wykonawcy zadania. 

Aktualnie w Rudzie Śląskiej, także 
w dzielnicy Bielszowice, trwają prace 
przy przebudowie 230 m odcinka drogi 
gruntowej ul. Piernikarczyka. Mają się 
one zakończyć do końca tego roku. 
W ramach zadania powstanie nowa na-
wierzchnia jezdni o szerokości 4,5 m. 
Wzdłuż ulicy Piernikarczyka zainstalo-
wanych zostanie siedem nowych słu-
pów z oświetleniem LED-owym. Wy-
budowana zostanie też kanalizacja 
deszczowa i sanitarna, a także zbiornik 
retencyjny.

W tym roku władze miasta chcą roz-
począć inną, długo oczekiwaną, inwe-
stycję z zakresu przebudowy dróg grun-
towych, czyli przebudowę ul. Podla-

skiej. Aktualnie trwają prace przygoto-
wawcze nad ogłoszeniem postępowania 
na wybór wykonawcy dla tego zadania.

Ogółem tegoroczne miejskie inwesty-
cje drogowe pochłoną 58 mln zł. To po-
nad 40 proc. wszystkich środków zapla-
nowanych na inwestycje w budżecie 
miasta. Z puli tej 17 mln zł przeznaczo-
nych ma zostać na budowę kolejnego 
odcinka trasy N-S od ul. Kokota do 
ul. Bielszowickiej. 12 mln zł zarezerwo-
wano na rozpoczęcie przebudowy 
ul. Wolności w dzielnicy Ruda. 10 mln zł 
zabezpieczono na przebudowę kanaliza-
cji deszczowej w ul. Solidarności i Za-
menhofa, natomiast na rozpoczęcie 
w tym roku prac związanych z przebu-
dową ul. Janasa w Rudzie zaplanowano 
5,5 mln zł. TK

OGŁOSZENIA

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół • 
ponadgimnazjalnych i studentów

Fontanna w Orzegowie powstała trzy 
lata temu przy okazji rewitalizacji cen-
tralnej części tej dzielnicy (przestrzeń 
pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej 
Jadwigi i Huloka). Oko mieszkańców 
cieszyła tylko przez dwa sezony. W ubie-
głym roku miasto nie zdecydowało się 
na uruchomienie fontanny z powodu 
pandemii koronawirusa. I nie chodziło 
wcale o oszczędności, bo roczny kosz-
tów utrzymania całego rynku w Orzego-
wie (łącznie z fontanną) w 2019 roku 
wyniósł prawie 42 tys. zł, a w 2020 roku 
– ok. 48 tys. zł, a więc kwoty te były po-
dobne. 

W tym sezonie fontanna działała przez 
krótki czas, po czym znów została wyłą-

Fontanna znajduje się na placu przy kościele w Orzegowie.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

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

Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych zlokalizowanych 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi przewidzianych do oddania w najem na okres 3 lat 

z przeznaczeniem pod istniejące garaże: murowany nr 85 oraz wolnostojący nr 82 
wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogę.
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WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKA

Baran – Zbliża się okres sprzy-
jający uczuciom. Spotkasz ko-
goś, kto zupełnie zawładnie 
Twoim sercem. Będziesz 
szczęśliwy.
Byk – Nie daj się skusić moż-
liwością łatwego zarobku. Le-
piej nie wchodzić w podejrza-
ne interesy, bo możesz stracić.
Bliźnięta – Kłótnią i krzykiem 
wiele nie zdziałasz. Poza tym 
nie powinnaś przenosić stre-
sów i problemów z pracy do 
domu.
Rak – Spotka Cię dużo życzli-
wości ze strony innych ludzi. 
Znajomy zaproponuje Ci pra-
cę i doradzi w życiu osobi-
stym.
Lew – Obawiasz się ważnej 
rozmowy. Przebiegnie spokoj-
niej niż myślałeś. Bez trudu 
przekonasz wszystkich do 
swoich planów.
Panna – W końcu zdecydo-
wałaś się przejść na dietę, 
a Twoja konsekwencja jest 
godna podziwu. Trzymaj tak 
dalej.
Waga – Przed Tobą kilka pra-
cowitych, ale też ciekawych 
dni. Niewykluczone, że po-
znasz kogoś, kto odmieni 
Twoje życie.
Skorpion – Pamiętaj, że 
wszelkie niepowodzenia tylko 
wzmacniają w Tobie ducha 
walki. Po prostu musisz się 
zmobilizować do działania.
Strzelec – Pod koniec tygo-
dnia spotkasz osoby, których 
nie widziałeś od lat. Przyjrzyj 
się dobrze swojemu życiu.
Koziorożec – Przestań się 
bać, że coś Ci nie wyjdzie. 
Przecież każdy z nas popełnia 
błędy. Nie zamartwiaj się 
wszystkim nadmiernie.
Wodnik – Twój zły nastrój 
bierze się z przemęczenia 
i braku snu. Zadbaj o swoje 
zdrowie i udaj się na urlop.
Ryby – Przestań dusić wszyst-
ko w sobie, lepiej powiedz 
wprost, co Ci leży na sercu. 
Pamiętaj, że Twoje uczucia są 
ważne.

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – orszak, poczet, 
5 – lichy utwór literacki, 8 – skowronek 
borowy, 9 – jezioro w północnej Finlan-
dii, 11 – gruda błota, 12 – tworzywo 
sztuczne, 15 – mit. egip. bóg zmarłych, 
17 – ofi cerski stopień wojskowy, 
20 – szlak, 21 – ptak o barwnym upierze-
niu, 24 – lekki statek żaglowy, 25 – pań-
stwo w Pirenejach, 28 – klown, błazen, 
29 – strofa ośmiowierszowa, 32 – dawn. 
jarty pozostawione na pomoc, 33 – Mar-
cinek, Michałek, 36 – matador, 39 – mit. 
gr. żona Odyseusza, 42 – schyłek baroku, 
43 – obraz w cerkwi, 45 – pierwszy okres 
ery mezozoicznej, 46 – gatunek prozy 
arabskiej, 47 – ozdoba tałesu. 

PIONOWO: 1 – skrzydło wiatraka, 
2 – zdrobniałe imię żeńskie, 3 – potrzeb-
ne podejrzanemu, 4 – bezzałogowy sta-
tek powietrzny, 5 – dawn. porwanie pan-
ny, 6 – jarmułka, 7 – taniec towarzyski, 
10 – zagadka rysunkowa, 13 – jedn. ad-
ministracyjna Iranu, 14 – bagienny las 
nad Amazonką, 16 – ptak wodny, 
17 – urojenie, 18 – posoka, 19 – ind. wóz 
procesyjny, 21 – marionetka, 22 – ozdo-

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

ba architektoniczna, 23 – ptak z rodz. 
łuszczaków, 26 – Francis, korsarz angiel-
ski, 27 – popisy kowbojów, 30 – tuman, 
31 – uwodniony tlenek magnezu, 
34 – plucha, 35 – okres, czas, 37 – lanca, 
dzida, 38 – kwitnie tylko raz, 40 – ocena, 
opinia, 41 – młode lwa, 44 – żądłówka. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na adres re-
dakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) lub 
e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia konkursu. 
Po odbiór kuponu z krzyżówki „WR 20” 
zapraszamy do redakcji po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym (pod 
nr 889-771-365) – pana Michała Zalew-
skiego. Prawidłowe hasło brzmi: „Od 
czekania dusza rdzewieje”. Za popraw-
ną odpowiedź zwycięzca otrzyma rów-
nież książkę z wydawnictwa Prószyński 
i S-ka.

HOROSKOP

| POLECAMY
Ella Carey

Dom nad jeziorem

Po jaką cenną pamiątkę wysyła Annę 
dziadek? I co czeka na nią w dawnym ro-
dowym majątku?

Anna jest zadowolona ze swojego po-
układanego życia w San Francisco, ale jej 
świat staje na głowie, gdy ukochany dzia-
dek Max odsłania przed nią zdumiewający 
sekret: otóż należy ona do arystokracji, 
która straciła wszystko na skutek drugiej 
wojny światowej. Co więcej, Max mu-
siał przed siedemdziesięciu laty zostawić 
w rodowym majątku na terenie dawnych 
Prus pewien cenny drobiazg, a teraz go-
rąco pragnie go odzyskać i o pomoc prosi 
wnuczkę.

Bohaterka jedzie do Niemiec, w głowie 
kłębią się jej same niewiadome. Co za 
pamiątka ma dla ukochanego dziadka tak 
wielką wartość? Dlaczego przez lata nie 
wspomniał o niej ani słowem? Szukając 
wyjaśnień, znajduje sympati ę – do Wila, 
człowieka, który ma w rękach klucz do 
rozwiązania zagadki. Razem odkrywają, 
że rodzinne sekrety są powiązane z opusz-
czonym apartamentem w Paryżu, a cała 
historia ma drugie i trzecie dno.

Laura McHugh

Rezydencja

Czy można uwolnić się od mroku przeszłości?
Arrowood jest najwspanialszą spośród wszyst-

kich rezydencji stojących nad brzegiem Missisipi 
w południowej części stanu Iowa. Kryje jednak 
tajemnicę, której nigdy nie rozwikłano: zaginięcie 
przed dwudziestu laty dwóch bliźniaczek, którymi 
opiekowała się wtedy ich starsza siostra, Arden. 
Arrowoodowie po zaginięciu córek się rozwodzą 
i opuszczają wielki dom, który od pokoleń był 
siedzibą rodu. Życie Arden także się rozpada: nie 
potrafi  skończyć pracy magisterskiej i wplątuje 
się w niefortunny romans, który fatalnie się koń-
czy. Arden wciąż ma nadzieję, że jej siostry nadal 
żyją… Gdy po śmierci ojca otrzymuje w spadku 
Arrowood, wraca do domu dzieciństwa, zdeter-
minowana, by odkryć, co naprawdę przydarzyło 
się jej siostrom tamtego tragicznego lata.

Powrót Arden do Keokuka – oraz okrytego 
obecnie złą sławą domu noszącego jej nazwisko 
– mieszkańcy witają z ciekawością. Serdecznie 
przyjmuje ją dawny sąsiad i jej pierwsza miłość, 
Ben Ferris, którego rodzina – z czego Arden zaczy-
na zdawać sobie sprawę – wie więcej o Arrowo-
odach, niż można by przypuszczać. „Rezydencja” 
to mocna i ekscytująca powieść, w której nic nie 
jest takie, jak się pierwotnie wydawało…

Anna Płowiec

Zwyczajna kobieta

Bohaterka tak normalna, że podążamy za 
nią całym sercem, angażując się w jej świat, 
który przez swą zwyczajność jest nam bliski. 
To opowieść o projekcjach, w jakie ubieramy 
codzienność. O uczuciach, które od zawsze 
towarzyszą związkom. Nie ma tu niespodzie-
wanego spadku po bogatym krewnym, nie 
ma ucieczki na wieś, nie ma tajemniczego 
listu zmieniającego losy świata. Są za to co-
dzienne emocje i rozterki, takie jak zachwia-
nie zaufania do partnera, brak samoakcep-
tacji, podejrzliwość, czasem naiwność. Są 
pragnienia, do których nie chcemy się głośno 
przyznawać.

Danka i Tomek tworzą zgodne małżeństwo. 
Podział zadań jest jasny: on zarabia, ona dba 
o dom i dzieci. Jednak kobiecie to nie wystar-
cza. Ma wrażenie, że mąż odsuwa się od niej, 
a ona chciałaby czegoś więcej od związku i od 
życia. Usiłuje za wszelką cenę udowodnić mu 
swoją atrakcyjność – stara się ponownie go 
uwieść i pokazać, że jest lepsza od jego młod-
szych, atrakcyjnych koleżanek z pracy. Tym-
czasem Tomek, nie znajdując czasu na wspól-
ny urlop, wysyła Dankę na kobiece warsztaty. 
Ten wyjazd zmienia wszystko…

Katarzyna Puzyńska

Martwiec

Niewielki lokalny autobus wyrusza w swo-
ją standardową trasę, ale nie dociera do celu. 
Po kierowcy i pasażerach nie pozostaje żaden 
ślad. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Po 
jakimś czasie jedna z podróżnych wraca. Nic 
nie pamięta i nie umie powiedzieć, co się wy-
darzyło. Kiedy w końcu zaczyna przypominać 
sobie fragmenty zdarzeń, zostaje zamordo-
wana.

Tymczasem w niemal opustoszałej wsi 
pośród lasów trwa poruszenie. Zrozpaczo-
na matka twierdzi, że jej córkę pochowano 
żywcem i próbuje rozkopać grób. Otwarcie 
trumny podsuwa nowe przesłanki do podej-
rzeń, że być może się nie myliła. To nie jedyne 
dziecko, które kobieta straciła. Dokładnie rok 
wcześniej zamordowano jej syna i odcięto mu 
głowę. Teraz policja znajduje czaszkę. Pojawia 
się myśl, że przyczyna śmierci chłopaka jest 
zupełnie inna, niż podejrzewano. Aspirant Da-
niel Podgórski próbuje powiązać obie sprawy. 
Jednocześnie boryka się z pewną bardzo wro-
go nastawioną koleżanką. Czy podinspektor 
Mari Carmen Sikora zdoła mu zaszkodzić? Jaki 
ma z tym związek dziwna lampa z napisem? 
I czy w lesie czai się… ten martwy?
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WYCiĄg�z�OgŁOSzeNiA�O�PRzeTARgU

PRezYdeNT�MiASTA�RUdA�ŚlĄSKA�
ogłasza�drugi�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�dwóch�nieruchomości�
gruntowych�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława�

Nabzdyka�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�
zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�oraz�pod�drogę�dojazdową�

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 16.02.2021 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudo-
wane�nieruchomości�gruntowe�własności�gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�
ulicy�Stanisława Nabzdyka,�stanowiące�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�:

– 5089/318 o�powierzchni�727�m2,�użytek�„Ps-iV”,
– 5092/318 o�powierzchni�540�m2,�użytek�„Ps-iV”,

obręb�Bielszowice,�zapisanych�na�karcie�mapy�3�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�
Śląskiej�pod�nr�KW�gl1S/00006656/3.�działy�iii�i�iV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów.�

W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�ww.�nieruchomość�inwestycyjna�zostanie�sprzedana�łącznie�
z� udziałem�wynoszącym�1/27� część�w�nieruchomości� obejmującej� stanowiące� całość� gospodarczą�działki� o� łącznej�
powierzchni�5766�m2,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

– 5096/318 o�powierzchni�1862�m2,�użytki:�„R-V,�Ł-iV,�ls-iV,�Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00006656/3,
– 5090/318 o�powierzchni�357�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00006656/3,
– 5079/319 o�powierzchni�305�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00028660/4,
– 5069/319 o�powierzchni�458�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00014840/9,
– 5061/4083 o�powierzchni�217�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00006384/5,
– 5054/321 o�powierzchni�195�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00027865/4,
– 5048/323 o�powierzchni�849�m2,�użytki:�„Ł-iV,�Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00031378/4,
– 5051/323 o�powierzchni�39�m2,�użytek�„Ł-iV”,�KW�nr�gl1S/00031378/4,
– 5057/321 o�powierzchni�192�m2,�użytki:�„Ł-iV,�Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00027865/4,
– 5066/4083 o�powierzchni�227�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00006384/5,
– 5076/319 o�powierzchni�498�m2,�użytek�„Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00014840/9,
– 5085/319 o�powierzchni�297�m2,�użytki:�„�lz-iV,�Ps-iV”,�KW�nr�gl1S/00028660/4,
– 5094/318 o�powierzchni�270�m2,�użytki:�„Ps-iV,�ls-iV”,�KW�nr�gl1S/00006656/3,
obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3.�działy�iii�i�iV�ww.�ksiąg�wolne�są�od�wpisów.

zgodnie� z� ustaleniami�miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego�miasta� Ruda� Śląska� przedmiotowe�
działki�stanowią�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu�MN2)�oraz�działka�nr�5096/318�stanowi�
fragmentarycznie�tereny�zabudowy�mieszkaniowej�o�zróżnicowanych�parametrach�z�podstawowym�przeznaczeniem�
gruntów�pod�zabudowę�mieszkaniową�wielorodzinną�i�jednorodzinną�(symbol�planu�MM2)�i�tereny�ulic�wewnętrznych�
o�liniach�rozgraniczających�w�pasie�o�szerokości�min.�6m�(symbol�planu�KDW).

Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejscowego�planu�zagospo-
darowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczonych�symbolami:�MN2, MM2 i KDW.

zbywane�nieruchomości�położone�są�w sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzinnej,�porośnięte�są�wysoką�trawą,�krze-
wami i drzewami.�dojazd�winien�odbywać�się�z drogi�publicznej�ul.�górnej,�poprzez�działki�nr:�5094/318,�5085/319,�
5076/319,� 5066/4083,� 5057/321,� 5051/323,� 5048/323,� 5054/31,� 5061/4083,� 5069/319,� 5079/319,� 5090/318,�
5096/318�przewidziane�pod�wewnętrzny�ciąg�komunikacyjny.�W celu� lokalizacji� zjazdu�z drogi�publicznej�na�przed-
miotowy�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 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 
5090/318, 5096/318 wynoszą:
–�dla�działki�5089/318�–�124.000,00 zł, 
–�dla�działki�5092/318�–�99.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 1.09.2021 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�termi-
nie�do�dnia�25.08.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości:
–�dla�działki�5089/318�–�6.200,00 zł, 
–�dla�działki�5092/318�–�5.000,00 zł,

z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�działka�nr�…�„�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�
0628�iNg�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�
środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�
poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�Ko-
misji�Przetargowej�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasadnionej�
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

PRezYdeNT�MiASTA 
RUdA�ŚlĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�
lokalu�mieszkalnego�usytuowanego�na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:

ul.�Objazdowa�3/26,

stanowiącego�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonego�do�
sprzedaży�w�drodze�bezprzetargowej�na�rzecz�najemcy.

Hekele to śląska sałatka śledziowa, po-
dawana z białym pieczywem lub gotowa-
nymi ziemniakami. Posiekane śledzie, jaj-
ka, ogórki, cebula i koperek, połączone 
musztardą lub majonezem to cały sekret 
tej potrawy, która zyskała uznanie eksper-
tów, bowiem hekele trafiły na listę produk-
tów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. –  Ważne,  aby  płaty  śle-
dziowe  wcześniej  wymoczyć,  by  pozbyły 
się słonego smaku. Możemy je na 2-3 go-
dziny zostawić w wodzie lub mleku, wymie-
niając raz lub dwa razy  płyn  – wyjaśnia 
autor przepisu. Składniki sałatki można 
dowolnie połączyć – wybrać w tym celu 
musztardę, majonez albo ich mieszankę. 
Sałatkę najlepiej odstawić na kilka godzin 
do lodówki, żeby smaki się „przegryzły”.

Z kolei jako słodką przekąskę autor pro-
ponuje ciasteczka owsiane z dodatkiem 
kakao. –  Ciasteczka  są  bardzo  proste 
w  przygotowaniu,  a  zaletą  tych  dwóch 
przekąsek  jest  to,  że  przygotowujemy  je 
wcześniej,  nie  zaprzątając  sobie  głowy 
przed  samym wydarzeniem – mówi Jaro-
sław Piłat.

W konkursie nadszedł teraz czas na sma-
ki wakacji. Jak co roku potrawy lipca 
i sierpnia zostaną wybrane we wrześniu, 
a przepisy z propozycjami można przesyłać 
do końca sierpnia. – W letnie miesiące pro-
pozycje  mieszkańców  są  dowolne.  Można 
podzielić  się  kulinarnymi  wspomnieniami 
z wakacji  i recepturami na różne potrawy, 
czy  to  słodkie  czy  wytrawne  – wyjaśnia 
Iwona Małyska z rudzkiego magistratu. 

Przepisy można wysyłać na adres e-mail: 
media@ruda-sl.pl lub pocztą na adres Urzę-
du Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”.

Obok głównej nagrody, którą jest publi-
kacja zwycięskiego przepisu w kalendarzu 
kulinarnym, laureaci poszczególnych mie-
sięcy otrzymują w tej edycji książkę ku-
charską „Kulinarne nawigacje – wegeta-
riańska kuchnia domowa” autorstwa 
Agnieszki Jasińskiej.

Hekele
Składniki: 4 wymoczone płaty śledzio-

we, 2 jajka ugotowane na twardo, dwa 
ogórki kiszone, średnia cebula, 2 łyżki 
musztardy lub majonezu albo po łyżce 
musztardy i majonezu, koperek, pieprz.
Przygotowanie: Płaty śledziowe moczy-

my 2-3 godziny. Wszystkie składniki drob-
no siekamy, łączymy z majonezem i musz-
tardą, przyprawiamy pieprzem. Odstawia-
my na kilka godzin do lodówki, aby smaki 
się „przegryzły”.

CiasteCzka owsiane
Składniki: 1/2 kostki margaryny, 7 łyżek 

mleka, 1 szklanka cukru, 4 czubate łyżki 
ciemnego  kakao, 3 szklanki płatków 
owsianych błyskawicznych.

Margarynę rozpuszczamy w rondelku, 
dodajemy cukier i mleko, podgrzewamy do 
momentu rozpuszczenia się cukru. Zdej-
mujemy z ognia, mieszamy z płatkami 
owsianymi. Na wyłożony papierem do pie-
czenia talerz lub blaszkę wykładamy ły-
żeczką masę i formujemy ciasteczka. Od-
kładamy w chłodne miejsce do stężenia. 
Smacznego! iM

RUdzKie�SMAKi

Hekele i ciasteczka  
owsiane smakiem czerwca
Hekele�smakiem�czerwca�w�konkursie�Rudzkie�Smaki.�Śląski�specjał�jako�
przekąskę�dla�kibica�zaproponował�Jarosław�Piłat.�– Na słodko polecam 
z kolei proste w wykonaniu ciasteczka owsiane bez pieczenia – mówi�au-
tor� zwycięskich�przepisów.� To�nie� koniec� zabawy.� Jak� zwykle�do� końca�
sierpnia�można�podzielić�się�swoimi�kulinarnymi�wspomnieniami�z�waka-
cji.�We�wrześniu�zostaną�wybrani�laureaci�lipca�i�sierpnia.

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.�Antoniego�Maya�18A/1
–�ul.�Międzyblokowa�16/26

stanowiących�własność�gminy�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonych�
do�sprzedaży�w�drodze�bezprzetargowej�na�rzecz�ich�najemców.
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy stanisława 

nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 8.06.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane 
nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stani-
sława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5086/319 o powierzchni 1890 m2, użytek „Ps-iV, R-V, lz-iV, dr”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00028660/4 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od 
wpisów), 

– 5095/318 o powierzchni 938 m2, użytek „ls-iV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00006656/3 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów). 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 
5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, ł-iV, ls-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ lz-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, ls-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki 
stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmen-
tarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach rozgra-
niczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 i KDW.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami 
i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidzia-
ne 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 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 
5096/318 wynoszą:

– dla działki 5086/319 – 256.000,00 zł, 
– dla działki 5095/318 – 156.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2021 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 24.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5086/319 – 12.800,00 zł, 
– dla działki 5095/318 – 7.800,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ing Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Prze-
targowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT 
MiAsTA  

RUdA ŚlĄskA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ludwika 
Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 
28.10.2020 r. i 12.05.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieogra-
niczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską 
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta 
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika 
Mierosławskiego, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-iVb”, obręb Bielszowice, 
zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW gl1s/00039359/1. działy iii 
i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej do ww. nieruchomości 
inwestycyjnej zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Biel-
szowice, k.m. 7, nr kW gl1s/00047771/4. dział iii ww. księgi wolny jest od 
wpisów; w dziale iV księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału gminy. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1303/1193 stanowi teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgranicza-
jących w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). działki znajdują 
się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzin-
nej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami 
i krzewami. nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym 
kształcie posiada dojazd z drogi publicznej ul. ludwika Mierosławskiego 
przez działkę nr 1304/1193. 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 (netto) do przetargu dla działki nr 1303/1193 wraz 
z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 106.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o na-
leżny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 2.09.2021 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 26.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysoko-
ści 5.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego” 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 zapła-
ty 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 wymaga-
ne dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela  
Wydział gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248 -75-63.



www.wiadomoscirudzkie.pl ogłoszeniA | 28.07.20219

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 ReM-MAX – kompleksowe remon-
ty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 
507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remon-
ty mieszkań, domów. Tel. 501-668-
930.

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

 Remonty od A do z. szybko, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

 Usługi dekarskie, krycie papą ter-
mozgrzewalną, blachodachówka, ścią-
ganie azbestu. Tel. 512-549-097.

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-
516-611. Pośrednik CDF s.C. firmy 
MATPoL FinAnse sp. z o.o.

NierUchomości

 Kupię kamienice całość lub udzia-
ły. Tel. 797-299-422.

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej gotówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

 KUPiĘ MieszKAnie W RUDzie 
ŚLĄsKA, goTÓWKA TeL. 501-239-
405.

moToryzacja

 skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 skup samochodów wszystkich 
marek, całych, uszkodzonych, skoro-
dowanych. Pomoc drogowa, złomo-
wanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

 AUTo-sKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (nieda-
leko Urzędu skarbowego). 

Praca

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. 
Tel. 601-504-030.

 zatrudnię mężczyznę do pracy fi-
zycznej. informacji udzielam pod nr 
tel. 691-911-683.

 Pomoc kuchenną zatrudnię do re-
stauracji. Tel. 600-410-944.

różNe

 Antyki, starocie, szkło porcelana, 
zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki 
– kupię. Tel. 603-280-675.
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYDenT MiAsTA RUDA ŚLĄsKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy stanisława 

nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 27.04.2021 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 śląską są dwie niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5071/319 o powierzchni 666 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5074/319 o powierzchni 669 m2, użytek „Ps-iV”,

obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW gL1s/00014840/9. Działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z 
udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej po-
wierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, ł-iV, Ls-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, Ls-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe 
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu mN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi 
fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu mm2) i tereny ulic wewnętrznych 
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: mN2, mm2 i KDW.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami 
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewi-
dziane 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 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 
5090/318, 5096/318 wynoszą:

– dla działki 5071/319 – 116.000,00 zł, 
– dla działki 5074/319 – 116.000,00 zł.

 Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2021 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 termi-
nie do dnia 19.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5071/319 – 5.800,00 zł, 
– dla działki 5074/319 – 5.800,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ing Bank Śląski Katowice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Ko-
misji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby,
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich.
Pani Barbarze staisz

oraz jej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia i żalu

po śmierci 

ojca
składają 

Zarząd i Pracownicy MPGM TBS Sp. z o.o. 
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-nowym Bytomiu w rejonie ulicy 
Mieszka i z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15.04.2021 r. zakończył się  
wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląską jest pięć niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowią-
cych działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5044/323 o powierzchni 829 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”,
– 5052/323 o powierzchni 1307 m2, użytki: „Bz, ł-iV”,

obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW gl1s/00031378/4. działy iii i iV ww. księgi wolne są od 
wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie 
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące 
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, ł-iV, ls-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ lz-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, ls-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) 
oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowa-
nych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych 
symbolami: MN2, MM2 i KDW.

WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  

przy ulicy stanisława nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wy-
soką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. górnej, poprzez 
działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 
5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komuni-
kacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odręb-
nym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warun-
ków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:

– dla działki 5044/323 – 140.000,00 zł, 
– dla działki 5045/323 – 132.000,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 191.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021 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 17.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości:

– dla działki 5044/323 – 7.000,00 zł, 
– dla działki 5045/323 – 6.600,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 9.600,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za 
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwar-
tek 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 uzasadnionej 
przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 14.04.2021 r. i 8.07.2021 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta Ruda 
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w rejonie ulicy Mieszka I, stanowiąca działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnymi 3763/218 o powierzchni 8310 m2, użytki: „Bi, Bz, lziii, Tr”, obręb 
nowy Bytom, k.m.1, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr kW nr gl1s/00011335/5 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska działka nr 3763/218 stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej (symbol planu 12PU) oraz 
częściowo jako teren garaży i parkingów (symbol planu 2GP) i teren ogródków działkowych (symbol 
planu 2ZD).

zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej, produkcyjno-usługowej, ogródków działkowych i terenów niezagospodarowanych, poro-
śnięta drzewami i krzewami. działka nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej. dojazd 
do przedmiotowej działki winien odbywać się z dróg publicznych poprzez inne nieruchomości, po 
uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego. Włączenie ewentualnej drogi koniecznej do drogi pu-
blicznej powinno być uzgodnione z Wydziałem dróg i Mostów, w szczególności takiego uzgodnienia 
wymaga lokalizacja zjazdu na przedmiotowy grunt. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 413.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów 

i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021 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 18.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 20.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Mieszka i” 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 (dot. wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane do-
kumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231
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Chcę stawiać sobie nowe cele
Rugby

Klaudia (druga od lewej) wraz z trenerką Sylwią Greinert i prezesem klubu  
Wojciechem Kołodziejem spotkała się z prezydent Grażyną Dziedzic.
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Sukces na mistrzostwach świata
AkRObATykA

Akrobatki popisały się  
dobrą formą w Genewie.
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8. miejsce na Mistrzostwach Świata 
w Akrobatyce Sportowej zajęły akro-
batki z Rudy Śląskiej. Zawodniczki 
z KPKS-u Halemba pokazały, na co je 
stać podczas zawodów w Genewie. 
Sukces osiągnęły trzy Emilie.

Zespół w składzie Emilia Biernat, 
Emilia Urbańska i Emilia Wodyk po 
wykonaniu pierwszego układu zajął  
12. miejsce. Jednak kolejny, dynamicz-
ny pokaz, sprawił, że dziewczyny awan-
sowały na 8. miejsce i zakwalifikowały 
się do finału. Na tym jednak nie koniec, 
bo zespół nie ma zamiaru zwalniać tem-

– Jakie to uczucie zdobyć medal Mi-
strzostw Europy?

– To niesamowite uczucie. Wygrana była 
podsumowaniem naszej całorocznej pracy. 
Pierwszy raz poczułam tak ogromne szczę-
ście i radość z sukcesu, na który już wcze-
śniej wiedziałam, że zapracowałyśmy. Dla-
tego cieszę się, że mogłam to przeżyć i być 
częścią tego wszystkiego.

– Zagrałaś we wszystkich meczach? 
Jaki był Twój wkład w sukces drużyny?

– Tak, zagrałam we wszystkich meczach. 
Trener dokonywał zmian zazwyczaj w po-
łowie, tak, aby każda zawodniczka miała 
możliwość wkładu w sukces końcowy. In-
dywidualne punkty to nie najważniejszy 
aspekt. Udało mi się je zdobyć dzięki wy-
pracowaniu akcji z resztą drużyny. Współ-
praca i wsparcie, na które stawiałyśmy 
ogromną uwagę podczas treningów, po-
zwoliła prawie każdej z nas na przyłożone 
punkty.

– Zagrałaś w formacji młyna. Czy to 
Twoja ulubiona pozycja na boisku?

– Tak, grałam w młynie na pozycji filara. 
Bardzo lubię to miejsce na boisku i czuję 
swobodę podczas gry. Elementy, które skła-
dają się na grę na tej pozycji, sprawiają mi 
przyjemność i satysfakcję z późniejszego 
dobrego wykonania.

– Który mecz mistrzostw był najtrud-
niejszy?

– Zdecydowanie mecz z Niemkami, po-
nieważ obydwa zespoły były na zbliżonym 
poziomie, a mecze między nami są zawsze 
szalenie wyrównane. Do końca wynik był 
niepewny, a wygrana była potrzebna i nam, 
i im do uzyskania pierwszego miejsca. Czu-
łyśmy dużą presję. Przed meczem każda 
z nas weszła na szczyt możliwości swojego 
skupienia, myślałyśmy tylko o tym, co się 
dzieje tu i teraz. Dzięki wspólnej motywacji 
i wsparciu udało nam się wygrać! 12:5 to 
w rugby siedmioosobowym niski wynik, 
ale ten jest wystarczająco jednoznaczny.

– Jak się czujesz, grając w drużynie 
narodowej? 

– Czuję się z tymi dziewczynami na-
prawdę zżyta. Przechodziłyśmy przez to 
wszystko razem. Muszę jednak przyznać, 

że początki były trudne, ale z czasem, gdy 
zaczęłyśmy się poznawać, nasza gra stawa-
ła się coraz lepsza. Po prostu mamy do sie-
bie duże zaufanie i wspieramy się na boisku 
oraz poza nim.

– Z pewnością swój sukces zawdzię-
czasz nie tylko sobie i swojej drużynie, 
ale także trenerom. Mam tu na myśli 
Stellę Klinner-Hadelki, trenerkę „Dia-
blic” Sylwię Greinert oraz trenera repre-
zentacji Polski Janusza Urbanowicza.

– Trenerzy to jedne z najważniejszych 
osób, które spotkałam na swojej drodze, bo 
dzięki nim gram i ciągle się rozwijam, za co 
im bardzo dziękuję. Stella Klinner-Hadelka 
to osoba, która przekazała mi swoją miłość 
do tego sportu i to dzięki niej poznałam tę 
dyscyplinę. Z kolei Sylwia Greinert uczyła 
mnie pierwszych elementów gry oraz obser-
wuje mój rozwój. Jest moją obecną trenerką. 
Powie mocno i wprost, gdy coś robię nie 
tak, a jednocześnie jest najlepszą przyjaciół-
ką, która wspiera mnie w najtrudniejszych 
momentach i na którą zawsze mogę liczyć. 
Bardzo ją za to cenię i ogromnie dziękuję. 
Jest oczywiście jeszcze trener Janusz Urba-
nowicz – dzięki niemu czuję ciągłą motywa-
cję do dalszej pracy. Po każdej kadrze wiem, 
czego mi jeszcze brakuje i jak dalej mogę 
się rozwijać. Pokazuje mi grę na najwyż-
szym poziomie, do czego pragnę dążyć.

– To oznacza, że chciałabyś kiedyś za-
grać w seniorskiej kadrze kobiet?

– Oczywiście, że tak. Nie jest to łatwe 
zadanie i wiele brakuje mi do poziomu gry 
dziewczyn z seniorskiej reprezentacji, je-
stem tego świadoma, jednak chcę się rozwi-
jać i stawiać sobie nowe cele, a to na pewno 
jeden z nich.

– Zdradź jeszcze, jakie są Twoje naj-
bliższe plany wakacyjno-sportowe?

– Po tak wielu emocjach czeka mnie re-
laks do końca lipca. Natomiast od sierpnia 
rzetelne przygotowanie wraz z ,,Diablica-
mi” do następnego sezonu, które zakończy 
się międzynarodowym turniejem kobiet 
rugby u nas w Rudzie Śląskiej, na Burloch 
Arenie. Mecz odbędzie się 28 sierpnia i już 
teraz serdecznie na niego zapraszam!

AL

RuDzKA SpółDzielniA MieSzKAnioWA
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,  

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na najem nw. lokali użytkowych

Adres lokalu
Stawka  

ekspl. wywoł.  
zł/m2/mc netto

Powierzchnia 
m2

Wysokość  
wadium  
+ koszty  

przetargu 

Uwagi

Ruda Śl. 1-Ruda 
ul. Cypriana norwida 26

12,89 48,60 + 1,15 
(WC)

1.643,00 zł
+ 123,00 zł

I piętro w budynku wolnostojącym bez c.o.  
(pow. lokalu 34,05 m2 + 14,55 m2 udział  

w powierzchni wspólnej)

Ruda Śl. 1-Ruda 
ul. Cypriana norwida  

26-26a
12,89 48,80 + 1,80 

(WC)
1.672,00 zł
+ 123,00 zł

I piętro w budynku wolnostojącym bez c.o.  
(pow. lokalu 35,56 m2 + 13,24 m2 udział  

w powierzchni wspólnej)

Ruda Śl. 10-Wirek 
ul. i. paderewskiego 3

16,37 21,00 1.054,00 zł
+ 123,00 zł parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10-Wirek 
ul. i. paderewskiego 7

16,37 20,70 1.040,00 zł
+ 123,00 zł parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5-Bykowina 
ul. Szybowa 4

16,37 23,00 1.263,00 zł 
+ 123,00 zł parter w budynku mieszkalnym z c.o. i c.w.u.

c.o. – centralne ogrzewanie; c.w.u. – ciepła użytkowa woda

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu: 

1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 9.08.2021 r. po 
ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się ze wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadza-
nia przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 
0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość dwumiesięcznej opłaty czynszo-
wej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto w kwocie 
100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu odbioru fak-
tury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę na druku dostępnym w Dziale Człon-

kowsko-Lokalowym lub na stronie internetowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu użytkowego przy 
ul. ............................... o pow. ............m2” w terminie do dnia 11.08.2021 r. do godz. 9.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl. w dniu 11.08.2021 r. 
o godz. 10.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wy-
niku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:  a) szczegółowe określenie oferenta,
       b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu 

i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czyn-

szu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w ter-

minie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu  o wygranym przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118, telefon 32 248-24-11, wew. 311.

O Mistrzostwach Europy, grze w kadrze narodowej, swoich trenerach i planach 
na przyszłość opowiada Klaudia Starowicz rugbistka K.S. ,,Diablice” Rugby Ruda 
Śląska i złota medalistka Mistrzostw Europy Kobiet U18 Rugby 7. Warto dodać, 
że drużyna zdobyła jednocześnie awans do najwyższej klasy rozgrywek. Polska 
reprezentacja wygrała wszystkie swoje mecze na tych mistrzostwach.

pa i już we wrześniu rudzianki będą re-
prezentowały Polskę na mistrzostwach 
Europy we włoskim Pesaro.

Przypomnijmy, KPKS Halemba Ru-
da Śląska został założony w 2001 roku. 
Obecnie działają w nim dwie sekcje: 
siatkówki oraz akrobatyki sportowej. 
W sekcji akrobatyki trenuje około 
150 osób, podzielonych na mniejsze ze-
społy pod kątem umiejętności i wieku. 
Treningi akrobatyczne odbywają się 
w Szkole Podstawowej nr 24 w Halem-
bie oraz na hali sportowej w Orzegowie.
 AL
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