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Czy i kiedy będzie 
kolejna fala 

COVID-19? WYWIAD

Więcej na str. 4

Śniadania z atrakcjami
Za nami cykl 

spotkań w ramach 
,,Ogrodu Śniadaniowego” 

przy Miejskim Centrum 
Kultury, w trakcie których 

przygotowano atrakcje 
zarówno dla dzieci, 

jak i dorosłych. 
To była kolejna edycja 

imprez organizowanych 
od 2015 roku. 

Zapraszamy do 
zobaczenia fotorelacji!

Czytaj str. 5 Fo
to

: M
CK

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka



Polski Ład dla Rudy Śląskiej
INWESTYCJE
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Prawie 370 mln zł – tyle pieniędzy Ruda Śląska ma szansę uzyskać z Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, środki przeznaczone zostaną na 
realizację trzech inwestycji w naszym mieście.
–  Zgodnie  z  założe-

niami tej inicjatywy 
każdy samorząd w kra-
ju do końca lipca może 
zgłosić  maksymalnie 
trzy wnioski o dofinan-
sowanie,  w  tym  jeden 
wniosek bez kwotowego 
ograniczenia  oraz  dwa 
wnioski, które nie mogą 
przekroczyć  odpowied-
nio 30 i 5 mln zł – prze-
kazała pod koniec lipca 
Grażyna Dziedzic, pre-
zydent Rudy Śląskiej.

Władze miasta do 
Rządowego Funduszu 
Polski Ład zgłosiły trzy 
projekty, czyli budowę 
trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do  
ul. Goduli, modernizację ul. Bałtyckiej  
w Kochłowicach oraz rewitalizację Placu Nie-
podległości w Goduli. – Dla wszystkich tych za-
dań musieliśmy  zadeklarować  także  odpowiedni 
udział środków z budżetu miasta jako wkład wła-
sny  oraz  zagwarantować  gotowość  rozpoczęcia 
procedur przetargowych w ciągu sześciu miesięcy 
w przypadku przyznania nam promesy w związku 

REKLAMA

z otrzymanym dofinansowaniem. Wnioski złożyli-
śmy.  Teraz  pozostaje  czekać  na  ich  weryfikację 
i ocenę – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Warto dodać, że od 2014 r. władze Rudy Ślą-
skiej pozyskały ze wszystkich możliwych źródeł 
łączne dofinansowanie na kwotę ponad 
524 mln zł z przeznaczeniem na realizację miej-
skich inwestycji, z czego 459,2 mln zł to środki 
unijne. JO

41 osób ma szansę na udział w kolejnej edycji projektu realizowanego przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Działania skierowane są zarówno 
do osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Uczestnictwo daje możliwość 
udziału m.in. w indywidualnie dobieranych, certyfikowanych szkoleniach 
oraz stażach. Tym razem do wykorzystania jest ponad 685 tys. zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Projekt praca trwa

„Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obsza-
rem nowych możliwości – III edycja” skierowa-
ny jest do 41 osób bezrobotnych powyżej 30. ro-
ku życia, zarejestrowanych w rudzkim urzędzie 
pracy. Uczestnikami mogą być kobiety oraz oso-
by (kobiety i mężczyźni) o niskich kwalifika-
cjach (bez wykształcenia lub z wykształceniem 
od podstawowego do średniego), a ponad połowa 
z nich musi zamieszkiwać na obszarach rewitali-
zacji wskazanych w Gminnym Programie Rewi-
talizacji miasta Ruda Śląska. Pierwszeństwo 
udziału w projekcie przysługuje byłym uczestni-
kom projektów z zakresu włączenia społecznego, 
realizowanych w ramach celu tematycznego 
9. Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego.

Projekt przewiduje dwie ścieżki udziału w pro-
jekcie. Dla grupy 20 osób, które wymagają naby-
cia bądź podniesienia kwalifikacji, a jednocze-
śnie doświadczenia zawodowego, przewidziano 
udział w certyfikowanym szkoleniu, albo udział 
w szkoleniu certyfikowanym, a następnie stażu. 
Natomiast dla grupy pozostałych 21 uczestników 
zaplanowano udział w stażach. Każdemu uczest-
nikowi przez cały okres udziału w projekcie 
przysługuje kompleksowe wsparcie doradcy 
klienta. Wspólnie zostaje ustalona droga powrotu 
na rynek pracy.
– Poprzez udział w szkoleniach uczestnicy pro-

jektu  zyskują  świetną  okazję  na  zdobycie  bądź 
zmianę  zawodu – podkreśla Beata Płaczek, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Ślą-
skiej. – Pozwalają one skorzystać z doświadcze-
nia prawdziwych fachowców, prowadzących za-
jęcia  teoretyczne  i  praktyczne. Wachlarz możli-
wości  szkoleniowych dostosowany  jest  zarówno 
do potrzeb uczestników projektu, jak i aktualnego 
zapotrzebowania na rynku pracy – mówi. Osoby 

biorące udział w szkoleniach otrzymują stypen-
dium szkoleniowe, a na zakończenie przystępują 
do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego.

Szansą na zdobycie nowych, praktycznych 
umiejętności i doświadczenia zawodowego są 
również organizowane w ramach projektu staże. 
– To kolejna forma zdobycia kompetencji, a tym 
samym  zwiększenie  szans  na  stałe  zatrudnienie 
– wskazuje dyrektor Płaczek.  – Warto dodać, że 
urząd pracy wypłaca osobie bezrobotnej stypen-
dium stażowe i pokrywa koszty składek na ubez-
pieczenie społeczne, czyli pracodawca nie ponosi 
kosztów związanych z organizacją stażu – mówi.

By pozyskać stażystę, pracodawca składa 
w urzędzie pracy wniosek o zorganizowanie sta-
żu (dostępny również na stronie internetowej Po-
wiatowego Urzędu Pracy), w którym wskazuje 
wybraną przez siebie osobę lub, jeśli takiej nie 
ma, konkretne oczekiwania względem kandyda-
ta. Urzędnicy przeprowadzają rekrutację, a po 
akceptacji wyniku naboru pracodawca podpisuje 
z urzędem umowę o odbywaniu stażu.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób 
ciągły i przewidziana jest do końca 2022 roku. In-
formacje o projekcie znajdują się na stronie urzę-
du pracy. Szczegółów udzielają również pracow-
nicy Działu ds. Projektów (nr tel. 32 771-59-51). 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu lub 
stażu mogą kontaktować się z doradcą klienta 
pod numerem: 32 771-59-73. Z kolei pracodaw-
cy zainteresowani zorganizowaniem stażu uzy-
skają szczegółowe informacje w Dziale Rozwoju 
Zasobów Ludzkich (tel. 32 771-59-36 lub  
32 771-59-11).

Realizacja „Projektu praca. Obszar rewitaliza-
cji – obszarem nowych możliwości – III edycja” 
współfinansowana jest na kwotę 580 tysięcy zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. AS

KRONIKA POLICYJNA

Za rozbój trafili do aresztu
Na wniosek śledczych sąd tymczasowo 

aresztował dwóch mężczyzn, którzy napadli 
na jeden ze sklepów w Rudzie Śląskiej. Podej-
rzani odpowiadać będą za rozbój, za co grozi 
im nawet 12 lat więzienia.

Śledczy z rudzkiej komendy doprowadzili 
do sądu dwóch mężczyzn w wieku 50 i 42 lat, 
którzy we wtorek (27.07) napadli na jeden 
z rudzkich sklepów. Sprawcy sterroryzowali 

pracownika obiektu i zażądali pieniędzy. Ich 
natychmiastowe zatrzymanie było możliwe 
dzięki świadkom, którzy utrudnili ucieczkę. 
Materiał dowodowy, który zebrali śledczy 
i prokurator, pozwolił na przedstawienie 
sprawcom zarzutów rozboju i uszkodzenia 
ciała. Na wniosek policjantów i prokuratora 
sąd tymczasowo aresztował 50- i 42-latka na 
trzy miesiące. JO

Policjanci zatrzymali sprawcę napadu na taksówkarza
26-latek z Rudy Śląskiej odpowie za wymu-

szenie rozbójnicze, do którego doszło pod ko-
niec lipca. Pokrzywdzonym jest taksówkarz, 
który wiózł sprawcę z Katowic do Rudy Ślą-
skiej.

Policjanci z Rudy Śląskiej zostali powiado-
mieni o napadzie na taksówkarza z Katowic. Do 
zdarzenia doszło w dzielnicy Ruda przy ulicy 
Kościelnej. 26-letni mieszkaniec Rudy nie 
chciał zapłacić za kurs i używając rozbitej butel-

ki, zranił nią 30-letniego taksówkarza. Mężczy-
zna pół godziny po zdarzeniu został zatrzymany 
przez rudzkich kryminalnych. Zebrany w tej 
sprawie przez policjantów obszerny materiał 
dowodowy pozwolił na przedstawienia męż-
czyźnie zarzutów przestępstwa, za które grozi 
do 10 lat więzienia. Napastnik w przeszłości był 
już karany za tego rodzaju przestępstwo. Decy-
zją rudzkiego sądu został tymczasowo areszto-
wany. JO
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Trwa remont 
siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
przy ul. Niedurnego 
w Wirku. Strażacy 
ochotnicy otrzymali 
również sprzęt od PSP, 
który jeszcze bardziej 
pomoże im w działaniu 
na rzecz mieszkańców. 
Niedawno władze 
miasta spotkały się 
z członkami OSP, 
by podziękować za 
dotychczasowe akcje 
oraz pomoc w walce 
z pandemią COVID-19.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Strażacy ochotnicy zawsze w gotowości

Rudzka OSP od prawie dwóch lat ma 
swoją stałą siedzibę, którą do 2019 roku 
była dzierżawiona przez strażaków 
ochotników. Następnie miasto skorzysta-
ło z prawa pierwokupu nieruchomości, 
dzięki czemu strażacy ochotnicy mogą 
stacjonować przy ul. Niedurnego 13 na 
stałe przez kolejne lata. By było to moż-

liwe, konieczne jest wykonanie niezbęd-
nego remontu. – W dalszym ciągu reali-
zowany jest on wysiłkiem naszych straża-
ków, w większości  naszymi  środkami fi-
nansowymi oraz dzięki uprzejmości osób 
lub podmiotów, które wspierają nas ma-
teriałami  budowlanymi.  Niestety  jest  to 
mozolna  praca  i  wydłuża  czas  remontu 
– mówi Adrian Tomas, prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. 
– W związku z wykończeniem nowych po-
mieszczeń, przygotowujemy się do mon-
tażu sprzętu otrzymanego dzięki uprzej-
mości PSP w Rudzie Śląskiej. Przekaza-
ny sprzęt posłuży jeszcze długo i dla do-
bra społeczności lokalnej – dodaje.

Chodzi o kompresor do napełniania 
butli sprężonym powietrzem, które uży-
wane są do ochrony dróg oddechowych 
osób poszkodowanych oraz zestaw na-
rzędzi hydraulicznych. Ponadto strażacy 
z rudzkiej OSP cały czas rozwijają się 
– niedawno rozpoczęli kurs z technik li-
nowych w zakresie ratownictwa, a adep-
ci przeszli szkolenie podstawowe, dzięki 
czemu będą mogli uczestniczyć w ak-
cjach. Ochotnicy wzięli również udział 
w ćwiczeniach powiatowych organizo-
wanych przez komendę Państwowej 
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Ostatnich kilkanaście miesięcy dzia-
łalności członków OSP skupionych by-
ło na walce z pandemią COVID-19. 
– Nie był to łatwy czas, ale z pewnością 
satysfakcjonujący, jeśli chodzi o pomoc 
drugiemu człowiekowi. W tym czasie za-
angażowani  byliśmy  i  nadal  jesteśmy 
przede wszystkim w  pomoc w  dotarciu 
osobom  starszym  i  schorowanym  do 
punktów szczepień, ale przejazdy reali-
zowane były także przez inne podmioty 
(m.in.  Unię  Bracką,  Szpakmed,  Cari-
tas).  Równocześnie  nasza  jednostka 
ochrony przeciwpożarowej brała udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przez 
prawie dwa miesiące  zabezpieczaliśmy 
również Punkt Szczepień Powszechnych 
przy ul. Hallera – wyjaśnia Adrian To-
mas. –  Działaliśmy  również  na  wielu 
innych polach – dezynfekowaliśmy prze-
strzeń miejską, współpracowaliśmy przy 
wielu aspektach walki z pandemią z Wy-
działem Zarządzania Kryzysowego i za-
wsze jesteśmy do dyspozycji – dodaje.

Za działanie te Ochotnicza Straż Po-
żarna otrzymała niedawno podziękowa-
nia ze strony władz miasta. – W ostat-
nim  roku,  który  był  dla  nas  niezwykle 
trudny, strażacy ochotnicy po raz kolej-
ny  udowodnili,  że  zapewnianie  bezpie-

czeństwa mieszkańcom naszego miasta 
jest dla nich priorytetem. Wszyscy wie-
my,  że  bycie  strażakiem nie  jest  łatwe. 
Wymaga  ono  wielkiego  poświęcenia 
i profesjonalizmu, a  także determinacji 
oraz gotowości do działania w każdym 
momencie  – podkreślił wiceprezydent 
Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer. – Tak 
było  także w  czasie  pandemii.  To wła-
śnie  rudzka OSP zabezpieczała Punkty 
Szczepień Powszechnych, a dzięki zaan-

gażowaniu  strażaków  osoby  starsze, 
schorowane  i  niepełnosprawne  mogły 
bez komplikacji się do nich dostać. Dro-
dzy strażacy, jestem ogromnie wdzięcz-
ny za to, że mieszkańcy naszego miasta 
zawsze mogą na Was liczyć. Życzę Wam 
przede wszystkim bezpiecznej pracy, sa-
tysfakcji i wielu sukcesów zawodowych, 
a także pomyślności w życiu prywatnym 
– dodał.

Joanna Oreł
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Obecnie trwa remont siedziby OSP przy ul. Niedurnego 13. Członkowie OSP uczestniczą obecnie w szkoleniu z technik linowych w zakresie ratownictwa.

Strażacy OSP przyjęli podziękowania za swoją służbę na rzecz mieszkańców.
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Czwarta fala na horyzoncie?
Ministerstwo Zdrowia coraz częściej przestrzega przed czwartą falą epidemii koronawirusa 
pomimo tego, że od grudnia ubiegłego roku prowadzony jest Narodowy Programu Szczepień 
przeciw COVID-19, a obecnie zaszczepionych w pełni jest ok. 17 mln Polaków. O tym, czy 
rzeczywiście grozi nam kolejny wzrost liczby zakażeń, jakie jest zainteresowanie szczepie-
niami oraz czy chronią one przed wariantem Delta, rozmawiamy z dr. n. med. Adą Rozewicz, 
lekarzem rodzinnym i dyrektorem ds. medycznych Poradni Medycyny Rodzinnej Szpakmed 
w Rudzie Śląskiej.

– Patrząc na światowe tendencje i sy-
tuację ze szczepieniami w Polsce, uważa 
Pani, że grozi nam kolejna fala epide-
mii?

– Obecna mutacja wirusa COVID-19 
jest o wiele bardziej zakaźna od poprzed-
nich wersji. Jedna osoba zakażona tą muta-
cją statystycznie zaraża osiem osób, czyli 
kilka razy więcej niż wcześniejsze odmia-
ny. Wielu ludzi nadal się nie szczepi. To 
one – przede wszystkim osoby młode, bar-
dzo aktywne społecznie rozprzestrzeniać 
będą wirusa. Staramy się wrócić do nor-
malności – teatry, kina, centra handlowe są 
otwarte, a jednocześnie średnio przestrze-
gamy nakazu noszenia maseczek w za-
mkniętych pomieszczeniach. Kiedy zesta-
wimy to z faktem, iż połowa społeczeń-
stwa nadal pozostaje niezaszczepiona, 
ciężko mieć jakiekolwiek nadzieje na 
uniknięcie czwartej fali. Trudno jest okre-
ślić, kiedy dojdzie do wzrostu infekcji. 
Niewątpliwie już w najbliższym czasie 
możemy spodziewać się wzrostu zakażeń 
spowodowanego powrotami z wakacyj-
nych wojaży lub trochę później, gdy 
dzieci i młodzież pójdą do szkoły. W każ-
dym razie obawiam się, że jesień nie bę-
dzie należała do łatwych.

– W jakim stopniu mutacja Delta za-
graża osobom, które już się zaszczepi-
ły?

– Najnowsze badania, bodajże z Izraela, 
dowodzą, że jedna z najpopularniejszych 
szczepionek stosowana również w naszym 
kraju nadal w bardzo wysokim stopniu 
chroni przed zakażeniem odmianą Delta. 
Co najważniejsze – zaszczepienie, nawet 
w przypadku zakażenia, w ponad 91 proc. 
gwarantuje nam łagodny przebieg choro-
by, niewymagający hospitalizacji, w wielu 
wypadkach niemal bezobjawowy.

– Spotkała się Pani z chorymi na tę 
odmianę? Jaka jest obecnie skala tego 
zjawiska?

– Nie prowadzę badań, z którymi wer-
sjami wirusa COVID-19 mam do czynie-
nia. Mogę tylko przypuszczać po sympto-
mach. Objawy zakażenia wersją Delta są 
nieco inne, bardziej przypominają na po-
czątku grypę. Na tę chwilę jest ich niewie-
le. Ale nie cieszmy się na wyrost, obawiam 
się, że jest to jedynie cisza przed burzą.

– Codzienne szczepi Pani pacjentów 
w przychodni i w ich domach. Czy po 
początkowym boomie na szczepienia te-

raz spadła liczba zainteresowanych 
osób?

– Rzeczywiście, aktualnie liczba chęt-
nych na szczepienie spadła. Ci, którzy 
chcieli się zaszczepić, już to zrobili, teraz 
najczęściej na szczepienie przychodzą pa-
cjenci, których bliscy zachorowali na CO-
VID-19 i po spotkaniu z tą chorobą, chcą 
się przed nią zabezpieczyć. Jestem lekarką 
rodzinną pracującą w poradniach Szpak-
med, w związku czym przede wszystkim 
czuję się współodpowiedzialną za zdrowie 
pacjentów zapisanych do naszych poradni. 
To, co mnie niezmiernie cieszy, to fakt, że 
o ile w skali kraju stopień zaszczepienia 
wynosi niewiele ponad 40 procent, tak 
wśród pacjentów zapisanych do naszych 
poradni ponad 70 procent pacjentów jest 
już zaszczepionych.

– Szczepicie Państwo w trzech przy-
chodniach i mobilnie. Czy od momentu 
rozpoczęcia szczepień, spotkała się Pani 
z sytuacją powikłań zagrażających ży-
ciu – bezpośrednio po przyjęciu dawki 
lub później?

– Oprócz szczepień w naszych porad-
niach oraz domach, prowadzimy również 
szczepienia w czternastu gminach na tere-
nie naszego województwa. Od początku 
programu wykonaliśmy już ponad 100 ty-
sięcy szczepień i co najważniejsze – przy 
żadnym szczepieniu nie mieliśmy sytuacji 
zagrażającej życiu. Zdarzały nam się za to 
sporadyczne przypadki pacjentów, którzy 
przez dezinformację prowadzoną w me-
diach społecznościowych, samym faktem 
szczepienia stresowali się tak bardzo, że 
czasem nawet przed szczepieniem potrafi li 
zemdleć lub zasłabnąć. Spora część pa-
cjentów skarżyła się na podwyższoną tem-
peraturę utrzymującą się przez jeden, dwa 
dni po szczepieniu. Mimo wszystko wyda-
je mi się to dobrą alternatywą dla trafi enia 
pod respirator w przypadku zachorowa-
nia.

– Wiele osób ma wątpliwości, czy 
szczepić się z tego względu, że po pierw-
sze już mamy do czynienia z nową mu-
tacją koronawirusa, a po drugie i tak 
jest groźba kolejnej fali zakażeń i po-
wrotu obostrzeń. Coraz częściej zasta-
nawiamy się, czy i kiedy epidemia 
w ogóle się skończy. Według Pani jest 
w ogóle na to szansa?

– Ponad 99 proc. obecnych zgonów na 
COVID-19 dotyczy chorych nieszczepio-

nych. Wydaje mi się, że ciężko znaleźć 
bardziej jednoznaczny argument za tym, 
aby się szczepić. Epidemia się skończy, 
prędzej czy później – wiele zależy także od 
nas, takie też są mechanizmy biologii. To, 
w czym ja pokładam największe nadzieje, 
to fakt, iż często, gdy jakiś wirus przesko-
czy na nowy gatunek, na początku jest bar-
dziej zjadliwy, a z czasem, z kolejnymi 
mutacjami latami łagodnieje. Mam nadzie-
ję, że w przyszłości wirus COVID-19 bę-
dzie wywoływał wyłącznie objawy podob-
ne do przeziębień, za które w naszym kraju 
od wielu lat odpowiedzialne są przecież 
również inne, ale jednak koronawirusy. 
Uważam, że perspektywa przyszłości nie 
jest tak mroczna, jak wielu ją przedstawia. 
To się kiedyś skończy, ale bardzo ważne, 
abyśmy do tego czasu zabezpieczyli się 
szczepieniami.

– Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Oreł

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

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

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

ul. Osiedlowa 15/1,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (re-
daktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, 
Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: 
Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksan-
dra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w pu-
blikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 

mogących godzić w dobre obyczaje

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy lekarzom i pielęgniarkom Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej za opiekę medyczną, cierpliwość, takt i wyrozumiałość 
okazane w czasie leczenia naszego drogiego Tadeusza Szomko. 
Cały personel medyczny oddziałów chorób wewnętrznych, chirurgii, 
pulmonologii oraz intensywnej opieki medycznej zasługuje 
na najwyższe uznanie za pracę i profesjonalizm . 
Dziękujemy także za przeprowadzenie nas, najbliższych, przez ten trudny czas.
Z wyrazami szacunku,
żona – Gabriela Szomko, syn – Maciej i córka – Małgorzata Makarewicz. 
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Program „Czyste Powietrze” w rudzie Śląskiej

Spotkanie informacyjne  
w ramach programu „Czyste Powietrze” 

– ZAPRASZAMY!
w dniu 10 sierpnia o godzinie 16.30 w dziennym domu „senior – wigor” w rudzie Śląskiej-
Nowym Bytomiu (ul. markowej 20a) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
naszego miasta dotyczące zasad realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie przypominamy, że od 
2 sierpnia br. działa Punkt konsultacyj-
no-informacyjny w ramach ogólnopol-
skiego programu „Czyste Powietrze”, 
który znajduje się w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Rudzie Ślą-
skiej przy ul. Markowej 20 w pokoju 
nr 4.

Punkt jest czynny cztery razy 
w tygodniu:

w poniedziałki i czwartki od godz. • 
12.00 do 17.00,
we wtorki i środy od godz. 8.00 do • 
12.00.
Program „Czyste Powietrze” to 

kompleksowy program rządowy, któ-
rego celem jest poprawa jakości po-
wietrza, zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne oraz poprawę 
efektywności energetycznej budyn-
ków.

Zakłada dofinansowanie do wymia-
ny starych kotłów na paliwo stałe tzw. 
kopciuchów oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych. Skiero-
wany jest do osób fizycznych, będą-
cych właścicielami domów jednoro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych wy-
dzielonych w budynku jednorodzin-
nym. – Wszystkich zainteresowanych 

oraz osoby jeszcze niezdecydowane 
serdecznie zapraszamy na spotkanie 
informacyjne i do Punktu konsultacyj-
no-informacyjnego – zachęca Krystian 
Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Punkt programu „Czyste Powietrze” od poniedziałku działa w siedzibie MOPS-u.

miejskie CeNtrum kultury

Lipcowe ogrody pełen atrakcji
Zakończyła się szósta edycja „Ogro-

du Śniadaniowego”, czyli sobotnich 
imprez organizowanych przez Miej-
skie Centrum Kultury w Nowym By-
tomiu. Podczas tegorocznej edycji 
zorganizowano cztery lipcowe spotka-
nia w plenerze. Atrakcji nie brakowało 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. 
Uczestnicy mogli wziąć udział m.in. 
w warsztatach z rękodzieła (m.in. two-
rzenia biżuterii) oraz tanecznych. 
Swoją wiedzą na temat zasad bezpie-
czeństwa, profilaktyki i szczegółami 
swojej pracy dzielili się z kolei rudzcy 
policjanci, strażacy oraz pracownicy 
sanepidu. Można też było uczestni-
czyć w zajęciach ruchowych (np. z nor-
dic walking), porad kosmetycznych 
oraz nauczyć się budować modele 
z zapałek.  JO

Foto: MCK Ruda Śląska

10 sierpnia 2021 r., godzina 16.30
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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.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Piastowska 31/6

52,20 m2

(2 p + k + łaz. + wc)
inst. elektr., inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe 6,60 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Wesoła 5/6

41,38 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,76 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Krasińskiego 4/1

39,50 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

4. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Orzegowska 60/7

35,34 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

5. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/3

36,45 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 4,76 zł/m2 700 zł

6. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Czapli 4/7

34,25 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem 
lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnie-
je możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 11.08.2021 r. do 13.08.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu 
z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:  poz. 1, 2  – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,

      poz. 3  – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
      poz. 4, 5, 6 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania, 
nie później niż do dnia 20 sierpnia 2021 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych doku-
mentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE 
– 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/
Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu 

zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia 

zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
• o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
• czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
• zarobki z ostatnich 3 miesięcy, lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej: zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy); PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-

żonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszka-
niowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się 
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu 
zajmowanego mieszkania,

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego,

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 23 sierpnia 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali 
mieszkalnych w dniu 25.08.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz. 9.00  – ul. Piastowska 31/6
godz. 10.00  – ul. Wesoła 5/6
godz. 11.00  – ul. Krasińskiego 4/1
godz. 12.00  – ul. Orzegowska 60/7
godz. 13.00  – ul. Janty 15/3
godz. 14.00  – ul. Czapli 4/7
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania 

i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 746 lub 745 lub mejlowo b.staisz@mpgm.com.pl.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

ZMIANY W PRZEPISACH

Dowody 
osobiste 

po nowemu
Od 27 lipca w całym kraju nie ma 
możliwości składania wniosków 
o wydanie dowodów osobistych 
drogą internetową poprzez platf or-
mę ePUAP. Jest to związane z przepi-
sami dotyczącymi wprowadzenia 
tzw. dowodów biometrycznych – cho-
dzi o konieczność pobrania odcisku 
palca. W celu uzyskania nowego lub 
pierwszego dowodu należy udać się 
osobiście do Urzędu Miasta.

Nie jest jeszcze znany dokładny termin wpro-
wadzenia nowego rodzaju dowodów osobistych, 
co wynika z konieczności dostosowania polskie-
go prawa do wymogów rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego. Dopiero po ogłoszeniu 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji daty wprowadzenia rozwiązań tech-
nicznych, umożliwiających wydawanie dowodu 
osobistego z odciskami palców, będzie urucho-
miona usługa składania wniosków przez 
Internet, ale tylko dla dziecka do 12. roku życia. 
Pozostałe będą zobowiązane składać wniosek 
osobiście, ale za to w dowolnym urzędzie gminy 
i to bez względu na miejsce zameldowania. 
W szczególnych przypadkach, na przykład z po-
wodu choroby czy niepełnosprawności możliwe 
jest złożenie wniosku w miejscu przebywania 
– w tym celu należy skontaktować się z Urzędem 
Miasta, aby ustalić szczegóły spotkania.

Dodajmy, że w tym roku kończy 
się ważność dowodów osobistych u ok. 1,5 mln 
Polaków. Ponadto dokument ten musi wyrobić 
358 tys. osób, które kończą 18 lat. JO

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 
mieszkalnego usytuowanego w budynku 

mieszkalnym na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

– ul. Kędzierzyńska 23B/6

stanowiącego własność Gminy Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz jego najemcy.
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BUDŻET OBYWATELSKI

Wnioski do budżetu obywatelskiego po weryfikacji
37 projektów zostało 
zakwalifikowanych do etapu 
głosowania w rudzkim 
budżecie obywatelskim 
na 2022 rok. Do tej edycji 
zgłoszonych zostało 
w sumie 51 pomysłów, 
jednak 14 z nich 
nie spełniało koniecznych 
wymogów. Głosowanie 
będzie odbywało się  
od 6 do 12 września br. 
Jednocześnie trwa realizacja 
zadań z tegorocznego 
budżetu obywatelskiego. 
– Dla większości inwestycji 
wyłoniliśmy już 
wykonawców, w przypadku 
części zadań trwają już 
także prace budowlane 
– informuje prezydent 
Grażyna Dziedzic.

– Dziękuję za zaangażowanie wszyst-
kim mieszkańcom, którzy zdecydowali 
się na przygotowanie i złożenie projek-
tów. Z kolei wnioskodawcom, których 
projekty pomyślnie przeszły etap weryfi-
kacji gratuluję i już teraz zachęcam do 
promowania swoich pomysłów, by tym 
samym zwiększyć swoje szanse podczas 
wrześniowego głosowania –  podkreśla 
prezydent Dziedzic.
Do budżetu obywatelskiego na 2022 r. 

łącznie  zgłoszono  51  zadań.  Najwięcej 
projektów – 7 – dotyczy dzielnicy Godu-
la.  Pozostałe  wnioski  obejmują  swym 
zakresem Bielszowice (6), Halembę (6), 
Rudę  (6),  Bykowinę  (5),  Kochłowice 
(5), Orzegów (5), Wirek (5), Nowy By-
tom (3)  i Czarny Las (1). Jeden projekt 

dotyczy  całego  miasta,  a  jeden  miałby 
zostać zrealizowany w obiektach zloka-
lizowanych  w  dzielnicach:  Bykowina, 
Halemba,  Kochłowice,  Nowy  Bytom, 
Orzegów i Ruda.
14  propozycji  mieszkańcy  określili 

jako projekty duże  (koszt  realizacji  za-
dania  wynosi  więcej  niż  290  tys.  zł), 
a 37 jako małe (z kosztem realizacji do 
290 tys. zł). Co istotne, w wyniku wery-
fikacji  szacunkowych  kosztów  realiza-
cji, dwa z tych ostatnich przekwalifiko-
wano na projekty duże, zgodnie z zapi-
sami uchwały w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt budżetu oby-
watelskiego miasta Ruda Śląska.
Wszystkie  złożone  wnioski  zostały 

poddane weryfikacji formalnej oraz we-
ryfikacji co do ich zgodności z prawem, 
wykonalności  technicznej,  właściwego 
oszacowania  kosztów  realizacji 
(z  uwzględnieniem  określonego  przez 
projektodawcę zakresu rzeczowego, ak-
tualnych cen rynkowych) oraz rocznych 
kosztów utrzymania.
W ten sposób zespół ds. budżetu oby-

watelskiego do etapu głosowania zakwa-
lifikował  10  projektów  dużych  oraz  27 
projektów małych. W  przypadku  zadań 
dużych są to: budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy Zespole Szkół nr 7, budo-
wa placu zabaw przy Szkole Podstawo-
wej  nr  13,  utworzenie  strefy  rekreacji 
przy Szkole Podstawowej nr 13, doposa-
żenie Burloch Areny w nowe atrakcje, bu-
dowa boiska szkolnego i rozbudowa placu 
zabaw  przy  Szkole  Podstawowej  nr  11, 
budowa boiska do piłki ręcznej i mini pił-
ki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 15, 
utworzenie parku doświadczeń w Strefie 
Aktywności „Basen – Stara Bykowina”, 
budowa  boiska  wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej nr 8, skatepark 
przy Miasteczku Ruchu Drogowego oraz 
modernizacja  i  rozbudowa  placu  zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 3.

Wśród  zadań  małych  do  głosowania 
zakwalifikowały się: budowa wybiegu dla 
psów przy ul. Paderewskiego,  strefa od-
poczynku przy Szkole Podstawowej nr 4, 
modernizacja  placu  zabaw  przy  Miej-
skim  Przedszkolu  nr  44,  pumptrack  na 
Burloch Arenie, utworzenie placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 20, budo-
wa  placu  zabaw  przy Miejskim  Przed-
szkolu nr 40, modernizacja ciągu piesze-
go pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorz-
ka  i  Zgrzebnioka, wykonanie  placu  za-
baw  przy Miejskim  Przedszkolu  nr  32, 
utworzenie strefy aktywnego wypoczyn-
ku w parku im. Mickiewicza w Goduli, 
budowa parkingu przy ul. Joanny, rozbu-
dowa  terenowych  tras  rowerowych 
w Parku Strzelnica, wykonanie placu za-
baw  przy Miejskim  Przedszkolu  nr  35, 
zagospodarowanie  terenu  przy  ul.  Jan-
kowskiego 6, wybieg dla psów w parku 
im.  Mickiewicza  w  Goduli,  budowa 
ogrodzenia  oraz bieżni  lekkoatletycznej 
przy  IV  Liceum  Ogólnokształcącym, 
pumptrack na osiedlu „Paryż” w Goduli, 
parking przy Szkole Podstawowej nr 3, 
zastąpienie rzeźby orła tablicą pamiątko-
wą  przy  ul.  Hlonda,  wybieg  dla  psów 
w  rejonie ul. Dworcowej  i Do Dworca, 
plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
1, treningowy tor przeszkód na Burloch 
Arenie, plac zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu  nr  9,  zawody  dla  mieszkańców 
Rudy  Śląskiej,  rewitalizacja  skweru 
przy ul. Furgoła, utworzenie ścieżki spa-
cerowo-rowerowej przy ul. Szczęść Bo-
że,  rewitalizacja  skweru  w  rejonie  
ul. Katowickiej i Siekiela, a także rewita-
lizacja skweru na pl. Żwirki i Wigury.
W  przypadku  projektów  niedopusz-

czonych do głosowania wszyscy projek-
todawcy otrzymali pisemne uzasadnienia 
negatywnej  weryfikacji  swoich  wnio-
sków.  Wnioskodawcom  odrzuconych 
zadań  przysługuje  możliwość  złożenia 
odwołania od wyniku weryfikacji. – Od-

wołanie wraz z uzasadnieniem będzie 
można będzie złożyć w terminie  
od 2 do 6 sierpnia, do godz. 14.00. Osta-
teczną decyzję podejmie wówczas prezy-
dent miasta, po zapoznaniu się z treścią 
odwołania i opinią zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego –  informuje  Grażyna 
Janduła-Jonda,  sekretarz  miasta,  prze-
wodnicząca zespołu ds. budżetu obywa-
telskiego na 2022 rok.
Natomiast wszystkie pozytywnie zwe-

ryfikowane  projekty  zostaną  poddane 
pod głosowanie mieszkańców, które pro-
wadzone będzie od 6 do 12 września, za 
pośrednictwem platformy elektronicznej 
pod  adresem  www.rudaslaska.budzet-
obywatelski.org. oraz w formie tradycyj-
nej  – w wyznaczonych punktach. – Do 
realizacji zostaną wybrane zadania, któ-
re uzyskają najwyższą liczbę głosów, jed-
nak nie mniej niż 30 i będą mieściły się 
w przewidzianej puli pieniędzy – tłuma-
czy Grażyna  Janduła-Jonda. Lista  zwy-
cięskich projektów zostanie opublikowa-
na 23 września.
Szczegółowe opisy wszystkich złożo-

nych  projektów  do  budżetu  obywatel-
skiego na 2022 r. wraz z informacją o wy-
nikach  weryfikacji  można  znaleźć  na 
wspomnianej  platformie  elektronicznej. 
Wykazy  zadań  dopuszczonych  i  niedo-
puszczonych do głosowania opublikowa-
ne  zostały  w  Biuletynie  Informacji  Pu-
blicznej Urzędu Miasta w zakładce kon-
sultacje społeczne/budżet obywatelski.
Przypomnijmy, że do realizacji w ra-

mach  budżetu  obywatelskiego  na  
2021  rok  rudzianie  wybrali  13  zadań. 
W  trakcie  wykonania  jest  już  ścieżka 
edukacyjna w Dolinie Kochłówki. Poja-
wił się już także pierwszy kosz do zbie-
rania plastikowych nakrętek z przezna-
czeniem na cele charytatywne – sukce-
sywnie montowane  będą  pozostałe  ko-
sze, które docelowo staną w poszczegól-
nych  dzielnicach.  Ostatnio  wyłoniono 

wykonawców dla budowy: boisk do pił-
ki nożnej  i koszykówki w Halembskiej 
Strefie Aktywności Fizycznej, piramidy 
linowej i innych atrakcji na placu zabaw 
przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Dro-
gowego,  sensorycznego  placu  zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 47, placu 
zabaw  przy  Miejskim  Przedszkolu  nr 
21, multifunkcyjnego boiska przy Szko-
le Podstawowej nr 21, placu zabaw przy 
Miejskim  Przedszkolu  nr  37,  a  tak-
że modernizacji  boiska  do  koszykówki 
przy  Szkole  Podstawowej  nr  6.  Trwa 
jeszcze  postępowanie  na  wyłonienie 
wykonawców dla budowy placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 27, rozbu-
dowy terenowych tras rowerowych w Par-
ku Strzelnica oraz Street Workout także 
w  Parku  Strzelnica.  W  najbliższych 
dniach  ogłoszone  zostanie  powtórzone 
postępowanie  na  utworzenie  strefy  re-
laksu na osiedlu Ficinus.
W tym roku powstanie również tężnia 

solankowa  przy  ul.  Górnośląskiej 
w dzielnicy Bykowina, czyli projekt wy-
brany w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2019 rok, którego nie udało się wów-
czas  zrealizować.  Rozpoczęły  się  już 
prace przy budowie tej inwestycji. War-
tość zadania to prawie 700 tys. zł, więk-
szość tej kwoty stanowi dofinansowanie 
z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lo-
kalnych.
Wydzielenie  z  przyszłorocznego  bu-

dżetu miasta specjalnej puli do dyspozy-
cji mieszkańców to dziewiąta  tego  typu 
inicjatywa  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,  w  2019  roku 
–  3,720  mln  zł,  w  2020  roku 
–  3,994  mln  zł,  a  w  2021  roku  
–  przeszło  4,122 mln  zł. W  pierwszym 
głosowaniu wzięło udział 3,5  tys. osób, 
w ostatnim – ponad 8,6 tys.  TK

Dobro liczone nakrętkami

Pierwszy kosz ustawiono przy wejściu na Plac Jana Pawła II od strony ul. Niedurnego.
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Na rynku w Nowym Bytomiu 
ustawiono pierwszy kosz 
na plastikowe nakrętki, 
które gromadzone będą 
w celach charytatywnych. 
– Przedsięwzięcie realizowane 
jest z inicjatywy mieszkańców 
w ramach tegorocznego 
budżetu obywatelskiego, 
a jego koszt to ok. 49,4 tys. zł. 
Gorąco Państwa zachęcam 
do zbierania nakrętek 
i wrzucania ich do naszych 
koszy – apeluje prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic.

Kosz na rynku jest jednym z 11 po-
jemników w naszym mieście – reszta 
pojawi  się  w  pozostałych  dziesięciu 

dzielnicach Rudy Śląskiej. – Pojemni-
ki pierwotnie miały się pojawić we 
wskazanych lokalizacjach na początku 
lipca, jednak w związku z pandemią, 
która miała wpływ na zaburzenia 
w łańcuchu dostaw materiałów, wyko-
nawca wykonał zbiorniki z małym po-
ślizgiem –  informuje  Piotr  Janik,  na-
czelnik Wydziału Inwestycji UM Ruda 
Śląska. – Same pojemniki dedykowane 
są specjalnie dla naszego miasta, a ich 
konstrukcja bazuje na logotypie Rudy 

Śląskiej. Takie rozwiązanie również 
miało wpływ na samą długość procesu 
ich produkcji. Dodatkowo pojemniki 
zostały zaprojektowane w taki sposób, 
aby w przyszłości w sytuacji, kiedy 
z jakiś względów nie będzie można 
w takiej formie zbierać nakrętek, które 
są odpadami, konstrukcje można było 
wykorzystać np. jako donice do roślin 
– dodaje.
Zebrane nakrętki trafią do Fundacji 

Aktywni My. Hurtowe  ilości  zostaną 

oddane w punktach skupu, a uzyskane 
dzięki  temu  pieniądze  będą  przezna-
czane na szczytne cele, takie jak m.in. 

zakup  wózka  inwalidzkiego,  czy  sfi-
nansowanie leczenia lub rehabilitacji. 

Joanna Oreł

Lokalizacje, w których ustawione zostaną kosze na plastikowe nakrętki: BIELSzOWIcE 
– Park Strzelnica w pobliżu ul. Sportowców | BYKOWINA – w pobliżu ul. Poloczka, 

naprzeciw placu zabaw i siłowni | chEBzIE – przy Szkole Podstawowej nr 5 | czArNY 
LAS – skrzyżowanie ul. 1 Maja i Kokota, przy zespole Szkół nr 2 | GODULA – Plac 

Niepodległości | hALEMBA – skwer przy skrzyżowaniu ul. Solidarności i zamenhofa  
KOchłOWIcE – przy Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes | OrzEGóW – przy kościele 
pw. św. Michała Archanioła | rUDA – przy przystanku autobusowym „Dworzec PKP”  

WIrEK – przy skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Tuwima.
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projekT Nr 1
LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA BLOKOWISKU 
– budowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół nr 7
lokalizacja: Zespół�Szkół�nr�7,�ul.�Bujoczka�2,�
nr�działki:�1110/92.
opis: Budowa�boiska�wielofunkcyjnego�do�piłki�
ręcznej,�mini�piłki�nożnej,�siatkówki�i�koszykówki.�
Zagospodarowanie� terenu� (dojścia� –� chodniki,�
zieleń�w�postaci�trawnika�w�miejscach,�gdzie�nie�
będzie�chodnika,�dostosowanie�do�potrzeb�osób�
niepełnosprawnych).

projekT Nr 3
plac zabaw przy szkole podstawowej nr 13

lokalizacja: Teren�przy�Szkole�Podstawowej�nr�13,�
ul.�ks.�Józefa�Niedzieli�61�–�w�miejscu�starego�placu�
zabaw.
opis: Budowa� placu� zabaw� składającego� się�
z� dwóch� części:� większej� –� urządzenia� dla� naj-
młodszych�dzieci� i� nastolatków� (część�urządzeń�
dostosowanych�do�potrzeb�dzieci�na�wózkach�in-
walidzkich);�mniejszej�–�stoliki�z�namalowanymi�
grami�(chińczyk,�warcaby�i�szachy).�Całość�zosta-
nie�ogrodzona�płotem�i�będzie�monitorowana.

projekT Nr 4
strefa rekreacji 

przy szkole podstawowej nr 13
lokalizacja: Teren�przy�Szkole�Podstawowej�nr�13�
sąsiadujący�z�ul.�ks.�Józefa�Niedzieli�61�i�parkingiem�
szkoły.
opis: Utworzenie� strefy� rekreacji� z� dostępem�
dla� osób� na� wózkach� inwalidzkich� oraz� matek�
z�wózkami,�składającej�się�z�3�części:�

1� część:� 5� stołów� do� tenisa� stołowego�•�
z�możliwym�dojazdem�dla�osób�na�wózkach�
inwalidzkich�i�matek�z�wózkami,�stacjonarne�
rowerki� treningowe�do�ćwiczeń� i�huśtawki�
sprężynowe,

Wykaz projektóW dopuszczonych do głosoWania 
W ramach Budżetu oByWatelskiego miasta ruda Śląska na 2022 r.

Wykaz zadań dużych
2�część:�„tory�przeszkód”�złożone�z�poręczy�•�
gimnastycznych� (junior� i� senior),� drabinki�
poziomej� (junior� i� senior)� oraz� zestawów�
płotków�gimnastycznych�(junior�i�senior),
3� część:� miejsce� do� gry� w� siatkówkę� oraz�•�
dwa� kosze� do� trenowania� koszykówki.� Ca-
łość� będzie� monitorowana� przez� system�
kamer.

projekT Nr 9
BURLOCH ARENA dokładamy atrakcji

lokalizacja: Burloch�Arena,�ul.�Bytomska�15,�
nr�działki�3078/309.�
opis: Doposażenie� Burloch� Areny� w� boisko�
wielofunkcyjne�do�koszykówki� i� siatkówki�o�na-
wierzchni�poliuretanowej�oraz�w�urządzenia�za-
bawowe� dla� starszych� dzieci:� huśtawka� typu�
Mobilus,�huśtawka� typu�Viper,�piramida� linowa�
duża� (8� lub� 9� metrów� wysokości),� urządzenia�
wspinaczkowe� typu� Core,� równoważnie� typu�
Balance�Wiggler,�4�ławki�oraz�2�kosze�na�śmieci.�
Wykonanie� schodów� terenowych� umożliwiają-
cych�bezpieczne�dojście�do�nowo�powstałej� in-
frastruktury�od�strony�Parku�Młodzieży.

projekT Nr 11
Budowa boiska szkolnego 

oraz rozbudowa placu zabaw  
przy szkole podstawowej nr 11 specjalnej 

lokalizacja: Szkoła�Podstawowa�nr�11�Specjal-
na,�ul.�Bielszowicka�108,�nr�działki:�3538/315.
opis: Budowa� wielofunkcyjnego� boiska� spor-
towego� o�wymiarach� 20�m� x� 40�m.� Boisko� zo-
stanie� uzupełnione� o� piłkochwyty,� 2� bramki�
do� piłki� nożnej/ręcznej,� 2� kosze� do� koszykówki�
oraz� komplet� urządzeń� do� różnych� dyscyplin,�
2� ławeczki,� 2� stojaki� na� rowery� oraz� 2� kosze�
na� śmieci.� Zamontowany� zostanie� monitoring�
miejski.� Ponadto� planuje� się� rozbudowę� pla-
cu� zabaw� przy� boisku� szkolnym� o� wymiarach� 
15�m�x�20�m,�przeznaczonego�dla�dzieci�w�wieku� 

od� 3� do� 12� lat.� Plac� zostanie� doposażony� 
w� 2� huśtawki� ławeczkowe� oraz� tzw.� bocianie�
gniazdo.�Sprzęt�zostanie�zamontowany�z�wydzie-
loną�strefą�bezpieczeństwa.

projekT Nr 13
Boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej  

przy szkole podstawowej sportowej nr 15 
lokalizacja: Szkoła�Podstawowa�Sportowa�nr�15,�
ul.�Energetyków�15,�nr�działki:�1481/3.
opis: Przebudowa�boiska�do�piłki�ręcznej�na�bo-
isko�do�piłki�ręcznej�i�mini�piłki�nożnej:�wymiary�
pola�gry�40�m�x�20�m,�nawierzchnia�z�poliureta-
nu,�piłkochwyty�siatkowe�x�2,�bramki�z�siatkami� 
x� 2,� kabiny� dla� zawodników� rezerwowych� x� 2�
(siedziska� plastikowe� kubełkowe� –� 10�w� jednej�
kabinie,� pokrycie� wykonane� z� poliwęglanu� ko-
morowego�lub�innego�materiału),�kosze�na�śmie-
ci�stalowe�35�l�x�2,�tablice�regulaminowe�metalo-
we�x�2�(montowane�na�elewacji�lub�gruncie).

PROJEKT NR 17
Park Doświadczeń w Strefie Aktywności 

„Basen – stara Bykowina”
lokalizacja: Tzw.� Pordzika� Arena,� Strefa� Ak-
tywności�Basen-Stara�Bykowina,�róg�ul.�Pordzika�
i�Plebiscytowej,�nr�działki:�130.
opis: Utworzenie� edukacyjnego� Parku� Do-
świadczeń,�składającego�się�z�24�interaktywnych�
urządzeń�i�4�stref�tematycznych:�muzyki,�nauki,�
sensoryki�i�optyki�oraz�montaż�małej�architektu-
ry�(ławeczek).�Strefa�muzyki:�bębny,�grające�trój-
kąty,�gong�i�cymbały�w�jednym,�ksylofon,�litofon�
i�wieloelementowy�panel�muzyczny.�Strefa�nauki:�
kołyska� Newtona,� wielokrążek,� głuchy� telefon,�
armata� powietrzna,� film� animowany,� kompas,�
peryskop,� szumiące� rury,� telefon� paraboliczny�
i�zegar�słoneczny.�Strefa�optyki:�bliźniacze�lustra,�
koło�optyczne�z�napędem,�naukowy�Hex�i�pisanie�
lustrzane.�Strefa�sensoryczna:�eko-kuchnia,�eko-
memory,�panel�sensoryczny�i�rury�deszczowe.�

projekT Nr 24
Boisko wielofunkcyjne  

przy szkole podstawowej nr 8
lokalizacja: Szkoła� Podstawowa� nr� 8,�
ul.�Główna�1,�nr�działki:�1926/34.
opis: Utworzenie� oświetlonego� boiska� wielo-
funkcyjnego�o�nawierzchni�poliuretanowej� (tar-
tanowej)�oraz�wykonanie�„strefy�kibica”�poprzez�
zamontowanie� ławek� dla� całej� społeczności�
szkolnej.

PROJEKT NR 27
skatepark przy Miasteczku ruchu Drogowego

lokalizacja: Teren� przy� Miasteczku� Ruchu�
Drogowego�(ul.�Kolberga),�nr�działki:�4017/249.
opis: Budowa�dużego�betonowego� skateparku�
o�powierzchni�800-900�m2�i�około�10�przeszkód,�
w� tym� co� najmniej:� funboxy,� jumpboxy� i� spine�
–� przeszkody� do� skakania� oraz� banki,� quatery�
i�minirampa�–�do�rozpędzania�się�i�sztuczek.�Do-
datkowo�bowl�–�fragment�zagłębienia�do�wyko-
nywania�sztuczek.

projekT Nr 43
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw  

przy szkole podstawowej nr 3 
lokalizacja: Szkoła� Podstawowa� nr� 3,�
ul.�Norwida�10,�nr�działki:�1726/65.
opis: Modernizacja� i� rozbudowa� placu� zabaw.�
Elementy:�zestaw�zabawowy�dla�dzieci�starszych�
–�dla�klas�1-3;�zestaw�zabawowy�dla�dzieci�młod-
szych� –� dla� dzieci� z� oddziałów� przedszkolnych;�
huśtawka�bocianie�gniazdo,�huśtawka�wahadło-
wa�podwójna,�sprężynowiec�x�2,� ławki,�kosz�na�
śmieci,� roślinność�ozdobna,�modernizacja�ogro-
dzenia,�monitoring,�regulamin.

Wykaz zadań małych
projekT Nr 2

Budowa profesjonalnego – ogrodzonego 
wybiegu dla psów „PSIA HECA” z mini torem 
dla agility i oświetleniem w celu zapewnienia 
psom odpowiedniej porcji ruchu bez smyczy 

przez cały rok
lokalizacja: Teren�zielony�przy�ul.�I.�Paderew-
skiego�15,�nr�działki:�4178/220.
opis: Budowa�ogrodzonego�wybiegu�dla�psów�
o�powierzchni�ok.�1600�m².�Elementy:�mini�tor�
do� agility� składający� się� m.in.� z� drążków� do�
przeskoków,�tunelu,�równoważni�małej�i�dużej,�
słupków� do� slalomu,� obręczy� do� przeskoków,�
psiej� toalety.� Zamontowanie� ławek,� koszy� na�
śmieci� i� psie� odchody,� regulaminu� i� oświetle-
nia.�

projekT Nr 5
strefa odpoczynku  

przy szkole podstawowej nr 4
lokalizacja: Teren�przy�Szkole�Podstawowej�nr�4,�
ul.�Lwa�Tołstoja�1.
opis: Utworzenie�miejsca�aktywnego�spędzania�
czasu�dla�dzieci,�w�skład�którego�wejdą�urządze-
nia� z� pianki� EPDM�oraz� kreatywne�moduły.� Za-
montowanie� tablic� aktywności� do�nauki,� 4� sto-
łów�do�gier�w�szachy,�warcabów�oraz�chińczyka� 

i�urządzeń�ze�zjeżdżalnią.�Całość�będzie�monito-
rowana�przez�system�kamer.

PROJEKT NR 7
Modernizacja placu zabaw przy Miejskim 

przedszkolu nr 44
lokalizacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 44,�
ul.�Bytomska�3.
opis: Zdemontowanie� wszystkich� dotychcza-
sowych� urządzeń� i� utworzenie� nowego� placu�
zabaw,� składającego� się� z� zestawu� zabawowo�
-sprawnościowego� ze� ściankami�wspinaczkowy-
mi,� twierdzy� zabawowo-sprawnościowej,� huś-
tawki�wagowej�–� tzw.�konika,�3�bujaków,�autka�
„turbo”,� linarium� stożek,� ścianek� funkcyjnych�
(wir,� labirynt,� liczydło,�mini�master,� tor� dla� ku-
lek,�trójkąty� i�kwadraty),�trampoliny�naziemnej,�
zestawu�tworzącego�ścieżkę�zdrowia,�składające-
go�się�ze�słupka�sprawnościowego,�równoważni,�
mostu�linowego,�drążków�podwójnych�oraz�gór-
ki�linowej.�Postawienie�nowych�ławek�oraz�koszy�
na�śmieci.

projekT Nr 8
BUrlocH areNa pUMpTrack  

– rowerowy plac zabaw

lokalizacja: Burloch� Arena� przy� ul.� Bytom-
skiej�15,�nr�działki:�3078/309�–�zachodnia�część�
działki.
opis: Budowa� toru� rowerowego� typu� pump-
track,� tzw.� rowerowego� placu� zabaw,� zagospo-
darowanie� terenów� zielonych� w� obrębie� toru�
oraz� wykonanie� placu� do� odpoczynku� z� ele-
mentami�małej� architektury� (stojaki� rowerowe,�
ławki).�Projektowany�pumptrack�o�długości�pasa�
ok.�130�mb.�i�powierzchni�jezdnej�ok.�230�m².

projekT Nr 10
Słonecznie i bajecznie, czyli krok w przyszłość 

w Słonecznej Dolinie – nowoczesny 
i bezpieczny plac zabaw

lokalizacja: Ogród� przedszkolny� Miejskie-
go�Przedszkola�nr�20,�ul.�1�Maja�286,�nr�działki:�
2649/122.
opis: Stworzenie� placu� zabaw� składającego�
się� z� 20� urządzeń� zabawowych� i� piaskownicy.�
W� skład� projektu� wejdą:� 2� zestawy� drewniane�
z� daszkami,� zjeżdżalniami� i� drabinkami,� 2� po-
dwójne�huśtawki,�2�huśtawki�równoważne,�urzą-
dzenie� linarne,� trap� ruchomy,� sześciokąt�wielo-
funkcyjny,�auto�z�przyczepą,�karuzela�metalowa,�
tablica�do�rysowania,�urządzenie�do�gry�w�kółko�
i� krzyżyk,� koszykówka,� bramki� do� piłki� nożnej�

oraz� piaskownica.� Doposażenie� placu� zabaw�
w�elementy�tzw.�małej�architektury�(regulamin,�
ławki,�płotki�–�ogrodzenie�drewniane�wokół�huś-
tawek�i�kosze)�oraz�w�plandeki�do�przykrywania�
piaskownicy.� Zakup� sześciu� skrzyń� i� podłoża� do�
uprawy�roślin�w�drugiej�części�ogrodu.�Demon-
taż� dotychczasowych,� częściowo� zniszczonych�
urządzeń�zabawowych�wraz�z�utylizacją�oraz�wy-
równaniem�terenu.

projekT Nr 12
Przyjazny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu 

nr 40 – rekreacja i zabawa bez granic
lokalizacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 40,�
ul.�Norwida�12,�nr�działki:�1137.
opis: Wykonanie�placu�zabaw,�w�skład�którego�
wejdą:�kolorowy,�rozbudowany�zestaw�zabawo-
wy�ze�ślizgami,�mostkami,�przeplotniami�służący�
do�ćwiczenia�koordynacji� ruchowej� i� sensorycz-
nej�dzieci,�duża�stanowiskowa�huśtawka�z�dwo-
ma� siedziskami� płaskimi� oraz� siedziskiem� ro-
dzinnym,�bocianie�gniazdo,�bujaki�na�sprężynie,�
3� multifunkcyjne� urządzenia� fitness.� Położenie�
bezpiecznej� nawierzchni� pod� urządzeniami.� Za-
montowanie� regulaminu�oraz�małej�architektu-
ry:�4�ławki,�4�kosze�na�śmieci.
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projekT Nr 20
Rewitalizacja poprzez remont i modernizację 
ciągu pieszego – chodników zlokalizowanych 
na obszarze pomiędzy ulicami Górnośląską, 

Grzegorzka i Zgrzebnioka w Bykowinie
lokaliZacja: ulica� Górnośląska,� nr� działek:�
1622/142,� 1642/142,� 1623/142,� 1626/142,�
1280/133,� 1627/142,� 1628/142,� 1629/142,�
1630/142,�1282/142,�1157/143.
opis: Rewitalizacja terenu poprzez wzmocnienie 
oraz�wyrównanie�miejsc�zapadniętych,�ułożenie�
nowej�nawierzchni�z�kostki�brukowej�i�krawężni-
ków:�596�mb.,�1192�m²�o�szerokości�2�m,�uzupeł-
nienie�nasadzenia�drzew�i�krzewów,�odnowienie�
trawników.�Wykonanie�i�ustawienie�tablicy�infor-
macyjnej,�określającej�rodzaj�zadania�w�ramach�
projektu�obywatelskiego.

projekT Nr 21
Ruch, zabawa – dobra sprawa. Budowa placu 

zabaw w kochłowicach
lokaliZacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 32,� 
ul.�ks.�L.�Tunkla�96,�nr�działki:�168.
opis: Wykonanie� ogrodzonego� placu� zabaw�
z�urządzeniami�do�ćwiczeń�dla�dzieci�na�świeżym�
powietrzu,� dostosowanych�do� ich�wzrostu�oraz�
możliwości� fizycznych:� ścianka� wspinaczkowa,�
piramida�Smerf,� zestaw�„Małpi�Gaj”�oraz� tram-
polina.� Wykonanie� ścieżki� brukowej� doprowa-
dzającej�do�placu�zabaw,�zamontowanie� tablicy�
dotyczącej�sposobu�korzystania�z�ww.�urządzeń.

projekT Nr 22
„Małpi Gaj” – ogólnodostępny plac zabaw dla 
dorosłych wraz ze strefą relaksu i aktywnego 
wypoczynku w parku im. adama Mickiewicza

lokaliZacja: Park�miejski� im.�Adama�Mickie-
wicza zlokalizowany przy ulicy Karola Goduli.
opis: Budowa�bezpiecznej�nawierzchni�i�oświe-
tlenia,� montaż� urządzeń� służących� do� relaksu�
i� wypoczynku� (huśtawki,� hamaki,� zjeżdżalnia,�
trampoliny,�zjazd�strażacki,�zjazd�liniowy),�insta-
lacja�sprzętu�do�uprawiania�crossfitu�i�street�wor-
koutu,�montaż�elementów�małej�architektury.

projekT Nr 23
Budowa parkingu ogólnodostępnego przy 

ul. joanny w Goduli
lokaliZacja: Teren� między� ul.� Joanny� 21�
a�ul.�Solskiego,�nr�działki:�668/84.
opis: Budowa� równolegle� lub� prostopadle� do�
jezdni� (w� zależności� od� prawa� budowlanego)�
stanowisk�postojowych�dla�samochodów�osobo-
wych�o�nawierzchni�utwardzonej�wraz�z�wymalo-
waniem�linii�rozgraniczających�poszczególne�sta-
nowiska�oraz�wymiana�nawierzchni�istniejącego�
chodnika.

projekT Nr 26
Bielszowice Trails – etap 3:  

Rozbudowa terenowych tras rowerowych 
w parku strzelnica

lokaliZacja: Park�Strzelnica,�nr�działki:�4162,�
dodatkowo�w�miarę�możliwości� i� potrzeb�4158�
oraz�północna�część�4163.
opis: Utworzenie�3�linii�terenowych�tras�rowe-
rowych,� po�minimum�2�przeszkody� każda:� linia�
średnich� stolików� o� wybiciu� ok.� 30-35� stopni�
i� wysokości� ok.� 150� cm,� linia� średnich� wy-
bić� dirtowych� bez� gapa� (przerwy)� –� wysokość� 
ok.�180�cm,�linia�dużych�wybić�dirtowych�z�gapem�
(przerwy)� –�wysokość� ok.� 210� cm.� Duża� hopka�
z�miękkim�(np.�piaszczystym)�lądowaniem,�infra-
struktura�towarzysząca:�ławki,�stojaki�na�rowery,�
śmietniki,�oznaczenia�tras,�regulamin.

projekT Nr 28
plac zabaw przy Miejskim przedszkolu nr 35  

– wszechstronna zabawa i rozwój  
na świeżym powietrzu

lokaliZacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 35,�
ul.�Zamenhofa�3,�nr�działek:�268/15,�1283/15.
opis: Położenie� bezpiecznej� nawierzchni� poli-
uretanowej� lub� mat� przerostowych.� Wyposa-
żenie� placu� zabaw:� urządzenie� wielofunkcyjne�
typu� Active� dla� dzieci� niepełnosprawnych�wraz�
ze� ściankami� funkcyjnymi� oraz� zjeżdżalnią� dla�
najmłodszych,� 3� bujaki� sprężynowe,� karuze-
la� z� kierownicą,� 2� trampoliny� naziemne� małe,�
urządzenie�wielofunkcyjne�typu�statek�(w�skład�
którego� wchodzą� elementy� wspinaczkowe),�
zjeżdżalnie,�mostki�ruchome�itp.,�3�huśtawki�dla�
dzieci� starszych,� młodszych� oraz� tzw.� bocianie�
gniazdo,� infrastruktura� towarzysząca:� ławeczki,�
kosze�na�śmieci,�tablica�regulaminowa.

projekT Nr 29
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego 

budynku przy ul. jankowskiego 6 w Wirku,  
poprzez nasadzenie krzewów ozdobnych, 

wysianie trawy oraz wykonanie miejsc 
parkingowych z nawierzchnią z płyt ażurowych
lokaliZacja: ul.� Jankowskiego� 6,� nr� działki:�
3829/207.
opis: Wykonanie� 15� miejsc� parkingowych�
+� 1� miejsca� dla� osoby� niepełnosprawnej� z� na-
wierzchni� z� płyt� ażurowych,� drogi� dojazdowej�
z� kostki� brukowej,� nasadzeń� niskich� krzewów,�
krzewów� ozdobnych.� Uporządkowanie� terenu�
oraz wysianie trawy.

projekT Nr 30
pierwszy wybieg dla psów w Goduli

lokaliZacja: Park� im.� Adama� Mickiewicza,� 
nr�działki:�949/22.
opis: Ogrodzenie� terenu� o� pow.� ok.� 4000� m²�
płotem� o� łącznej� długości� ok.� 262�m� z� dwoma�
podwójnymi� furtkami,� ustawienie� przy� każdym�
wejściu:� 1� ławki,� 1� kosza�na� śmieci,� 1� kosza�na�
odchody,�1�stojaka�na�woreczki�na�odchody�oraz�
tablicy� informacyjnej� z� regulaminem� korzysta-
nia�z�obiektu.�Umieszczenie�na�terenie�wybiegu�
przeszkód� tzw.� sprzętu� agility:� drążków�do� sko-
ków,�tunelu�oraz�mostka�(tzw.�szałasu).

projekT Nr 31
Budowa ogrodzenia oraz bieżni 

lekkoatletycznej na terenie  
iV liceum ogólnokształcącego

lokaliZacja: IV� Liceum� Ogólnokształcące,�
ul.�Orzegowska�25,�nr�działki:�41-3202/2662.
opis: Wykonanie� 2-torowej� lekkoatletycznej�
bieżni� tartanowej� zakończonej� skocznią� do� sko-
ku� w� dal� (5� m� x� 6� m).� Podstawowe� wymiary�
całej� bieżni:� długość� 70� m,� szerokość� 2,90� m,�
całkowita� powierzchnia� bieżni� 203� m².� Bieg� na�
dystansie� 50� m:� oznaczony� dystans,� szerokość�
toru�1,25�m,�grubość� linii�5�cm.�Bieżnia�otoczona�
wolną� przestrzenią:� przed� linią� startu� –� 1,50� m,� 
za�linią�startu�–�8,50�m,�za�liniami�bocznymi�torów�
zewnętrznych�–�10�cm.�Skocznia�do�skoku�w�dal�z�wy-
pełnieniem� piaskowym� na� końcu� bieżni:� długość� 
7�m,�szerokość�4�m.�Wykonanie�ogrodzenia�z�paneli�
systemowych�(w�ciągu�od�linii�działki�z�DPS�Senior�
wzdłuż� tyłu� obiektu� szkoły),� zamontowanie� ka-
miennych�stolików�do�gry�w�szachy�i�warcaby.

projekT Nr 32
pumptrack paryż

lokaliZacja: Osiedle� „Paryż”.� Obręb�
istniejącego� placu� zabaw� w� rejonie�
ul.�Jesionowej.
opis: Budowa� rowerowego� pumptracka� wraz�
z�ławką�dla�widzów,�specjalnym�stojakiem�na�ro-
wery,�tablicą�informacyjną�–�regulaminem�użyt-
kowania�oraz�oświetleniem.

projekT Nr 33
parking dla samochodów osobowych,  

autokaru wycieczkowego oraz rowerów  
przy szkole podstawowej nr 3

lokaliZacja: Szkoła� Podstawowa� nr� 3,� 
ul.� Norwida� 10,� nr� działek:� 1853/74,� 1866/74,�
2008/74,�824/69,�1726/65,�2009/74.
opis: Wykonanie�2�parkingów�wzdłuż�ul.�Norwi-
da:�na�5�i�na�12�miejsc�postojowych.�Odtworzo-
ne�zostaną�zdemontowane�na�czas�budowy�ba-
rierki�oraz�zamontowane�zostaną�nowe,�wzdłuż�
chodnika� prowadzącego� do� przejścia� dla� pie-
szych.�Wykonany�zostanie�chodnik�łączący�część�
parkingu� znajdującego� się� naprzeciw� szkoły� 
(12�miejsc�postojowych�przy�garażach)�z�chodni-
kiem�prowadzącym�do�istniejącego�przejścia�dla�
pieszych.� Powstanie� nowy� chodnik� prowadzący�
od�bramy�wjazdowej�szkoły�do�wejścia�budynku.�
Obok� chodnika� zamontowane� zostaną� ławecz-
ki� z� koszami� na� śmieci� i�miejscem�postojowym�
dla�10� rowerów.�Trzeci�chodnik�będzie�przebie-
gał� wzdłuż� nowo� wybudowanego� parkingu� na�
5�miejsc�postojowych,�bezpośrednio�przy�ogro-
dzeniu�szkoły.�Na�terenie�zielonym�nasadzonych�
zostanie�5�drzew,�zamontowane�zostaną�4�ławki�
z� koszami�na� śmieci� oraz� klomby� z� roślinnością�
ozdobną�wielosezonową.

pRojekT NR 35
Zastąpienie rzeźby orła tablicą pamiątkową, 

rewitalizacja otoczenia
lokaliZacja: ul.�Kard.�A.�Hlonda�27,�nr�działki:�
3006/246.
opis: Wykonanie�obelisku�i�montaż�tablicy�upa-
miętniającej�czyn�powstańczy�wraz�z�odpowied-
nimi� inskrypcjami�nazwisk�poległych�w�powsta-
niach�orzegowian.�Uporządkowanie� terenu�wo-
kół�tablicy�oraz�montaż�masztu�na�flagę.�Kamień,�
z� którego� będzie� wykonany� pomnik,� powinien�
być�jasnego�koloru.

projekT Nr 38
Budowa wybiegu dla psów w kochłowicach

lokaliZacja: teren� przy� ul.� Dworcowej� 
i�Do�Dworca,�nr�działki:�3796/15.
opis: Budowa�ogrodzonego�wybiegu�dla�psów:�
prace� porządkowe� terenu,� montaż� ogrodzenia�
z� furtkami,� urządzeń� do� psich� sportów,� ławek,�
psich�stacji�i�toalet,�koszy�na�śmieci,�tablicy�z�re-
gulaminem.� Wykonanie� oświetlenia.� Wymiary�
szacunkowe:�350�m².

projekT Nr 39
eksperymentuj na świeżym powietrzu  

przy szkole podstawowej nr 1
lokaliZacja: Plac�szkolny�Szkoły�Podstawowej�
nr�1,�ul.�Gen.�Hallera�12,�nr�działki:�3505/83.
opis: Plac� zabaw� z� elementami� edukacyjnymi:�
litofon,�armata�powietrzna,�głuchy�telefon,�koły-
ska�Newtona,�wielokrążek,�pryzmat.

projekT Nr 40
Treningowy tor przeszkód

lokaliZacja: Burloch� Arena,� nr� działki:�
3078/309.
opis: Montaż� toru� przeszkód,� w� szczególności�
do�treningów�OCR�wraz�z�bezpieczną�nawierzch-
nią.

projekT Nr 41
Zakątek radości malucha

lokaliZacja: Miejskie� Przedszkole� nr� 9,� 
ul.�H.�Modrzejewskiej�10.
opis: Wyposażenie� ogrodu� w� urządzenia:� ze-
staw� przedszkolak� sprawnościowy,� trampolina�
ziemna,� huśtawka� „bocianie� gniazdo”,� lokomo-
tywa� Frajda� Ekspres,� huśtawka� ważka� podwój-
na,� bujaki� sprężynowe� x� 2,� piaskownica� z� bali� 
300�x�300.

projekT Nr 44
sportowe lato w Rudzie Śląskiej  

– zawody sportowe dla mieszkańców
lokaliZacja: Hala� sportowa� MOSiR� przy�
ul.�Kłodnickiej,�hala�sportowa�MOSiR�przy�ul.�Hal-
lera,�boisko�piłkarskie�MOSiR�przy�ul.�Czarnole-
śnej,�boisko�Orlik�przy�ul.�Pordzika,�boisko�Orlik�
przy�ul.�Hallera,�korty�tenisowe�ośrodka�MOSiR�
Burloch�Arena,�pływalnia�MOSiR�przy�ul.�Oświę-
cimskiej,�pływalnia�MOSiR�przy�ul.�Chryzantem,�
hala�MOSiR�(zapaśnicza)�Burloch�Arena,�Stadion�
MOSiR�przy�ulicy�Czarnoleśnej.
opis: Zorganizowanie� zawodów� sportowych� 
w� 9� dyscyplinach� sportowych,� tj.:� gimnasty-
ka,� lekkoatletyka,� pływanie,� racketlon� (tenis�
ziemny,� tenis� stołowy,�badminton),�boule,�piłka�
nożna,� siatkówka,� koszykówka� i� piłka� ręczna.�
W� projekcie� weźmie� udział� ponad� 3000� czyn-
nych�uczestników.�Zawody�odbędą�się�w�termi-
nie� 1-19.09.2022� r.� Zwycięzcy� poszczególnych�
konkurencji�otrzymają�nagrody.

pRojekT NR 45
Zielona przestrzeń w centrum miasta

lokaliZacja: ul.�Furgoła,�nr�działek:�3198/178,�
3191/183,� 3197/178,� 3190/183,� 3199/178,�
3183/177.
opis: Rewitalizacja�skweru:�remont�nawierzchni�
alejek,�montaż�ławek�parkowych,�koszy�na�śmieci�
i�koszy�na�psie�odchody,�karmników,�ozdobnych�
nasadzeń,�pergoli,�urządzenia�terenu�zielonego.

projekT Nr 46
Mini park Ruda „szczęść Boże” – rekreacja 

i sport z oświetloną ścieżką spacerowo-
rowerową (łącznik Ruda-Biskupice-Zaborze) 

oraz nowoczesnym placem zabaw dla 
dzieci i urządzeniem sportowym dla 

dorosłych – poprawa komunikacji, komfortu 
i bezpieczeństwa mieszkańców

lokaliZacja: ul.� Szczęść� Boże,� nr� działek:�
1101/24� (główny� teren),� 1254/29� (początek�
ścieżki).
opis: Wykonanie�ścieżki�spacerowo-rowerowej�
lub�co�najmniej�spacerowej�wraz�z�uporządkowa-
niem� roślinności,� niewymagającym� dużego� na-
kładu�finansowego,�oświetlenia�ścieżki�lampami�
LED,�np.� komplet� słupów�z�oprawami� typu� LED�
o�wysokości�5�metrów�4-5�szt.,�montaż�zestawu�
zabawowego� dla� dzieci� na� podkładzie� z� maty�
przerostowej�oraz�urządzeń�sportowych�dla�do-
rosłych�(siłownia�napowietrzna).

projekT Nr 48
Nowy skwer w starej Bykowinie  

– drugie życie zieleńca w centrum dzielnicy
lokaliZacja: Róg� ulicy� Katowickiej� i� Siekiela,�
nr�działek:�3748/156,�345,�337,�344,�157,�346.
opis: Rewitalizacja�skweru�poprzez:�wykonanie�
m.in.�alejek,�ławek,�koszy�na�śmieci�i�psie�odcho-
dy,� karmników,� ozdobnych� nasadzeń,� pergoli,�
urządzenia� terenu� zielonego,� punktowego� do-
świetlenia� lub� innego�wyposażenia� zapropono-
wanego�w�projekcie.

pRojekT NR 51
skwer Żwirki i Wigury – salon dzielnicy Ruda

lokaliZacja: Skwer�Żwirki�i�Wigury�w�dzielnicy�
Ruda,�nr�działki:�2013/35.
opis: Rewitalizacja�skweru:�montaż�4-5�tablic�in-
formacyjnych,� prezentujących� historię� dzielnicy�
(górnictwo,� hutnictwo),� punktowe� podświetle-
nie�pomnika,�uzupełnienie�istniejącego�oświetle-
nia�parkowego,�wymiana�istniejącej�nawierzchni�
na�nową,�przepuszczalną,�dolomitową�o�drobnej�
frakcji,� zakup� i� montaż� dwóch� ławek� oraz� ko-
szy� na� śmieci,� zakup� i� montaż� mebli� miejskich� 
–� 3� szt.� ławek-huśtawek� –� jedna� z� nich� zastąpi�
piaskownicę,� dwie� pozostałe� znajdą� się�w� cen-
tralnej�części�skweru.
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Wykaz projektóW niedopuszczonych do głosoWania 
W ramach Budżetu oByWatelskiego miasta ruda Śląska na 2022 r.

Wykaz zadań dużych
projekT Nr 16

Nowoczesny Halembski 
park krajobrazowy

lokalizacja: Teren�przy�ul.�Morskiej,�nr�działki�
3179/82.
opis: Elementy� projektu:� plac� zabaw,� siłownia�
na�wolnym�powietrzu,�street�workout,�ogrodzo-
ny�wybieg�dla�psów�z�torami�przeszkód,�miejsca�
do�grillowania�oraz�miejsca�do�gry�w�szachy,�ław-
ki,�kosze�na�śmieci,�drewniane� leżaki,�wybruko-
wane�alejki�wokół�powyższych�miejsc,�oświetle-
nie�typu�LED.
uzasadNieNie: Realizacja� zadania� pozosta-
je� w� sprzeczności� z� zamierzeniami� miasta.� Na�
wskazanej�działce�miasto� zamierza�wybudować�
zbiornik�retencyjny�na�wody�opadowe.�

projekT Nr 18
Skatepark Strefa Aktywności 

dunikowskiego
lokalizacja: Teren� przy� ul.� Xawerego� Duni-
kowskiego,�nr�działki:�595/34.
opis: Skatepark� w� formie� skateplazy� lub� 
streetplazy.� Elementy:� podjazdy,� schody� z�mur-
kami,�elementy�przypominające�ławki�i�poręcze,�

london� gap,� elementy�do� rozpędzania� się,� czyli�
banki� i� quartery� oraz� bowl.� Proponowana� po-
wierzchnia�skateparku�–�ok.�700�m².
uzasadNieNie: Realizacja zadania pozo-
staje� w� sprzeczności� z� zamierzeniami� miasta.� 
Od�stycznia�2020�r.�prowadzone�jest�postępowa-
nie�w�sprawie�zbycia�działki.�

projekT Nr 19
Sanatorium Godula – budowa ogólnodostępnej 

tężni solankowej wraz ze strefą rekreacyjno-
wypoczynkową w parku miejskim  

im. adama Mickiewicza
lokalizacja: Park�miejski� im.�Adama�Mickie-
wicza przy ul. Karola Goduli.
opis: Budowa�tężni�solankowej�wraz�z�niezbęd-
ną�infrastrukturą�towarzyszącą,�montaż�elemen-
tów� rekreacyjno-wypoczynkowych,� instalacja�
elementów�małej�architektury,�przeprowadzenie�
nasadzeń�roślin,�przebudowa�ciągów�komunika-
cyjnych.
uzasadNieNie:� Realizacja� zadania� generowa-
łaby�koszty�utrzymania�niewspółmiernie�wysokie�
w�stosunku�do�wartości�zgłoszonego�zadania.

projekT Nr 25
TarTaN NieBieskie dacHY – kompleks 

sportowy dla mieszkańców w każdym wieku
lokalizacja: Boisko�rekreacyjne�przy�ul.�Gór-
nośląskiej� i� J.� Karskiego,� nr� działek:� 1635/102,�
1634/102.
opis: Zakres�zadania�obejmuje�wykonanie�duże-
go�boiska�z�wyposażeniem,�strefy�gier�dla�dzieci,�
ławek,�koszy�na�śmieci,�stojaków�rowerowych,�alei�
asfaltowej�wokół�całego�obiektu,�wysianie�trawy.
uzasadNieNie: Utworzenie� wokół� obiektu�
alejki� asfaltowej�w� sposób� zapewniający� odpo-
wiedni�poziom�bezpieczeństwa�zarówno�osobom�
korzystającym�z�alejki,�jak�i�użytkownikom�boiska�
do�piłki�nożnej�czy�koszykówki,�jest�niewykonal-
ne�pod�względem�technicznym.

projekT Nr 36
Renowacja pełnowymiarowego boiska 

piłkarskiego poprzez wymianę sztucznej 
nawierzchni trawiastej w Nowym Bytomiu

lokalizacja: Stadion� MOSiR� Ruda� Śląska,�
ul.�Czarnoleśna�12,�nr�działki:�2468/54.
opis: Wymiana�nawierzchni�boiska�pełnowymia-
rowego�ze�sztuczną�trawą�na�nową�bezpieczną,�

posiadającą�atesty�i�certyfikaty�konieczne�w�celu�
dopuszczenia�do�rozgrywek�piłkarskich.
uzasadNieNie: Koszt� realizacji� oszacowany� 
został� na� kwotę� przekraczającą� limit� środków�
określony�dla�zadania�dużego.

projekT Nr 42
Kładka pieszo-rowerowa nad Potokiem 

Bielszowickim łącząca  
ul. Pawłowską z ul. Kokota

lokalizacja:�ul.�Edmunda�Kokota/ul.�Pawłow-
ska,�działki�nr:�1954/335,�2711/421,�1956/371.
opis:� Projekt� zakłada� wykonanie� podjazdów�
i� kładki� pieszo-rowerowej� kompozytowej� nad�
Potokiem� Bielszowickim,� łącząc� ul.� Kokota�
z�ul.�Pawłowską.
uzasadNieNie: Realizacja zadania koliduje 
z� planami� odtworzenia� mostu� i� ulicy� Pawłow-
skiej�w�ramach�naprawienia�szkody�wyrządzonej�
ruchem� zakładu� górniczego� przez� jej� sprawcę�
(przedsiębiorcę� górniczego).� Realizacja� zadania�
nie� jest� możliwa� w� ciągu� roku� budżetowego.�
Koszt�realizacji�oszacowany�został�na�kwotę�prze-
kraczającą� limit� środków� określony� dla� zadania�
dużego.

projekT Nr 6
skatepark

lokalizacja: Planty�Kochłowickie,�lewa�strona�
pomnika.
opis: Skatepark� wraz� z� pumtrack� line.� Ele-
menty:� tablica� informacyjna,� rampa� 416� x� 366� 
x�150,�quarter�pipe�330�x�366�x�150,�poręcz�pro-
sta�400�x�5�x�35,�pumptrack�line�23,2�mb.,�grind-
box�+�manual�pad�456� x�80� x�15/40�–�podłoże�
beton.�Powierzchnia�ok.�550�m².
uzasadNieNie: Nieruchomość�gruntowa�znaj-
duje�się�w�strefie�„B”�ochrony�konserwatorskiej.�
Zgodnie� z� opinią� miejskiego� konserwatora� za-
bytków,�przedmiotowy�teren�stanowi�przedpole�
pomnika,�poświęconego�powstańcom�poległym�
w� czasie� Powstań� Śląskich� i� powinien� pozostać�
w�dotychczasowej�formie�(zielonego�skweru).

projekT Nr 14
HALEMBSKI SKWER – ul. Kłodnicka

lokalizacja: Istniejący�zieleniec�przy�ul.�Kłod-
nickiej�i�ul.�Brodzińskiego,�nr�działek:�2575/113,�
2576/113,� 3004/113,� 3003/111,� 3305/125,�
3303/125.
opis: Zmiana� zagospodarowania� skweru� 
na� miejsce� służące� odpoczynkowi.� Zagospoda-
rowanie skweru poprzez nowe nasadzenia, wy-
konanie� alejek� z� nawierzchni� przepuszczalnej,�
montaż� elementów�małej� architektury� i� oświe-
tlenia.� Elementy� małej� architektury:� ława� trój-
kątna� z� donicą� w� środku� nasadzenie,� wisząca�
ławka� na� sprężynach� podwójna,� pojedyncza,�
wiązka�koszy�segregacja�pełna,�stojak�rowerowy�
pięć�stanowisk,�parking�dla�psów.�Oświetlenie�le-
dowe�z�panelem�fotowoltaicznym�(ewentualnie�
inne�rozwiązanie).�
uzasadNieNie: Niecelowa� i� nieuzasadniona�
byłaby� zmiana� funkcji� terenu� z� komunikacyjnej�
na� odpoczynkową� i�miejsce� spotkań�mieszkań-
ców� dzielnicy.� Usytuowanie� nie� sprzyja� funkcji�
odpoczynkowej,�a�poniesione�nakłady�najpraw-
dopodobniej� byłyby� niewspółmiernie� wysokie�
do�korzyści�płynących�z�realizacji�zadania.�Utrzy-
manie�zieleńca�stałoby�się�znacznie�kosztowniej-

Wykaz zadań małych
sze�niż� jest�obecnie.�Do�zarządcy�terenu�wysto-
sowane� zostanie� pismo� z� prośbą� o� przycięcie,�
uzupełnienie� lub� wymianę� fragmentów� żywo-
płotu,�który�jest�w�gorszym�stanie�i�o�zwiększenie�
liczby�ławeczek�w�celu�poprawy�funkcjonalności�
łącznika�komunikacyjnego�zieleńca.

projekT Nr 15
UROCZY ZAKĄTEK 

– skwer w centrum Halemby
lokalizacja: Teren�przy�ul.�1�Maja�–�za�skle-
pem�ALDI�nr�działki:�3014/113.
opis: Uporządkowanie�obecnego�terenu,�wyko-
nanie�ścieżek�z�kostki�brukowej,�mała�architektu-
ra�(ławki,�leżaki�drewniane,�kosze�na�śmieci),�ro-
śliny�(drzewa,�kwiaty),�oświetlenie�parkowe�LED.
uzasadNieNie: Działka�nie�należy�do�gminne-
go� zasobu� nieruchomości� –� stanowi� własność�
Skarbu� Państwa� i� przedmiot� użytkowania� wie-
czystego�Spółki�z�o.o.�Aquadrom.

projekT Nr 34
Familoki dla jerzyków

lokalizacja: Drzewa� i� obiekty� użyteczności�
publicznej�będące�własnością�gminy�z�naciskiem�
na�szkoły.
opis: Zakup� i�montaż�400�szt.�budek� lęgowych�
dla�jerzyków�w�każdej�dzielnicy�Rudy�Śląskiej.
uzasadNieNie: Uwzględniając� wymogi� orni-
tologiczne,�ulokowanie�400�szt.�budek�lęgowych�
w� proponowanych� lokalizacjach� nie� jest� możli-
we.�Wątpliwości� budzi� koszt� utrzymania� budek�
lęgowych� w� kolejnych� latach,� który� byłby� nie-
współmiernie� wysoki� w� stosunku� do� wartości�
zgłoszonego�zadania.

projekT Nr 37
Skwer integracji społecznej Althammer 

lokalizacja: Teren� przy� ul.� Ks.� Piotra� Skargi,�
nr�działek:�2031/31,�2032/33.
opis: Zagospodarowanie� skweru� przy� istnie-
jącym� „parku”.� Elementy:� tablica� informacyj-
na� drewniana,� ławka� z� oparciem� (8� szt.),� kosz� 
na�śmieci�(4�szt.),�krąg�drewniany,�tablica�mani-

pulacyjna� drewniana� czteroelementowa,� insta-
lacja�manualna�piaskowa�drewniana,�ster�drew-
niany�z� lunetą,�huśtawka�podwójna�drewniana,�
instalacja�zręcznościowa�drewniana�ze�zjeżdżal-
nią� oraz� pajączkiem,� hamak� drewniany,� stacja�
naprawy�rowerów,�stojak�rowerowy.�Ogrodzenie�
i�2�bramki�wejściowe.
uzasadNieNie: Realizacja� zadania� pozostaje�
w�sprzeczności� z�miejscowym�planem�zagospo-
darowania� przestrzennego.� Zgodnie� z� opinią�
miejskiego�konserwatora�zabytków�montaż�urzą-
dzeń�zabawowych�na�terenach�pozostałości�by-
łego�obozu�koncentracyjnego�Filia�KL�Auschwitz-
Arbeitslager�Althammer�z�lat�1940-1944,�nie�jest�
działaniem�pożądanym�w�miejscu�poświęconym�
pamięci�historycznej�tego�miejsca.

projekT Nr 47
kulToWa GÓrka iGieliToWa w Bykowinie 

– zimą i latem możliwe zjeżdżanie
lokalizacja: Strefa� aktywności� na� osiedlu�
Bykowina� przy� ul.� Górnośląskiej,� nr� działek:�
1149/142,�1096/88,�1092/85,�1097/88.
opis: Wyłożenie� fragmentu� górki�w� strefie� ak-
tywności� igielitem,�dzięki�czemu�powstanie�pas�
do�całorocznej�jazdy�na�sankach�i�nartach.
uzasadNieNie: Wskazane� tereny� zaliczane� są�
do� terenów� podatnych� na� zalewania� i� podto-
pienia.� Każda� nowa� inwestycja� likwidująca� po-
wierzchnie� przepuszczalne,� wykonana� na� tym�
terenie,� może� przyczynić� się� do� podtapiania�
pobliskich� terenów,� w� tym� obiektu� budowanej�
tężni�solankowej.�Koszt�utrzymania�„górki�igieli-
towej”�jest�niewspółmiernie�wysoki�w�stosunku�
do�wartości�zgłoszonego�zadania.

projekT Nr 49
RYNEK KOCHŁOWICKI 

– czas, by odzyskał blask
lokalizacja: Ulice� Oświęcimska,� Radoszow-
ska,� Wyzwolenia,� Piłsudskiego,� Roberta� Żym-
ły,� nr� działek:� 1092/102,� 3028/22,� 1158/26,�
1775/26,�1180/38,�1166/33,�3591/33,�3594/33,�
1014/33,�1796/32,�2630/50,�3226/177,�2628/52,�

1867/61,�1865/42,�2129/107,�444/45,�1866/42,�
1279/44,�696/41.
opis: Wykonanie� nowych� krawężników� i� ba-
rierek� wokół� rynku� (lewy� krawężnik),� najlepiej�
ozdobnych,� tak,� by�wyróżniały� tę� część� dzielni-
cy,�postawienie� tablic� informacyjnych�na� temat�
historii�Kochłowic�ze�zdjęciami�miejsc�historycz-
nych�i�zabytków,�podświetlenie�tablic,�krawężni-
ków�w�celu�uwidocznienia�obrzeża�rynku,�wyko-
nanie�kwietników,�urządzenie�zieleni�przy� tabli-
cach,�ewentualne�dodatkowe�prace�ziemne.
uzasadNieNie: Ze�względu�na�obecny�sposób�
zagospodarowania� i� użytkowania� tzw.� „kochło-
wickiego�rynku”,�realizacja�zadania� jest�niecelo-
wa.�Wykonanie�wnioskowanych,�nowych,�ozdob-
nych�krawężników�z�podświetleniem�lub�oświe-
tleniem�w�niektórych�miejscach,�a�także�barierek�
wokół� rynku,� nie� wpłynie� w� sposób� istotny� na�
poprawę�estetyki�rynku,�tym�samym�poniesione�
nakłady�finansowe�byłyby�niewspółmiernie�wy-
sokie�w�stosunku�do�rezultatów�płynących�z�re-
alizacji� zadania.� Tablice� informacyjne� na� temat�
historii�Kochłowic�wraz�ze�zdjęciami�i�opisem�za-
bytków�znajdują�się�już�w�obrębie�rynku.

projekT Nr 50
zielony skwer w Bielszowicach  

przy ulicy Ułańskiej
lokalizacja: Rejon� ul.� Ułańskiej,� nr� działki:�
2376/98.
opis: Likwidacja�asfaltu�na�terenie�objętym�in-
westycją,� zastąpienie� asfaltu� nawierzchnią� bio-
logicznie� czynną,� ogrodzenie� terenu,� montaż�
infrastruktury� dla� młodszych� dzieci� (np.� zjeż-
dżalnie,� bujaczek,� karuzela,� huśtawka�wagowa)�
oraz� montaż� infrastruktury� małej� architektury� 
(2�ławeczki,�kosz�na�śmieci,�niskie�płotki),�doko-
nanie�nasadzeń�roślin�oraz�niskopiennych�drzew,�
zagospodarowanie� i� uporządkowanie� terenu�
przyległego�do�terenu�inwestycji.
uzasadNieNie: Realizacja� zadania� pozostaje�
w�sprzeczności� z�miejscowym�planem�zagospo-
darowania�przestrzennego.
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Remonty od A do z. szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

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

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

NierUchomości

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

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
Tel. 797-299-422.

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

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

moToryzacja

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. 
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

 skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. 
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu skarbowe-
go). 

Praca

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

 Pomoc kuchenną zatrudnię do restau-
racji. Tel. 600-410-944.

 zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

 Do zakładu kamieniarskiego przyjmę 
emeryta górnika wiek do 55 lat. Tel. 501-
303-628, 507-090-241.

różNe

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

ogłoszeniA DRoBne

Państwu zofii i Franciszkowi mańka
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

maTKi i TeścioWej 
składają koleżanki i koledzy 

z Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska

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.

 „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski

Pani zofii mańce
pracownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

maTKi
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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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.
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA  
RUdA ŚlĄskA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie 

Śląskiej-kochłowicach pomiędzy ulicami  
Wyzwolenia-Wirecką 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 
29.04.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z  przeznaczeniem pod  zabudowę  zgodną  z  ustaleniami miejsco-
wego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Ruda  Śląską  jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położona w Rudzie Śląskiej-kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwole-
nia-Wirecką, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2152/13 
o powierzchni 1072 m2, użytek „lz-iV”, obręb kochłowice, zapisana na karcie 
mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr kW gl1s/00011361/6. działy iii i iV ww. księgi wolne są od 
wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwe-
stycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część dział-
ki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 
2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „lz- iV, R-V, n, R-Vi”, obręb kochło-
wice, k.m. 4, nr kW gl1s/00011361/6. działy iii i iV ww. księgi wolne są od 
wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. przedmiotowe działki stanowią teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną 
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 39MNII.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien 
odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej i ul. Wyzwolenia, poprzez działkę 
nr 2155/13 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lo-
kalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nieruchomości należy wystąpić 
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 

Cena  wywoławcza  (netto)  do  przetargu  dla  działki  nr  2152/13  wraz 
z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 wynosi 159.000,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 7.09.2021 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 ter-
minie do dnia 31.08.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.000,00 zł, 
z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia - Wirecka, działka nr 2152/13” przele-
wem 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 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.

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 15.06.2021 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:

– 5058/321 o powierzchni 1731 m2, użytek „Bz, ł-iV, Ps-iV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00027865/4 (działy iii i iV ww. księgi wolne są 
od wpisów), 

– 5083/319 o powierzchni 587 m2, użytek „Ps-iV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00028660/4 (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 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 5058/321 – 244.000,00 zł, 
– dla działki 5083/319 – 103.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.09.2021 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 02.09.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5058/321 – 12.200,00 zł, 
– dla działki 5083/319 – 5.200,00 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.
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WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKA

Baran – Nie bój się zmian. 
Bądź na nie otwarty, a na 
pewno wyjdzie Ci to na do-
bre.
Byk – Najwyższy czas bacz-
niej przyjrzeć się swoim fi -
nansom i wreszcie zacząć 
oszczędzać.
Bliźnięta – Nadszedł czas, 
by zweryfi kować swoje do-
tychczasowe poglądy na 
świat.
Rak – Szczęście czeka na 
Ciebie tuż za rogiem, musisz 
zrobić tylko pierwszy krok.
Lew – Nie martw się na za-
pas. Twoje problemy wkrót-
ce się rozwiążą, a Ty ode-
tchniesz.
Panna – Poświęć znacznie 
więcej czasu i uwagi naj-
bliższym. Inne sprawy mo-
gą zaczekać.
Waga – Postaw na zdoby-
wanie wiedzy, a otworzą się 
drzwi, które dotąd były za-
mknięte.
Skorpion – Nie łap dwóch 
srok za ogon, bo nic na tym 
nie zyskasz i zostaniesz z ni-
czym.
Strzelec – Nie pozwalaj, by 
inni za Ciebie decydowali. 
Rób to, co uważasz za słusz-
ne.
Koziorożec – W Twoim 
związku zacznie się dobrze 
układać, co wprawi Cię 
w dobry nastrój.
Wodnik – Nadchodzi dobry 
okres dla Ciebie. W końcu 
będziesz mogła zrealizować 
swoje dawne plany.
Ryby – Nie narzekaj na nad-
miar obowiązków, tylko po-
proś rodzinę i znajomych 
o pomoc.

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – łow. krew zwierzęca, 
5 – jednowartościowy rodnik kwasowy, 
8 – klin wszyty do poszerzenia sukni, 
9 – drzazga, 11 – w dawnej Polsce czynsz 
z kopalni kruszcu, 12 – dowódca Koza-
ków, 15 – sandałowiec, drzewo pachnące, 
17 – jęz. używany w Afryce Wschodniej, 
20 – radula, 21 – tkanina ścienna, 24 – war-
stwa wapnia i łupków, 25 – magmowa ska-
ła głębinowa, 28 – ogi, 29 – rzeka w Lon-
dynie, 32 – zasada, 33 – podzwrotnikowe 
pnącze, 36 – nie anoda, 39 – przedstawi-
cielstwo dyplomatyczne za granicą, 
42 – gatunek koralowca, 43 – biały w ki-
nie, 45 – wysunięta część lądu w morze, 
46 – mieszkanie i utrzymanie w klasztorze, 
47 –  pierwiastek chemiczny. 

PIONOWO: 1 – twarz, oblicze, 2 – gru-
pa rodzin od wspólnego przodka, 3 – imię 
żeńskie, 4 – ojciec Abla, 5 – mit. egipska 
– przejaw boga Re, 6 – grecka wyspa, 
7 – miasto w Belgii, 10 – prawny w fi rmie, 
13 – góry w Rosji, 14 – brat Mojżesza, 
16 – mniszka buddyjska, 17 – niejedna w ta-
lii, 18 – lud w Afryce, 19 – kotew, 21 – mia-
sto w Iraku, 22 – sztywna tkanina siatko-

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

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

tel. 607-468-787

wa, 23 – fale po trzęsieniu ziemi, 26 – ko-
mórka występująca w Bałtyku, 27 – ojczy-
zna Odyseusza, 30 – przyrząd do motania 
przędzy, 31 – zad konia, 34 – oman, bylina 
lecznicza, 35 – golas, 37 – wróżba przepo-
wiedziana z kart, 38 – krewny ze strony 
ojca, 40 – starszy pasterz, 41 – klepiec, ry-
ba z rodz. karpiowatych, 44 – obrządek 
religijny.

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 redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 23” zapraszamy do redakcji po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym (pod 
nr 889-771-365) – panią Marię Kawoń. 
Prawidłowe hasło brzmi: „Od ideałów też 
padają cienie”. Za poprawną odpowiedź 
zwycięzca otrzyma również książkę z wy-
dawnictwa Prószyński i S-ka.
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OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 

przy ul. Artur Grott gera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 16.09.2020 r., 03.11.2020 r. i 13.05.2021 r. zakończyły się wynikiem nega-
tywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 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 ul. Ar-
tura Grott gera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: „Bz”, „Lz-IV”,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek „Bz”, 

obręb Bielszowice, zapisane 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 każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych 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 Bielszowice, k.m. 7, 
nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV księgi fi guruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1294/1193 i 1295/1193 stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szero-
kości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nierucho-
mości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.

Ceny wywoławcze (nett o) do rokowań dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1294/1193 – 105.000,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 71.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone w rokowaniach zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Rokowania odbędą się w dniu 8.09.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 1.09.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości:
– dla działki 1294/1193 - 5.300,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 - 3.600,00 zł, 

z dopiskiem „zaliczka – ul. Grott gera, 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 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowa-
niach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta 
– ul. Grott gera, działka nr …”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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