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Umowa podpisana! 
Będą kolejne odcinki 
Traktu Rudzkiego
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Rozpoczęła się 
budowa kolejnego 
odcinka trasy N-S

Więcej na str. 3

Fotoradar na 
„zakręcie mistrzów”. 

Czy pomoże poprawić 
bezpieczeństwo?
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Muzeum Miejskie 
po modernizacji 

i z nową wystawą
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Więcej na str. 4

Więcej na str. 7

Firma MPM Group Sp. z o.o. 

ZATRUDNI DO PRACY W NIEMCZECH 
osoby na stanowisko:

Spawacz MIG/MAG/TIG• 
Monter wod.-kan.• 
Elektromonter• 

WYMAGANIA:
Zaświadczenia o kwalifi kacjach na ww. stanowiska• 
Doświadczenie w zawodzie• 
Mile widziana komunikatywna znajomość • 
j. niemieckiego

OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie | opłacone zakwaterowanie

długoterminowe zatrudnienie |umowę o pracę
CV prosimy nadsyłać na adres: praca@mpmkonin.pl

kontakt tel. 535-119-918
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Powstaną dwa kolejne odcinki Traktu Rudzkiego
Wkrótce rozpoczną się prace nad utworzeniem 5 i 6 odcinka Traktu Rudzkiego w naszym mieście. Chodzi o uporządkowanie zieleni i zagospodarowanie na 
nowo terenu w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu oraz utworzenie tam rozarium, a także wybudowanie łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Hal-
lera i Czarnoleśną. W ramach tego drugiego zadania ma również powstać ogród sensoryczny oraz odnowiona zostanie fontanna z lat 70. Ponadto na obydwu 
odcinkach pojawią się elementy małej architektury i nowe oświetlenie. Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofi nansowaniu z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko przy wsparciu Miasta Ruda Śląska. Program wdrażany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy odcinek Traktu Rudzkie-
go objął rekultywację hałdy przy 
ul. 1 Maja (tzw. Góra Antonia) w Wir-
ku, gdzie powstały m.in. alejki space-
rowe, a przy nich ławki, hamaki, fote-
le do wypoczynku oraz ścieżka histo-
ryczna i edukacyjna, plac zabaw 
i górka saneczkowa. Na terenie hałdy 
można także grillować w specjalnie 
wydzielonym do tego celu miejscu. 
Następnie zrealizowana została odbu-
dowa dawnego amfi teatru w pobliżu 
ul. Czarnoleśnej oraz stworzono 
w tym miejscu strefę wypoczynku. 
W ubiegłym roku powstały dwa ko-
lejne odcinki traktu. Chodzi o skwer 
przy ul. Tuwima, gdzie utworzono 
plac wypoczynkowy z ławkami. Do-
konano tam nowych nasadzeń zieleni 
– krzewów, drzew i kwiatów, odno-
wiono alejki oraz zamontowano nowe 
ławki. Ponadto utworzono siłownię 
na powietrzu, stoły piknikowe oraz 
trampolinę i tyrolkę do wykorzysta-
nia przez najmłodszych. Odnowiony 
oraz oświetlony został również po-
mnik rudzkich nauczycieli. Równo-
cześnie na nowo zagospodarowano 
odcinek od ul. Nowary do ul. Kato-
wickiej (tzw. trasa św. Wawrzyńca). 
Powstała tam oświetlona ścieżka pie-
szo-rowerowa, elementy małej archi-
tektury (ławki, leżaki) oraz plac ze 
stołem piknikowym i stojakami na ro-
wery. Tutaj także uporządkowano 
zieleń i dokonano nowych nasadzeń. 
Tym samym do użytku mieszkańców 
oddano w sumie cztery tereny po-
wstałe w ramach projektu „Trakt 

Rudzki – rozwój zielonych przestrze-
ni Miasta Ruda Śląska”, który reali-
zowany jest na zlecenie Miasta Ruda 
Śląska przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Mieszkaniowej To-
warzystwo Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o.

29 września Miasto podpisało 
z wyłonionym w przetargu wyko-
nawcą umowę na realizację szóstego 
odcinka, czyli odnowienie Parku 
Dworskiego (terenu przy ul. Parko-
wej w Nowym Bytomiu). Celem jest 
wyposażenie go w elementy małej 
architektury i oświetlenie. W ramach 
projektu wymieniona zostanie na-
wierzchnia wysłużonych ścieżek, po-
wstaną nowe ławki, kosze na śmieci 
oraz oświetlenie. Kolejny główny 
punkt to uporządkowanie zieleni – do 

wycinki przeznaczono kilkadzie-
siąt drzew, które są w złym stanie sa-
nitarnym, ale w zamian za to zostanie 
posadzonych dwa razy tyle sadzonek 
młodych drzew. Najbardziej dekora-
cyjnym miejscem będzie rozarium, 
czyli kolekcja róż, która powstanie 
w tylnej części parku.

W pierwszej połowie października 
MPGM TBS Sp. z o.o. podpisze umo-
wę na realizację piątego odcinka 
Traktu Rudzkiego. Chodzi o ścieżkę 
łączącą ul. Czarnoleśną i Hallera, 
dzięki której zostanie zachowana cią-
głość traktu. Tutaj szykuje się praw-
dziwa rewolucja, bo dotychczasowe 
dzikie otoczenie ogródków działko-
wych zostanie uporządkowane i sta-
nie się miejscem spacerowym. Po-
wstaną ścieżki i place wypoczynko-

we, ławeczki, plac zabaw, siłownia na 
powietrzu, a nieczynna fontanna zo-
stanie odnowiona (bez uruchomie-
nia). Nasadzone zostaną także nowe 
drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebu-
lowe oraz trawniki. Dużą atrakcją bę-
dzie ogród sensoryczny, który ma 
powstać na jednym z dwóch placów 
wypoczynkowych. Zaprojektowano 
tam m.in. atrakcyjną zieleń w geome-
trycznych rabatach. Ogród sensorycz-
ny składał się też będzie z urządzeń 
zabawowych (zniekształcające lustra 
i głuche telefony) oraz ścieżki senso-
rycznej ze specjalnie skomponowa-
nych nasadzeń, mających stymulo-
wać zmysły węchu i dotyku.

Obydwa odcinki będą realizowane 
równocześnie, a tempo prac będzie 
zależeć od panujących warunków at-

mosferycznych. Ostatnie zadanie 
(nr 7) Traktu Rudzkiego zostanie zre-
alizowane w innej dzielnicy, bo 
w Orzegowie. Chodzi o Park Mło-
dzieży oraz planty przy ul. Hlonda 
w Orzegowie. Głównym celem tego 
projektu ma być uporządkowanie zie-
leni oraz alejek i elementów małej 
architektury.

Na realizację Traktu Rudzkiego 
Miasto Ruda Śląska pozyskało po-
nad 6 mln zł unijnego dofi nansowa-
nia z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014-2020. Program  wdrażany jest 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ostateczny koszt tego zadania ma się 
zamknąć w kosztorysowej kwocie 
ok. 18 mln zł.

„TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA”

Projekt ,,Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”
jest dofi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Drugi etap (zadanie nr 4) objął odnowienie dawnego amfi teatru 
przy ul. Czarnoleśnej i przestrzeni wokół.

Odcinek od ul. Nowary do ul. Katowickiej to kolejne zadanie, 
które w ubiegłym roku zostało wykonane w ramach Traktu Rudzkiego.

Pierwszym krokiem w ramach utworzenia „Traktu Rudzkiego” 
była rekultywacja hałdy przy ul. 1 Maja w Wirku.

U zbiegu ulic Tuwima i Katowickiej powstał park industrialny dla mieszkańców.



Tydzień Godności osób z niepełnosprawnością

Świętują po raz 17!
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reKLaMa

w poniedziałek (4.10) w naszym mieście rozpoczął się XVii Tydzień God-
ności osób z niepełnosprawnością. na początek odbyło się przekazanie 
symbolicznego klucza do miasta na ręce osób z niepełnosprawnościami, 
których święto potrwa do 12 października. w tym roku TGozn został po-
łączony z jubileuszem 35-lecia działalności dps „senior”.

inwesTycJe

,,Eneska” coraz dłuższa
wykonawca czwartego etapu trasy n-s rozpoczął jego budowę. na początek firma drogopol wykona 1,4 km 
magistrali wodociągowej. nowy odcinek „eneski” będzie przebiegał od ul. Kokota do ulicy bielszowickiej. Jego 
budowa ma potrwać ok. 2-3 lata. następnie rozpocznie się realizacja drugiego etapu zadania, czyli utworzenie 
odcinka od ulicy bielszowickiej do autostrady a4.

Rozpoczęte we wrześniu prace to efekt 
podpisanej w lipcu umowy pomiędzy mia-
stem a wykonawcą. Obecnie trwają roboty 
związane z przebudową magistrali wodo-
ciągowej oraz w zakresie robót ziemnych 
w miejscach niezalesionych. – W ramach 
inwestycji zostanie wykonany odcinek trasy 
N-S od węzła z ul. Kokota (bez węzła) do 
ulicy Bielszowickiej (z węzłem) o długości 
ok. 981 m, wiadukt drogowy nad ulicą Biel-
szowicką wraz z węzłem drogowym typu 
„harfa”. Wzdłuż całej trasy N-S po jej le-
wej stronie zaprojektowano ścieżkę rowero-
wą o szerokości 2 m i chodnik o szerokości 
1,5 m (oddzielone od jezdni pasem zieleni). 
Pod trasą N-S zostanie również wykonane 
przejście podziemne dla pieszych i rowe-
rzystów – wylicza Mariusz Pol, naczelnik 
Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta 
Ruda Śląska.

Ulica Bielszowicka zostanie przebudo-
wana aż do ulicy 1 Maja oraz od ulicy  
1 Maja 202 do skrzyżowania z ulicą Gabo-
ra. Przy ulicy 1 Maja zaprojektowano trój-
wlotowe rondo turbinowe (skrzyżowanie 
z ulicą Bielszowicką). Wzdłuż ulic Bielszo-
wickiej i 1 Maja zaplanowano również 
ścieżkę rowerową i chodnik. W miejscu 
obecnie istniejącego przepustu w ciągu uli-
cy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim 
zostanie wybudowany nowy most. – Po-
nadto wybudowane zostaną przepusty, któ-
re będą umożliwiały przeprowadzenie wód 
w rowach melioracyjnych pod korpusem 
trasy N-S oraz będą pełnić funkcję przejść 
dla małych zwierząt – zapowiada Mariusz 
Pol. – Na całej długości budowanej trasy 
N-S oraz przebudowywanych dróg zostanie 
wykonane oświetlenie z oprawami typu 
LED, przebudowane zostaną także sieci 
uzbrojenia podziemnego – dodaje.

Wykonawca ma 22 miesiące na zakoń-
czenie tego etapu od momentu podpisania 
umowy. Jednak do terminu realizacji robót 
budowlanych nie są wliczane miesiące zi-
mowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Przypomnijmy, że budowany odcinek 
jest jednym z dwóch w ramach kolejnego 
etapu. Czwarty odcinek z uwagi na wyso-
kie koszty podane przez inwestorów biorą-
cych udział w przetargu, musiał zostać roz-
dzielony na dwa zadania. Jak zapowiadają 
urzędnicy – budowa II etapu odcinka, czyli 
od ulicy Bielszowickiej do połączenia z au-
tostradą A4 będzie uzależniona od możli-
wości i terminu uzyskania dofinansowania 
przez miasto. – Mając na uwadze ogromny 
zakres inwestycji, w tym konieczność budo-
wy obiektu mostowego o rozpiętości ponad 
150 m, wykonania kanalizacji deszczowej 
oraz zbiorników retencyjnych na wody opa-
dowe i roztopowe, oświetlenia drogowego 
oraz szeroki zakres przebudowy urządzeń 
uzbrojenia podziemnego, najprawdopo-
dobniej inwestycja będzie mogła rozpocząć 
się dopiero po ukończeniu I etapu obecnie 
budowanego odcinka trasy N-S po uzyska-
niu dofinansowania zewnętrznego – zapo-
wiada naczelnik Mariusz Pol.

Tym samym Drogowa Trasa Średnicowa 
zostanie połączona z autostradą A4, co było 

głównym celem projektu. Jednak władze 
miasta planują rozbudować „eneskę” w kie-
runku północnym (od DTŚ do granicy  
z Bytomiem). – Miasto posiada dokumen-
tację projektową wraz z prawomocną decy-
zją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej na odcinek od DTŚ do ulicy Ma-
gazynowej, natomiast odcinki obejmujące 
zakres od ulicy Magazynowej do ulicy Ka-
rola Goduli są obecnie w fazie projektowa-
nia. Przewidywany termin zakończenia 
prac projektowych i uzyskania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
to koniec bieżącego roku – zapowiada Ma-
riusz Pol. – Realizacja inwestycji będzie 
w dużym stopniu uzależniona od uzyskania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
Miasto Ruda Śląska aktywnie uczestniczy 
w aplikowaniu o środki zewnętrze, w tym 
unijne na budowę oraz modernizację dróg. 
Wnioski o uzyskanie dofinansowania zosta-
ły złożone w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg zadań obwodnicowych oraz 
z programu Polski Ład – dodaje.

 Joanna Oreł
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Obecnie firma Drogopol buduje magistralę wodociągową.

Przed nami m.in. dzień otwarty w siedzi-
bie Polskiego Związku Niewidomych Koło 
Ruda Śląska oraz w Rudzkim Stowarzysze-
niu Amazonek „Relaks” (6.10). Atrakcje 
przygotował też Zespół Szkół nr 7 w Ru-
dzie Śląskiej. W ramach wydarzenia „Sió-
demka na zamku Rudzkich” odbędzie się 
turniej rycerski oraz sesja zdjęciowa w ko-
stiumach średniowiecznych. Natomiast 
w DPS „Św. Józef” zaplanowano koncert 
muzyki klasycznej pt. „Muzyka łączy”. 
W tym dniu ciekawe warsztaty organizują 
również pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rudzie Śląskiej. Zajęcia z elemen-
tami literackimi „Kim będę, jak dorosnę” 
dedykowane są dzieciom ze szkół specjal-
nych. Dla osób z niepełnosprawnościami, 
które szukają pracy, w godz. 10-12 będzie 
dyżurował doradca zawodowy (tel. 32 771-
59-00).

Atrakcje kolejnego dnia rozpoczną się 
już o godz. 9. Olimpiadę Radości zorgani-
zuje Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Naj-
świętsze Serce Jezusa”. Z kolei w rudzkim 
PUP-ie będą kontynuowane warsztaty arty-
styczne, a w Ośrodku „Święta Elżbieta” 
planowany jest turniej gier planszowych.

W piątek (8.10) Ośrodek Adaptacyjny 
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowi-
nie oraz Stowarzyszenie „Jaskółka” zapra-
szają na dzień otwarty. W tym samym cza-
sie  swoje umiejętności wokalne będą pre-
zentować w konkursie karaoke podopieczni 

Dziennego Domu Senior-Wigor. Z kolei 
w hali Zgody w Bielszowicach odbędzie się 
olimpiada specjalna. W ramach TGOzN za-
planowano także wirtualny bieg charyta-
tywny „Każdy inny, wszyscy równi” (orga-
nizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 13). 
Natomiast Szkoła Podstawowa nr 15 z od-
działami integracyjnymi zorganizuje w tym 
dniu turniej sportowo-rozrywkowy oraz na-
ukę piosenki i kroku tanecznego.

9 października Ośrodek dla Niepełno-
sprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” za-
prasza na plener fotograficzny, którego te-
matem przewodnim będzie 100. rocznica 
wybuchu III Powstania Śląskiego. Nato-
miast w poniedziałek (11.10) w Szkole 
Podstawowej nr 35 do sportowych zmagań 
staną dzieci ze specjalnych i integracyjnych 
grup przedszkolnych.

XVII TGOzN zakończy się we wtorek 
(12.10) w Szkole Podstawowej nr 11 Spe-
cjalnej w Bielszowicach. Uczniowie zapre-
zentują wtedy swoje talenty muzyczne, 
plastyczne czy teatralne. Warto dodać, że 
w tym dniu Ośrodek dla Niepełnospraw-
nych „Najświętsze Serce Jezusa” organizu-
je zdalnie spotkanie aktorskie. – Zaplano-
wany program Tygodnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością może ulec zmianie, 
stosownie do wytycznych związanych z sy-
tuacją epidemiczną – zaznacza Anita Gro-
belczyk, pełnomocnik prezydent miasta 
ds. osób niepełnosprawnych. JO, AS
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Boczna fontanna na rynku w naprawie
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BEZPIECZEŃSTWO

Będzie fotoradar na ,,zakręcie mistrzów”
Nie pomogło wprowadzenie ograniczenia prędkości, ustawienie znaku ,,czarny punkt” oraz zainstalowanie 
znaczników ledowych. Na tzw. zakręcie mistrzów Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej notorycznie 
dochodzi do kolizji i wypadków. W latach 2016-2020 odnotowano w sumie ponad 240 zdarzeń drogowych! 
Dlatego władze Rudy Śląskiej zadecydowały o ustawieniu fotoradaru w feralnym miejscu.
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W maju jeden z kierowców z takim impetem wjechał w barierki, 
że z samochodu wypadł silnik.

Niemalże każdy deszczowy dzień koń-
czy się wywrotką na słynnym ,,zakręcie 
mistrzów” na DTŚ. Chodzi o okolicę zjaz-
du Nowy Bytom/Chebzie na trasie w kie-
runku Katowic. Miejsce to bywa zwodni-
cze, ponieważ zakręt jest długi i przy dużej 
prędkości zaczyna silnie działać siła od-
środkowa. Niestety wielu kierowców nie 
zdaje sobie z tego sprawy i próbuje gwał-
townie hamować, gdy samochód traci 
przyczepność, przez co pojazd zaczyna 
,,lecieć” w kierunku barierek lub wiaduk-
tu. Dodatkowo kierowcy zwracają uwagę 
na muldę na drodze, która na pewno nie 
pomaga w utrzymaniu się na pasie. – Z na-
szych wieloletnich obserwacji wynika, że 
do zdarzeń na naszym łuku dochodzi 
w trakcie lub po opadach deszczu, a ogra-
niczenie i znaki informujące o wypadkach 
nie robią wrażenia na kierowcach. Dlate-
go apelujemy, aby kierowcy zwolnili i sto-
sowali się do obowiązujących ograniczeń 
prędkości – podkreśla Arkadiusz Ciozak, 
ofi cer prasowy KMP Ruda Śląska.

Apele jednak nie pomagają. Podobnie 
jak ograniczenie prędkości do 80 km/h, 
czy wprowadzenie w 2019 roku tzw. czar-
nego punktu. Dodatkowo zamontowano 
oznakowanie świetlne na barierkach, które 
ma ostrzegać przed trudnym zakrętem. 
Jednak do wypadków i kolizji dochodzi 
nadal. Z danych policyjnych wynika, że 
w latach 2016-2020 w tym miejscu odno-
towano ponad 240 zdarzeń drogowych. 
Najwięcej w 2017 r., bo 83.

Kolejnym krokiem miało być zamonto-
wanie fotoradaru na DTŚ w Rudzie Ślą-
skiej (pierwszego na całej trasie). Prezy-
dent miasta czterokrotnie od 2017 roku 
występowała do Delegatury Śląskiej Ge-
neralnego Inspektora Transportu Drogo-
wego o ustawienie urządzenia. W końcu 
władze miasta zawnioskowały o zabezpie-
czenie w budżecie miasta środków na za-
kup i montaż fotoradaru. Radni zaakcepto-
wali te zmiany i wkrótce zostanie ogłoszo-
ne postępowanie przetargowe. – Obsługą 
i konserwacją urządzenia zajmować się 
będzie Inspekcja Transportu Drogowego. 
To właśnie ta instytucja jako jedyna w na-
szym kraju może korzystać z fotoradarów, 
choć jeszcze do 2015 r. mogły je obsługi-
wać także straże gminne. Jednak po zmia-

nie przepisów samorządom pozostało je-
dynie wnioskowanie o zainstalowanie ta-
kiego urządzenia do ITD – tłumaczy Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 
– Tak też było w tym przypadku. Już od 
2017 r. wspólnie z policją wnioskowaliśmy 
o montaż fotoradaru na feralnym zakręcie 
na DTŚ. ITD po wykonanych analizach 
także uznała takie rozwiązanie za zasadne. 
Okazało się jednak, że ustawienie fotora-
daru w Rudzie Śląskiej znalazło się na dal-
szym miejscu w planach inwestycyjnych 
Inspekcji. W tej sytuacji zaproponowali-
śmy, że to my jako miasto zakupimy to 
urządzenie, co spotkało się z akceptacją. 
W ten sposób będziemy mogli poprawić 
bezpieczeństwo na wspomnianym odcinku 
DTŚ – dodaje. Joanna Oreł

W  2020 r. m.in. fontanna mała z uwagi 
na panującą pandemię nie była uruchamia-
na (chodziło o to, aby mieszkańcy nie gro-
madzili się przy niej). – W roku 2021 przed 
rozruchem fontanny zaszła konieczność 
wykonania naprawy oświetlenia, dozowni-
ka chemii i sterowania programem – mówi 
Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS 
Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo jest zarządcą 
rynku). – Ponadto zostały wykonane prace 
polegające na czyszczeniu elementów gra-
nitowych, dopasowanie, docinanie, szlifo-
wanie, fazowanie, a także ewentualne uzu-
pełnienie materiałem przez zakład kamie-
niarski – dodaje.

Po uruchomieniu bocznej fontanny oka-
zało się jednak, że w ciągu doby było uzu-
pełniane 8 m sześć. wody, co wynikało 
z nieszczelności niecki pod fontanną (be-
ton doprowadzający wodę w obiegu za-
mkniętym był skruszony), a także uszczel-
ki pomiędzy misą a szybami. Kilka tygo-
dni temu teren wokół bocznej fontanny 
został zagrodzony i rozpoczęto jej remont. 
Jego koszt to 40 tys. zł (plus VAT). Prace 

zostaną sfi nansowane z budżetu miasta. 
Na 4 listopada zaplanowano odbiór prac.

Przypomnijmy, że obecnie nie działają 
także dwie główne fontanny miasta – na 
Placu Jana Pawła II oraz na zrewitalizowa-
nym rynku w Orzegowie. W pierwszym 
przypadku przygotowana została koncep-

REKLAMA

BUDŻET OBYWATELSKI

Relaks w dolinie Kochłówki

W pobliżu doliny Kochłówki trwa jesz-
cze budowa tężni solankowej w strefi e re-
kreacji przy ul. Górnośląskiej. Ten projekt 
został wybrany przez mieszkańców do re-
alizacji w 2019 roku. Jednak nie doszedł 
wówczas do skutku ze względu na trudną 
sytuację na rynku zamówień publicznych, 
a więc powstaje teraz z ogólnego budżetu 
miasta ze wsparciem środków rządowych. 
– Wykonanie tężni to ostatni etap realizacji 
zadań z budżetu obywatelskiego na rok 
2019. Koszt to prawie 700 tys. zł, z czego 
ponad 680 tys. zł pokryjemy z dotacji pozy-
skanej z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – informuje wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. – Wszystkie pozostałe 
przedsięwzięcia wybrane przez mieszkań-
ców do realizacji w 2021 roku mają już 
wykonawców. Zakończyliśmy też głosowa-
nie na przyszłoroczne projekty obywatel-

skie. Ogółem będzie to dwanaście zadań 
inwestycyjnych – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Mieszkańcy wybrali do realizacji 
w przyszłym roku: doposażenie komplek-
su Burloch Arena w nowe atrakcje, wybieg 
dla psów przy ul. Paderewskiego, plac za-
baw przy Miejskim Przedszkolu nr 35, 
rozbudowę terenowych tras rowerowych 
w Parku Strzelnica, pumptrack na Burloch 
Arenie, strefę odpoczynku przy Szkole 
Podstawowej nr 4, parking przy Szkole 
Podstawowej nr 3, plac zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 9, plac zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 20, rewitalizację 
skweru w  rejonie ul. Katowickiej i Siekie-
la, modernizację ciągu pieszego pomiędzy 
ul. Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnio-
ka oraz zagospodarowanie terenu przy 
ul. Jankowskiego 6. JO
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W dolinie 
Kochłówki 
utworzone 

zostały 
stanowiska do 

odpoczynku.

Zakończony został kolejny projekt w ramach tegorocznego rudzkiego 
budżetu obywatelskiego. Chodzi o uporządkowanie i urozmaicenie te-
renu wokół Kochłówki. W ramach projektu „Relaks w dolinie Kochłówki” 
powstały tam miejsca wypoczynku z ławkami i stojakami rowerowymi, 
tablice wraz z mapą trasy oraz informacje na temat rzeki, żyjących w po-
bliżu zwierząt, a także na temat pobliskiego średniowiecznego gródka.

Z tablic informacyjnych można dowiedzieć się m.in., 
jakich zwierząt można wypatrywać w tym urokliwym miejscu.
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DOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW

REMONTY

Do listopada potrwa remont małej fontanny, znajdującej się po lewej stronie Placu Jana Pawła II w Rudzie Ślą-
skiej. Podczas jej rozruchu w tym sezonie okazało się, że niecka pod fontanną jest nieszczelna.

cja przebudowy fontanny. Konieczne jest 
przygotowanie dokumentacji technicznej. 
Z kolei orzegowska fontanna nie działa 
z powodu pęknięcia podpór pod płytami 
granitowymi. Po ich naprawieniu fontanna 
może wrócić do eksploatacji.

Joanna Oreł
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Boczna fontanna na rynku zostanie naprawiona do 4 listopada.
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Wspieranie psychologiczne dzieci w czasie pandemii 

Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom 
Siłę, które miało na celu poznanie skali 
doświadczania przez młodzież różnego 
rodzaju przemocy i krzywdzenia w okre-
sie zamknięcia szkół, przeprowadzone-
go w 2020 r., wynika, że przebywanie 
w domu nie uchroniło nastolatków przed 
krzywdzeniem. Jak podaje Fundacja, 
prawie co dziewiąty nastolatek doświad-
czył w okresie od połowy marca do koń-
ca czerwca przemocy ze strony bliskich 
dorosłych. Młodzież, która doświadcza-
ła przemocy, podawała również, że nie 
miała w swoim otoczeniu osoby, do któ-
rej mogłaby się zwrócić w tej trudnej 
sytuacji. To ważne informacje dla nas, 
dorosłych, które powinny skłonić do re-
fleksji i działania na rzecz dzieci.

Pracownicy placówek oświatowych 
pozostając w bezpośrednim kontakcie 
z uczniami, spotykając się z nimi co-
dziennie, a przez to mając możliwość 
wstępnej identyfikacji i rozpoznania 
krzywdzenia, mogą szybko zareagować 
i udzielić stosownej pomocy dzieciom. 
Taka reakcja jest szczególnie ważna 
w sytuacji, kiedy uczeń doświadcza 
przemocy w rodzinie. Wówczas naj-
ważniejszym jest zareagować i urucho-
mić pomoc w ramach swoich kompe-
tencji, dzięki czemu rozpocznie się 
droga do przerwania przemocy w rodzi-
nie i udzielenia właściwego wsparcia 
danej osobie/rodzinie. Co bardzo istot-
ne w odniesieniu do dzieci, szkoła, 
przedszkole często może być jedynym 

miejscem, w którym dziecko zwróci się 
o pomoc. Wśród działań w istniejących 
aktach prawnych przypisanych do re-
alizacji pracownikom oświaty, znajdują 
się m.in. wszczęcie procedury Niebie-
skiej Karty w przypadku podejrzenia 
przemocy w rodzinie, a także udział 
w pracach zespołów interdyscyplinar-
nych ds. przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i/lub grup roboczych, reali-
zujących pomoc w związku z proble-
mem przemocy w rodzinie. 

Na terenie naszego miasta Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna jest jed-
ną z instytucji, która pomaga dzieciom, 
młodzieży oraz rodzicom w rozwiązy-
waniu różnych problemów. 

W ostatnim czasie coraz bardziej wi-
doczne są skutki trwającej pandemii 
oraz wielomiesięcznej izolacji, które po-
wodują nasilanie się chorób i niepokoją-
cych zachowań. Do gabinetów psycho-
logów przychodzą młodzi ludzie, którzy 
zmagają się z depresją, lękiem, który po 
tak długim czasie izolacji znacząco 
utrudnia powrót do szkoły oraz przekła-
da się na zwiększającą się liczbę samo-
bójstw.  Nasilają się również problemy 
z koncentracją uwagi, zaburzenia snu 
oraz jedzenia (szczególnie otyłość). Do 

tych trudności dochodzi także problem 
krzywdzenia dzieci.

Dlatego też konieczne wydaje się re-
alizowanie programów profilaktycznych 
w rudzkich szkołach, ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania prze-
mocy i wykorzystywaniu seksualnemu. 
Od wielu lat realizujemy warsztaty dla 
dzieci i młodzieży „Jak radzić sobie ze 
złością” (profilaktyka agresji) oraz „Bez-
pieczne dzieciaki” (profilaktyka przemo-
cy i wykorzystania seksualnego). Na 
tych spotkaniach dzieci zdobywają wie-
dzę, która może uchronić je przed prze-
mocą emocjonalną, fizyczną i seksualną.

Kolejnym aspektem pomocy dziecku 
krzywdzonemu jest ciągłe podnoszenie 
kompetencji osób działających na rzecz 
ochrony dzieci. Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna oferuje również na-
uczycielom szkolenia i prelekcje z za-
kresu przeciwdziałania przemocy. 
Umiejętność rozpoznania przez nauczy-
ciela, czyli osoby pierwszego kontaktu, 
objawów charakterystycznych dla dziec-
ka krzywdzonego jest pierwszym kro-
kiem w procesie pomocy. Na stronie 
poradni (www.ppprudaslaska.pl) są tak-
że zamieszczone materiały dla rodziców, 
uczniów i specjalistów dotyczące pan-

demii, jej skutków oraz sposobów ra-
dzenia sobie z nimi w tym trudnym dla 
wszystkich czasie.

Nie zapominamy także o rodzicach, 
którym proponujemy „Szkołę dla rodzi-
ców”, czyli cykl warsztatów doskonalą-
cych umiejętności wychowawcze. Prze-
moc często rodzi się z bezradności, dla-
tego niezmiernie ważne jest ciągłe ucze-
nie się dialogu z dziećmi, który będzie 
oparty na wzajemnym szacunku. Jak po-
wiedziała psycholog Janet G. Woititz: 
„Wychowanie bez błędów jest mitem. 
Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie 
istnieje, ale nie powinno istnieć. Rodzi-
ce są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie 
wiedzą wszystkiego. Natomiast odpo-
wiedzialni rodzice nie są mitem. Prze-
ciwnie. Dzieci mają prawo do odpowie-
dzialnych rodziców. Przyznawanie się 
do błędów albo niewiedzy jest prawidło-
wym zachowaniem ze strony rodziców. 
Powinno ono zarazem być uzupełnione 
przez dążenie do naprawiania błędów 
oraz poszukiwania odpowiedzi”.

Danuta Sitek
psycholog, psychoterapeuta PTP

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Rudzie Śląskiej

Czas pandemii jest trudny zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Jednym z czynników, które mają na to wpływ, jest zmiana, która powoduje zachwia-
nie istniejącego stanu rzeczy, wyzwala emocje i zachowania. To, że rodzice pracują w domu, a dzieci się tam uczą, powoduje różnorakie reakcje. niestety nie 
zawsze są one korzystne, a czasem nawet krzywdzące dla dzieci.

8 października
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Laureatka Zofi a Ptaś 
(druga od lewej) wraz z zespołem.

Miejska Biblioteka Publiczna 
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33 

tel. 32 242-05-86
 6 października (środa), godz. 17.30
13 października (środa), godz. 18.00

20 października (środa), godz. 13.00-18.00
KakauSzale – Fest Literacki

„Złap pociąg do książęk” – to hasło siódmej 
już edycji Festu Literackiego „KakauSzale”. 
W tym roku impreza podzielona została na 
trzy części: fi nał Konkursu Poetyckiego im. 
ks. N. Bonczyka (6 października), galę wręcze-
nia „Tabulki” (13 października) oraz targi ślą-
skiej książki połączone z prezentacjami autor-
skimi (20 października). Wszystkie wydarzenia 
odbędą się w Stacji Biblioteka. Warto dodać, 
że jednym z gości tegorocznej edycji będzie 
reżyser, pisarz i malarz Lech Majewski. 

9 października (sobota), godz. 19.00
Noc Bibliotek – spotkanie z Laurą Łącz 

 18 października (poniedziałek), godz. 16.00
Dzień Filatelisty 

Wspomnienie o A. K. Podgórskim.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69 

www.mckrudasl.pl
tel. 32 248-62-40

10 października (niedziela),
 godz. 16.00 (PREMIERA)

11 października (poniedziałek), godz. 18.00
8 listopada (poniedziałek), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia... 

z Dzikiego Zachodu 
MCK im. H. Bisty zaprasza na kolejną komedię 
po śląsku. Tym razem widzowie będą mieli 
okazję przenieść się w świat Dzikiego Zacho-
du, jednak nie zabraknie także wielu odnie-
sień do tradycji i kultury Górnego Śląska oraz 
Rudy Śląskiej.  Scenariusz i reżyseria: Zbigniew 
Stryj. Występują: Anna Białoń, Joanna Roma-
niak, Nina Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew 
Stryj, Krzysztof Wierzchowski i Jan Woldan.

Bilety w cenie: 30 zł, bilety grupowe 
(min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os., Rudzka 
Karta Seniora: rabat 20 procent, Rudzka 

Karta Rodziny 3+: rabat 50%. 

14 października (czwartek), godz. 18.00
Benefi s Grzegorza Poloczka 

– recital z gościnnym udziałem 
Katarzyny Piowczyk i Bartosa

Grzegorz Poloczek to znany i niezwykle lubiany 
śląski satyryk, kabareciarz, piosenkarz, autor 
tekstów, skeczy monologów, scenariuszy pro-
gramów telewizyjnych i konferansjer. Wydał 
trzy podwójne albumy muzyczne „Z mojego 
placu”, „Dwa Światy” oraz „Tam, kaj stoi stary 
szyb”. Każde spotkanie z nim wypełnione jest 
autorskimi monologami, piosenkami i dowci-
pami, przy których można zarówno płakać ze 
śmiechu, jak i otrzeć łzy wzruszenia. 

Bilety w cenie: 45 zł, bilety grupowe 
(min. 20 osób) w cenie: 35 zł/os., 
Rudzka Karta Seniora: rabat 20%.

I miejsce w KoszęcinieRudzianka Zofi a Ptaś wraz 
z zespołem zdobyła pierwsze miejsce 
w 27. Regionalnym Przeglądzie Pieśni 
,,Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa 
Dygacza, organizowanym przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny, Związek 
Górnośląski oraz TVS. Nagroda 
została wywalczona w kategorii 
solistów i duetów w grupie 
wokalistów reprezentujących szkoły 
ponadpodstawowe i osoby dorosłe.

17 października (niedziela), godz. 16.00 
„Przygody Zefi rka i Spółki  – w krainie 

żywiołów” – interaktywny spektakl 
muzyczno-taneczny dla dzieci w wieku 4-11 
lat w wykonaniu aktorów Teatru w Ruchu

Niesforne rodzeństwo: Zefi rek, Kropelka 
i Płomyczek – dzieci Pani Ziemi – w spektaklu 
przybierają ludzką formę. Wyraziste charak-
tery bohaterów podkreślone są zjawiskową 
choreografi ą, zabawnymi piosenkami i barw-
ną scenografi ą. 

Bilety w cenie: 15 zł.

19 października (wtorek), godz. 17.00 
Z cyklu „Akademia Kultur i Religii Świata” 

– wykład „Barcelona Gaudiego” – cz. II
Barcelona i Gaudi te dwa słowa elektryzują 
tych, którym bliskie jest piękno, sztuka i archi-
tektura. Barcelona to magiczne i intrygujące 
miasto – stolica Katalonii, jedno z najpiękniej-
szych miast w Europie. To właśnie w Barce-
lonie powstały arcydzieła architekta – wizjo-
nera Antonio Gaudiego. Prowadzenie: Maria 
Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii 

Bilety w cenie: 5 zł. 

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.pl

8 października (piątek), godz. 17.30 i 20.30
„To jest chore” 

– występ Kabaretu Młodych Panów
Najnowsza propozycja Kabaretu Młodych 
Panów dotyka kwesti i społecznych – tego, 
z czym spotykamy się na co dzień. Zabawne 
skecze i zaskakujące puenty, których tutaj 
nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i iro-
niczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie 
godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy 
zdrowy niedosyt.

Bilety w cenie 70 zł.

14 października (czwartek), godz. 17.00
Koncert Operetkowy 

„Lekko, zwiewnie i przyjemnie”
Soliści (Joanna Wojtaszewska, Michał Musioł, 
Kamil Roch Karolczuk) oraz pianista Tomasz 
Marcol lekko, zwiewnie i przyjemnie prze-
niosą  widzów w zaczarowany świat operetki 
i musicalu. 

Bilety w cenie: 40 zł, 
(seniorzy 60+ 20% zniżki).

17 października (niedziela), godz. 16.00
 „Kto pokona smoka” – spektakl bajkowy

Spektakl dla dzieci od 3 do 9 r.ż. Czas trwania: 
ok. 50 minut. Scenariusz i reżyseria: Elżbieta 
Socha. Muzyka: Dawid Ludkiewicz. Sceno-
grafi a i lalki: Marika Nowak i Jakub Płociński. 
Występują: Magdalena Daszkiewicz, Katarzy-
na Gruszewska, Joanna Mazewska i Katarzyna 
Wypchło.

Bilety w cenie: 18 zł.

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka 

ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57
www.muzeum.rsl.pl

„Czas to pieniądz. Historia cywilizacji 
i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej” 

– wystawa stała.
Nową ofertą muzeum jest unikatowa ekspozy-
cja stała „Czas to pieniądz”, która przedstawia 
historię cywilizacji i ekonomii na przykładzie 
Rudy Śląskiej. Przewodnikami po wystawie są 
Joanna Gryzik i Karol Godula. To jednak nie 
wszystkie atrakcje rudzkiego muzeum. Zapra-
szamy do obejrzenia efektów inwestycji!
Godziny otwarcia muzeum: wtorek, środa, 
piątek: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-18.00, nie-
dziela: 13.00-18.00.

Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł, 
rodzinny – 20 zł (2 osoby dorosłe 

plus 3 dzieci do lat 18), 
dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny. 

In-nY Dom Kultury
ul. Oświęcimska 87 

tel. 32 707-33-31
X Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych 

9 października 
godz. 9.00-13.00 – przyjmowanie modeli, 
godz. 10.00-16.00 – zwiedzanie wystawy.

10 października 
godz. 9.00-13.30 – zwiedzanie wystawy, gieł-
da modelarska, 
godz. 13.30-14.30 – ogłoszenie wyników. 

Wstęp wolny
Rudzkie Modelarstwo Kartonowe wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych 
oraz IN-NYm Domem Kultury organizuje 
po raz X Regionalny Konkurs Modeli Karto-
nowych. Co roku konkurs odwiedza wielu 
modelarzy nie tylko z naszego regionu, ale 
z wielu zakątków Polski oraz z Czech i Sło-
wacji. W Kochłowicach będzie można nie 
tylko zobaczyć cuda wykonane z kartonu, 
ale także zakupić modele i akcesoria ofero-
wane na kiermaszu, który towarzyszy temu 
wydarzeniu.

Rudzka Jesień Kulturalna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wiele atrakcji, 
z których będzie można skorzystać od października do grudnia. Tegoroczne 
wydarzenie zostanie zainaugurowane w sobotę, 9 października w Miejskim Centrum 
Kultury im. H. Bisty prapremierą spektaklu „Szeryf z Fryn City” w reżyserii znanego 
aktora Zbigniewa Stryja. Ponadto Muzeum Miejskie zaprasza do zwiedzania nowej 
ekspozycji stałej „Czas to pieniądz”, która przedstawia historię cywilizacji i ekonomii 
na przykładzie Rudy Śląskiej.
ekspozycji stałej „Czas to pieniądz”, która przedstawia historię cywilizacji i ekonomii 

Podczas dwuetapowych przesłuchań 
Zofi a Ptaś wraz z zespołem (Karol Toma-
szewski – trąbka i aranżacja, Maria To-
mecka – skrzypce, Rafał Dudek – forte-
pian) zaprezentowała dwie pieśni z czasów 
Powstań Śląskich, czyli ,,Już zachodzi 
czerwone słoneczko” oraz ,,Idą Powstań-

cy”. – Pierwszy raz zdecydowałam się 
wziąć udział w tego typu konkursie, zatem 
był to mój debiut. Zachęciła mnie do roz-
poczęcia przygody ze ,,Śląskim śpiewa-
niem” regionalistka, polonistka, a zarazem 
moja wychowawczyni, pani Anna Moraj-
ko-Fornal, za co jestem jej niezmiernie 
wdzięczna – mówi Zofi a Ptaś. – Do kon-
kursu przygotowywaliśmy się od marca. 
W kwietniu odbył się pierwszy etap prze-
słuchań, jednak z powodu sytuacji pande-
micznej fi nał został przesunięty na koniec 
września. Próby organizowaliśmy syste-
matycznie, pracując nad swoimi partiami 
i ucząc się gry zespołowej – dodaje.

Zofi a Ptaś jest nie tylko uczennicą Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Ru-
dzie Śląskiej, ale także wychowanką rudz-

kiego Zespołu Szkół Muzycznych I i II 
stopnia, podobnie zresztą jak Marysia To-
mecka. Z kolei Karol Tomaszewski i Rafał 
Dudek to uczniowie Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
im. Karola Szymanowskiego w Katowi-
cach. – W śpiewaniu dopiero stawiam 
pierwsze kroki (w szkole muzycznej Zofi a 
uczy się głównie gry na fortepianie – przyp. 
red.). Poza wygraną w Koszęcinie zdoby-
łam główną nagrodę w miejskim konkursie 
„O laur zielonej róży” oraz „Piosenki Po-
zytywnej i Pozytywnego Słowa” w katego-
rii poezji śpiewanej. Jestem również laure-
atką I Ogólnopolskiego Konkursu Piani-
stycznego w Libiążu. Wraz z zespołem cały 
czas pracujemy nad nowym repertuarem, 
z którym mam nadzieję, pojedziemy na nie-
jeden konkurs – zapowiada Zosia.

W 27. Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpie-
wanie” w Koszęcinie łącznie we wszyst-
kich kategoriach wystąpiło 451 artystów. 
Jego celem było uczczenie 100. rocznicy 
powstań śląskich i upamiętnienie walk 

o powrót Śląska do Polski w latach 1919-
1921, a także upowszechnianie w pieśni 
historii o czynach powstańców śląskich 
oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty 
i świadomości historycznej Polaków. 
– Pierwszy raz odważyliśmy się sięgnąć po 
muzykę ludową, która technicznie jest bar-
dzo wymagająca. Czuliśmy dużą odpowie-
dzialność, chcieliśmy jak najwiarygodniej 
oddać charakter ducha powstania – rela-
cjonuje laureatka z Rudy Śląskiej. – W Ko-
szęcinie pojawił się też stres związany 
z dużą liczbą uczestników i wysokim pozio-
mem. Kolejną przeszkodą był czas, a ra-
czej jego brak, gdyż każdy z nas prowadzi 
intensywny tryb życia. Nasza przyjaźń oraz 
ciężka praca zaowocowały sukcesem, któ-
rego się nie spodziewaliśmy. ,,Śląskie śpie-
wanie” było dla nas wyzwaniem, ale rów-
nocześnie niesamowitą, a także niezwykle 
wzruszającą przygodą – podsumowuje.

Joanna Oreł
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SZKOŁY

Z pamięcią  
o powstaniach śląskich

Uczniowie�Zespołu�Szkół�nr�1� im.�Powstańców�Śląskich�oraz�Szkoły�Podsta-
wowej�nr�8�im.�Miłośników�Ziemi�Śląskiej�w�Rudzie�Śląskiej�mogą�cieszyć�się�
z�nowych�sztandarów.� Ich�kolorystyka�oraz� symbolika� związana� jest� ze�Ślą-
skiem,�bo�celem�wydarzenia�było�właśnie�wyrażenie�szacunku�wobec�tradycji�
i�historii�miasta�oraz�regionu,�a�także�nawiązanie�do�Powstań�Śląskich.�Oprócz�
poświęcenia�nowych�sztandarów�i�uroczystości�z�tym�związanych�uczniowie�
obydwu�szkół�wzięli�udział�w�Międzyszkolnym�Rajdzie�Szlakiem�Powstańców�
Śląskich�w�100.�rocznicę�III�Powstania�Śląskiego.
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Jednym z punktów na trasie rajdu był stadion lekkoatletyczny i spotkanie 
z wiceprezydentem Michałem Pierończykiem.

Symbolem pamięci o bohaterstwie 
przodków są w Rudzie Śląskiej Trzy Lipy 
Powstańcze, których motyw pojawił się 
właśnie na sztandarze Zespołu Szkół nr 1. 
–  Przyjęcie  nowego  sztandaru  w  życiu 
szkoły  to  niezwykle  ważne  wydarzenie. 
Dlatego bardzo się cieszę, że społeczność 
ZS nr 1 pamięta o tradycji i historii nasze-
go  miasta,  regionu  oraz  kraju,  a  przede 
wszystkim  o  naszych  przodkach,  którzy 
walczyli  i  oddawali  życie  za  naszą  przy-
szłość  oraz  tożsamość. Mam  nadzieję,  że 
nowy sztandar, który jest symbolem patrio-
tyzmu i jedności, będzie cały czas przypo-
minał młodzieży o szacunku do naszej Oj-
czyzny  – podsumowała uroczysty dzień 
w ZS nr 1 wiceprezydent miasta Anna 
Krzysteczko.

Po zakończeniu akademii przy wej-
ściu do głównego budynku szkoły zasa-

dzona została lipa, aby przypomnieć 
młodzieży o czasach powstańczych oraz 
oddać hołd powstańcom. Także drzewo, 
a konkretnie dąb, jako znak uniwersalny 
łączący różne wartości, pojawił się na 
sztandarze SP nr 8. Nowe sztandary 
w obydwu szkołach zastąpiły te dotych-
czasowe.

Uczniowie obydwu placówek następ-
nego dnia po oficjalnych obchodach 
(28.09) wzięli udział w Międzyszkolnym 
Rajdzie Szlakiem Powstańców Śląskich. 
Podczas wycieczki po Rudzie Śląskiej 
poznali postacie i wydarzenia związane 
właśnie z Powstaniami Śląskimi. W trak-
cie marszu czekały ich liczne zadania  
– uczniowie musieli się wykazać m.in. 
znajomością historii, gwary, sprawnością, 
czy też poczuciem orientacji w terenie.

 Joanna Oreł
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Podczas nadania nowego sztandaru szkole uczniom ZS nr 1 
towarzyszyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

MUZEUM�MIEJSKIE

Rudzkie muzeum w nowej odsłonie
Zakończył�się�gruntowny�remont�Muzeum�Miejskiego�im.�Maksymiliana�Chroboka�w�Rudzie�Śląskiej.�Teraz�placówka�ma�
ponad�1,4�tys.�m�kw.�przestrzeni,�nowoczesne�zaplecze�i� interaktywne�wystawy�na�czele�ze�stałą�ekspozycją�„Czas�to�
pieniądz.�Historia�cywilizacji� i�ekonomii�na�przykładzie�Rudy�Śląskiej”,�która�zajmuje�aż�osiem�sal�tematycznych,�a�po�
której�oprowadzają�Joanna�Gryzik�i�Karol�Godula.�Wystawa�dla�zwiedzających�została�otwarta�w�ubiegły�weekend.
–  Wystawa  jest  unikatowa  i  kładzie 

szczególny  nacisk  na  rozwój wiedzy  z  za-
kresu ekonomii  i przedsiębiorczości,  inno-
wacyjności  oraz  zasad  funkcjonowania 
gospodarki,  a  przy  tym  pokazuje  wartość 
pracy  oraz  edukacji  w  życiu  człowieka 
– mówi Krzysztof Gołąb, dyrektor placów-
ki. –  Wkraczając  w  przestrzeń  pierwszej 
części wystawy, zwiedzający przenoszą się 
w miejscu i czasie do początków ekonomii 
– opowiada Krzysztof Gołąb. – Widzimy tu, 
jak  rodził  się  handel,  choć  jeszcze  nie 
w  formie,  jaką  dziś  znamy. Następnie  od-
krywamy  średniowieczne  zalążki  później-
szego przemysłu na terenie dzisiejszej Rudy 
Śląskiej, przede wszystkim kuźnice, w któ-
rych wykorzystywano złoża metali, w jakie 
były bogate te ziemie – opowiada.

Kolejne sale pokazują, jak zmieniał się 
Górny Śląsk pod wpływem odkrycia wę-
gla kamiennego, aż do rewolucji przemy-
słowej i jak wraz z tym ewoluowała eko-
nomia. Przed przejściem do współczesno-
ści zwiedzający poznają jeszcze Polską 
Rzeczpospolitą Ludową – szczególnie 
z perspektywy wszelkich absurdów eko-
nomicznych. Dla kompletności narracji 
i zrozumienia wszystkich czynników 
kształtujących gospodarkę ukazane są 
również konflikty zbrojne na terenie Gór-
nego Śląska. Ponadto w ramach wystawy 
wydzielono strefę prezentującą życie ro-
dzinne, aktywność społeczną i polityczną 
oraz rolę religii w życiu mieszkańców Ru-
dy przełomu XIX i XX w.

Wirtualnymi przewodnikami po ekspo-
zycji i zarazem po świecie ekonomii są 
dwie sztandarowe dla Rudy Śląskiej i dla 
fenomenu kapitalistycznych fortun posta-
cie: Karol Godula, który stworzył impe-
rium przemysłowe na skalę europejską 
oraz Joanna Gryzik, która wielokrotnie 
pomnożyła otrzymany od niego w spadku 
majątek. – Wystawa  jest  nie  tylko  cieka-
wym i oryginalnym punktem na kultural-
nej  mapie  miasta  i  regionu,  ale  przede 
wszystkim  ukoronowaniem  dokonań  tych 
ważnych  i  zasłużonych postaci – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic.

Prezentowane na wystawie informacje 
znajdą rozwinięcie w aplikacjach interak-
tywnych oraz planszach merytorycznych. 
–  Dodatkową  zachętą  do  aktywnego 
zwiedzania jest test wiedzy – zabawa po-
legająca  na  poszukiwaniu  ukrytych  od-
powiedzi  w  elementach  wystawy.  Zwie-
dzający  otrzymują  bilet  zawierający  py-
tania i będący jednocześnie kuponem do 
zaznaczenia właściwych odpowiedzi. Na 
koniec  zwiedzania  goście  mogą  spraw-
dzić poprawność odpowiedzi – mówi dy-
rektor Gołąb. Ponadto każda z sal wzbo-
gacona jest elementami scenografii, które 
przenoszą zwiedzających w inny świat 
i pobudzają wyobraźnię.

Przypomnijmy, że roboty budowlane 
trwały od 2017 roku i objęły budynek od 

dachu po piwnice. W pierwszym etapie 
wykonano prace związane z adaptacją 
i przebudową pomieszczeń po byłym ko-
misariacie Policji i wykonaniem dodat-
kowej klatki schodowej wraz z windą. 
Drugi etap, rozpoczęty w sierpniu  
2019 roku, obejmował remont budynku 
i obejścia muzeum oraz przystosowanie 
pomieszczeń pod aranżację nowej wysta-
wy stałej. Wykonano m.in.: wymianę po-
szycia dachowego z blachy na dachówkę, 
założono nową instalację elektryczną, 
centralnego ogrzewania i wentylacji, 
a także monitoringu wizyjnego oraz sys-
temu przeciwpożarowego. Całe wnętrze 
dostawano do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Gruntowny remont przeszły 
również pomieszczenia biurowe oraz 
przestrzenie wystawiennicze. Placówka 
zyskała ok. 900 metrów kwadratowych 

przestrzeni, co w sumie daje do dyspozy-
cji muzealników ok. 1430 m kw.

W ramach inwestycji przywrócona zo-
stała także kawiarnia, która funkcjonowa-
ła w budynku jeszcze w latach 80. ubie-
głego wieku. Na zewnątrz wymieniono 
schody od strony frontowej, odrestauro-
wano elewację, która dodatkowo została 
podświetlona. Odnowiono także podwór-
ko muzeum, które zyskało nową po-
wierzchnię z kostki granitowej oraz ogro-
dzenie. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł prawie 9,2 mln zł, z czego blisko 
4 mln zł pochodziło z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Do remontu doło-
żyła się również Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia, która przekazała na ten 
cel 333 tys. zł z Metropolitalnego Fundu-
szu Solidarności.

 AS

MIEJSKIE�PRZEdSIębIORSTWO�GOSPOdARKI�MIESZKANIOWEJ� 
TOWARZYSTWO�bUdOWNICTWA�SPOŁECZNEGO�SPÓŁKA�Z�O.O.�

W�RUdZIE�ŚląSKIEJ�
informuje, że został ogłoszony przetarg ograniczony na najem miejsc postojowych 

dla najemców lokali mieszkalnych w budynku  
przy ul. Bytomskiej 22 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

Pełna�treść�ogłoszenia�o�przetargu�ograniczonym�znajduje�się�na:
� stronie� internetowej�www.mpgm.com.pl�w�zakładce:�przetargi/najem� lokali/•�

przetarg/garaże,
� bIP�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,•�
� na�tablicy�informacyjnej�w�budynku�przy�ul.�bytomskiej�22.•�

Fo
to
:�U

M
�R
ud

a�
Śl
ąs
ka

W otwarciu 
Muzeum 

Miejskiego po 
modernizacji 
uczestniczyły 
m.in. władze 

miasta.

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 kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów

OGŁOSZENIA
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OSIEDLOWY DOM KULTURY NEPTUN

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu

Osiedlowy Dom Kultury Neptun znajduje się w Rudzie Śląskiej-
Orzegowie przy ulicy Zielińskiego 8 – w samym sercu Osiedla 

Powstańców Śląskich. Placówka powstała w 2006 roku i miała pełnić 
rolę osiedlowej świetlicy. Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych jest tak 
wielkie, że postanowiono powiększyć klub o dodatkowe pomieszczenia 

oraz rozwinąć działalność.

OFERTA NA ROK 
SZKOLNY 2021/2022

FITNESS • (aerobik, pilates)
ZUMBA•  dla dzieci 

(taniec połączony z zabawą)
JĘZYK ANGIELSKI • dla osób w różnym 

wieku i stopniu zaawansowania
AKADEMIA MALUCHA• 

PLASTYKA•  
(grupa młodsza i starsza)

ROBOTYKA • 
z elementami programowania 

(grupa młodsza i starsza)
PONADTO ORGANIZUJEMY RODZINNE BALE KARNAWAŁOWE, 

SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM, WARSZTATY, 
ZABAWY TANECZNE I WIELE INNYCH IMPREZ. 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ SALE NA NAJEM OKAZJONALNY

ZNAJDŹ NAS 

I BĄDŹ 

NA BIEŻĄCO!

ODK „Neptun” Ruda Śląska 4, ul. Zielińskiego 8, tel. 32 340-13-69, e-mail: neptun@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Neptun 
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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 25.05.2021 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmują-
ce�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

1) 714 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5073/319 o po-
wierzchni�134�m2,�użytek�„Ps-IV”,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�
w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00014840/9�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�
i 5065/4083 o�powierzchni�580�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5�(działy�III�i�IV�ww.�księ-
gi�wolne�są�od�wpisów),�

2) 723 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5067/319 o po-
wierzchni�506�m2,�użytek�„Ps-IV”,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�
w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00014840/9�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�
i 5060/4083 o�powierzchni�217�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5�(działy�III�i�IV�ww.�księ-
gi�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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy�mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nych�symbolem�3MNU.
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�przewidziane�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�działek�nr�5073/319�i 5065/4083�–�122.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5067/319�i 5060/4083�–�124.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.11.2021 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�2.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5073/319�i�5065/4083�–�6.100,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5067/319�i�5060/4083�–�6.200,00 zł,

z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�działki�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�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.�2230.

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 12.07.2021 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej�-�Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmu-
jące�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

1) 738 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�5056/321 o�powierzch-
ni�589�m2,�użytki:�„Ł-IV,�Ps-IV”,�zapisaną�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),�
5064/4083 o�powierzchni�84�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�
wolne�są�od�wpisów)�i�5050/323 o�powierzchni�65�m2,�użytki:�„Ł-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00031378/4�
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),

2) 734 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5055/321 o po-
wierzchni�576�m2,�użytek�„Ps-IV”,�zapisaną�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),�
5062/4083 o�powierzchni�129�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�
wolne�są�od�wpisów)�i�5049/323 o�powierzchni�29�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00031378/4�
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów).
W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�ww.�nieruchomość�inwestycyjna�zostanie�

sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/27�część�w�nieruchomości�obejmującej�stanowiące�
całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni�5766�m2,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

– 5096/318 o�powierzchni�1862�m2,�użytki:�„R-V,�Ł-IV,�ls-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3,
– 5090/318 o�powierzchni�357�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3,
– 5079/319 o�powierzchni�305�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4,
– 5069/319 o�powierzchni�458�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00014840/9,
– 5061/4083 o�powierzchni�217�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5,
– 5054/321 o�powierzchni�195�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00027865/4,
– 5048/323 o�powierzchni�849�m2,�użytki:�„Ł-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00031378/4,
– 5051/323 o�powierzchni�39�m2,�użytek�„Ł-IV”,�kW�nr�Gl1S/00031378/4,
– 5057/321 o�powierzchni�192�m2,�użytki:�„Ł-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00027865/4,
– 5066/4083 o�powierzchni�227�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5,
– 5076/319 o�powierzchni�498�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00014840/9,
– 5085/319 o�powierzchni�297�m2,�użytki:�„�lz-IV,�Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4,
– 5094/318 o�powierzchni�270�m2,�użytki:�„Ps-IV,�ls-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3,

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3.�działy�III�i�IV�ww.�ksiąg�wolne�są�od�wpisów.
Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy�mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nych�symbolem�3MNU.
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�przewidziane�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�działek�nr�5056/321,�5064/4083�i�5050/323�–�126.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5055/321,�5062/4083�i�5049/323�–�125.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2021 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�ogło-

szenia (zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�
www.rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�3.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5056/321,�5064/4083�i�5050/323�–�6.300,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5055/321,�5062/4083�i�5049/323�–�6.300,00 zł,

z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�działki�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�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.�2230.



Zarząd i członkowie koła PZN podsumowali kolejny rok działalności.

Dzień Białej Laski
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RudZka SPółdZielNia  
MieSZkaNiowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,  
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, 
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza�nieograniczony�przetarg�ofertowy� 
na�najem�nw.�lokalu�użytkowego:

Adres lokalu

Stawka 
ekspl.  

wywoł.  
zł/m2/mc 

netto

Pow.
m2

Wysokość 
wadium  
+ koszty  

przetargu 

Uwagi

Ruda�Śl.�10�Wirek
ul. l. Różyckiego 

30

8,50 1.651,19 4.000,00�zł
+�123,00�zł

poniżej�parteru� 
w bud. 

wolnostojącym� 
bez c.o.  

(z�możliwością�
wynajęcia�części�

lokalu�na�magazyn)

12,89 1.651,19 4.000,00�zł
+�123,00�zł

poniżej�
parteru�w�bud.�
wolnostojącym� 

bez c.o. 
(z�możliwością�
wynajęcia�
części�lokalu�
na�działalność�
handlowo-
usługową)

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości� stawek�eksploatacyj-
nych�na�podane�wyżej�lokal.

warunki uczestnictwa w przetargu: 
Oferent� przystępujący� do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin� lokalu,�1.�
które�wyznacza�się�na�dzień 12.10.2021 r.�po�ustaleniu�godziny�oględzin�
w�administracji�oraz�zapoznać�się�ze�wzorem�umowy�najmu�i�regulami-
nem�przeprowadzania�przetargów.��
Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�wynajmującego�PKO�2.�
BP�SA�I/O�Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�0039�3751,�a�kserokopię�
wpłaty�dołączyć�do�oferty.
Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpłaty�na�poczet�kosz-3.�
tów� przetargu� na�ww.� konto�w� kwocie�100,00 zł + obowiązujący VaT 
i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu księgowości pok. 318 w celu 
odbioru faktury VaT.
Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�prze-4. 
targu�nie�podlega�zwrotowi.
Oferent�powinien�złożyć�w�sekretariacie�Spółdzielni� (pokój�213)�pisem-5. 
ną�ofertę�na�druku�dostępnym�w�Dziale�Członkowsko-Lokalowym�lub�na�
stronie�internetowej�(nr�druku�41),�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem:

„najem lokalu użytkowego przy ul. o pow. ........ m2”
w�terminie�do�dnia�15.10.2021 r. do godz. 9.00.

6. Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�w�budynku�Dyrekcji�przy�ul.�Magazyno-
wej�12�w�Rudzie�Śl.�w dniu�15.10.2021�r.�o godz.�10.00�przy�udziale�oferen-
tów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązko-
wa,�a�o�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.

7. O�wyborze�oferty�decydować�będzie�wielkość�wynajmowanej�powierzch-
ni,�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna�oraz�rodzaj�prowadzonej�działal-
ności.

8. Oferta�winna�zawierać:
� a)�szczegółowe�określenie�oferenta,
� b)�propozycję�stawki�eksploatacyjnej,
� c)�rodzaj�prowadzonej�działalności.
9. Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane,�zostanie�zwró-

cone�do�7�dni�od�rozstrzygnięcia�przetargu�i�zatwierdzenia�jego�wyników�
przez�Zarząd.

10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�będzie�zaliczone�na�
poczet�kaucji�za�ww.�lokal.

11. Przed�przejęciem�lokalu�Najemca�zobowiązany� jest�do�wpłacenia�kaucji�
w�wysokości�trzymiesięcznego�czynszu.

12. Wadium�przepada�na�rzecz�RSM,� jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�
przyjęta,�uchyli�się�od�zawarcia�umowy�w�terminie�wyznaczonym�przez�
Spółdzielnię�w�powiadomieniu�o�wygranym�przetargu.

13. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
14. Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�

przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy  

pokój 118, telefon 32 248-24-11, wew. 311.

SZKOŁA�PODStAWOWA�NR�12

Współpraca dla rozwoju, nie za karę
Szkoła�Podstawowa�nr�12�w�Rudzie�Śląskiej-Wirku�oraz�Zakład�Karny�w�Zabrzu�rozpoczęli�współpracę,�jeżeli�chodzi�o�edukację�
skazanych�w�zakresie�postępowania�z�osobami�niepełnosprawnymi�oraz�prac�wykonywanych�na�terenie�przyszkolnego�ogrodu.
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– Utworzona została m.in. ścieżka sen-
soryczna dla podopiecznych szkoły. Trwa-
ją też prace porządkowe na terenie ogro-
du, dzięki którym podopieczni szkoły jesz-
cze chętniej będą korzystać z uroków tego 
miejsca  –  mówi  Wojciech  Fijałkowski, 
pomysłodawca projektu współpracy.
Skazani  przechodzą w Zakładzie Kar-

nym szkolenie z wychowawcą i psycholo-
giem,  dotyczące  problematyki  niepełno-
sprawności, korzystając jednocześnie z po-
rad i sugestii ze strony szkoły. Równocze-
śnie pod opieką wychowawcy z Zakładu 
Karnego  2-4  osoby  odwiedzają  teren 
szkoły, by  realizować  tam bieżące prace. 
Co ważne, skazani są odpowiednio dobie-
rani,  a  współpraca  przekłada  się  na  ich 
resocjalizację oraz poczucie misji. Wybra-
ni  więźniowie  mają  za  sobą  współpracę 
w przedszkolach, szkołach czy innych in-
stytucjach na  terenie naszego wojewódz-
twa.

Współpraca rudzkiej Szkoły Życia z za-
brzańskim Zakładem Karnym jest realizo-
wana  w  ramach  wewnętrznego  programu 
aktywizacji  kulturalno-oświatowej  i  reso-
cjalizacji  skazanych  zabrzańskiego  ZK, 
ukierunkowanego  na  działania  zewnętrz-
ne-pomocowe  i  wspierające.  Podpisana 
umowa jest bezterminowa.
Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łuka-

sza w Rudzie Śląskiej  jest  specjalistyczną 
placówką  edukacyjno-terapeutyczną  prze-
znaczoną  dla  dzieci  niepełnosprawnych 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głę-
bokim w wieku  od  3.  do  25.  roku  życia. 
W  1994  roku  szkołę  rozbudowano  o  salę 
gimnastyczną, a w 2003 r. powiększono ją 
o  nowy  pawilon  rehabilitacyjny.  Z  kolei 
w 2010 roku otworzono nowe skrzydło bu-
dynku, a w 2015 r. oddano do użytku inno-
wacyjny ogród sensoryczny. Od 2012 roku 
w placówce działają oddziały przedszkol-
ne. – Uczniowie korzystają nie tylko z zajęć 

umowa o współpracy została  
podpisana na czas nieokreślony.

wychowania przedszkolnego, edukacyjnych 
i  wychowawczych,  ale  są  objęci  wielo-
płaszczyznową,  specjalistyczną  terapią 
w różnorodnych formach – podkreśla Wie-
sław Jagielski, dyrektor szkoły.  JO

POLSKI�ZWIĄZEK�NIEWIDOMYCH

W�Rudzie�Śląskiej�obchodzono�Międzynarodowy�Dzień�Białej�Laski,�czyli�święto�osób�niewidomych�i�słabowidzących,�
które�przypada�15�października.�Była�to�okazja�do�podsumowania�kolejnego�roku�działalności�rudzkiego�koła�Polskiego�
Związku�Niewidomych�oraz�integracji�jego�członków.
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Rudzki PZN zrzesza ok. 150 członków. 
Jego praca skupia się przede wszystkim na 
pomocy  osobom  słabowidzącym  i  niewi-
domym w uczeniu  się  poruszania  z  białą 
laską  oraz  czynności  dnia  codziennego 
w  przypadku  problemów  ze  wzrokiem. 
– Ważnym aspektem jest także rehabilitacja 
społeczna  –  stworzyliśmy  miejsce,  gdzie 
osoby mające podobny problem mogą spo-
tkać  się  i  podzielić  swoimi  odczuciami 
z  kimś,  kto  to  doskonale  rozumie  – mówi 
Monika  Michalak,  wiceprezes  koła 
PZN w Rudzie Śląskiej.
Członkowie  koła  mogą  także  uczestni-

czyć  w  spotkaniach  informacyjnych,  czy 
szkoleniach – obecnie prowadzony jest kurs 

komputerowy.  Ponadto  w  tym  tygodniu  
w  siedzibie  koła  (Nowy  Bytom,  ul.  Cho-
rzowska  9)  zorganizowany  został  dzień 

otwarty. W tym roku odbył się także wyjazd 
do Muszyny na szkolenie z orientacji prze-
strzennej.  JO
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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 19.08.2021 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmują-
ce�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

7101.  m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5078/319 o po-
wierzchni�574�m2,�użytek� „Ps-IV”,� zapisaną�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),�i�5088/318 o�powierzchni�136�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006656/3�
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�
6242.  m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5075/319 o po-
wierzchni�515�m2,�użytek� „Ps-IV”,� zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez� Sąd�
Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00014840/9�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�
są�od�wpisów),�i�5082/319 o�powierzchni�109�m2,�użytek�„Ps-IV”,�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�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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy�mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nych�symbolem�3MNU.
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�przewidziane�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�działek�nr�5078/319�i�5088/318�–�122.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5075/319�i�5082/319�–�112.000,00 zł.
Ceny�nieruchomości�ustalone�na�przetargu�zostaną�powiększone�o�należny�podatek�od�towarów�

i�usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2021 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�27.10.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5078/319�i�5088/318�–�6.100,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5075/319�i�5082/319�–�5.600,00 zł,

z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�działki�nr�…�„�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�
1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�
datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�
Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwar-
tek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�komisji�Przetargo-
wej�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasad-
nionej�przyczyny.

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

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 17.08.2021 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmują-
ce�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

1) 708 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5070/319 o po-
wierzchni�191�m2,�użytek�„Ps-IV”,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�
w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00014840/9�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�
i 5063/4083 o�powierzchni�517�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5� (działy� III� i� IV�ww.�
księgi�wolne�są�od�wpisów),�

2) 744 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5053/321 o po-
wierzchni�453�m2,�użytek�„Ps-IV”,�zapisaną�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),�
i 5059/4083 o�powierzchni�291�m2,�użytek�„Ps-IV”,�kW�nr�Gl1S/00006384/5� (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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy� mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nych�symbolem�3MNU.
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�przewidziane�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�działek�nr�5070/319�i 5063/4083�–�121.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5053/321�i 5059/4083�–�127.000,00 zł.
Ceny�nieruchomości�ustalone�na�przetargu�zostaną�powiększone�o�należny�podatek�od�towarów�

i�usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2021 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�28.10.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5070/319�i�5063/4083�–�6.100,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5053/321�i�5059/4083�–�6.400,00 zł,

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

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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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 – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. 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.

  Biuro Nieruchomości GABRIEL, tel. 
691-523-055 zaprasza klientów do zgłasza-
nia ofert sprzedaży nieruchomości.

moToryzacja

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż trzech 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, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone 
w dniach 23.09.2020 r., 17.11.2020 r. i 22.04.2021 r. zakończyły się wyni-
kiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda śląską są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowi-
cach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką, stanowiące działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi:

– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, N”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,

obręb Kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej 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 każda z ww. nieruchomości 
inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część 
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V, N, R-VI”, obręb 
Kochłowice, k.m. 4, nr KW GL1S/00054687/0. Działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów.

Nabywca każdej nieruchomości zostanie zobowiązany do ustanowienia na 
działce nr 2155/13 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejścia i przejazdu na rzecz gminnej działki nr 2154/13, na której zlokalizo-
wany jest objęty ochroną konserwatorską schron bojowy nr B-32 . 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 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.

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1376 z późn. zm.) dla działki nr 2119/13 obiekty budowlane na zbywanym 
terenie powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 8,00 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wyzwolenia oraz zgodnie z wyznaczonymi 
w Miejscowym Planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 wynoszą:

– dla działki 2115/13 – 195.000,00 zł, 
– dla działki 2119/13 – 199.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 114.000,00 zł,
Ceny nieruchomości ustalone w rokowaniach zostaną powiększone o należ-

ny podatek od towarów i usług.
rokowania odbędą się w dniu 15.12.2021 r. o godz. 12.00  

w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapozna-

ją 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 8.12.2021 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości :

– dla działki 2115/13 – 9.800,00 zł, 
– dla działki 2119/13 – 10.000,00 zł,
– dla działki 2153/13 – 5.700,00 zł,

z dopiskiem „zaliczka – ul. Wyzwolenia-Wirecka, działka nr …..” przelewem na 
rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmu-
je się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-
środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisem-
ne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Wyzwolenia-Wirecka, 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Malinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowa-
na nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej położona jest w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy 
ul. malinowej obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2226/30 o powierzchni 447 m2 (użytekRIVa), ob-
ręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5.

Dział III i IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 

Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działka stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod zabudowę usługową, poprzez którą należy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii, rzemiosła, 
administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości, hotelarskich, administracji, pocztowych, 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą pojazdów, porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego oraz obiekty biurowe. (symbol planu: 127U). 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 61.000,00 zł. 
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie 

sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2021 r. o godz. 10.00 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 oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 28.10.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.100,00 zł przelewem na konto:  Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium  
– ul. Malinowa” (za datę wniesienia wadium 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 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako 
jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, 
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,50-0,60 gr/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

Praca

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

 Poszukujemy elektryka w nienormo-
wanym czasie pracy. Telefon kontaktowy 
697-750-002.

 Zatrudnię do pomocy przy remoncie 
budynku Kochłowice ul. Tunkla 114. Naj-
chętniej emerytów. Tel. 664-776-244.

 Zatrudnie opiekunki do pracy w Niem-
czech.Tel. 781-989-873.

 Zatrudnimy do ochrony z gr. niepełno-
sprawności. Więcej informacji pod nr. 604-
630-556.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. Informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

różNe

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
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9 października 2021 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  
zapisy w godz. 9.00–10.45  

w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

Finał cyklu:
6.11.2021 r.



15

W minioną 
sobotę 
swoje 

siły 
sprawdzili 
najmłodsi 
rugbyści.
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Ceremonia otwarcia turnieju odbyła się 
w hali MOSiR w Halembie.
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Bajtle zagrały na Burlochu
RUGBY

250 zawodników z 18 drużyn reprezen-
tujących siedem klubów rywalizowało 
w czterech kategoriach podczas „Ślōn-
skiego Turniyju Bajtli We Rugby”, który 
w miniony weekend odbył się na Burloch 
Arenie w Orzegowie. Imprezę zorganizo-
waną przez K.S. Rugby Ruda Śląska zdo-
minowała drużyna K.S. Budowlani Łódź, 
która zwyciężyła w trzech kategoriach.

W kategorii „mikrus” drużyny zajęły na-
stępujące miejsca: 1. miejsce RC Często-
chowa, 2. miejsce Bajtle Ruda Śląska, 
3. miejsce Hegemon Mysłowice. W katego-

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 6.10.2021 r. do dnia 27.10.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1308/38 o powierzchni 997 m2, użytek ‘Lzr-RV”, obręb Bielszowice, 

zapisanej na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6, 
która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 47MN). Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 189.000,00 zł.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazu 
nieruchomości, które zostaną 
oddane w użyczenie w okresie 
do 31 grudnia 2024 r. w celu 

dokończenia realizacji zadania: 
„Przywrócenie powierzchni 

terenu zdegradowanego 
w wyniku prowadzenia 
nielegalnego procederu 
wydobywania kopalin ze 
złóż w rejonie pomiędzy 

ul. Klary i ul. Szyb Walenty 
w Rudzie Śląskiej do stanu 

zgodnego z zapisami 
Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego”.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych 
zlokalizowanych w Rudzie 

Śląskiej w rejonie ulicy Piotra 
Skargi przewidzianych do 

oddania w najem na okres do 
30.06.2024 r. z przeznaczeniem 

pod istniejący:
– garaż wolnostojący nr 5,
– garaż murowany nr 14 
położony w kompleksie,
– garaż nr 50 położony 

w kompleksie,
– garaż nr 53 położony 

w kompleksie,
– garaż wolnostojący nr 54,

– garaż nr 56 położony 
w kompleksie,

– garaż nr 57 położony 
w kompleksie,

– garaż nr 59 położony 
w kompleksie

wraz z terenem niezbędnym 
do korzystania oraz drogę.
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rii „mini żak”: 1. miejsce K.S. Budowlani 
Łódź, 2. miejsce RC Częstochowa, 3. miej-
sce NHRK Kraków Nowa Huta, 4. miejsce 
Juvenia Kraków, 5. miejsce RC Skierniewi-
ce, 6. miejsce Bajtle Ruda Śląska. Katego-
ria „żak”: 1. miejsce K.S. Budowlani Łódź, 
2. miejsce NHRK Kraków Nowa Huta, 
3. miejsce Juvenia Kraków, 4. miejsce 
RC Skierniewice, 5. miejsce RC Częstocho-
wa, 6. miejsce Bajtle Ruda Śląska. W naj-
starszej kategorii wiekowej 1. miejsce zajęli 
K.S. Budowlani Łódź, drugie Batjle Ruda 
Śląska, a trzecie Juvenia Kraków. AL
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Brązowa Slavia
ZAPASY

Cztery brązowe medale wywalczyli za-
wodnicy i zawodniczki rudzkiej Slavii 
podczas Pucharu Polski Kadetów i Kade-
tek, który rozegrany został w pierwszych 
dniach października w Chęcinach.

W zawodach wystartowali zawodnicy 
z różnych krajów, dlatego prestiż i wartość 
wywalczonych medali miały szczególne 

znaczenie. Podczas tego startu rudzcy za-
wodnicy popisali się nie tylko dobrą for-
mą, ale także kolejnymi sukcesami. Na 
trzecim stopniu podium stanęli: Zuzanna 
Wrona (kategoria 46 kg), Maciej Szczepa-
nik (kategoria 51 kg), Kuba Lekston (kate-
goria 60 kg) i Kamil Zanjat (kategoria 
65 kg). AL

Jerzy Sekura może cieszyć się 
z kolejnego sukcesu.
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Dziesiąty medal
Zapaśnik z Rudy Śląskiej triumfował. 

Jerzy Sekura zdobył złoty medal na 
XVI Mistrzostwach Polski Weteranów 
w Zapasach w stylu klasycznym i wolnym. 
Co więcej, złoty medal zdobyty podczas 
warszawskich zawodów jest już dziesią-
tym złotym medalem wywalczonym pod-
czas Mistrzostw Polski.

Warto dodać, że Jerzy Sekura to zapa-
śnik z wieloletnim doświadczeniem. Sport 
ten zaczął trenować, kiedy miał zaledwie 
10 lat. Na trening namówili go koledzy, 
którzy trenowali zapasy. Z kolei w wieku 
17 lat rudzianin doznał kontuzji kręgosłu-
pa, jednak to nie powstrzymało go przed 
szlifowaniem formy. Obecnie Jerzy Seku-
ra jest trenerem w KS Pogoń Ruda Śląska, 

gdzie dzieli się swoją pasją z kolejnymi 
pokoleniami zapaśników. Posiada także 
uprawnienia sędziowskie. AL

Rudzcy 
zawodnicy 

na zawodach 
w Mikołowie 

zajęli 
wysokie 
miejsca. Fo
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Najmłodsi akrobaci w dobrej formie
AKROBATYKA

Najmłodsi akrobaci KPKS Halemba Ru-
da Śląska pokazali, że są w formie. Zawod-
nicy z klasy młodzieżowej i trzeciej sporto-
wej wzięli udział w dwóch imprezach: 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików oraz w Pucharze Prezesa Śląskiego 
Związku Akrobatyki Sportowej. Zawody 
odbyły się w Mikołowie. Warto dodać, że 
drużynowo rudzcy akrobaci zajęli 2. miej-
sce. W kategorii młodzik akrobaci wywal-
czyli następujące miejsca (podajemy wyni-
ki do miejsca dziesiątego): dwójki kobiet 
– 1. miejsce Lena Hudzik i Lena Bury, 
3. miejsce: Zofi a Krawieczek i Alicja Szal, 
4. miejsce: Alicja Halor i Paulina Baran, 
8. miejsce: Dominika Białek i Zuzanna Li-
twińska, 10. miejsce Antonina Dyrka i Li-

lianna Szudy, 10. miejsce: Maja Wolnie-
wicz i Paulina Gorel. Trójki kobiet 
– 5. miejsce Lena Hudzik, Antonina Dyrka 
i Lilianna Szudy,  6. miejsce Laura Wil-
czek, Katarzyna Korpula i Lena Bury. 
Dwójki mieszane – 1. miejsce Szymon 
Drozd i Nina Warda, 2. miejsce Ruben To-
maszewski i Zofi a Mieszczak. Klasyfi kacja 
w klasie młodzieżowej – 6. miejsce Liliana 
Bubik i Ewa Szykowska, 7. miejsce  Alek-
sandra Jeruzal i Nell Tur. Trójki kobiet 
– 1. miejsce Ewa Szykowska, Liliana Bu-
bik oraz Zofi a Wormuth, 2. miejsce Małgo-
rzata Hajduga, Paulina Filipiak i Lena 
Kass. Dwójki  mieszane – 2. miejsce Szy-
mon Drozd i Nina Warda, 3. miejsce Ruben 
Tomaszewski oraz Zofi a Mieszczak. AL
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Zagrali w bocce
OLIMPIADY SPECJALNE

Stu niepełnosprawnych sportowców 
sprawdziło swoje siły w bocce. Klub Olim-
piad Specjalnych „Halembianka” zorgani-
zował (28 i 29.09) Makroregionalny 
XIV Śląski Turniej Bocce Olimpiad Spe-
cjalnych dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Sportowcy, którzy wzięli w nim udział, 
reprezentowali cztery województwa. Za-
wody odbyły się w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Halembie. We 
wtorek (28.09) odbyły się preeliminacje 
drużyn, które zgłosiły się do udziału w za-
wodach. Z kolei w środę (29.09) zawodni-
cy rywalizowali w meczach grupowych. 
Pod koniec wręczono medale. AL
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