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Panie, badajcie się! 
WYWIAD

Fo
to

: m
at

. p
ra

s.

Grzegorz Poloczek 
świętuje 30-lecie 

pracy artystycznej
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Ruszają kolejne 
spotkania z mieszkańcami
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Mieszkańcom należy się prawda
2www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 13.10.2021

WYWIAD

Zbliżające się spotkania z mieszkańcami to nie tylko okazja do rozmów o problemach w poszczególnych dzielnicach, ale także o sytuacji miasta. 
Rozmawiamy z prezydent Rudy Śląskiej Grażyną Dziedzic na temat kondycji finansowej samorządów, przyszłorocznego budżetu miasta, a także jego 
przyszłości w kontekście zbliżającego się schyłku górnictwa.
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– Pani Prezydent, rusza kolejna 
tura spotkań władz miasta z miesz-
kańcami Rudy Śląskiej. Przyznam 
szczerze, że gdy się o tym dowiedzia-
łam, to byłam lekko zaskoczona. Po 
pierwsze dlatego, że nadal trwa pan-
demia koronawirusa, więc nie wia-
domo czy nie trzeba będzie prze-
rwać tego cyklu, gdy wzrosną staty-
styki zakażeń, a poza tym już chyba 
przyzwyczailiśmy się do tego, że na-
rady, zebrania czy fora dyskusyjne 
odbywają się w formie on-line, dzię-
ki czemu możemy w nich uczestni-
czyć bez wychodzenia z domu, 
oszczędzając czas. 

– Zgadzam się z tym, że to wygod-
ne, również dla nas, bo w ten sposób 
możemy załatwić wiele spraw z urzę-
du, ale spotkanie wirtualne nigdy nie 
zastąpi nam kontaktu osobistego. Na 
odległość nigdy nie wyczujemy do 
końca emocji rozmówcy i ciężej jest 
nawiązać naturalną, swobodną dysku-
sję. Przynajmniej ja mam takie do-
świadczenia. Ważniejsze jest jednak 
to, że chcemy umożliwić uczestnictwo 
w tych spotkaniach jak najszerszej 
grupie mieszkańców. Nie każdy ma 
przecież w domu komputer albo po-
sługuje się nim na tyle swobodnie, by 
wziąć udział w wirtualnym spotkaniu. 
Poza tym podczas tradycyjnych ze-
brań w dzielnicach część problemów 
jest nam zgłaszana w kuluarach, bo 
nie każdy ma odwagę, by zabrać głos 
publicznie albo sprawa jest na tyle de-
likatna, że wymaga rozmowy w cztery 
oczy. 

– Tradycją tych spotkań jest to, że 
rozpoczynają je Państwo od przed-
stawienia aktualnej sytuacji miasta. 
Tak będzie i tym razem? Pytam o to 
dlatego, że w ostatnim czasie zaczęła 
pojawiać się retoryka, że samorzą-
dowcy nie potrafią robić nic innego, 
jak tylko narzekać na brak pienię-
dzy. Takie wypowiedzi słychać z ust 
prezydentów, wójtów i burmistrzów 
w całym kraju. Nie boi się Pani, że 
przez to, niejako na własne życze-
nie, zaczynacie wychodzić na nie-
udolnych?

– Uważam, że mieszkańcom należy 
się prawda, nawet ta najbardziej gorz-
ka, bo dotyczy ich pieniędzy i ich ja-
kości życia. Mówiąc kolokwialnie, nie 
ma co lukrować rzeczywistości i cho-
wać trupów do szafy, bo one i tak kie-
dyś wypadną. Samorządy od dwóch 
lat, czyli od czasu wprowadzenia no-
wych rozwiązań podatkowych i płaco-
wych, mają naprawdę trudną sytuację, 
przez co trzeba było ograniczyć wy-
datki na tak podstawową działalność, 
jak chociażby utrzymanie zieleni, 
oświetlenie czy organizację imprez 

kulturalnych i sportowych. Obecnie 
jesteśmy na etapie opracowywania bu-
dżetu miasta na przyszły rok i już teraz 
wiemy, że będzie on bardzo trudny. 
Przede wszystkim czeka nas podwyż-
ka cen energii, zarówno tej używanej 
na potrzeby gospodarstw domowych, 
jak i przedsiębiorstw czy instytucji pu-
blicznych. Zawsze staramy się, żeby 
cena dla naszego miasta była jak naj-
korzystniejsza, stąd też przystąpiliśmy 
do grupy zakupowej organizowanej 
przez Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolię. W jej skład wchodzi 115 za-
mawiających, w tym ponad 300 jedno-
stek budżetowych, a ilość zamawianej 
energii elektrycznej to prawie 1 tera-
watogodzina. Wydawało się więc, że 
przy tak dużym zamówieniu uda się 
uzyskać dobrą cenę. Niestety, zostali-
śmy niemile zaskoczeni. W tym prze-
targu wpłynęły cztery oferty, ale oka-
zało się, że zaproponowane przez 
przedsiębiorstwa energetyczne kwoty 
przekraczają budżet przewidziany na 
realizację zamówienia i wskazują  
66 proc. wzrost w stosunku do obo-
wiązujących cen. Dla naszego miasta 
w skali roku oznacza to zwiększenie 
wydatków na energię o kilka mln zł! 
To jednak nie jedyny nasz problem. 
Czeka nas kolejny wzrost pensji mini-
malnej, który oznacza dla nas zwięk-
szone wydatki o niemal 4 mln zł, bo 
jako samorząd mamy około 5700 pra-
cowników. To oczywiście nie tylko 
urzędnicy, ale także pracownicy jed-
nostek oświatowych, MOSiR-u czy 
też osoby zatrudnione w instytucjach 
kultury. Być może bylibyśmy w stanie 
poradzić sobie z tymi dodatkowymi 
wydatkami, gdyby nie zapowiadane 
kolejne zmiany podatkowe. Już wie-
my, że w ich wyniku dochody bieżące 
miasta będą niższe o około 50 mln zł. 
Przyzna Pani, że w takich warunkach 
trudno planować jakiekolwiek wydat-
ki.

– Utarło się stwierdzenie, że w sa-
morządach panuje przerost zatrud-
nienia, więc może te ostatnie koszty 
można by ograniczyć? Przecież ko-
lejne osoby odchodzą na emerytury, 
więc w ich miejsce nie trzeba za-
trudniać nowych pracowników. Nie 
trzeba przecież wcale nikogo zwal-
niać.

– A wie Pani, ile nowych zadań zo-
stało nałożonych na samorządy? Tak 
naprawdę nam ciągle brakuje pracow-
ników. Żeby komórka zajmująca się 
odpadami funkcjonowała w pełni 
sprawnie, potrzebnych by było kilka 
nowych etatów. Nie wspomnę już 
o wydziale komunikacji. Kolejny fakt 
jest taki, że doświadczeni pracownicy 
odchodzą od nas do korporacji i in-

nych firm prywatnych, bo tam mogą 
więcej zarobić. Praca w samorządzie 
nie jest łatwa, a pokazuje to dobitnie 
jeden przykład. Raz zdarzyło się nam, 
że zatrudniliśmy na podstawie naboru, 
a więc kilkuetapowej procedury, oso-
bę, która w pierwszym dniu pracy, po 
kilku godzinach, oświadczyła nam, że 
rezygnuje. Bardzo boli mnie stereo-
typ, że w urzędzie pije się tylko kawę 
i je ciasto. Osoby, które tak mówią, 
chyba nigdy tu nie pracowały. To cięż-
ka i odpowiedzialna praca, za którą 
należy się godne wynagrodzenie. Tyle 
tylko, że gdybyśmy mieli podnieść 
wszystkim pracownikom samorządo-
wym wypłaty tylko o samą inflację, to 
potrzebowalibyśmy na to 10 mln zł. 
Skąd mamy na to wziąć, skoro wszyst-
kim się marzy tania administracja?

– Mówi Pani o trudnej sytuacji 
jednostek samorządowych, tymcza-
sem z ust rządzących słyszymy, że 
wcale nie jest tak źle, a będzie jesz-
cze lepiej, gdy wejdzie w życie Pol-
ski Ład. Po Pani minie wiem chyba, 
co chce Pani odpowiedzieć, stąd też 
od razu dodam, że według założeń 
koszty proponowanych zmian po-
datkowych mają zostać zrekompen-
sowane samorządom nowym instru-
mentem finansowym, zwanym sub-
wencją inwestycyjną.

– To jakieś nieporozumienie. Zwią-
zek Miast Polskich na podstawie da-
nych z Ministerstwa Finansów wyli-
czył, że na Polskim Ładzie Ruda Ślą-
ska rocznie straci około 53 mln zł. 
Tymczasem na stronie tegoż minister-
stwa czytamy, że nasze dochody będą 
wyższe o ponad 9 proc., czyli o jakieś 
20 mln zł. Trzeba przyznać, że to dość 
duża rozbieżność, żeby nie powie-
dzieć, że wróżenie z fusów. Problem 
w tym, że wspomniana przez Panią 
subwencja inwestycyjna nie rozwiąże 
naszych problemów, bo to będą do-
chody majątkowe, czyli takie, które 
można wydać tylko na inwestycje. Nie 
będziemy mogli za nie kosić trawy, 
płacić za prąd czy odśnieżać miasta 
itd. Poza tym trzeba pamiętać, że każ-
dą zrealizowaną inwestycję trzeba po-
tem utrzymywać, a to już są wydatki 
bieżące, a nie majątkowe. Powiedzmy, 
że dostanie Pani pieniądze na zakup 
samochodu, ale co z tego, jeżeli nie 
będzie Pani miała środków na jego 
serwisowanie, benzynę czy ubezpie-
czenie? Dlatego też musimy bardzo 
uważać, żeby nie przeinwestować, bo 
w dalszej perspektywie to może być 
problem. Co innego, gdybyśmy jako 
samorządy mieli zapewniony udział 
w VAT i został wprowadzony system 
zwalniający nas z tego podatku w przy-
padku usług i towarów nabywanych 

do realizacji projektów inwestycyj-
nych. Wysunęliśmy taki postulat jako 
Śląski Związek Gmin i Powiatów, 
czyli stowarzyszenie zrzeszające po-
nad 140 jednostek samorządu teryto-
rialnego z naszego regionu. Póki co, 
nasz apel pozostaje jednak bez odze-
wu… Ale szczerze mówiąc, nie mam 
złudzeń. 

– Zapytam jeszcze o jeden palący 
temat, a mianowicie o transforma-
cję energetyczną naszego miasta,  
a dokładniej mówiąc o perspektywę 
zamknięcia kopalń. Jak wiemy, jako 
pierwszy do likwidacji ma pójść 
ruch ,,Pokój”. I to w zasadzie już się 
dzieje. Czy nie boi się Pani, że to 
może być gwóźdź do trumny Rudy 
Śląskiej?

– To bardzo trudne wyzwanie, ale 
podejmujemy już starania, by dobrze 
przygotować miasto i jego mieszkań-
ców na życie „po górnictwie”. Tylko 
w ten sposób unikniemy społeczno-
gospodarczej katastrofy. Jej skalę naj-
lepiej uświadamia to, że w trzech ru-
chach KWK „Ruda” zatrudnionych 
jest ok. 7 tys. osób, z czego ponad po-
łowa to rudzianie. Dodatkowo zakłady 
te współtworzą kolejnych 21 tys. 
miejsc pracy w firmach i przedsiębior-
stwach okołogórniczych. Natomiast 
cała branża górnicza i hutnicza w Ru-
dzie Śląskiej generuje dla budżetu 
miasta przynajmniej 40 mln zł rocz-
nie. Środki te zasilają dochody bieżą-
ce, o których już wielokrotnie tu 
wspominałam, a to o nie jest dziś sa-
morządom najtrudniej. Proces odcho-
dzenia od węgla musi być dobrze za-
planowany, dlatego już teraz myślimy, 
jak Ruda Śląska ma wyglądać za 10 
czy 15 lat i jaki ma mieć profil gospo-
darczy. We wszystkich prowadzonych 
przez nas analizach na pierwszy plan 
wysuwa się strategiczne znaczenie te-
renów pokopalnianych, a zwłaszcza 
nieruchomości po ruchu „Pokój”, któ-
re znajdują się praktycznie w centrum 

miasta. Staramy się o przejęcie tych 
terenów. Ponadto udało nam się poro-
zumieć ze Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń i Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną w sprawie wspólnego 
promowania terenów pogórniczych po 
kopalni „Polska-Wirek”. To dobry te-
ren inwestycyjny, położony w pobliżu 
autostrady A4, ale problemem są spra-
wy własnościowe. Ma on ponad 97 ha, 
na które składa się 121 działek, do 
których prawa ma kilka podmiotów  
– przede wszystkim Skarb Państwa, 
SRK, miasto i Kompania Węglowa. 
Dzięki nawiązanej współpracy będzie 
można łatwiej znaleźć inwestora dla 
tego terenu i stworzyć w ten sposób 
nowe miejsca pracy. Nasze miasto ma 
duży potencjał, trzeba tylko dobrze go 
spożytkować. Ważne jednak, byśmy 
nie zostali pozostawieni sami sobie, 
bo wyliczyliśmy, że łączne koszty 
przeprowadzenia transformacji go-
spodarczej w Rudzie Śląskiej wy-
nieść mogą nawet 5 mld zł. Sami nie 
udźwigniemy tego ciężaru, dlatego 
potrzebne będą pieniądze z zewnątrz. 
Mam nadzieję, że uda nam się pozy-
skać środki z unijnego Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji i in-
nych programów Unii Europejskiej, 
bez których nie damy sobie rady. Ca-
ły czas głęboko wierzę jednak, że 
będzie dobrze.

– Tego też życzę i Pani, i wszyst-
kim mieszkańcom. Dziękuję za roz-
mowę.  JO

PReZyDent Miasta RUDa Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów doty-
czących oddania w:

najem  lokali  użytkowych przy ul. Gierałtowskiego 20/03, solidarności • 
5/11, 
najem lokalu użytkowego i gruntu przy ul. szczudlaka 76/1, • 
najem gruntu przy ul. Wolności 23, • 
dzierżawę gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne przy ul. kokota 121-• 
123-125,
najem gruntu pod istniejące garaże blaszane przy ul. Rotm. W. Pileckiego, • 
Magazynowej i szyb Powietrzny,
najem gruntu pod istniejący garaż murowany przy ul. kędzierzyńskiej, • 

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 
najmu lokali, umowy najmu lokalu i gruntu, umowy najmu gruntu, zawartych 
na czas oznaczony do 3 lat.

OGŁOsZenie
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Prezydenckie 
spotkania 

wracają do dzielnic
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Po spowodowanej pandemią przerwie wracają spotkania 
władz miasta z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach 
Rudy Śląskiej. Pierwsze z nich odbędzie 18 października 
w Halembie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom rudzkiej oświaty:

satysfakcji zawodowej, powodzenia i szczęścia w życiu prywatnym oraz zdrowia.

Szkoła, przedszkole czy uczelnia to wyjątkowe miejsca – tutaj zdobywa się wiedzę, 
kształtuje charakter, rozwija pasję i uczy społecznego zaangażowania. 

Nad tymi trudnymi procesami zawsze czuwa nauczyciel 
– opiekun, przewodnik i towarzysz na drodze do dojrzałości. 

Ta rola wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia,
ale również wytrwałości i oddania. 

Życzę, by przynosiła ona wiele sukcesów, była źródłem satysfakcji i radości.
Niech powodzeniu w pracy towarzyszy społeczny szacunek i życzliwość.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

– Od swojej pierwszej kadencji sta-
wiam na dialog z mieszkańcami. Mam 
nadzieję, że dziewiętnasty cykl dzielni-
cowych zebrań uda nam się zrealizo-
wać bez zakłóceń – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Co prawda obec-
ne rozwiązania techniczne pozwoliły 
na zorganizowanie w zastępstwie spo-
tkań on-line, ale to nie to samo, co roz-
mowa „na żywo”. Ideą tych spotkań 
od początku było to, że idziemy do 
mieszkańców, do ich dzielnic – dodaje.

Spotkania zaplanowano 
od 18 października 

do 22 listopada:
18.10, godz. 17.00 – Halemba•  
– Szkoła Podstawowa nr 27 
przy ul. Zamenhofa 12,
21.10, godz. 17.00 – Bielszowice • 
– Dom Kultury 
przy ul. Kokota 170,
25.10, godz. 17.00 – Kochłowice • 
– III Liceum Ogólnokształcące 
przy ul. Oświęcimskiej 90,
4.11, godz. 17.00 – Ruda • 
– Młodzieżowy Dom Kultury 
przy ul. Janasa 28,
8.11, godz. 17.00 • 
– Godula i Orzegów 
– Szkoła Podstawowa nr 36 
przy ul. Bytomskiej 45,
15.11, godz. 17.00 – Bykowina•  
– ROD „Sielanka” 
przy ul. Plebiscytowej,
18.11, godz. 17.00 • 
– Wirek i Czarny Las 
– Szkoła Podstawowa nr 8 
przy ul. Głównej 1,
22.11, godz. 17.00 • 
– Nowy Bytom i Chebzie 

– Miejskie Centrum Kultury 
przy ul. Niedurnego 69.

W trakcie spotkań obowiązywać bę-
dą aktualne zasady bezpieczeństwa 
sanitarnego.

W spotkaniach oprócz prezydent 
i jej zastępców uczestniczą także 
urzędnicy oraz przedstawiciele miej-
skich jednostek. – To właśnie te osoby, 
realizując poszczególne zadania, mają 
największą wiedzę na ich temat. Przy 
zgłoszeniu problemów przez miesz-
kańców mogą – tam, gdzie jest to moż-
liwe – od razu udzielić wyjaśnienia. 
Pozwala to na dokładne objaśnienie 
niektórych zawiłych procedur, którymi 
obciążony jest samorząd – zaznacza 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że dzielnicowe spo-
tkania z władzami miasta, odbywające 
się zawsze wiosną i jesienią, to inicja-
tywa prezydent Grażyny Dziedzic, któ-
ra zapoczątkowana została w 2011 ro-
ku. W sumie odbyło się ich 158 i wzię-
ło w nich udział ponad 7 tys. osób. 
W 2020 roku wiosenna seria została 
przerwana po trzech spotkaniach 
w związku z pandemią koronawirusa, 
a ostatnie miało miejsce 9 marca 2020 r. 
w Bielszowicach.

Wobec przedłużającej się pandemii 
wiosną 2021 roku zorganizowane zo-
stały dwa spotkania w formule on-li-
ne. Mieszkańcy mogli przesyłać pyta-
nia e-mailem przed spotkaniem lub 
zadawać je „na żywo” w komenta-
rzach podczas transmisji w mediach 
społecznościowych. W sumie poru-
szono wtedy około 100 tematów.

 WG

POMOC PRAWNA
POROZMAWIAJ Z MEDIATOREM

W związku z obchodzonym  21 października 2021 roku Międzynarodo-
wym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 
18-22 października 2021 roku, Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej wzorem lat 
ubiegłych włącza się do działań promujących mediację.

W ramach Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej odby-
wać się będą dyżury mediatorów – bezpośrednie oraz online. Osoby zainte-
resowane spotkaniem z mediatorem proszone są o kontakt z pracownikiem 
Biura Obsługi Interesanta (tel. 32 438-11-05 do 107).



In-nI, a jakże sobie bliscy

Noclegownia i izba wytrzeźwień  
w nowym miejscu?
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LUDZIE�Z�PASJĄ

Rudzkie�Stowarzyszenie�Inicjatyw�Niebanalnych�In-nI�przez�rok�będzie�gościć�zagranicznych�
wolontariuszy�w�ramach�programu�Europejski�Korpus�Solidarności,� a�konkretnie�projektu�
„INNI� to�muzyka,� taniec,� sztuka,�film,� ludzie,� pasja,� radość”.�Czterech�ochotników�można�
spotkać�m.in.�w�Domu�Kultury�In-nY�w�Kochłowicach,�gdzie�pomagają�oni�w�organizowaniu�
wydarzeń�kulturalnych�i�cotygodniowych�zajęć.
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Zagraniczni wolontariusze przez rok będą współpracowali  
m.in. ze stowarzyszeniem In-nI.

Pod koniec czerwca do Rudy Śląskiej 
przyjechali Andrii z Ukrainy oraz Beka  
i Mamuka z Gruzji. Z kolei na początku 
września do grupy tej dołączył Benjamin 
z Wielkiej Brytanii. – Projekty z programu 
EKS są ogromną szansą dla młodych lu-
dzi, którzy przez pracę wolontariacką na-
bierają nowych doświadczeń i umiejętno-
ści. Dla naszego stowarzyszenia jest to 
nowe doświadczenie – taki projekt realizu-
jemy po raz pierwszy. Chcemy wspierać 
młodych ludzi, rozpoczynających swoją 
karierę zawodową, niezależnie od narodo-
wości – podkreśla Bogusława Grzyśka  
z Domu Kultury In-nY. – Naszym celem 
jest budowanie solidarności między wo-
lontariuszami a pozostałymi mieszkańca-
mi Rudy Śląskiej. Odbiorcom naszych 

działań – zajęć w DK In-nY oraz różno-
rodnych wydarzeń kulturalnych – będzie-
my mieli okazję pokazywać elementy kul-
tury krajów wolontariuszy – dodaje.

Obecnie dwóch wolontariuszy – Beka 
i Mamuka – pomaga w zajęciach plastycz-
nych i rękodzielniczych oraz zajęciach 
ruchowych „Wesołe Bąbelki”, realizowa-
nych właśnie przez DK In-nY. – Postano-
wiłem, że chcę zdobywać nowe doświad-
czenia, poznawać nowych ludzi i po raz 
pierwszy w życiu samodzielnie przekro-
czyć granicę. Jestem młody i dopiero za-
czynam swoją karierę zawodową, a to 
zdecydowanie najlepszy czas, aby spróbo-
wać różnych rzeczy – mówi Beka, 23-letni 
architekt z Gruzji. – Projekt już jest dla 
mnie doświadczeniem zmieniającym życie. 

Możliwość poznania nowych ludzi z całe-
go świata i wykonania zadań, których nie 
mogę wykonywać w moim kraju, sprawiła, 
że wybrałem ten projekt i była to najlepsza 
decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. 
Mam nadzieję, że mogę tu coś zostawić, 
aby pokazać, że wolontariusze naprawdę 
potrafią uczynić świat lepszym miejscem 
– dodaje 23-letni Gruzin Mamuka, który 
w ubiegłym roku ukończył studia na kie-
runku Zarządzanie Środowiskiem i Tury-
styką.

Ben, 20-letni absolwent liceum  
z Wielkiej Brytanii, pomaga z kolei  
w DK In-nY podczas zajęć z języka an-
gielskiego dla dorosłych. – Dzięki temu 
projektowi i EKS mam okazję poszerzyć 
swoje horyzonty i byłbym niemądry, gdy-

Obecnie placówki te mieszczą się w bu-
dynku przy ul. Tołstoja 11. Ten jest jednak 
w złym stanie technicznym. – Obiekt wy-
maga remontu, a w związku z tym, że nie 
można równocześnie realizować prac 
i prowadzić obydwu instytucji, miasto roz-
waża przeniesienie ich do innej lokalizacji 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik praso-
wy rudzkiego magistratu. – W jednym z bu-
dynków Inkubatora zamierzamy usytuować 
izbę wytrzeźwień oraz noclegownię – do-
daje.

Padło na budynek przy ul. Szyb Walen-
ty 32, który prowadzony jest przez Śląski 
Inkubator Przedsiębiorczości. Firmy, (jest 
ich prawie 20) zajmujące w nim pomiesz-
czenia, otrzymały trzymiesięczne wypo-
wiedzenia umowy najmu, ale wraz z pro-
pozycją przenosin do siedziby Śląskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Go-
duli 36. – Wypowiedzenia dotyczą tylko 
najemców pomieszczeń w budynku Szyb 
Walenty 32. Inkubator będzie dalej funk-
cjonował pod swoim głównym adresem 

REKLAMA

RUTW

Aktywni bez względu na wiek
Rudzki�Uniwersytet�Trzeciego�Wieku�rozpoczął�kolejny�rok�akademicki.�Jego�inauguracja�od-
była�się�w�sobotę�(9.10)�w�Domu�Kultury�w�Bielszowicach,�a�tematyka�wydarzenia�związana�
była�z�obchodami�100.�rocznicy�powstań�śląskich.�Słuchacze�RUTW�tradycyjnie�będą�mogli�
w�najbliższych�miesiącach�wziąć�udział�w�wykładach,�seminariach�oraz�zajęciach�m.in.�arty-
stycznych�i�sportowych.

RUDA�ŚLĄSKA

Firmy�wynajmujące�pomieszczenia�w�budynku�Śląskiego�Inkubatora�Przedsiębiorczości�przy�
ul.�Szyb�Walenty�32�otrzymały�wypowiedzenia�umów�najmu.�Mają�zmienić�swoje�siedziby,�
bo�miasto�zamierza�przenieść�pod�ten�adres�noclegownię�oraz�izbę�wytrzeźwień.

prowadzenia działalności gospodarczej 
w budynkach przy ul. Karola Goduli 36 
– mówi Adam Nowak. – Chcę podkreślić, 
że rynek wynajmu pomieszczeń biurowych 
został mocno dotknięty epidemią korona-
wirusa w związku z przejściem dużej części 
przedsiębiorstw na pracę w formie zdalnej. 
Dlatego Inkubator posiada wolne pomiesz-
czenia biurowe w budynku przy ul. Karola 
Goduli 36, które to pomieszczenia zostały 
zaoferowane najemcom, którzy dostali wy-
powiedzenia – dodaje. Joanna Oreł

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

– Inauguracja roku akademickiego od-
była się w Domu Kultury w Bielszowicach, 
ponieważ właśnie tu dawniej znajdował się 
dom powstańczy. Ponadto jestem wnuczką 
powstańca i urodziłam się w Bielszowi-
cach, więc wszystko to wpisuje się w setną 
rocznicę powstań śląskich – mówiła Teresa 
Chudziak, prezes UTW w Rudzie Ślą-
skiej.

Podczas rozpoczęcia roku na scenie 
wystąpił chór RUTW oraz skrzypaczka 
Aleksandra Przewłoka – uczennica Ze-
społu Szkół Muzycznych I i II stopnia 

w Rudzie Śląskiej. Poza tym historyk An-
drzej Godoj z Muzeum Miejskiego wy-
głosił wykład pt. ,,100. rocznica Powstań 
Śląskich”.

Pierwsze zajęcia w ramach RUTW już 
się rozpoczęły. – Od 14 października ru-
szamy z cyklem wykładów. W tym dniu 
prof. Julian Gembalski opowie o roli mu-
zyki kościelnej w kulturze Śląska. Nato-
miast 18 listopada odwiedzi nas redaktor 
Ewa Niewiadomska z Radia Katowice 
(wykład „Śląsk w kręgu sztuki”). 2 grud-
nia spotkamy się z kolei z Marcinem Paw-

lasem, który opowie o śląskiej sztuce sa-
kralnej – wylicza Teresa Chudziak.

Ponadto zaplanowano trzy seminaria 
– dwa o tematyce podróżniczej i jedno 
z zakresu psychologii. Słuchacze mogą 
również uczestniczyć w zajęciach kółka 
plastycznego i teatralnego oraz zapisać się 
do chóru RUTW. W ramach uniwersytetu 
działa też sekcja rękodzieła i poetycka 
oraz akademia seniora. Seniorzy mogą 
także uczestniczyć m.in. w lektoratach 
z języków obcych, zajęciach gimnastycz-
nych i tanecznych. Joanna Oreł

bym nie skorzystał z okazji – uważa wo-
lontariusz z Anglii.

W projekcie „INNI to muzyka, taniec, 
sztuka, film, ludzie, pasja, radość” uczest-
niczy także Andrii, 28-letni dziennikarz 
z Ukrainy. Jego pasją są fotografia i filmy 
– większość czasu temu właśnie poświęca, 
rozwijając swoje umiejętności. Pomaga 
również przy innych zajęciach. – Chcę od-
kryć nowy kraj, nie tylko jako turysta, ro-
biąc kilka zdjęć, ale chcę poznać kraj od 
środka – poznawać kulturę, uczyć się języ-
ka, poznawać mentalność mieszkańców. 
Wierzę, że takie zmiany wyraźnie prowa-
dzą do rozwoju zawodowego, większej to-
lerancji i bezstronności – mówi Andrii.

Wydarzenia organizowane przez Stowa-
rzyszenie In-nI mają szerszy zasięg niż 
kochłowicki DK In-nY. Wolontariuszy 
można spotkać m.in. podczas warsztatów 

w ramach marszałkowskiego budżetu oby-
watelskiego województwa śląskiego, po-
kazów filmów (Dyskusyjny Klub Filmo-
wy), a także w ramach festiwali filmowych 
,,Lawiny” oraz ,,Głębiny”. Mieli już też 
okazję zapoznać się z władzami miasta. 
– Beka, Mamuka, Andrii i Ben są zakocha-
ni w Rudzie Śląskiej. Ciągle odkrywają 
historię naszego miasta i regionu, uczą się 
języka polskiego i zdobywają nowe do-
świadczenia, a przede wszystkim pomaga-
ją organizować i prowadzą zajęcia w sto-
warzyszeniu In-nI. Myślę, że udział w wo-
lontariacie jest bardzo ważnym i cennym 
doświadczeniem. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy bezinteresownie podejmują działania 
na rzecz drugiego człowieka, szczególnie 
w naszym mieście – podsumowała spotka-
nie prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

 Joanna Oreł
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ZDROWIE

Październik – miesiąc ważny dla wszystkich pań

5

OGŁOSZENIE

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi – najczęstszym nowotworem, jaki występuje u kobiet. Niestety jest to zagrożenie 
często bagatelizowane wśród pań. O tym, kiedy i jak często należy się badać, które panie są w grupie największego ryzyka 
oraz jak przedstawiają się statystyki, rozmawiamy z dr. n. med. Jerzym Zdrzałkiem, chirurgiem ze Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej.

BUDŻET OBYWATELSKI

SP nr 6 z nowym boiskiem
Boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie zmieniło się nie do poznania, dzięki modernizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego. Jest to trzecie zadanie wykonane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Do zrealizo-
wania jest jeszcze dziesięć projektów. – Pozostałe są w trakcie, w najbliższym czasie można się więc spodziewać następnych 
informacji o zakończonych projektach – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach prac na boisku przy SP nr 6 
wymieniono zniszczoną nawierzchnię 
asfaltową na syntetyczną. Ponadto za-
montowane zostały nowe kosze i piłko-
chwyty. Powstały też nowe dojścia do 
boiska oraz ustawiono ławki i kosz na 
śmieci. W sumie inwestycja ta kosztowa-
ła ok. 261 tys. zł.

Jest to trzecie zadanie wykonane w ra-
mach tegorocznego budżetu obywatel-
skiego. Dotychczas zrealizowana została 
ścieżka edukacyjna w dolinie Kochłówki 
oraz kosze do zbierania plastikowych na-
krętek z przeznaczeniem na cele charyta-
tywne. Pozostałe wybrane przez miesz-
kańców projekty są już wykonywane lub 
rozpoczną się w najbliższym czasie, a są 
to: budowa boisk do piłki nożnej i koszy-
kówki w Halembskiej Strefie Aktywno-
ści Fizycznej, plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 27, multifunkcyjne bo-
isko przy Szkole Podstawowej nr 21, pi-
ramida linowa i inne nowe atrakcje na 
placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku 

Ruchu Drogowego, Street Workout Park 
w Bielszowicach, rozbudowa placu za-
baw przy Miejskim Przedszkolu nr 37, 
sensoryczny plac zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 47, rozbudowa tereno-
wych tras rowerowych w Parku Strzelni-
ca, strefa relaksu na osiedlu Ficinus oraz 
plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu 
nr 21.

Trwa także budowa tężni solankowej 
w strefie rekreacji przy ul. Górnośląskiej. 
Ten projekt wybrany przez mieszkańców 
do realizacji w 2019 roku nie doszedł 
wówczas do skutku ze względu na trudną 
sytuację na rynku zamówień publicznych 
i powstaje teraz z „ogólnego” budżetu 
miasta ze wsparciem środków rządowych. 
– Wykonanie tężni to ostatni etap realiza-
cji zadań z budżetu obywatelskiego na rok 
2019. Koszt to prawie 700 tys. zł, z czego 
ponad 680 tys. zł pokryjemy z dotacji po-
zyskanej z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych – informuje wiceprezydent 
Michał Pierończyk. JO
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Budowa nowego boiska przy SP nr 6 to trzeci projekt wykonany w ramach 
tegorocznego budżetu obywatelskiego.
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– W jakim wieku kobiety powinny 
rozpocząć samobadanie piersi i przede 
wszystkim – jak je przeprowadzić?

– Najważniejszym badaniem przesiewo-
wym i profilaktycznym jest samokontrola 
piersi. Przyjmuje się, że od 20. roku życia 
pacjentka powinna wykonywać ją regular-
nie raz w miesiącu. Jednak z mojego do-
świadczenia wynika, że zdarzają się choro-
by nowotworowe nawet we wcześniejszym 
wieku i zawsze zalecam dziewczynom, 
które zaczynają miesiączkować, aby w tym 
samym czasie przystąpiły do samobadania 
piersi. Najlepiej wykonywać je 7-10 dni od 
początku miesiączki, bo wtedy piersi są 
najmniej wrażliwe i najbardziej podatne na 
badanie. U pań, które są w okresie meno-
pauzy i nie miesiączkują, także należy wy-
konywać takie badanie raz w miesiącu, 
najlepiej w tym samym dniu, aby stało się 
to nawykiem. Samokontrola powinna prze-
biegać w dwóch etapach. Pierwszy z nich 
to obserwacja piersi przed lustrem z unie-
sionymi do góry rękoma. Sprawdzamy, czy 
piersi są symetryczne oraz czy nie wystąpi-
ły zmiany na brodawkach sutkowych lub 
na skórze. W tym drugim przypadku cho-
dzi o tzw. skórkę pomarańczową, czyli po-
marszczoną skórę o ciemniejszej barwie. 
To jest bardzo niepokojący objaw, który 
może świadczyć o toczących się procesach 
nowotworowych. Następnie należy na sie-

dząco lub na stojąco, a później także w po-
zycji leżącej piersi podotykać, by wyczuć 
ewentualne zmiany. Zwracamy uwagę 
przede wszystkim na wszelkie zgrubienia, 
nierówności oraz guzki. Ważne jest także 
to, aby sprawdzić, czy w dołach pacho-
wych nie ma żadnych zmian, bo to też jest 
jeden z poważniejszych objawów raka. Za-
lecam, aby pierwsze takie badanie wyko-
nał lekarz – wtedy pacjentka będzie miała 
porównanie, że to co wyczuje u siebie przy 
następnym badaniu, jest normalnym sta-
nem. Bardzo ważne jest także regularne 
badanie piersi przy okazji wizyty u lekarza 
rodzinnego lub ginekologa – powinno się 
ono odbyć przynajmniej raz w roku. Pa-
cjentka może się takiego badania wręcz 
dopominać i lekarz ma obowiązek je prze-
prowadzić lub wypisać skierowanie. Nato-
miast samobadanie to podstawa – bardzo 
dużo wczesnych postaci raka piersi jest 
wykrywanych właśnie dzięki temu.

– Które panie są w grupie największe-
go ryzyka? Co oprócz zmian na pier-
siach może sugerować, że dzieje się coś 
złego?

– Istotne są przede wszystkim obciąże-
nia genetyczne. Jeżeli ktoś z rodziny po li-
nii kobiecej miał lub ma raka piersi, to ry-
zyko jest bardzo duże. Takie pacjentki 
przede wszystkim powinny być pod ści-
słym nadzorem i kontrolą poradni profilak-

tyki chorób piersi, poradni onkologicznej 
bądź chirurgicznej. O częstotliwości wy-
konywania badania USG piersi decyduje 
lekarz, ale nie może to być rzadziej niż raz 
do roku. W zależności od wieku pacjentki, 
należy wykonać przynajmniej raz na dwa 
lata mammografię, a najlepiej raz do roku 
oraz rezonans magnetyczny piersi, jeżeli są 
takie wskazania. Istotne są również bada-
nia genetyczne. Jeżeli wiadomo, że doszło 
do mutacji genów, to zalecane są poważ-
niejsze rozwiązania – m.in. należy rozwa-
żyć mastektomię profilaktyczną. Na więk-
sze ryzyko wystąpienia raka piersi mają 
także wpływ: nadużywanie alkoholu, pale-
nie papierosów, otyłość oraz leczenie leka-
mi hormonalnymi (antykoncepcja doustna, 
hormonalne leczenie zastępcze) bez nad-
zoru lekarza. Znaczenie ma także to, w ja-
kim wieku kobieta zaczęła miesiączkować 
– im wcześniej, tym ryzyko jest większe. 
To samo dotyczy późnego zajścia w ciążę 
lub braku ciąży. Z kolei długie karmienie 
dziecka piersią zmniejsza ryzyko.

– Jakie tłumaczenia słyszy Pan od pa-
cjentek, które przez lata unikają badań? 
Boją się? Nie mają na to czasu?

– Najczęściej słyszę, że panie nie potra-
fią się badać albo wychodzą z założenia, że 
takie badanie nie ma sensu lub po co sobie 
tym zaprzątać głowę, skoro kilka lat temu 
przebadał je lekarz i wszystko było w po-

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni, tj. od dnia 
13.10.2021 r.  do dnia 

03.11.2021 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II 6  
(II piętro) oraz zamieszczeniu 

w Biuletynie Informacji 
Publicznej wykazu 

niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy 

Miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ul. Gen. Hallera, obejmującej 
działkę nr 304 o powierzchni 
33.069 m2 (użytki „Ba”, „Bz”), 

obręb Ruda, zapisaną na 
karcie mapy 6 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr GL1S/00012696/0, 

która zostanie zbyta 
w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu 4PU). 
Cena wywoławcza (netto) 

do przetargu będzie wynosić 
4.473.000,00 zł.

rządku. Jest też grupa pacjentek, która 
twierdzi, że w trakcie badania nic nie wy-
czuwa lub zawsze wyczuwa coś, czego nie 
było wcześniej. Moja rada jest taka, żeby 
w tej drugiej sytuacji zgłosić się jak naj-
szybciej do lekarza. Poza tym badania 
mammograficzne, które w tej chwili są 
uznawane za jedne z najważniejszych ba-
dań przesiewowych, też budzą obawy 
u pacjentek. Panie lękają się m.in. działa-
nia promieni rentgenowskich, choć w no-
woczesnych urządzeniach ich ilość jest 
mniej więcej taka, jak przy prześwietleniu 
zęba. Drugą przyczyną obaw ze strony pa-
cjentek są nieprzyjemne odczucia i dys-
komfort – co jest szczególnie dokuczliwe 
dla pań, które mają wrażliwe piersi. Pamię-
tajmy jednak, że badanie trwa chwilę, 
a może uratować nam życie. Od kilkunastu 
lat w Polsce prowadzony jest program pro-
filaktyki raka piersi, gdzie wszystkie panie 
w wieku 50-69 lat mają zapewnioną możli-
wość wykonania bezpłatnej mammografii 
raz na dwa lata. Niestety, nie wszystkie pa-
nie z tego korzystają i nie pomaga nawet 
to, że wysyłane są zaproszenia do ich do-
mów.

– A co mówią statystyki? Czy zwięk-
szyła się liczba przypadków wykrywania 
raka piersi we wcześniejszym stadium?

– Na pewno świadomość jest coraz 
większa niż jeszcze kilkanaście lat temu, 

bo liczba wykonywanych badań profilak-
tycznych wzrasta. Aczkolwiek ostatnie  
1,5 roku przez mniejszą dostępność do ba-
dań i lekarzy oraz przez lęk przed wizyta-
mi w poradniach z powodu koronawirusa 
sprawiło, że wykrywalność raka piersi  
i szanse na skuteczne leczenie drastycznie 
spadły, podobnie zresztą jak w przypadku 
innych chorób onkologicznych. To tylko 
pokazuje, jak bardzo ważna jest profilakty-
ka i dbanie o swoje zdrowie zawczasu.

– Dziękuję za rozmowę. Joanna Oreł
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Reżyserem sztuki jest Zbigniew Stryj, który 
gra także w spektaklu (na zdjęciu w środku).

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. 
Zapraszamy do obejrzenia efektów inwesty-
cji! 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.  

Miejska Biblioteka Publiczna 
Stacja Biblioteka 

ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86
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 wręczenia 
„Tabulki” (13 października) oraz targi śląskiej 
książki połączone z prezentacjami autorskimi 
(20 października). Wszystkie wydarzenia od-
bywają się w Stacji Biblioteka. 

 18 października (poniedziałek), 
godz. 16.00

Dzień Filatelisty 
Wspomnienie o A. K. Podgórskim.

Kino Patria
ul. Chorzowska 3, tel. 32 742-77-92
20 października (środa), godz. 19.00
Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI  

– seans fi lmowy „AIDA” 

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69 
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40

13 października (środa) godz. 18.00 
Galeria „Fryna” w MCK

„Trio Silesia” – wernisaż wystawy malarstwa 
Niezależnej Formacji Artystów – Joanny 
Studnik, Iwony Wolańskiej-Stachurskiej, 

Grzegorza Haiskiego, Jerzego Pałaca
Niezależna Formacja Artystów „Trio Silesia” 
jest grupą twórców zarówno nieprofesjonal-
nych, jak i profesjonalnych z regionu Śląska. 
Członkowie formacji to osoby o dużym do-
świadczeniu i dorobku artystycznym. Autorzy 
prac, które znaleźć można w wielu kolekcjach 
muzealnych oraz w zbiorach prywatnych. Wy-
stawę będzie można oglądać do 16 listopada.

Wstęp wolny

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”. 

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

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 Pło-
myczek – dzieci Pani Ziemi – w spektaklu przy-
bierają ludzką formę. Wyraziste charaktery 
bohaterów podkreślone są zjawiskową cho-
reografi ą, zabawnymi piosenkami i barwną 
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

Jesień pełna kultury rozpoczęta wraz z szeryfem z Fryn City
Czas na jedną z najważniejszych, cyklicznych imprez kulturalnych w Rudzie Śląskiej, czyli Rudzką Jesień Kultu-
ralną. Do połowy grudnia rudzkie instytucje kultury organizować będą m.in. koncerty, wystawy, spektakle oraz 
wykłady. Pierwsze wydarzenie odbyło się w sobotę (9.10). W ramach inauguracji RJK na scenie Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty wystawiono premierę sztuki „Szeryf z Fryn City”, czyli komedii po śląsku autorstwa 
i w reżyserii popularnego aktora Zbigniewa Stryja.

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 Barcelo-
nie powstały arcydzieła architekta – wizjonera 
Antonio Gaudiego. Prowadzenie: Maria Jolan-
ta Wolna, antropolog kultury i religii. 

Bilety w cenie: 5 zł. 

24 października (niedziela) godz. 12.00 
„Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina

– Krakowski Salon Poezji w Rudzie Śląskiej.  
Pełna humoru, ponadczasowa opowieść 
o tym, jak mogły wyglądać początki znajomo-
ści pierwszej kobiety z pierwszym mężczyzną 
na ziemi. W tej miniaturze literackiej opowie-
ściom o życiu pierwszych rodziców towarzyszą 
subtelne tony humoru i wzruszenia. Jest to 
błyskotliwa analiza natury kobiety i mężczy-
zny. Recytacja i prowadzenie: Nina Siwy i Ja-
kub Podgórski. Oprawa muzyczna: Mateusz 
Ulczok (fortepian).

Bilety w cenie: 8 zł 

24 października (niedziela) godz. 16.00 
z cyklu: „Maluchy w krainie dźwięku” 
– „Mamo, tato, zaśpiewajmy razem” 

– koncert umuzykalniający dla niemowląt 
i dzieci do lat 6 z rodzinami

 „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, 
które edukują i rozwijają, wzmacniają więź 
między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kre-
atywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Róż-
norodna, zmienna i dynamiczna muzyka po-
budza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. 
Koncerty prowadzone są w oparciu o teorię 
i doświadczenie amerykańskiego psychologa 
muzyki – prof. Edwina E. Gordona.

Bilety w cenie: 15 zł dzieci, 25 zł dorośli

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. 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%. 

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

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

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.

Festi wal Kultury Chrześcijańskiej 
„Gloria Dei”

23 października (sobota), godz.10.00
Przesłuchania konkursowe w Domu Kultury 
w Bielszowicach.

Wstęp wolny 

24 października (niedziela), godz. 17.00
Koncert laureatów – kościół pw. św. Pawła 
w Nowym Bytomiu .

Wstęp wolny 

24 października (niedziela), godz. 16.00
Koncert charytatywny 
dla Franciszka Szarka

Wystąpią: Punched Orange, Mariko Prime, 
Magdalena Wydryński i zespół Endorfi na,  
Trzecia Faza Bytom, White Deer.

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

– Po ogromnym sukcesie śląskiej kome-
dii muzycznej „Gita Story”, która powsta-
ła z okazji obchodów 60-lecia Rudy Ślą-
skiej, chcemy zaproponować mieszkańcom 
kolejną sztukę, której twórcą jest Zbigniew  
Stryj – zaznacza Katarzyna Furmaniuk, 
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
im. H. Bisty. – Jestem pewna, że to przed-
stawienie przypadnie do gustu publiczno-
ści, bo jest niezwykle klimatyczne, pełne 
humoru, wzruszeń i dobrej zabawy, a także 
odniesień do naszego miasta. Z  pewnością 
będziemy wystawiać ten spektakl przez 
długi czas – dodaje.

„Szeryf z Fryn City” to opowieść, która 
rozgrywa się na Dzikim Zachodzie w miej-
scowości Fryn City. Opowiada o starym 
kowboju, który zapisuje swój „saloon” 
dwóm rodzinom – jedną tworzą kobiety 
a drugą mężczyźni. W sztuce pojawia się 
także sprytny szeryf, który próbuje skorzy-
stać na konfl iktach pojawiających się po-
między rodzinami, nawiązując do zasady 
„gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzy-
sta”. I tak kobiety pragną założyć w odzie-
dziczonym lokalu restaurację, a mężczyźni 
boją się tego pomysłu i postanawiają prze-
jąć lokal. Nie tylko nazwa Fryn City łączy 

Do Srebrenicy wkraczają oddziały serbskie. 
Pracująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje 
ocalić swoją rodzinę. Aktorzy: Boris Ler, Dino 
Bajrović, Izudin Bajrović, Jasna Djuricic, Ohan 
Heldenbergh. Reżyser: Jasmila Žbanić. Gatu-
nek: dramat.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Janasa 28

tel. 32 243-22-20 lub 32 248-13-46

„POZYTYWNE SŁOWO” 
Konkurs Piosenki Pozytywnej 

i Pozytywnego Słowa
20 października (środa)

Przesłuchania. 
Wstęp wolny 

8 listopada (poniedziałek)
Gala wręczenia nagród.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych 
oraz rodziców z dziećmi.

Wstęp wolny 

22 października (piątek), godz. 18.00
„Jesień Jest Kobietą” Wieczornica Poetycka  

Słowno-muzyczny program estradowy.
Wstęp wolny 

 „Piękno Obok Nas”
 Konkurs Plastyczny Dla Dzieci, Młodzieży
Termin nadsyłania prac: 30 października
Wystawa i wręczenie nagród: 8 listopada  

Kategorie wiekowe: uczniowie klas I-IV, 
uczniowie klas V-VIII, uczniowie gimnazjów.

27 października (środa), godz. 18.00 
 Koncert „Od Serca Dla Serca”

 Koncert Soul – muzyka duszy
Wstęp wolny

sztukę z Rudą Śląską – nie brakuje w niej 
nawiązań do tradycji i kultury Górnego 
Śląska oraz naszego miasta. 

„Szeryfa z Fryn City” na deskach Miej-
skiego Centrum Kultury będzie można zo-

baczyć m.in. jeszcze 8 listopada o godz. 18 
(bilety normalne w cenie 30 zł). Poniżej 
lista październikowych wydarzeń w ra-
mach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.
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Premiera „Szeryfa z Fryn City” zainaugurowała Rudzką Jesień Kulturalną.
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Złap pociąg do książekTrwa siódma odsłona Festu 
Literackiego „kakauszale”, czyli 
święta miłośników książek i ich 
twórców, które organizowane 
jest przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Rudzie Śląskiej. 
o idei wydarzenia oraz jego 
programie rozmawiamy 
z krystianem Gałuszką, 
dyrektorem MBP.

– „Złap pociąg do książek” – takie 
jest hasło 7. edycji imprezy „Kakausza-
le”. Co się pod nim kryje?

– Nazwa festiwalu i hasło, które jest 
dość jednoznaczne, choć bazuje na skoja-
rzeniu językowym, dopowiadają się na-
wzajem. Razem w lapidarny sposób ujmu-
ją przesłanie naszej imprezy, której głów-
nym celem jest promocja regionalnej 
książki w jej wieloaspektowym charakte-
rze.

– Jakie będą główne atrakcje Festu 
Literackiego?

– Siłą festiwalu jest jego różnorodność, 
gdyż proponujemy szeroką paletę propo-
zycji. Można u nas znaleźć finał poetyc-
kich potyczek, spotkania z twórcami ksią-

żek, czyli autorami, jak i ich producentami 
oraz z ludźmi kochających książki, czyli 
z twórcami, wydawcami, księgarzami, bi-
bliotekarzami i czytelnikami, a także moż-
na wziąć udział w wystawach plastycznych 
bądź recitalach towarzyszących wydarze-
niom.

– Za nami już pierwsze festiwalowe 
wydarzenia.

– Tegoroczny festiwal otworzyła wysta-
wa twórczości Jarosława Kassnera, które-
go prace w portretowaniu Śląska stają się 
już emblematyczne. Wystawa jest czynna 
przez cały okres festiwalowy, czyli od 6 do 
20 października i można się z nią zapoznać 
w Galerii Fermata Godula, znajdującej się 
w Stacji Biblioteka. W roku bieżącym 
mieliśmy XVII edycję Regionalnego Kon-
kursu Poetyckiego im. ks. N. Bonczyka, 
który prezentuje twórczość głównie po-
etów tworzących w etnolekcie śląskim. 
Pierwszą nagrodę zdobył Marcin Musiał 
z Katowic, drugą nagrodę otrzymał Broni-
sław Wątroba z Rudy Śląskiej, a trzecią 
nagrodę przyznano Ewelinie Kuśce z Ja-
strzębia-Zdroju. Ponadto dwie osoby wy-
walczyły równorzędne wyróżnienie – Mi-
rosław Kowalski z Mysłowic i Tytus Ka-
mil Rolski z Rogoźnik. Podczas finału 

przeprowadzono także turniej Jednego 
Wiersza, który wygrał Krzysztof Kokot 
z Nowego Targu.

– Dziś (środa, 13.10) czeka nas m.in. 
wręczenie „Tabulki” nagrody MBP 
„Optimus Auctor Silesianus Anno Do-
mini MMXIX”. Co to za wyróżnienie, 
komu jest przyznawane oraz za jakiego 
typu osiągnięcia?

– Corocznie kapituła powołana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Rudzie 
Śląskiej przyznaje honorowe wyróżnienie 
twórcy ze Śląska, co wiąże się z przyzna-
niem tytułu „Optimus Auctor Silesianus 
Anno Domini” za dany rok oraz otrzyma-
niem „Tabulki”. Jej granitowa wersja 
wmurowywana jest później w płytę placu 
Bibliogrodu przy Stacji Biblioteka, a wy-
konana ze sztucznego szkła statuetka wrę-
czana jest laureatowi. Do tej pory wyróż-
nienie takie otrzymali: Henryk Waniek,  
ks. Jerzy Szymik, Zbigniew Kadłubek, Ka-
zimierz Kutz, Szczepan Twardoch i Tadeusz 
Sławek. Dzisiejszy wieczór ubarwi z kolei 
wieczór autorski Lecha Majewskiego.

– Tradycją festu są także Targi Ślą-
skiej Książki. Ilu wydawców w tym roku 
zapowiedział swój udział oraz jakiego 
typu książki będą do nabycia?

– W tym roku w Stacji Biblioteka bę-
dzie gościć 16 wystawców, którzy zapre-
zentują książki wydawane w naszym re-
gionie, głównie tematycznie związane 
z tym regionem, ale także pozycje powią-
zane ze Śląskiem przez autora bądź wy-
dawcę. Mamy nadzieję, że paleta tema-
tyczna znajdzie uznanie u wszystkich do-
rosłych, a także dzieci odwiedzających 
targi. Zresztą najmłodsi znajdą nie tylko 
książki dla siebie – głównie w oficynie 
Marka Szołtyska. Czeka również wiele 
atrakcji na czele z wydarzeniem niespo-
dzianką. Myślę, że już teraz możemy zdra-
dzić, o co chodzi. W dzień targowy, czyli 
20 października po godzinie 15 zaprezen-
towany zostanie u nas „Śląski blues”, czyli 
przedstawienie z towarzyszeniem wiolon-
czeli i kontrabasu dedykowane dzieciom.

–  Proszę jeszcze przypomnieć, skąd 
ta nietypowa nazwa festiwalu, czyli 
„Kakauszale”? Dla wielu młodych osób 
oraz mieszkańców innych regionów to 
słowo zupełnie nieznane.

– Nazwa imprezy – kakauszale – pro-
muje zapomniany napój w śląskich do-
mach, czyli łuskę kakaową. Dobra lektura 
wymaga klimatu, a filiżanka kakauszali 
wydaje się być pomysłem trafionym, gdyż 

docierają do nas osoby tylko po to, aby po-
smakować tego kultowego wywaru. Rów-
nież i w tym roku w dniach festiwalowych 
wszyscy uczestnicy mogą się częstować 
tym szczególnym napojem, będącym dla 
niektórych niezapomnianym smakiem 
dzieciństwa.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Program festiwalu dostępny jest 
na stronie internetowej  

www.wiadomoscirudzkie.pl

LUDZIE Z PasJĄ

Fo
to

: m
at

. p
ra

s.

Na scenie od 30 latGrzegorz Poloczek to 
pochodzący z Rudy Śląskiej 
satyryk, kabareciarz, 
piosenkarz, autor tekstów, 
skeczy, monologów oraz 
scenariuszy programów 
telewizyjnych i konferansjer. 
artysta ma na koncie trzy 
podwójne albumy muzyczne, 
a obecnie pracuje nad nową 
płytą oraz programem 
artystycznym. Rudzianin na 
scenie występuje od ponad 
30 lat. Z okazji 30-lecia 
w kabarecie 14 października 
na deskach Miejskiego 
Centrum kultury odbędzie się 
benefis Grzegorza Poloczka. 
Z artystą rozmawiamy o jego 
dotychczasowym dorobku, 
miłości do Śląska oraz planach 
na kolejne lata.

– 30 lat działalności artystycznej to 
dla Pana dużo czy mało? Czuje się Pan 
spełnionym artystą?

– To chyba tak w sam raz. Można przez 
30 lat dużo zdziałać, jeśli jest się twórcą, 
który wie, czego chce. Ja zawsze chciałem 
być kabareciarzem ze Śląska. Myślę, że 
jestem spełniony, ale jeszcze o emeryturze 
nie myślę. Coraz trudniej stworzyć coś no-

wego w swoim klimacie, ponieważ wiele 
tematów już sam wyczerpałem, ale jednak 
ciągle coś nowego robię i często bywam 
z siebie zadowolony. Nie należę do czo-
łówki znanych artystów, jednak nie muszę 
się niczego wstydzić. Były czasy, gdy jesz-
cze z kolegami z Kabaretu Rak byliśmy 
młodsi i można było czymś zaszokować, 
wzbudzić kontrowersje, aby zabłysnąć, ale 
byłem pierwszy, który nie lubił tanich, 
cwaniackich chwytów. Cieszę się dzisiaj, 
że potrafiłem rezygnować z propozycji, 
których mógłbym się teraz wstydzić. Co 
mnie jeszcze czeka, tego nie wiem, ale bę-
dąc czujnym, podejmuję ciągle jakieś wy-
zwania. Oby były udane.

– Który moment swojej kariery  
w kabarecie, czy to w muzyce uważa 
Pan za najważniejszy?

– Bardzo ważne były nasze kabaretowe 
początki. Z Krzysiem Hanke i Marianem 
Makulą ruszyliśmy w Polskę z naszym ka-
baretem, co „godo” po Śląsku i podbijali-
śmy kabaretowe środowisko. Byliśmy 
pierwszym autorskim kabaretem ze Ślą-
ska, który zaskakiwał jurorów na wielu 
przeglądach kabaretowych. Mówili nam, 
że „godomy”, prezentując własną literatu-
rę i dzięki temu jesteśmy inni, nowi i cie-
kawi. My chcieliśmy oczywiście być 
śmieszni i byliśmy. Ludzie płakali ze 
śmiechu i zawsze bisowaliśmy kilka razy, 
bo nie chcieli nas wypuścić ze sceny. To 
były piękne czasy, ale punktem kulmina-
cyjnym dla mnie osobiście było rozstanie 
z Kabaretem Rak. To było bolesne, ale 
nieuniknione. Musiałem stanąć samo-

dzielnie na nogach, aby nie zniknąć gdzieś 
zapomniany przez moją publiczność. Ba-
łem się takiej porażki i dlatego naszły 
mnie  nadprzyrodzone siły. Zacząłem 
oprócz „godanio”, śpiewać piosenki i je 
tworzyć, jedna po drugiej. Od czasu moje-
go rozstania z Kabaretem Rak napisałem 
ok. 90 piosenek, które wydałem na pły-
tach CD. Napisałem swoje świąteczne, 
bożonarodzeniowe pastorałki, nagrałem 
płytę DVD z autorskim programem i napi-
sałem skromną książkę. Zawsze byłem 
twórczy, ale przez te ostatnie siedem lat 
wyjątkowo. Bardzo jestem wdzięczny 
Krzysiowi i Marianowi, że razem przeży-
liśmy fajne lata, ale satysfakcję mam z te-
go, że gdy zostałem sam, sprawdziłem się 
i dałem radę.

– Śląsk, z którym jest Pan związany, 
zawsze istniał w Pana tekstach – czy to 
w ich treści, czy przez sam fakt pisania 
w „godce”. Jakie miejsce w Pańskim 
sercu zajmuje nasz region?

– Śląsk odzwierciedla się w moich tek-
stach, bo jakby mogło być inaczej? Jestem 
Ślązakiem z krwi i kości i nawet się nad 
tym nie zastanawiam. Po prostu żyję. Piszę 
o tym, o czym myślę i co widzę, gdy za-
mykam oczy. Jestem prostym człowiekiem 
i takie to zwykłe życie Ślązaka to moja 
normalność. Kocham domy z czerwonej 
cegły, hałdy i szyby kopalniane. Cieszy 
mnie, gdy udaje mi się napisać fajną pio-
senkę o Śląsku i raduje każda szczera opi-
nia o niej, czasem nieznanych mi ludzi. 
Bywam bliski ludziom, bo moje historie są 
im bliskie. Kocham swój region i jeśli 

mam jakiś talent, to chciałbym go cały od-
dać temu miejscu.

– Teksty, które prezentuje Pan na sce-
nie, zarówno bawią publiczność, jak 
i wywołują refleksje. Skąd czerpie Pan 
inspiracje?

– Gdy jest się kabareciarzem, to trzeba 
być zabawnym przede wszystkim, ale kla-
syczny kabaret to też zaduma i refleksja. 
Nie można być kabareciarzem ze Śląska  
i stronić od refleksji. Jeśli ktoś tak potrafi, 
to coś jest nie tak. Ślązacy bywają śmiesz-
ni, ale też nasza historia pokazuje, jaki 
Śląsk jest tragiczny. Ja jestem, jaki jestem. 
Nikogo nie gram. Właśnie chyba to, że je-
stem właśnie taki, pozwoliło mi zostać na 
scenie, bo mam swoją wierną i już nie tyl-
ko śląską publiczność.

– Mówi Pan, że jest Pan spełniony ja-
ko artysta. Czy to oznacza artystyczną 
„emeryturę”? Jakie ma Pan te bliższe  
i dalsze plany sceniczne?

– Póki się da, nie chcę słyszeć o żadnej 
emeryturze. Każdy powinien pracować, 
jak długo może. Oczywiście są zawody, 
gdzie ludzie tak harują fizycznie, że jest to 
nie możliwe, jednak artyści bardziej cier-
pią, gdy odpoczywają. Ciągle myślę, gdzie 
wystąpić i co zaprezentować. Mam bardzo 
fajny zespół. Otaczam się teraz młodszymi 
od siebie. Bartos Bartłomiej Kuźniarz to 
świetny gitarzysta, a Kasia Piowczyk to 
perła, jeśli chodzi o śpiewanie. Jesteśmy 
zgrani i podobno fajnie razem brzmią na-
sze głosy, więc dużo śpiewamy. Od kaba-
retu jestem ja, Kasia jest od śpiewania,  
a Bartek od muzyki i tak jest dobrze. Cza-

sem wzbogacam zespół o dodatkowych 
muzyków, ale  nasza trójka to jest podsta-
wa. Myślę, że po pandemii już nic nie bę-
dzie takie samo, jak było, ale zrobię 
wszystko, aby było jeszcze lepiej. Coś mi 
mówi, że te moje śląskie teksty, to jeszcze 
jest przyszłość i one dopiero nabiorą war-
tości. Jeszcze w październiku tego roku 
wydam najnowszą płytę, która ma tytuł 
„Ogień gaśnie”, tak jak jedna z moich naj-
nowszych piosenek, którą kocham wyjąt-
kową miłością. Teraz jeszcze zagram mój 
benefis i inne koncerty, a w przyszłym ro-
ku przygotuję program, który chciałbym 
nazwać „Ino po Śląsku”. Już teraz wszyst-
kich zapraszam na wiosnę najpierw do 
MCK-u w Nowym Bytomiu, a potem 
wszędzie tam, gdzie nas zechcą.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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OSIEDLOWY DOM KULTURY RSM
METEOR W NOWYM BYTOMIU

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu

ODK Meteor powstał w 2004 roku 
i od razu stał się ulubionym miejscem 

dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzimy: sekcję taneczną, 
rytmikę dla maluchów, 

fi tness dla pań oraz gimnastykę 50+.
Ponadto język angielski 

dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci szkolnych. 
Zapraszamy również na szachy oraz świetlicę, na 
której można pograć w piłkarzyki i tenis stołowy.

Cyklicznie organizujemy Akcję Lato i Akcję Zima,
Mikołajki, Halloween oraz liczne konkursy i turnieje.

Można u nas wynająć salę na imprezy okolicznościowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

W NASZE PROGI :)

FB: ODK RSM Meteor, e-mail: meteor@rsm.com.pl, tel. 32 342-20-05
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Tydzień�GOdNOści�OSÓb�z�NiepeŁNOSprAWNOścią

Tydzień radości i integracji
zakończył� się� XVii� Tydzień� Godności�
Osób� z� Niepełnosprawnością.� był� to�
czas� integracji� i� świętowania,� wy-
pełniony� radością� oraz� poczuciem�
wspólnoty.� W� ramach� TGOzN� zorga-
nizowanych�zostało�kilkanaście�wyda-
rzeń�m.in.�artystycznych,�muzycznych� 
i� sportowych�oraz�dni�otwarte�w�wy-
branych� instytucjach� zrzeszających�
osoby�niepełnosprawne.
 JO, Foto: UM Ruda Śląska

reKLAMA

XVII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością rozpoczął się w Orzegowie 
podczas mszy świętej, po której w Domu Pomocy Społecznej „Senior” odbyło się 

przekazanie symbolicznego klucza do miasta przez wiceprezydenta Krzysztofa Mejera 
na ręce osób z niepełnosprawnościami. W tym dniu świętowano również jubileusz 

35-lecia działalności DPS „Senior”.

Z okazji TGOzN w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowicach zorganizowano zabawę 
taneczną. Jej uczestników odwiedziła m.in. wiceprezydent Anna Krzysteczko.

W środę
(6.10) 
w DPS 

„Św. Józef” 
odbył się 

koncert
 muzyki 

klasycznej 
pt. „Muzyka 

łączy”.

Jak co roku Ośrodek dla Niepełnosprawnych  
„Najświętsze Serce Jezusa” zorganizował Olimpiadę Radości.

Powiatowy Urząd Pracy włączył 
się w tegoroczne obchody Tygodnia

Godności Osób z Niepełnosprawnością. 
Pracownicy PUP zorganizowali warsztaty 
artystyczno-językowe dla podopiecznych 

Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.

Na pierwszym piętrze 
Urzędu Miasta można 

podziwiać wystawę  
fotografii uczniów Zespół 
Szkół nr 7 oraz członków 

Stowarzyszenia Nasza 
Siódemka pod hasłem 

„Siódemka na Zamku Rudzkim”. 
Ponadto zorganizowali 

oni piknik przy ruinach zamku 
Karola Goduli w Rudzie.

Podczas dnia 
otwartego 
w Ośrodku 
Adaptacyjnym 
dla Dzieci 
Niepełnosprawnych 
w Bykowinie 
przygotowano m.in. 
zajęcia plastyczne 
i sensoryczne 
oraz animacje 
muzyczne.
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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.
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�trzeci�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 i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 27.04.2021 r. 
i 26.08.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�trzeciego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�stanowią-
ce�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

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

obręb�Bielszowice,�zapisanych�na�karcie�mapy�3�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�
Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00014840/9.�działy�III� i� IV�ww.�księgi�wolne�są�od�
wpisów.�
W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�ww.�nieruchomość�inwestycyjna�zostanie�

sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/27�część�w�nieruchomości�obejmującej�stanowiące�
całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�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�oznaczone-
go�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.�

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału 
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyj-
nych 5094/318 i 5096/318.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
–�dla�działki�5071/319�–�101.000,00 zł, 
–�dla�działki�5074/319�–�101.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2021 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�12.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
–�dla�działki�5071/319�–�5.100,00 zł, 
–�dla�działki�5074/319�–�5.100,00 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�trzeci�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 i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 8.06.2021 r. 

i 31.08.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�trzeciego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�stanowią-
ce�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

– 5086/319 o� powierzchni� 1890�m2,� użytek� „Ps-IV,� R-V,� lz-IV,� dr”,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,�
zapisana�w� księdze�wieczystej� prowadzonej� przez� Sąd� Rejonowy�w� Rudzie� Śląskiej� pod� nr� kW�
Gl1S/00028660/4�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�

– 5095/318 o�powierzchni�938�m2,�użytek�„ls-IV”,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�zapisana�w�księdze�
wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00006656/3�
(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów).�
W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�ww.�nieruchomość�inwestycyjna�zostanie�

sprzedana�łącznie�z�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�oznaczone-
go�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.�

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do całej 
działki gruntu o numerze geodezyjnym 5095/318 oraz do udziału wynoszącego 1/27 część w nie-
ruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
–�dla�działki�5086/319�–�224.000,00 zł, 
–�dla�działki�5095/318�–�136.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2021 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�10.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
-�dla�działki�5086/319�–�11.200,00 zł, 
-�dla�działki�5095/318�–�6.800,00 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�Mia-
sta�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.
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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 20.05.2021 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabu-
dowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�
przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�obejmujących�stanowiące�całość�gospodarczą�działki�o�łącznej�powierzchni:

1) 606 m2,�obręb�Bielszowice,�k.m.3,�oznaczone�numerami�geodezyjnymi�5093/318 o�powierzchni�571�m2,�użyt-
ki:�„ls-IV,�Ps-IV”,�zapisaną�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�
Gl1S/00006656/3�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�i�5084/319 o�powierzchni�35�m2,�użytki:�„lz-IV,�Ps-
IV”,�kW�nr�Gl1S/00028660/4�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�

2) 587 m2,� obręb� Bielszowice,� k.m.3,� oznaczone� numerami� geodezyjnymi� 5091/318 o� powierzchni� 36� m2,�
użytek� „Ps-IV”,� zapisaną�w� księdze�wieczystej� prowadzonej� przez� Sąd�Rejonowy�w�Rudzie� Śląskiej� pod�nr� kW�nr�
Gl1S/00006656/3�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów),�i�5081/319 o�powierzchni�551�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�Śląska�przedmiotowe�

działki�stanowią�teren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�(symbol�planu�MN2)�oraz�działka�nr�5096/318�sta-
nowi�fragmentarycznie�tereny�zabudowy�mieszkaniowej�o�zróżnicowanych�parametrach�z�podstawowym�przezna-
czeniem�gruntów�pod�zabudowę�mieszkaniową�wielorodzinną� i� jednorodzinną� (symbol�planu�MM2)� i� tereny�ulic�
wewnętrznych�o�liniach�rozgraniczających�w�pasie�o�szerokości�min.�6m�(symbol�planu�KDW).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejscowego�planu�zago-

spodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczonych�symbolami:�MN2, MM2 i KDW.
Zbywane�nieruchomości�położone�są�w sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzinnej,�porośnięte�są�wysoką�trawą,�krze-

wami i drzewami.�dojazd�winien�odbywać�się�z drogi�publicznej�ul.�Górnej,�poprzez�działki�nr:�5094/318,�5085/319,�
5076/319,� 5066/4083,� 5057/321,� 5051/323,� 5048/323,� 5054/31,� 5061/4083,� 5069/319,� 5079/319,� 5090/318,�
5096/318�przewidziane�pod�wewnętrzny�ciąg�komunikacyjny.�W celu�lokalizacji�zjazdu�z drogi�publicznej�na�przed-
miotowy�grunt�należy�wystąpić�odrębnym�tokiem�postępowania�do�Wydziału�dróg� i Mostów�tut.�Urzędu�z wnio-
skiem o wydanie�warunków�na�powyższe.�

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) 
Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do całej działki gruntu o numerze geo-
dezyjnym 5093/318 oraz do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu 
o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.

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�5093/318�i 5084/319�–�106.000,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5091/318�i 5081/319�–�105.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2021 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 (�zamiesz-
czoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�
i�w�terminie�do�dnia�9.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości:
–�dla�działek�nr�5093/318�i�5084/319�-�5.300,00 zł, 
–�dla�działek�nr�5091/318�i�5081/319�–�5.300,00 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�go-
dzinach:�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.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA� 
RUdA�ŚlĄSkA�

ogłasza�drugi�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�
udziału�wynoszącego�1/27�część�w�nieruchomości�

gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach� 
przy�ulicy�Stanisława�Nabzdyka�z�przeznaczeniem� 

pod�drogę�dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 18.08.2021 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczo-

nego�z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest�udział�wynoszący�1/27�część�
w�prawie�własności�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własności�Gmi-
ny�Miasta�Ruda�Śląska,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Sta-
nisława Nabzdyka,�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�przestrzenne-

go�miasta�Ruda�Śląska�przedmiotowa�działka�stanowi� teren�zabudowy�miesz-
kaniowej�jednorodzinnej,�usługowej�i�mieszkaniowo�-usługowej�(symbol�planu�
3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�tre-

ścią�ustaleń�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�
Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczonego�symbolem�3MNU.
Zbywana�nieruchomość�położona�jest�w�sąsiedztwie�zabudowy�jednorodzin-

nej,�porośnięta�jest�wysoką�trawą,�krzewami�i�drzewami;�posiada�bezpośredni�
dostęp�do�drogi�publicznej�ul.�Górnej.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym 
przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieru-
chomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 
i 5096/318.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu udziału wynoszącego 1/27 w dział-
kach 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 
wynosi 24.000,00 zł. 
Cena�nieruchomości�ustalona�na�przetargu�zostanie�powiększona�o�należny�

podatek�od�towarów�i�usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2021 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�Urzę-
du�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�doko-
nanie�w�terminie�do�dnia�8.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�w�wysokości�
1.200,00 zł,�z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�udział�1/27�w�drodze”�przele-
wem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�
Śląski�katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyj-
muje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�
Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek-śro-
da�8.00-16.00,�czwartek�10.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�
przetargu�przedłożą�komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty� i�oświadcze-
nia.�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.



Pani Krystynie Wrocławczyk
byłej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża, adama Wrocławczyka 
wieloletniego pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

składają 
Zarząd i pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teresy Respondek
wieloletniej pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rodzinie oraz bliskim zmarłej

składają 
Zarząd i pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wyrazy głębokiego współczucia
 i najszczersze kondolencje
dla Pani Barbary Zimnickiej

z powodu śmierci

MaMY
składają

Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
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, do-
mów. 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, solidnie. Tel. 
601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, 
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.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Krótkie 
terminy. SKUTECZNIE! Tel. 519-639-121.

NieRUchoMości

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKA, GO-
TÓWKA TEL. 501-239-405.

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

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

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

  Biuro Nieruchomości GABRIEL, tel. 691-523-055 
zaprasza klientów do zgłaszania ofert sprzedaży nieru-
chomości.

MoToRYZacja
 skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 

do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,50-0,60 gr/
kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Cheb-
zie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRaca
 Firma budowlana zatrudni pracowników o spe-

cjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i prakty-
kantów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-
030.

 Poszukujemy elektryka w nienormowanym cza-
sie pracy. Telefon kontaktowy 697-750-002.

 Zatrudnię do pomocy przy remoncie budynku Ko-
chłowice ul. Tunkla 114. Najchętniej emerytów. 
Tel. 664-776-244.

 Zatrudnie opiekunki do pracy w Niemczech.Tel. 
781-989-873.

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

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informa-
cji udzielam pod nr tel. 691-911-683.

 Traktorzysta z uprawnieniami, Ruda Śl. Tel. 604-
630-556.

 Traktorzysta/operator maszyn z upr. do odśnieża-
nia Ruda Śl., tel. 604-630-556

 Operator maszyn do odśnieżania wraz ze sprzę-
tem i upr. Ruda Śl., 604-630-556

RóżNe
 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, 

odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.

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

321,30 cm2

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 (zamieszczo-

ną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie 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.

RUdZKa sPółdZielNia MiesZKaNioWa
Ruda śl, ul. Magazynowa 12,  

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wykonanie w swoich zasobach 
robót remontowo-budowlanych w 2022 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych (pierwszy etap prze-
targu) na niżej wymienione rodzaje robót:

ogólNoBUdoWlaNe | MalaRsKie | KoMiNiaRsKie i ZdUŃsKie | deKaRsKie | sTolaRsKie 
deMoNTaż i UTYliZacja PłYT aZBesToWYch TYPU „aceKol” WRaZ Z RoBoTaMi ToWaRZYsZĄcYMi

cZęścioWe dociePleNie eleWacji BUdYNKóW | ślUsaRsKie | dRogoWe 
URZĄdZaNie TeReNóW ZieleNi osiedloWej

WYKoNaNie i ReMoNTY PlacóW ZaBaW, Małej aRchiTeKTURY i PlacYKóW gosPodaRcZYch
ZaKUP i dosTaWa PiasKU do PiasKoWNic łĄcZNie Z TRaNsPoRTeM | eleKTRYcZNe

iNsTalacYjNe | deRaTYZacja, deZYNseKcja, deZYNFeKcja i UsUWaNie gNiaZd oWadóW

Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZeTaRg dWUsToPNioWY 
– oFeRTa WsTęPNa” w sekretariacie RsM do dnia 17.11.2021 r. do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów na roboty remontowe i budowlane oraz prace projektowe 

organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określo-
nym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 7.10.2021 r. do dnia 
16.11.2021 r. w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda), ul. Magazynowa 12.

Istnieje możliwość odebrania SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego pod nw. warunkami:
dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,• 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania  faktury VAT,• 
odebrać SIWZ w pokoju nr 310.• 

Odbiór SIWZ za zaliczeniem pocztowym jest możliwy pod warunkiem przesłania faksem lub e-mailem zamówienia,  
z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

cena formularza wynosi: 123,00 PlN z VaT-em.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Grzegorz Ka-

łuża – pokój nr 310 (telefon 32 248-24-11, w. 306) w godzinach od 7.30 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i w Internecie w terminie do 31 grudnia 

2021 r.
Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do składania ofert ostatecznych na wy-

brane zakresy robót.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami 

na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez po-
dania przyczyn. 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących 

w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/1 (*)

24,17 m2

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

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

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/2 (*)

39,15 m2

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

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

3. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Gwiżdża 1/8 (*)

49,32 m2

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

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

4. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kałusa 23/11

39,00 m2

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

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

5. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kałusa 23/14

53,70 m2

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

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

6. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Nowary 33/16

34,00 m2

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

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

7. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/6

36,50 m2

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

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

(*) – lokal w budynku Skarbu Państwa, w przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Skarbu 
Państwa umowa najmu będzie zawarta na okres trzech lat.

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Na-
jem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. 
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 27.10.2021 r. do 29.10.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: 

poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
poz. 7 –  ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania, 

nie później niż do dnia 5 listopada 2021 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych doku-
mentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 
i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem 
lokali/Mieszkania”.

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

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

zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
• o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
• czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
• zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
• PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-

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

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 
1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 8 listopada 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy 
przetargu lokali mieszkalnych w dniu 10.11.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – ul. Gwiżdża 1/1, godz. 9.00 – ul. Gwiż-
dża 1/2, godz. 9.30 – ul. Gwiżdża 1/8, godz. 10.00 – ul. Kałusa 23/11, godz. 11.00 – ul. Kałusa 23/14, godz. 12.00 – ul. Nowary 33/16, godz. 12.30 
– ul. Janty 15/6

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania 

i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 

wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl .
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów 
garaży usytuowanych na terenie 

Miasta Ruda Śląska:

ul. Otylii – garaż nr 14,
ul. Józefa Pordzika – garaż nr 9,

ul. Miodowa – garaż nr 1,

stanowiących własność Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonych do sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie 
oddana w najem na czas oznaczony 
3 lat z przeznaczeniem pod parking 

w rejonie ulicy Szpaków.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie 
oddana w najem na czas oznaczony 3 lat 
z przeznaczeniem pod parking w rejonie 

ulicy Gwareckiej.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie 
oddana w najem na czas nieoznaczony  

z przeznaczeniem pod zjazd dla 
samochodów uprzywilejowanych oraz 

osób niepełnosprawnych położonej
w rej. ul. Obrońców Westerplatt e.
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Niepokonani curlerzy
CuRling

Polscy curlerzy pokonali wicemi-
strzów olimpijskich w prestiżowym 
turnieju. Drużyna MCC Team Stych 
wygrała turniej Kolibris Curling Cup, 
który odbył się już po raz 21. Zawod-
nicy z Polski, wśród których można 
było podziwiać Konrada Stycha z Ru-
dy Śląskiej, odnieśli zwycięstwo po 
raz pierwszy w historii.

W zawodach rywalizowały zespoły 
z sześciu państw, w tym mistrzowie 
Polski – drużyna Media Curling Club 
Warszawa. Zmagania toczyły się we-
dług zasad triple knockout. Oznaczało 
to, że trzecia porażka eliminowała 
z dalszej gry. Polscy zawodnicy sto-
czyli ciężką walkę o wejście do 

ćwierćfinału. Wygrali dwa pierwsze 
mecze, a później zanotowali dwie po-
rażki i prawie wypadli z turnieju.

W decydującym meczu zespół pod 
przewodnictwem Konrada Stycha po-
konał reprezentację Słowenii 5:2, co 
było momentem przełomowym tego 
spotkania. Później grali oni już tak do-
brze, że pokonali Finów – wicemi-
strzów olimpijskich. W przyszłości 
polscy zawodnicy mają zamiar wejść 
do ścisłego grona drużyn europej-
skich, walczących w największych 
imprezach curlingowych, takich jak 
rozgrywki World Curling Tour, Mi-
strzostwa Świata czy Igrzyska Olim-
pijskie. AL

Podczas zawodów odbyła się m.in. konkurencja skoków przez przeszkody.
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Jeździeckie popisy w Omedze
Jeździectwo

Jesienna edycja Pucharu Omegi od-
była się w sobotę (2.10) na terenie 
Sportowego Klubu Jeździeckiego 
Omega. Zawody były rozgrywane 
w dyscyplinie skoków przez przeszko-
dy oraz ujeżdżeniu. Wystartowało 
w nich około 40 par.

W ujeżdżeniu zawodnicy prezento-
wali programy o różnych klasach trud-
ności w zależności od umiejętności 
(pięć programów klas od L przez P 
do D). Konkurs ujeżdżenia wygrała 
Sandra Sieroń na klaczy Bessa, drugie 
miejsce zajęła Aleksandra Gawliczek 
na klaczy Megi, a trzecie Maja Szy-
mańska na wałachu Schweiger Till. 
Natomiast w skokach przez przeszko-
dy rozegrano trzy konkursy. W konku-
rencji debiut przeszkody były usta-
wione do wysokości 70 cm. Zwycięz-
cą została Katarzyna Mikołajczyk na 
koniu Sweet Silvia. Kolejny konkurs, 
czyli „master” skierowany był głów-
nie do zawodników nieposiadających 
uprawnień sportowych (wysokość 
przeszkód do 90 cm). Najlepsza oka-
zała się Ewelina Słupik na koniu Ata-
man. Ostatni konkurs to „gold” prze-

znaczony dla zawodników z trzecią 
klasą sportową w skokach przez prze-
szkody (wysokość przeszkód do 1 m). 
W tej rywalizacji zwyciężyła Sylwia 
Piwoń na klaczy Elipsa.

Na podstawie wyników uzyskanych 
w edycji wiosennej i jesiennej podczas 
zawodów w Omedze wybrano najlep-
szych jeźdźców w poszczególnych ka-
tegoriach. Najlepszym jeźdźcem stajni 
Omega 2021 w ujeżdżaniu okazała się 
Agnieszka Nawrat na koniu Delicja, 

Mimo niskiej temperatury na starcie pojawiło się wielu biegaczy.
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Worek medali dla zawodników
Ju-Jitsu

Reprezentanci KTJ MMA Team 
Ruda Ślaska podbili Wieliczkę. W so-
botę (9.10) młodzi wojownicy wystar-
towali w zawodach ju-jitsu, podczas 
których zdobyli dziesięć medali. 

Złote krążki wywalczyli Michał 
Mamczura i Oskar Wlosowicz-Iwan. 
Srebrny medal zdobyli Jakub Karaś, 

Najlepszym jeźdźcem stajni Omega 
2021 w skokach przez przeszkody zo-
stała Ewelina Słupik na koniu Ataman. 
Z kolei najlepszy jeździec stajni Ome-
ga 2021 w konkurencji kombinowanej 
(najlepszy wynik w ujeżdżeniu i sko-
kach) to Aleksandra Gawliczek na ko-
niu Megi. W czasie zawodów można 
było także odwiedzić ośrodek jeź-
dziecki, zapoznać się z końmi oraz zo-
baczyć eksponaty w Skansenie Ma-
szyn Rolniczych. AL
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Październikowa wiewiórka
Biegi

W promieniach październikowego 
słońca zapaleni biegacze i miłośnicy 
nordic walking znowu pobiegli z wie-
wiórką. W halembskim lesie odbył się 
przedostatni w tym roku „Bieg Wie-
wiórki”.  – Ten bieg to zawsze świetna 
okazja, żeby wyjść z domu i spędzić 
sobotę aktywnie – mówi Aleksandra 
Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej.

Bieg rozpoczął się i zakończył  
na bieżni Szkoły Podstawowej Sporto-
wej nr 15, a w jego trakcie uczestnicy 
mogli pokonać pętlę o długości  
4,2 km, która przebiegała przez ha-
lembski las. Z kolei dzieci, które nie 
przekroczyły jeszcze piętnastego roku 
życia, mogły sprawdzić swoje siły na 
dystansie 1000 m. Każdy z biegaczy 
oraz uczestników marszu nordic wal-
king sam decydował, ile okrążeń 
chciał pokonać. Maksymalnie biega-
cze mogli przebiec  pętlę pięć razy, 

czyli w sumie 21 km, a osoby, które 
wzięły udział w rywalizacji nordic 
walking, trzy razy (12,6 km).

Warto wspomnieć, że podczas każ-
dego biegu prowadzona jest klasyfika-
cja generalna kobiet i mężczyzn 
z ręcznym pomiarem czasu w konku-
rencji biegu, jak również w konkuren-

cji nordic walking. Pod koniec cyklu, 
czyli już w listopadzie, wręczone zo-
staną medale dla najaktywniejszych 
uczestników, którzy wystartują w co 
najmniej czterech biegach, w tym ko-
niecznie w ostatnim, na dowolnym dy-
stansie i w dowolnej konkurencji.

 AL

Srebrna Maria
tenis stołowy

Srebrny medal wywalczyła rudzian-
ka Maria Toborek podczas TOP 16 
Kadetek Polski. Wspaniałą formą na 
prestiżowym turnieju organizowanym 
przez Polski Związek Tenisa Stołowe-
go młoda zawodniczka popisała się 
w Grodzisku Mazowieckim.

W ćwierćfinale Marysia Toborek 
pokonała zawodniczkę gospodarzy. 

Wyniki przedstawiały się następująco: 
Milena Mirecka – Maria Toborek 2:4 
(11:9, 11:6, 7:11, 12:14, 8:11, 10:12). 
W półfinale zwyciężyła zaś zawod-
niczkę Bronowianki Kraków: Maria 
Toborek – Matylda Hadryś 4:1 (9:11, 
11:7, 13:11, 13:11, 11:4). W finale po 
zaciętym meczu młoda rudzianka ule-
gła zeszłorocznej mistrzyni Polski Ka-

detów zawodniczce Bogorii: Zofia 
Śliwka – Maria Toborek 4:1 (11:9, 
11:6, 9:11, 11:9, 11:5)

Przypomnijmy, że tenisistka jest 
wychowanką UKS-u Halembianka, 
a obecnie KTS Gliwice. Podczas 
wspomnianych zawodów zajęła drugie 
miejsce, rywalizując z zawodniczkami 
o rok starszymi. AL

Młodzi zawodnicy triumfowali podczas zawodów w Wieliczce.

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 kwalifikacjach 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

Nina Baucz, Zuzanna Duda oraz Mał-
gorzata Baucz. Z kolei brązowy medal 
wywalczyli Maciej Mamczura, Daniel 
Pytlok, Wojtek Jankowski i Emilia Ze-
idler. Bez medalu tym razem do Rydy 
Śląskiej wrócili Alex Bienek i Paweł 
Palka, którzy wystartowali w zawo-
dach po długiej przerwie. AL

oGłoszenie
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