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Dzień Dziecka
w „Bajkowym Ogrodzie”

– Ruda 1, ul. Wolności 6,
p. I, sala nr 1 – 9.06
– MCK im. H. Bisty
Nowy Bytom – 14.06

Foto: JO

Rudzkie kąpielisko
otwarte!
Rozpoczął się sezon

Więcej na str. 4

Foto: JO

Więcej na str. 5

Rudzka
policja
ma swoją
maskotkę.
To sierżant
Ruda!

Więcej na str. 5
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RAPORT O STANIE MIASTA

Raport gotowy.
Radni zdecydują o wotum zaufania

„Raport o stanie miasta za 2021 rok” – to kompendium wiedzy na temat sytuacji rudzkiego samorządu oraz obszerny zbiór informacji o realizowanych miejskich politykach, programach i strategii rozwoju miasta. Dokument
ten został przekazany do Rady Miasta, a już 23 czerwca będzie przedmiotem dyskusji podczas sesji rudzkich
radnych. Wtedy też głosować będą oni nad udzieleniem lub nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Podczas tego samego posiedzenia radni podejmować będą także uchwałę w sprawie absolutorium.
– To już czwarty raz, kiedy przygotowujemy taki dokument. Ubiegły rok,
podobnie jak rok 2020, naznaczony był
pandemią COVID-19. Swoje odzwierciedlenie znalazło to także w samym
raporcie. Okazuje się, że w wielu aspektach funkcjonowania samorządu pandemia oraz wynikające z niej regulacje
prawne wywarły ogromny wpływ na
nasz samorząd – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Dotyczy to nie tylko samej demografii, ale i funkcjonowania służby zdrowia, oświaty, czy innych miejskich instytucji. To wszystko
z kolei odbiło się też na finansach miasta – dodaje.
Sam raport składa się z czterech części (362 strony) oraz trzech załączników
(317 stron). W I części raportu zawarte
zostały dane dotyczące pracy prezydenta miasta, urzędu, miejskich jednostek
organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znajdują się m.in. informacje o dostępności
prezydenta miasta dla mieszkańców.
I tak w ubiegłym roku prezydent wraz
z zastępcami przyjęli ponad 800 mieszkańców, a kolejnych 300 wzięło udział
w spotkaniach organizowanych w dzielnicach miasta. Na kolejnych stronach
można przeczytać o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych
związków miast, a także o współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W tej
części raportu znajdują się również
szczegółowe informacje o urzędzie
miasta, jednostkach budżetowych, czy
miejskich spółkach.
Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii
miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących:
ochrony środowiska, opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, ochrony przed
hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do
roku 2030. To tu znajdują się dane demograficzne. Według danych GUS na
koniec czerwca 2021 r. w Rudzie Śląskiej mieszkało 135 695 osób. Od tej
liczby różnią się dane meldunkowe.
Z nich wynika, że na koniec 2021 r.
w Rudzie Śląskiej zameldowanych było
125 334 osób, dla porównania na koniec
2020 r. liczba ta wynosiła 127 630.
W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje z zakresu oświaty. W roku szkolnym
2020/2021 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 86 placówek oświatowych,
w tym 29 przedszkoli i 30 szkół podstawowych. W publicznych szkołach
i przedszkolach w 992 oddziałach uczyło się łącznie 19 449 wychowanków,
uczniów i słuchaczy. W rudzkiej oświacie zatrudnionych było 2755 nauczycieli. Prawie 65 procent z nich to nauczyciele dyplomowani. Inne dane
znajdujące się w tej części raportu dotyczą m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, bezpieczeństwa,
czy gospodarki mieszkaniowej.
W dalszej części opracowania
(część III) zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego
oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV).
Do raportu natomiast dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji
Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska
do 2030, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitaliza-

cji. Jednym z załączników jest także informacja o stanie mienia komunalnego.
Z tych danych możemy się dowiedzieć,
że miasto jest właścicielem ponad
14 400 działek o łącznej powierzchni
blisko 2500 ha, natomiast wartość całego majątku miasta to blisko 1,4 mld zł.
– Sam raport, choć często jest szczegółowy, to może być dobrym narzędziem do tego, aby pokazać mieszkańcom, jak wieloma sprawami zajmuje się
samorząd. Stanowi też dobre źródło informacji na temat miasta i wielu dziedzin jego życia – wskazuje prezydent
Dziedzic.
Raport będzie przedmiotem dyskusji
radnych podczas czerwcowej sesji, po
czym nastąpi głosowanie nad udzieleniem bądź nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Przypomnijmy, że do tej pory rudzcy radni
trzykrotnie podejmowali takie uchwały.
W 2019 r. udzielili wotum zaufania, natomiast w 2020 r. większością głosów
uchwała w sprawie wotum zaufania nie
została podjęta, podobnie było rok temu. Co istotne, brak udzielenia wotum
zaufania jednoznaczny jest z nieudzieleniem wotum zaufania. Ponadto, jeżeli
prezydent miasta nie uzyska wotum zaufania dwa lata z rzędu, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Co ciekawe, kiedy takie referendum zostanie zorganizowane,
a przeciwko odwołaniu prezydenta
miasta zostanie oddana więcej niż połowa ważnych głosów, wtedy oznacza to
skrócenie kadencji Rady Miasta.
Raport o stanie miasta za 2021 r. dostępny jest na stronie: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=62325&idmp=2762&r=o#footer.
UM
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława Bisty, z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są stanowiące całość gospodarczą
niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0781 ha, własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy
ks. Stanisława Bisty, oznaczone numerami geodezyjnymi 3815/121 o powierzchni
0,0214 ha (użytek „RIIIb”) i 3816/121 o powierzchni 0,0567 ha (użytek „RIIIb”), obręb
Kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00008003/5
oraz GL1S/00006099/0. Działy III i IV księgi wieczystej numer GL1S/00008003/5 są
wolne od wpisów. W dziale III księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 znajdują
się wpisy:
• ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi
dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Kochłowice wykaz 20 – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
• ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych osób fizycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
• ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych osób fizycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297.
Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. działki zostaną sprzedane łącznie
z udziałem wynoszącym 1/3 części działki numer 3808/121 o powierzchni 0,0683 ha
(użytek „RIIIb”), obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej numer
GL1S/00008003/5 (działy III i IV są wolne 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 Województwa Śląskiego
z 2018 r., poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:
20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 3815/121 i 3816/121 wraz
z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121 wynosi: 185 000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r. o godz. 13.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do
dnia 07.07.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9 300,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Stanisława Bisty działki nr 3815/121 i 3816/121” przelewem na rachunek bankowy numer 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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DZIEŃ DZIECKA

„Bajkowy Ogród” pełen atrakcji dla najmłodszych
RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ania
w nagrodę
symbolicznie
rządziła
miastem
w poniedziałek
(6.06).

INFORMACJA O DNIU
WOLNYM W RSM”.
Foto: UM Ruda Śląska

4-letnia Ania Pietrzyk z Orzegowa. Tym
samym mała rudzianka w poniedziałek
(6.06) symbolicznie pełniła rolę dziecięcej prezydent Rudy Śląskiej, dzięki czemu mogła zwiedzić rudzki Urząd Miasta,
spotkać się z władzami miasta oraz dowiedzieć się, czym zajmuje się osoba zajmująca w nim najważniejsze stanowisko.
Dziewczynka przebrana za syrenkę wygrała także rower, co bardzo się spodobało Ani, której coraz lepiej wychodzi jazda
dwuśladem. – Córce bardzo spodobał się
strój – wybór był pomiędzy dwoma – syrenki Ariel a tygryskiem z ,,Kubusia Puchatka”. Ostatecznie Ania zdecydowała
się na ten pierwszy. Nie wiedzieliśmy, co
jest do wygrania, tylko że będzie taki konkurs, więc stwierdziliśmy, że warto się
przebrać, aby było kolorowo i zabawnie
– mówi Beata Pietrzyk, mama dziecięcej
prezydent Ani.
JO

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej skorzystają
w dniu 17 czerwca 2022 r. tj w piątek z urlopów wypoczynkowych.
Tym samym ww. dzień 17 czerwca 2022 r. będzie dniem wolnym
od pracy a Dyrekcja, Administracje
i ODK RSM będą nieczynne.

W trakcie
ﬁnałowego
występu
w ogrodzie
MCK-u
pojawili się
ulubieńcy
dzieci
– Roco i Colino.

Dyżur techniczny będą pełniły
właściwe służby techniczne jak
w inne wolne dni w tygodniu. Przypominamy telefon: 32 387-51-40

Foto: JO

Kolorowo i radośnie było w sobotę
(4.06) w ogrodzie Miejskiego Centrum
Kultury, gdzie zorganizowane zostały obchody z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi
najpierw przeszli w pochodzie ulicami
miasta przy dźwiękach orkiestry dętej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie w ,,Bajkowym Ogrodzie” MCK-u mogli bawić się podczas
programu muzycznego „Bajkowy Świat
Smerfów”, a później w trakcie występów
dzieci i młodzieży z osiedlowych domów
kultury oraz rudzkich stowarzyszeń.
Przygotowano dla nich także kilkanaście
stoisk z grami i zabawami. Najmłodszych
odwiedziła też policyjna maskotka – sierżant Ruda.
Finałem imprezy był występ Roco
i Colino oraz wybór najpiękniejszego,
bajkowego przebrania wśród dzieci. Jury
uznało, że w najlepszy kostium ubrała się

Za powstałe niedogodności
i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

Foto: JO

Foto: JO

Dzieci i młodzież spotkały się w sobotę na Placu Jana Pawła II,
by stamtąd wyruszyć w deﬁladzie do ogrodu MCK-u.

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7
oferuje protezy zębowe w ramach umowy
z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
Telefon: 32 340-70-07
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

Podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka wystąpiły
m.in. dzieci i młodzież z osiedlowych domów kultury oraz stowarzyszeń.

Foto: JO

Także Fundacja Armia Przyjaciół zorganizowała w naszym mieście obchody
Dnia Dziecka. Impreza z tej okazji z szeregiem atrakcji odbyła się 29 maja.

Foto: JO

Foto: Fundacja Armia Przyjaciół

Kolorowemu orszakowi przewodniczyła
orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Foto: JO

Nagrodę w konkursie na najlepsze
przebranie z rąk wiceprezydenta
Krzysztofa Mejera odebrała
4-letnia Anna Pietrzyk.

Obchody Dnia Dziecka w Rudzie
Śląskiej oﬁcjalnie zainaugurowała
wiceprezydent Anna Krzysteczko.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
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
Termometria skórna
Audiometria
Spirometria
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PROFILAKTYKA

Sierżant Ruda wstąpiła do policji

stworzyć maskotkę, która mogłaby spotykać się z dziećmi w przedszkolach i szkołach. Uznaliśmy, że należy ten pomysł wesprzeć, bo poprzez spotkania z sierżant
wiewiórką dzieci będą mogły chłonąć wie-

Foto: JO

Ruda jest szóstą maskotką w naszym
województwie, jeżeli chodzi o poszczególne komendy. – Jest to wspólny pomysł
rudzkiej policji i nasz. Otrzymaliśmy sygnały od policjantów, że dobrze byłoby

Z okazji uroczystości przedszkolaki z MP nr 39 przygotowały program artystyczny.

dzę dotyczącą podstawowych zasad przemieszczenia się po mieście oraz zachowania środków ostrożności i bezpieczeństwa.
Jest to najlepszy sposób, aby nauczyć je
prawidłowego poruszania się po drodze
oraz miejscach publicznych – mówi
Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.
,,Powołanie” Rudej w szeregi Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej zainicjowali młodszy aspirant Szymon Sikora, dzielnicowy z komisariatu V w Halembie oraz starszy sierżant Mateusz Pandzioch, profilaktyk z rudzkiej komendy.
– Wiemy, że taka maskotka przynosi bardzo dobre efekty, bo dzieci dzięki niej dużo
bardziej słuchają podczas zajęć i zwracają uwagę na to, co mówimy o bezpieczeństwie. Sierżant Ruda będzie uczestniczyła
w akcjach profilaktycznych w przedszkolach oraz w klasach wczesnoszkolnych,
a także we wszystkich przedsięwzięciach,
których organizatorzy będą chcieli, abyśmy przeprowadzili zajęcia z naszą ma-

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Rudzkie kąpielisko otwarte!

Momentami deszczowa pogoda nie odstraszyła miłośników pływania oraz pluskania się w basenie i w sobotę
(4.06) podczas otwarcia sezonu na kąpielisku przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu pojawili się pierwsi goście. Na razie basen będzie czynny w weekendy oraz 16 czerwca, a od wakacji codziennie.

skotką – mówi młodszy aspirant Szymon
Sikora. – Pomysł jej stworzenia pojawił
się na początku roku szkolnego. Najpierw
powstał projekt, później kilka kolorowanek – obecnie jest ich pięć – aż doszło do
momentu uszycia maskotki. Udało się to
dzięki wsparciu miasta, bo też i Ruda będzie promowała Rudę Śląską oraz działania rudzkiej policji – dodaje.
Autorką projektu jest rysowniczka Oliwia Szymura. – Naszym zamysłem było to,
aby wiewiórka była radosna oraz wizualnie przyciągała dzieci – wyjaśnia pani Oliwia.
Miejsce oficjalnej prezentacji maskotki zostało wybrane nieprzypadkowo
– w Miejskim Przedszkolu nr 39

im. Bajkolandii w Halembie regularnie
prowadzone są akcje profilaktyczne dla
dzieci przez policjantów z pobliskiego
Komisariatu V KMP. – Dzieci nie interesują się suchymi faktami, a taka maskotka jest dla nich ogromną atrakcją
– przykuwa uwagę, dzięki czemu dużo
bardziej można skupić się na treści i zapamiętać ją – uważa Aleksandra Demara-Mańka, dyrektor MP nr 39.
Dodajmy, że „przekazanie” sierżant Rudej rudzkiej policji zostało połączone z obchodami Dnia Dziecka w MP nr 39. Z tej
okazji przedszkolaki z trzech grup przygotowały program artystyczny dla nowej policjantki oraz gości.

Joanna Oreł

KINO DLA KOBIET

Za nami kolejna edycja „Kina dla Kobiet” w nowobytomskim kinie Patria.
Panie jak zwykle mogły wysłuchać inspirujących prelekcji, skorzystać
ze specjałów lokalnych przedsiębiorców oraz zobaczyć film.

Pierwsi goście pojawili się na nowobytomskim kąpielisku w minioną sobotę.

Tegoroczny cennik Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Nowym Bytomiu:
• Dzieci do lat 5 – bezpłatnie,
• Osoba dorosła (bilet normalny) – 18 zł/dzień,
• Bilet ulgowy (dzieci i młodzież szkolna, studenci do 25 lat, emeryci 60+
i renciści) – 10 zł/dzień,
• Osoby niepełnosprawne – 8 zł/dzień,
• Grupy zorganizowane powyżej 15 osób (kolonie, półkolonie itp.)
– 8 zł/dzień/osoba,
• Rudzka Karta Rodzina 3+ – 50 procent zniżki na bilet wstępu,
• Rudzka Karta Seniora 60+ – 10 zł/dzień,
• Wypożyczenie leżaka – 20 zł/dzień (jedynie w strefie leżakowej),
• Szafka depozytowa – 5 zł/dzień,
• Bilet popołudniowy po godz. 17 (osoba dorosła) – 10 zł/dzień.
Przypominamy także, że zbliżające się
wakacje to czas, kiedy na rudzkich base-

Sierżant Ruda zaprezentowana została przedszkolakom,
policjantom oraz wiceprezydentowi miasta.

Do kina nie tylko na film

Foto: JO

– W sobotę pomimo nieco gorszej pogody odwiedziło nas kilkadziesiąt osób, co
świadczy o tym, że mieszkańcy nie mogli
doczekać się otwarcia ośrodka. Wyższa
frekwencja była w niedzielę dzięki słonecznej aurze za oknem, która przyciągnęła rudzian i nie tylko. Teren ośrodka jest
w pełni przygotowany dla gości, także zapraszamy do korzystania ze wszystkich
atrakcji – zachęca Aleksandra Poloczek,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Basen czynny będzie w najbliższych tygodnia 11 i 12 czerwca (weekend),
16 czerwca (Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa), 18 i 19 czerwca
(weekend), a od 25 czerwca (sobota) codziennie). Na kąpielisko można wybrać się
w godzinach od 9 do 19.

Foto: JO

Sierżant Ruda zasiliła szeregi rudzkiej policji! W środę (1.06) odbyła się prezentacja maskotki rudzkiej policji,
która nazwą i wyglądem nawiązuje do maskotki Rudy Śląskiej. Policjantka Ruda będzie towarzyszyć naszym
mundurowym podczas akcji profilaktycznych i edukacyjnych dla najmłodszych, dzięki czemu łatwiej będzie im
zrozumieć przekaz. Maskotka została przedstawiona rudzkim policjantom oraz dzieciom podczas uroczystości
w Miejskim Przedszkolu nr 39 w Halembie.

nach wprowadzane są tzw. przerwy technologiczne. Na basenie w Nowym Bytomiu

będzie ona trwała od 25 czerwca do 5 września, pływalnia w Kochłowicach będzie
nieczynna od 1 do 31 lipca, a basen w Rudzie od 1 do 31 sierpnia. – Będą wykonywane prace konserwatorskie technologii basenowej. Między innymi przeglądy sprawności poszczególnych elementów technologii
basenowej, czyszczenie i konserwacja technologii uzdatniania wody oraz kompleksowe czyszczenie niecki basenu, plaży basenowej i szatni, przegląd instalacji elektrycznej, ewentualna wymiana żarówek oświetlenia niecki, hali basenowej i pozostałych
pomieszczeń basenu – zapowiada Aleksandra Poloczek.
Joanna Oreł

Podczas piątkowego (3.06) wydarzenia można było m.in. zapoznać się z twórczością Szymona Kota, twórcy marki
PANSZYMONKOT, który do swoich
projektów wykorzystuje m.in. resztki
materiałów i skór samochodowych, dając
im nowe życie w duchu zerowaste i slowfashion. Szymon opowiedział o swojej
twórczości oraz zaprezentował stworzone przez siebie kurtki. Uczestniczki
czerwcowego „Kina dla Kobiet” spotkały się także z Iwoną Łatacz – blogerką
Lifestylebyiw (blog o tematyce skierowanej do pań), która opowiedziała o fenomenie poranka jako najważniejszego
punktu dnia. Z kolei Magdalena Cieśla
– m.in. certyfikowany trener, coach, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania
oraz psychodietetyk – doradzała, jakimi
sposobami można poznać swoją wewnętrzną siłę. Natomiast o tym, jak pozbyć się strachu z życia i nie bać się marzyć, opowiedziała Aneta Jokisz. Odbyło
się także spotkanie z dietetyczką Palety
Diet, Joanną Serwicką, która tłumaczyła,
jak właściwie należy podejść do zmiany
nawyków żywieniowych. Panie mogły
również wziąć udział w indywidualnych
konsultacjach.

– Frekwencja czerwcowego kina było
nieco niższa niż zwykle, ale za to dobrej
energii nie brakowało. Tym razem najbardziej paniom przypadło do gustu stoisko
i promocja kompleksu Sinaloa Spa, który
zaoferował zniżki oraz voucher do wygrania o wartości 450 złotych – mówi Marta
Glamb, organizatorka rudzkiego ,,Kina
dla Kobiet”.
Nie zabrakło też stałych punktów programu, czyli m.in. stoiska Zielarnii
u Gwoździkowej, przekąsek przygotowanych przez KarmaMa Bistro i Zioło, TuLisMaNore oraz kawiarnię Panaceum,
a także usług kosmetyczki. Ostatnim
punktem programu był seans filmu
pt. ,,Poznajmy się jeszcze raz”. – Kolejna
edycja „Kina dla Kobiet” odbędzie się
7 października i będzie ponownie dotyczyła profilaktyki raka piersi, bo oprócz
tego, że nasze spotkania mają charakter
rozrywkowy, najważniejsza jest edukacja
i przekazywanie wartościowych treści naszym paniom – podkreśla Marta Glamb.
– Dziękujemy wszystkim paniom, które
tak wiernie nam towarzyszą oraz partnerom „Kina dla Kobiet”. Bez Was wszystkich nie byłoby tego projektu – dodaje.

JO
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JUBILEUSZ

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza obchodzi w tym roku 100-lecie utworzenia szkoły polskiej. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury odbyły się oﬁcjalne uroczystości, w trakcie których nie zabrakło życzeń i podziękowań, a także prezentacji historii
oraz osiągnięć uczniów, nauczycieli i absolwentów I LO. Była to także okazja do premiery
spektaklu Sceny Muzycznej I LO. Po południu uczniowie i absolwenci przenieśli się do
murów szkoły, by wspominać minione lata oraz pomówić o przyszłości. Wieczorem z kolei
odbył się zjazd absolwentów. Ponadto w szkole zorganizowano dzień otwarty dla absolwentów szkół podstawowych i mieszkańców Rudy Śląskiej, odbyła się msza święta w pobliskiej paraﬁi pw. Matki Bożej Różańcowej, przemarsz ze sztandarem do szkoły oraz sadzenie drzewa na 100-lecie I LO.
W 1922 roku wraz z przyłączeniem Rudy do nowego polskiego województwa śląskiego tak zwaną Realschule (wcześniej była to niemiecka szkoła gimnazjalna) przekształcono w nową, polską placówkę oświatową Komunalne Gimnazjum Męskie. W tym roku mija
sto lat od tamtych wydarzeń. – Dziś jesteśmy szkołą
z historią i tradycjami, ale równocześnie szkołą nowoczesną, dobrze wyposażoną, z nauczycielami pracującymi z pasją oraz uczniami, którzy chcą się angażować, a także ich rodzicami, z którymi bardzo dobrze
nam się współpracuje – podkreśla Leszek Dytkowski,
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Rudzie Śląskiej.

Obecnie w szkole uczy się ok. 400 uczniów oraz
pracuje ponad 40 nauczycieli. Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie w klasach: humanistycznej, językowej, politechnicznej, biologicznej oraz turystycznej.
I LO znane jest także z licznych akcji i zajęć pozalekcyjnych. Organizuje m.in. spotkania klubu debat oksfordzkich, Tydzień Kultury Uczniowskiej, akcję „Kocham Rudą Faunę”, rajdy integracyjne, akcje wolontariackie, a uczniowie I LO regularnie odnoszą sukcesy
sportowe. Ponadto przy szkole działa teatr Scena Muzyczna I LO, którego aktorzy podczas piątkowej (3.06)
uroczystości w Miejskim Centrum Kultury po raz
pierwszy zaprezentowali przed publicznością spektakl

I TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH

Najlepsi mówcy przekonywali
do swoich racji

W Stacji Biblioteka odbył się ﬁnał I Turnieju Debat Oksfordzkich „Polski Śląsk” dla klas
VII-VIII. Uczestnicy ﬁnałowej debaty zmierzyli się z tematem „Konsekwentnie do lokalnych
korzeni, a nie modnie ku wspólnej Europie”. W dyskusji wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 i SP nr 18. Zwyciężyli ci drudzy. Ogółem w turnieju uczestniczyły drużyny z pięciu
rudzkich szkół podstawowych.

– Od marca do maja odbywały się debaty, w czasie
których młodzi rudzianie nabywali kompetencje związanych z wystąpieniami publicznymi. II LO zorganizowało warsztaty dla wszystkich tych nauczycieli szkół
podstawowych, którzy chcieli zapoznać się z formułą
debaty oksfordzkiej. Takie same zajęcia warsztatowe
odbyły się dwukrotnie dla wszystkich chętnych uczniów.
Dodatkowo w szkołach, które wystartowały w turnieju,
także odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu debat
oksfordzkich – mówi Anna Morajko-Fornal, pełnomocnik prezydenta miasta ds. edukacji regionalnej.
W turnieju uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18, SP nr 22, SP nr 23 (dwie drużyny),
SP nr 27 i SP nr 40 (dwie drużyny). – Tezy podczas
turnieju związane były z tematyką regionu, a także
z kwestiami dotyczącymi sytuacji współczesnej. Drużyny turniejowe musiały zapoznać się z szeroką problematyką zagadnień wybranych do tez tego turnieju
– wyjaśnia Anna Morajko Fornal.
W I Turnieju Debat Oksfordzkich „Polski Śląsk”
trzecie miejsce i brązowe medale zdobyli uczniowie
SP nr 40 (opiekun Joanna Mizgała). Drugie miejsce
i srebrne medale swoimi argumentami wywalczyli so-

pt. „Moje miejsce na ziemi”. – Dajemy uczniom bardzo
dużo możliwości, jeżeli chodzi o realizację ich pomysłów,
a tych z każdym rokiem przybywa. Mamy także świetnych nauczycieli, a do tego bardzo dobrze wykształconych, którzy są otwarci na współpracę z uczniami – mówi Leszek Dytkowski.
Absolwentami I LO w Rudzie Śląskiej są m.in. profesorowie Bronisław Barchański i Jan Szmatloch, artysta malarz Piotr Pilawa oraz Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej. Nic więc dziwnego, że podczas piątkowych obchodów szkoła otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Wojewódz-

twa Śląskiego z rąk radnej Sejmiku Województwa
Śląskiego, Urszuli Koszutskiej. – „Mickiewicz” to
szkoła ze wspaniałą tradycją i historią, w której od samego początku działalności stawiało się na poszanowanie kultury, języka, obyczajów, pamięci o przodkach
i losach regionu, a także Ojczyzny. To miejsce, które
nie tylko wychowało i wskazało drogę życiową wielu
wspaniałym młodym ludziom, ale także rozwijało ich
pasje i zainteresowania oraz pomagało pokonywać
różne trudności edukacyjne – podsumowuje wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.
Joanna Oreł

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Filip
i Wojciech
Grecicha
synowie
Agnieszki
i Marka
ur. 22.05
(2300 g
i 3085 g)

Tymoteusz Józef Lato
syn Katarzyny i Dawida
ur. 3.01 (3955 g i 58 cm)

Foto: UM Ruda Śląska

Podczas ﬁnałowej
debaty drużyna
z SP nr 18
prezentowała
opozycyjne
stanowisko
do postawionej
tezy. Dzięki swoim
argumentom i sile
przekonywania
uczniowie zwyciężyli
w turnieju.

Podczas
piątkowego
jubileuszu
odbyła się
premiera
spektaklu
pt. „Moje miejsce
na ziemi”
w wykonaniu
aktorów
Sceny
Muzycznej I LO.

Foto: JO

Stuletni ,,Mickiewicz”
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bie uczniowie z SP nr 23 (opiekun Krzysztof Rodzoch). Natomiast ﬁnałową debatę w Stacji Biblioteka
wygrali i ze złotymi medalami ukończyli uczniowie
z SP nr 18 (opiekun Krzysztof Waloszczyk). Wręczony
został także puchar dyrektora II LO, który również traﬁł do SP nr 18. Ponadto przyznano trofeum dla ,,Najlepszego Mówcy Turnieju” – nagroda traﬁła do Magdaleny Wylotek (klasa VII) z SP nr 40. Na tym nie
koniec, bo nagrodą dodatkową dla wszystkich drużyn
będzie wyjazd na wycieczkę do Warszawy na zaproszenie senator Doroty Tobiszowskiej. Galę ﬁnałową
turnieju uświetnił występ Teatru ,,Pierro”. – Miałam
zaszczyt marszałkować we wszystkich debatach. To było cudowne przeżycie, wielka, ważna lekcja dla młodych rudzian. Cieszę się, że edukacja regionalna w naszym mieście spisuje się na medal i owocuje to tak
wspaniałymi wydarzeniami, jak turniej „Polski Śląsk”.
Wszystkim, którzy wzięli udział w szkoleniach, w turnieju, w debatach, publiczności – bardzo dziękuję
– podsumowuje Anna Morajko-Fornal.
Organizatorami turnieju byli: senator Dorota Tobiszowska, II LO, miasto Ruda Śląska oraz Stacja Biblioteka.
Joanna Oreł

Stanisław Rusin
syn Wiktorii i Kamila
ur. 21.05 (3080 g)

Cezary Oberwajs
syn Sylwii i Michała
ur. 23.05 (2995 g i 54 cm)

Zuzanna Machura
córka Anny i Dominika
ur. 14.04 (3320 g i 53 cm)

Michał Holewa
syn Katarzyny i Roberta
ur. 20.04 (4300 g i 60 cm)

Florian Zajonc
syn Moniki i Tomasza
ur. 21.05 (2690 g i 49 cm)

Paulina Rembek
córka Anny i Michała
ur. 18.05 (3044g i 56 cm)

Amelia Łacik
córka Patrycji i Jakuba
ur. 3.10.2021 (3480 g i 52cm)

Zapraszam na sesje:
ciążowe, noworodkowe
oraz reportaże z chrztów

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl
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Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami

Najważniejszy tydzień w roku

Foto: JO

XVIII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami dobiega końca. Większość imprez, które były
okazją nie tylko do zabawy i integracji, ale także nagłośnienia działalności rudzkich ośrodków, instytucji, stowarzyszeń oraz szkół specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, już za nami. Poniżej fotorelacja z tych wydarzeń. Dziś (środa, 8.06) nastąpi uroczyste zakończenie TGON podczas Olimpiady Radości
w halembskiej hali MOSiR. 
JO

Foto: UM Ruda Śląska

W ośrodku „Święta Elżbieta” odbył się turniej gry w warcaby.
Uczestniczyło w nim ponad 30 uczestników z kilkunastu
zaprzyjaźnionych ośrodków.
Foto: Dorota Maruszczyk

1 czerwca SPS nr 11 zorganizowało Dzień Dziecka
pod hasłem „Baw się z nami Mamo, Tato”.
Przygotowano występy artystyczne, gry oraz zabawy.

Foto: UM Ruda Śląska

We wtorek
(31.05)
w siedzibie
Rudzkiego
Stowarzyszenia
Amazonek
Relaks
zorganizowano
dzień otwarty.
Dzięki temu
panie mogły
dowiedzieć się
więcej m.in.
o zasadach
samobadania
piersi.

Foto: UM Ruda Śląska

W ramach TGON uczniowie rudzkich szkół i przedszkolacy rywalizowali
w VI Olimpiadzie Specjalnej, która odbyła się na boisku Szkoły
Podstawowej nr 13 w Bielszowicach.

Foto: UM Ruda Śląska

W kochłowickim DPS ,,Św. Józef” odbył się tradycyjny już koncert
muzyki klasycznej pod hasłem „Muzyka Łączy”.

W ogrodzie sensorycznym przy Szkole Podstawowej nr 12
Specjalnej zorganizowano festyn z szeregiem atrakcji.

Ok. 130 dzieci z oddziałów integracyjnych i specjalnych miejskich
placówek oświatowych uczestniczyło w tegorocznym 13. Festiwalu
Artystyczno-Wokalnym „do, re, mi…”, który w czwartek (2.06) odbył
się w Miejskim Centrum Kultury. Nagrody wręczyła wiceprezydent
miasta Anna Krzysteczko oraz śląscy senatorowie.

Podopieczni rudzkich ośrodków i stowarzyszeń uczestniczyli
w konkursie piosenki zorganizowanym przez Dzienny Dom „Senior
– WIGOR” w Nowym Bytomiu. W trakcie zabawy odwiedziła ich
wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.

Foto: JO

Foto: JO

Foto: UM Ruda Śląska

Występy podopiecznych, gry i zabawy ruchowe oraz piknik były
atrakcjami dnia otwartego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Bykowinie.

Foto: JO

Tradycyjnie już w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych
zorganizowano dzień otwarty. Organizatorzy tłumaczyli,
z jakimi problemami borykają się na co dzień osoby
z niepełnosprawnościami oraz jak ważne w życiu
osób niewidomych i słabowidzących są nowe technologie.

Foto: UM Ruda Śląska
Foto: UM Ruda Śląska

W trakcie biesiady rodzinnej przy Szkole Podstawowej nr 35
można było m.in. stworzyć budowle z klocków lego, uczestniczyć
w pokazie robotów oraz zabawach ruchowych, a także
przebrać się w bajkowe stroje. W wydarzeniu gościnnie uczestniczył
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Foto: UM Ruda Śląska

Jednym z pierwszych wydarzeń w ramach TGON był Szkolny Piknik
w Kapeluszu na terenie Zamku Rudzkiego i Dworu Karola Goduli,
który zorganizowała społeczność Zespołu Szkół nr 7. Pogoda i humory
dopisywały, była też okazja do wspólnego zdjęcia z wiceprezydentem
miasta Michałem Pierończykiem.

W rudzkim Powiatowym Urzędzie Pracy odbyły się m.in. warsztaty
kreatywne, których uczestnicy przygotowali książeczki sensoryczne.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Gładzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. Tel.
737-593-999.
672.

Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.
Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 lata
na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel.
793-017-323.
Sprzedaż: mieszkanie 3 pokojowe, Ruda
1, ul. Norwida, 53 m2 – 240 tys zł.   Działka
gruntu – Wirek, rejon autostrady 603 m2
– 231 tys. zł. Nieruchomości GABRIEL, tel.
691-523-055.

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

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników
o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.
Zatrudnię do pracy brukarza, lub pomocnika, wymagane doświadczenie. Tel. 504-334464.
Praca sezonowa w Niemczech. Tel. 783205-021.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Ogłoszenie przetargu na budowę biura całorocznego (kontener, 35 m2), ROD Tysiąclecia
PP, ul. Solidarności, tel. 696-175-811.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w czerwcu od 600 zł dla emeryt/rencista, z 40% dofinansowaniem Unijnego
Programu Spowolnij Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

OGŁOSZENIA | 8.06.2022
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy
ks. Stanisława Bisty, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przetarg, który odbył się w dniu 24.01.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym dla działek nr 3811/121
i 3812/121 oraz 3813/121 i 3814/121.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława Bisty, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a) 3811/121 i 3812/121 o łącznej powierzchni 0,0665 ha (użytek „RIIIb”),
b) 3813/121 i 3814/121 o łącznej powierzchni 0,0604 ha (użytek „RIIIb”),
• obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00006099/0 oraz GL1S/00008003/5.
W dziale III księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 znajdują się wpisy:
• ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Kochłowice wykaz 20 – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
• ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych osób fizycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
• ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych osób fizycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297.
Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej numer GL1S/00008003/5 są wolne
od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości (wskazanych w ppkt a i b) zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 części działki numer 3808/121 o powierzchni 0,0683 ha (użytek „RIIIb”),
obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej numer GL1S/00008003/5 (działy III i IV są wolne 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 Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:
20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121
wynoszą:
• dla działek nr 3811/121 i 3812/121: 132 000,00 zł
• dla działek nr 3813/121 i 3814/121: 123 000,00 zł
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług i są płatne
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 07.07.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
• dla działek nr 3811/121 i 3812/121: 6 600,00 zł
• dla działek nr 3813/121 i 3814/121: 6 200,00 zł
z dopiskiem „wadium – ul. ks. Stanisława Bisty działki nr …” przelewem na rachunek bankowy numer 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 8-14 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

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 istniejący
garaż w rejonie ulicy Jerzego Ziętka – Konstantego
Latki.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej, znajdującej się
w rejonie ulic: Ks. Niedzieli – Na Piaski,  która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne na okres 25 lat.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 8.06.2022 r.
do dnia 29.06.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu
stanowiących całość gospodarczą niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska o łącznej powierzchni 3066 m2, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Edmunda Kokota, obejmujących działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 4184/287 o powierzchni 785 m², zapisaną w KW
nr GL1S/00015875/0,
• 4192/369 o powierzchni 31 m2 zapisaną w księdze wieczystej
KW GL1S/00020107/4,
• 2356/280 o powierzchni 143 m² i 3004/282 o powierzchni
2107 m² zapisane w KW nr GL1S/00028995/1,
które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska (symbole planu 32MW, 39KDD). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 577.000,00 zł.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWASPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz lokalu mieszkalnego wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na lokal użytkowy – biuro, na terenie Miasta Ruda Śląska

Czerwiec 2022 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres lokalu
Ruda Śląska-Ruda ul. Bankowa 7A/1
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Ruda ul. Wolności 16/4
lokal w pawilonie (boksie) handlowo-usługowym
Ruda Śląska-Halemba ul. Grodzka 5/03
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN
Ruda Śląska-Bielszowice ul. Kokota 210/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Wirek ul. Tuwima 8/07
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Godula ul. K. Goduli 30/5
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Nowy Bytom Plac Jana Pawła II 1/5 (**)
lokal na piętrze w budynku mieszkalnym WMN

Pow. lokalu
(m2)
36,55
15,35
84,20

+ piwnica 28,00

49,53
10,22

+ pow. przynależna

3,23
107,30
51,50

+ piwnica 3,10

Wyposażenie w
instalację
elektryczna,
wod.kan.,
elektryczna,
wod-kan.,
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.

Stawka wywoławcza (netto/
zł/m2)

Wadium (zł)

8,00

1.000,00

65,00

1.500,00

17,00

3.000,00

7,00

1.000,00

8,00

500,00

14,00

3.000,00

20,00

2.000,00

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA : Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg
lokali użytkowych/garaże
(**) – Zgodnie z decyzją nr 45-22 z dnia 10.02.2022 r. – znak sprawy UA.6740.706.2021, udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal użytkowy – biuro przy Placu Jana Pawła II 1/5 w Rudzie Śląskiej.
W przypadku zainteresowania lokalem/należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu .
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego wyłącznie w terminie od dnia 13.06.2022 r. do dnia 24.06.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:
•
poz. 1 i 2
– ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52,
•
poz. 3
– ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72
•
poz. 4 i 5
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
•
poz. 6
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88
•
poz. 7
– ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50,
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w drodze
przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do:
przesłania, nie później niż do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą mejlową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej
wymienionych dokumentów i druków:
•
dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu,
•
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz
numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na
druku: GLU/P-1b.
•
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski
O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 27 czerwca 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie
wpłaty wadium należy podać, że wpłata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 29.06.2022 r. oraz pozycję, pod którą znajduje się lokal użytkowy
w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1; godz. 9.00 – poz. 2; godz. 9.30 – poz.
3; godz. 10.00 – poz. 4; godz. 10.30 – poz. 5; godz. 11.00 – poz. 6; godz. 11.30 – poz. 7.
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu
użytkowego z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew.
745 lub 744
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy
uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33, wew. 745, 744.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
informuje, że został ogłoszony przetarg
ograniczony na najem miejsc postojowych
dla najemców lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Bytomskiej 22
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym znajduje się na:
• stronie internetowej mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg/
garaże,
• BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska
• na tablicy informacyjnej w budynku przy
ul. Bytomskiej 22.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu dotyczącego oddania w:
• najem lokalu użytkowego przy ul. Wolności 16/5, 11 Listopada 19/02,
• użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Dąbrowskiego 9/2,
• najem gruntu garażu blaszanego przy
ul. Floriana,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony: 1 roku, 3 lat, umowy
użyczenia, umowy najmu grutnu zawartych
na czas oznaczony 3 lat.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie
Jana Dobrego.
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem na okres 25 lat
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne wraz ze stawami oraz garażami w rejonie ul. Stefana Żeromskiego.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport),
tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl.
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny:
Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt.
w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

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

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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Ju Jitsu

Piłka nożna

Karate

Wśród
uczestników
pucharu
nie zabrakło
najmłodszych
adeptów
karate.

Ponad 300 adeptów sztuk walki z całego regionu zjechało do halembskiej hali
MOSiR-u, aby wziąć udział w VII Pucharze Śląska Dzieci i Młodzieży. Zawody
zostały zorganizowane przez Rudzki Klub
Kyokushin Karate oraz Śląski Związek
Karate.
Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali
na czterech matach w dwóch głównych kategoriach – kumite oraz kata, a także w kilku kategoriach wiekowych i wagowych.
Wśród rudzkich medalistek i medalistów
warto wyróżnić: Paulinę Kostka-Łysek
i Karolinę Rusecką, które w kata zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w kategorii wiekowej kadetki młodsze. W tej
samej kategorii wiekowej 3. miejsce zajął
Kacper Trocha. Ponadto Laura Pawleta
wśród młodziczek również zajęła 3. miejsce. Natomiast wśród juniorów srebro zdobył Paweł Torzewski, a Igor Janosz brąz.
W kategorii kumite wśród dziewcząt
(6-7 lat) drugie miejsce zajęła Hanna Ro-

Foto: DK

Puchar Śląska Dzieci i Młodzieży
Karate Kyokushin za nami

ter, w kadetkach młodszych zwyciężyła
Paulina Kostka-Łysek, a trzecia była Maja
Stygienko. W tej samej kategorii wiekowej
Adam Garbolino (kat. wagowa -25 kg)
wywalczył srebro, Kacper Trocha (-30 kg)
brąz, identycznie jak Szymon Kasperczyk
(+30 kg). Wśród kadetek Alicja Hewlik
(-30 kg) była druga, a Julia Babik (+35 kg)
trzecia.
Miejsca na podium zajęli także kadeci
w kategorii wagowej (-35 kg): Adam Żyżnowski był drugi, Ksawery Trocha trzeci.
W młodziczkach druga była Oliwia Sereda, trzecia Bożena Antczak, a w młodzikach Aleksander Maciuga także zajęła
najniższy stopień podium. Ponadto w juniorkach młodszych brąz zdobyła Laura
Pakuła, podobnie jak Bartłomiej Walczak
(-50 kg) i Mateusz Siedlaczek (+65 kg).
W juniorkach Natalia Tomczak zdobyła
brąz, Paweł Torzewski (-60 kg) złoto, podobniej jak Igor Jarosz (-75 kg).

DK

Bohaterem gości w meczu na
stadionie Slavii był Adrian Troć
(w białym stroju), który zdobył
dwie bramki w drugiej połowie meczu.

nem Śląskim 0:3 i zakończył mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach.
Ostatni z naszych zespołów, Urania Ruda
Śląska, przegrała w niedzielę z Józefką
Chorzów 1:2. 
DK

Piłka ręczna

Święto Mini Piłki Ręcznej w Halembie
W niedzielę (5.06) w hali MOSiR
w Halembie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska w Mini Piłce Ręcznej. Po ponad sześciu godzinach zmagań ostatecznym zwycięzcą okazała się drużyna
MUKS Skałki Świętochłowice.
Mini piłka ręczna to uproszczona wersja
szczypiorniaka, w której cały mecz trwa
dziesięć minut, a na boisku grają przeciwko sobie czteroosobowe drużyny.
W mistrzostwach zorganizowanych
przez SPR Grunwald Ruda Śląska wzięło
udział 18 drużyn, które w pierwszej fazie
turnieju zostały podzielone na trzy grupy
po sześć zespołów każda. Zwycięzcy każdej z grup zmierzyli się w finałowej trójce,
w której najlepsza okazała się drużyna
rocznika 2012 ze Świętochłowic. Drugie
miejsce zajął zespół z Czech, SK Házená
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i brąz), Mateusz Grubski (dwa brązy), Alex
Bienek (również dwa brązy), a po jednym
Artur Matachowski (brąz), Bartosz Niziołek (złoto), Paweł Palka (brąz) oraz Fabian
Balcer (brąz). 
DK

Żółte kartki: Komor, Dolecki Mociak,
Chęciński.
Slavia: Latka – Kowynia, Seiler, Brzostek, Komor, Borgomastro (83’ Gola),
Dragon, Szubert, Maciaszczyk, Zmitrowicz (19’ Witor).
Zagłębie II: Dubielak – Troć (83’ Janosz), Sych (71’ Chechelski), Popczyk,
Kaczmarek, Mociak, Chęciński, Barć,
(46’ Janus), Hałatek, Terbalyan, UthkeNowak.
W trudnej sytuacji nadal znajduje się
Grunwald, który przegrał w Imielinie z lokalną Pogonią 2:5. Do przerwy Zieloni
prowadzili 2:1 po bramkach Togitaniego
i Skorupy.
Natomiast w rozgrywkach A klasy doszło do pojedynku derbowego. W Nowym
Bytomiu Gwiazda uległa Wawelowi Wirek
aż 0:5. Bramki dla gości strzelali: Seroka,
Blaszke, Łągiewka, Grzegorz Kałużny
oraz Patryk Rutkowski. Ponadto Jastrząb
Bielszowice przegrał u siebie ze Stadio-

W mistrzostwach udział wzięło 18 drużyn z Polski i Czech.

Polanka nad Odrou, a trzecią najlepszą
drużyną okazał się Junak Wrocław. Druży-

na Skałki w drodze do zwycięstwa wygrała wszystkie mecze. 
DK

Lekka atletyka

Młodzi sportowcy rywalizowali w igrzyskach
W czwartek (2.06) na stadionie
MOSiR-u przy ulicy Czarnoleśnej odbyły
się XXXII Lekkoatletyczne Igrzyska Sportowe. W ramach kilkunastu konkurencji
rywalizowało ze sobą ok. 350 uczniów
z rudzkich szkół i miast ościennych.
Zawody zostały zorganizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego i programu „Życie na sportowo – życie
na zdrowo”. Uczniowie w wieku 12-16 lat
rywalizowali m.in. w biegach na 60, 100,
300 i 600 metrów, w skokach w dal,
wzwyż, a także w rzucie oszczepem, piłeczką palantową czy w pchnięciu kulą.
„Życie na sportowo – życie na zdrowo”
to program, którego głównym celem jest
upowszechnianie usług w zakresie kultury
fizycznej o wysokim standardzie, jak rów-
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W Katowicach Rudę Śląską
reprezentowało 22-osobowa
grupa z KTJ MMA Team.

Podopieczni Jarosława Zajdla przegrali
1:4 (0:2) w sobotnim (4.06) starciu z rezerwami Zagłębia Sosnowiec. Po porażce
RKS-u Grodziec Slavia utrzymała się na
14. miejscu w tabeli.
Pojedynek z liderem klasy okręgowej
nie był dla Slavii łatwą przeprawą. Faworyt zdobył dwa gole już w pierwszych
12 minutach, co mocno wpłynęło na przebieg całego spotkania. Rudzianie wprawdzie wypracowali sobie optyczną przewagę pod koniec pierwszej połowy i na początku drugich 45 minut, ale gol Adriana
Trocia z 72. minuty rozwiał wszelkie wątpliwości. Honorowego gola dla gospodarzy zdobył chwilę później strzałem z dystansu Radosław Kowynia, a wynik na 4:1
dla gości ustalił Troć, który wygrał pojedynek jeden na jeden z Łatką.
Slavia Ruda Śląska
– Zagłębie II Sosnowiec 1:4 (0:2)
Kowynia 76’ – Popczyk 6’, Kaczmarek
12’, Troć 72’, 82’.
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Slavia przegrywa z liderem

42 medale KTJ MMA
w Katowicach
KTJ MMA Team ma na koncie kolejne sukcesy. Rudzcy zawodnicy zdobyli
42 medale w ramach Ju Jitsu Silesian
Open V. Zawody odbyły się 29 maja
w Katowicach.
22 zawodników reprezentujących nasze
miasto rywalizowało w konkurencjach fighting, ne waza gi, ne waza no gi oraz duo
system. Podopieczni Damiana Seweryna
zdobyli osiem złotych, 16 srebrnych
i 18 brązowych medali. Najwięcej z nich,
bo aż cztery, zdobyła Nina Baucz (dwa złote i dwa srebrne), podobnie jak Oskar Wlosowicz-Iwan (jedno złoto i trzy srebra). Po
trzy medale sięgnęli: Lena Balcer (dwa srebra i jeden brąz), Wojciech Jankowski (dwa
złote i jeden srebrny), Maciej Mamczura
(dwa srebra i jeden brąz), Michał Mamczura (również dwa srebra i jeden brąz), Nikodem Oleś (jedno srebro i dwa brązy), Daniel Pytlok (jedno srebro i dwa brązy),
Emilia Zeidler (dwa srebra i jeden brąz),
Jakub Karaś (jedno złoto i dwa brązy). Po
dwa medale zdobyli: Zuzanna Duda (złoto
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W zawodach wystartowało ok. 350 uczniów, w tym m.in. zawodnicy Pogoni
– na zdjęciu z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

nież wspieranie aktywnego stylu życia.
Ponadto program promuje sposoby walki
ze skutkami pandemii, która odcisnęła

swoje piętno na aktywności fizycznej
wśród młodych ludzi.
DK

www.wiadomoscirudzkie.pl
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