
ISSN 1232-0560
14 września 2022 r. (środa) numer 37/1539

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Będzie
druga 
tura 
wyborów!

Więcej na str. 2
MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 13.09
MBP nr 18 – Halemba – 14.09 
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 15.09
ODK Country – Bykowina – 16.09 
Ruda 1, ul. Wolności 6 – 20.09

RO
ZP

OC
ZĘ

CI
A 

KU
RS

ÓW
 G

OD
Z.

 1
6.

00

Dla Agaty Podlasińskiej
Dziś posyłamy Ci życzenia

zdrowia, szczęścia, powodzenia.
Niech Ci miłość w sercu gości
ta, która daje dużo radości.

Zawsze i wszędzie bądź sobą, 
bo lepsza część życia 

jest jeszcze przed Tobą. 
Życzą

Rodzice, Mati  z Emilką,
T. P. M. Oleksowicz i Zięba 

MICHAŁ 
PIEROŃCZYK 

36,41% 
KRZYSZTOF 

MEJER 
26,85% 
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WYBORY NA PREZYDENTA RUDY ŚLĄSKIEJ

Pierończyk i Mejer powalczą o fotel prezydenta
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Rudzianie w minioną niedzielę mogli głosować w 79 komisjach wyborczych.

To już pewne. W drugiej turze wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej zmierzą się dwaj byli wiceprezydenci miasta – Michał Pierończyk i Krzysztof Mejer. 
Pierwszy z kandydatów podczas niedzielnego głosowania zdobył 11 590 głosów (36,41 proc.), a na Mejera zagłosowało 8547 uprawnionych rudzian  
(26,85 proc.). Z racji tego, że żaden z kandydatów nie uzyskał połowy ważnie oddanych głosów, rozstrzygająca tura odbędzie się w niedzielę, 25 września.

W przedterminowych wyborach 
przeprowadzonych z powodu śmierci 
poprzedniej prezydent miasta, śp. Gra-
żyny Dziedzic, żaden z kandydatów 
nie mógł czuć się pewny zwycięstwa. 
A wzięło w nich udział siedmiu pre-
tendentów do fotela włodarza naszego 
miasta – Paweł Dankiewicz, Krzysz-
tof Mejer, Jolanta Milas, Maciej Mol, 
Michał Pierończyk, Krzysztof Toboła 
i Marek Wesoły.

Zgodnie z przewidywaniami najwię-
cej głosów otrzymali – byli wiceprezy-
denci Krzysztof Mejer oraz Michał 
Pierończyk i Marek Wesoły, poseł PiS 
(startował jako kandydat niezależny). 
Ten ostatni wydaje się być najwięk-
szym przegranym niedzielnych wybo-
rów. Marek Wesoły otrzymał 8406 gło-
sów, a to oznacza, że zabrakło mu do-
kładnie 142 głosów, aby wyprzedzić 
Krzysztofa Mejera, który zdobył 
8547 głosów. – Jestem zawiedziony 
tym, że nie dostałem się do drugiej tury. 
Nawet zawiedziony i zaskoczony, bo 
żaden z wcześniejszych sondaży nie 
wskazywał na to. Wydaje mi się, że 
w trakcie kampanii zrobiłem wszystko, 
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W drugiej turze wyborów zmierzą się dwaj byli wiceprezydenci 
– Michał Pierończyk (po lewej) i Krzysztof Mejer (po prawej).
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Frekwencja w I turze wyborów wyniosła ok. 32 procent.

co mogłem, żeby przekonać wyborców. 
Wybory rządzą się swoimi prawami, 
suweren decyduje, więc trzeba pogo-
dzić się z tym wynikiem i żyć dalej, choć 
oczywiście szkoda przegranej – mówi 
poseł Marek Wesoły.

Z kolei najwięcej mieszkańców Ru-
dy Śląskiej oddało głos w pierwszej 
turze na Michała Pierończyka 
(11 590 osób). – Jestem bardzo zado-
wolony z tego wyniku. Pierwsze miej-
sce w pierwszej turze wyborów to do-
bry prognostyk na przyszłość. Dzięku-
ję za zaufanie i poparcie, jakie miesz-
kańcy mi okazali. To mobilizuje do 
dalszej pracy na ich rzecz w atmosfe-
rze dialogu i szacunku. Przede mną 

dwa intensywne tygodnie spotkań 
i rozmów z rudzianami. Nie zwalniamy 
tempa, bo zależy nam na przekonaniu 
do mojej wizji wszystkich mieszkań-
ców Rudy Śląskiej – zapowiada kan-
dydat na prezydenta Michał Pieroń-
czyk. – Dziękuję za szczere i odważne 
wyrazy solidarności, za wsparcie, za-
angażowanie wielu środowisk działa-
jących w mieście i za poparcie lokal-
nych liderów, którzy tak jak ja kochają 
to miasto. Dziękuję za merytoryczną 
dyskusję wszystkim kontrkandydatom. 
Teraz po zwycięstwo! – dodaje.

Broni nie składa także kandydat 
z drugim wynikiem w I turze wyborów 
– Krzysztof Mejer. – Jestem bardzo za-
dowolony z wyniku, bo to pokazuje, że 
wielu mieszkańców Rudy Śląskiej za-
głosowało za mną. Założenie było ta-
kie, żeby wejść do drugiej tury i to uda-
ło nam się zrealizować (...). Uważam, 
że wbrew wynikowi mam wciąż ogrom-
ne szanse na wygraną. Pamiętajmy, że 
druga tura wyborów rządzi się zupeł-
nie innymi prawami. Były takie wybory 
samorządowe, w których kandydaci, 
którzy w pierwszej turze mieli wysokie 

poparcie, w drugiej turze je przegry-
wali. Dlatego nikt z nas nie może być 
dzisiaj pewny zwycięstwa – komentuje 
Mejer. – Myślę, że mieszkańcy miasta 
docenią to, co robiłem przez ostatnie 
siedem lat, kiedy podejmowałem waż-
ne decyzje i broniłem ich. Nigdy nie 
chowałem się po kątach i nie próbowa-
łem czegoś przeczekać. (...) Ruda Ślą-
ska potrzebuje prezydenta, który bę-
dzie odważny, który będzie podejmo-
wał odważne decyzje. Prezydenta, któ-
ry jest dobrze odbierany w środowisku 
polskich samorządowców i który ra-
zem z nimi będzie walczył o lepszą 
przyszłość polskich samorządów – do-
daje.

Jak wypadli inni kandydaci? Maciej 
Mol zdobył 1366 głosów, Krzysztof 
Toboła – 789, Paweł Dankiewicz 
– 567, a Jolanta Milas 562 głosy.

O ocenę szans Michała Pierończyka 
i Krzysztofa Mejera w drugiej turze 
wyborów poprosiliśmy dra Tomasza 
Słupika, politologa z Uniwersytetu 
Śląskiego. – Równorzędne szanse daje 
im to, że obydwaj panowie byli wice-
prezydentami. Jeżeli chodzi o Michała 
Pierończyka, to myślę, że jego mocną 
stroną jest zakorzenienie w Rudzie 
Śląskiej, które podkreślał na każdym 
kroku podczas kampanii. Dzięki temu 
jest rozpoznawalny w mieście (...). 
Atutem jest także jego swoisty spokój. 
On nie jest kandydatem, który próbuje 
zdyskredytować swojego konkurenta. 
Przyjrzałem się również jego progra-
mowi wyborczemu, który jest w miarę 
realistyczny, bo wskazuje w nim źródła 
finansowania poszczególnych działań, 
co w polskiej praktyce prowadzenia 
kampanii wyborczych raczej rzadko 
się zdarza – komentuje dr Słupik.  
– Z kolei Krzysztof Mejer jest bardzo 
dobrze przygotowany, jeżeli chodzi 

o PR. Prowadził dotychczas bardzo 
przyzwoitą, wręcz książkową, kampa-
nię wyborczą. Pytanie tylko, skąd 
miałby czerpać zasoby w drugiej tu-
rze. Myślę, że ,,tradycyjni” wyborcy, 
którzy głosowali na Marka Wesołego, 
raczej pójdą głosować na Michała 
Pierończyka. Krzysztof Mejer musiał-
by przekonać do siebie część wybor-
ców Marka Wesołego albo zmobilizo-
wać tych, którzy zamierzają zostać 
w domu, bo nie widzą dla siebie kan-
dydata w drugiej turze. O wszystkim 
przekonamy się za dwa tygodnie 
w drugiej turze. Myślę, że będzie ona 
dosyć wyrównana – dodaje.

Druga tura odbędzie się w niedzielę, 
25 września, także w godzinach  
od 7 do 21. Na razie trzeci z najsilniej-
szych kandytatów w I turze Marek 
Wesoły pozostaje neutralny, jeżeli 
chodzi o udzielenie poparcia Pieroń-
czykowi lub Mejerowi (tak zadeklaro-
wał podczas poniedziałkowej rozmo-
wy). – Mam wrażenie, że ludzie boją 
się zmian. Moim zdaniem jest to naj-
większy problem, bo ja jednak jako 
jedyny kandydat – z tych poważnych 
– proponowałem diametralne zmiany, 
jeżeli chodzi o politykę miasta i jego 
prowadzenie – ocenia Wesoły.

Zapytaliśmy także posła Marka We-
sołego o jego dalsze polityczne plany 
względem Rudy Śląskiej. Wszak ko-
lejne wybory samorządowe mają się 
odbyć jesienią 2023 roku albo wiosną 
2024 roku. Na ten moment nie zakłada 
on kolejnego startu w wyborach na 
prezydenta Rudy Śląskiej.

Dodajmy, że frekwencja podczas 
I tury wyborów wyniosła ok. 32 pro-
cent. Joanna Oreł
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REMONTY

Stadion wymaga pilnej naprawy
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Bieżnia stadionu lekkoatletycznego jest uszkodzona. 
Pojawiają się na niej m.in. spękania i pęcherze wody.

Uruchomiony w 2017 roku stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej po pięciu latach 
użytkowania potrzebuje remontu. Głównie chodzi o uszkodzenia na bieżni lekkoatletycznej, 
przez co nie mogą się tam odbywać zawody sportowe pod egidą Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Jednak według zapewnień rudzkiego magistratu, stan obiektu nie zagraża bezpie-
czeństwu użytkowników. Obecnie trwają rozmowy z wykonawcą w sprawie przeprowadze-
nia gruntownej naprawy albo wypłaty odszkodowania, które by pokryło jej koszty.

Sprawa ujrzała światło dzienne podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta. Pytanie w tej 
sprawie zadał wiceprzewodniczący, Kazi-
mierz Myszur. – Rozmawiałem z klubami 
sportowymi – pytanie od nich jest takie, czy 
prawdą jest to, że stadion lekkoatletyczny 
przy ul. Czarnoleśnej zostanie zamknięty i ma 
tam być generalny remont? – zwrócił się do 
pełniącego funkcję prezydenta miasta Jac-
ka Morka radny Myszur. – W tej chwili 
trwają uzgodnienia z wykonawcą w zakre-
sie remontu tegoż obiektu. Nie ukrywam, że 
jest to sytuacja, która mnie nieco zaskoczy-
ła (...) – przyznał Jacek Morek.

Uszkodzenia na stadionie dotyczą bież-
ni i polegają na miejscowym pojawianiu 
się spękań, pęcherzy oraz soczewek wody 
pomiędzy podbudową betonową a na-
wierzchnią poliuretanową. – Pojawiają się 

Remont Czarnoleśnej z opóźnieniem
Prawdopodobnie do końca roku zrealizowany zostanie kapitalny remont ulicy Czarnoleśnej, 
co oznacza, że później niż pierwotnie planowano. W tej chwili trwa m.in. budowa chodni-
ków, a także zatoki autobusowej. Przebudowa była konieczna z powodu szkód górniczych, 
dlatego jej inwestorem jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

– Czarnoleśna to jedna z ważniejszych 
dróg łączących Czarny Las m.in. z Wir-
kiem i Nowym Bytomiem, a przez to za-
mknięcie dojazd do centrum znacznie się 
wydłuża. Nie mówiąc o tym, że gdy teraz 
trwa budowa chodników, piesi chodzą po 
drodze, co nie jest zbyt bezpieczne – zgło-
sił pan Henryk, mieszkaniec Nowego By-
tomia.

Przypomnijmy, że remont rozpoczął się 
w marcu i od tego czasu zamknięty jest od-
cinek ul. Czarnoleśnej od ul. 1 Maja do  
ul. Objazdowej (wytyczony został objazd, 

możliwy jest jedynie dojazd do posesji i te-
renów usługowych od strony ul. 1 Maja 
oraz ruch autobusów komunikacji publicz-
nej). Natomiast prace trwają na odcinku od 
skrzyżowania ulicy Czarnoleśnej z ulicą 
Kazimierza do wiaduktu.

W ramach usuwania szkód górniczych 
na remontowanym odcinku ul. Czarnole-
śnej powstała nowa konstrukcja jezdni 
oraz przebudowano zdeformowaną kanali-
zację deszczową. – Obecnie prowadzone 
są prace związane z budową ciągów pie-
szych polegające na zabudowie krawężni-

ków, obrzeży i budowie nawierzchni chod-
ników oraz drogi rowerowej. Dodatkowo 
prowadzone są prace związane z budową 
zatoki autobusowej – informuje Adam No-
wak, rzecznik prasowy UM Ruda Śląska.

Prowadzenie prac nie jest jednak takie 
proste, bo w ich trakcie natrafiono na 
utrudnienia, które doprowadziły do opóź-
nień w realizacji zadania. Początkowo za-
kładano, że remont zakończy się w paź-
dzierniku. – Przywrócenie ogólnodostęp-
nego ruchu drogowego na ul. Czarnoleśnej 
nastąpi po zakończeniu robót. Na chwilę 
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Przebudowa obejmuje ok. kilometrowy odcinek ulicy Czarnoleśnej.

REKLAMA

one głównie w części północnej stadionu 
i po jego zachodniej stronie. Jak wykazała 
opracowana ekspertyza techniczna, uszko-
dzenia spowodowane są w głównej mierze 
wysokim okresowym nawodnieniem podło-
ża, a co za tym idzie penetracją wody do 
warstw podbudowy i nawierzchni poliure-
tanowej. Ponadto ekspertyza wykazała 
błędy wykonawcze i projektowe – mówi 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Ruda Śląska.

Inwestycja polegająca na budowie sta-
dionu lekkoatletycznego zakończyła się 
w 2017 roku (otwarcie obiektu odbyło się 
11 września). Wykonane prace były objęte 
gwarancją do sierpnia tego roku, ale mia-
sto w lipcu złożyło do sądu wniosek doty-
czący postępowania ugodowego, które ma 
doprowadzić do wykonania komplekso-

wej naprawy obiektu przez jego wyko-
nawcę. W grę wchodzi także wypłata od-
szkodowania w wysokości umożliwiającej 
wykonanie tej naprawy. Nie zamyka to 
również możliwości założenia sporu sądo-
wego w przypadku odmowy przez wyko-
nawcę wykonania naprawy bieżni bądź 
wypłaty odszkodowania. Mowa bowiem 
o nie lada kwotach. – Temat jest poważny, 
szacowany koszt naprawy według tego, co 
mamy w kosztorysie inwestorskim, to  
7 milionów 742 tys. złotych. Dodatkowo 
dochodzi nam kwestia drenażu opaskowe-
go i tutaj mamy kwotę 412 tys zł (...). Te-
mat jest o tyle pilny, że w tej chwili zabie-
gamy o to, żeby uruchomić gwarancję 
ubezpieczeniową wykonawcy, co nie jest 
proste – mówił podczas wrześniowej sesji 
Jacek Morek.

Z kolei urzędnicy uspokajają. – Pomimo 
uszkodzeń obecnie można korzystać z bież-
ni stadionu lekkoatletycznego, ale nie ma 
możliwości organizowania profesjonal-
nych zawodów sportowych pod patrona-
tem PZLA. Nie ma zagrożenia dla użyt-
kowników. Natomiast na czas wykonywa-
nia robót naprawczych będzie istniała ko-
nieczność czasowego wyłączenia obiektu 
z użytkowania – zapowiada Adam Nowak. 
Termin ich rozpoczęcia zależeć będzie od 

obecną zakładamy, iż będzie to do końca 
bieżącego roku – zapowiada Adam No-
wak.  

Koszt inwestycji realizowanej ze środ-
ków Spółki Restrukturyzacji Kopalń wy-
niesie ok. 8,8 mln zł. Joanna Oreł

przebiegu postępowania ugodowego, dla-
tego urzędnicy na razie nie podają dat. 
– Ostateczny zakres prac, ich koszty oraz 
czas wykonania powinien zostać ustalony 
w przygotowanym postępowaniu ugodo-
wym. Natomiast w przypadku fiaska tego 
postępowania pozostanie droga sądowa 
dochodzenia roszczeń miasta, co niewąt-
pliwie wydłuży czas przystąpienia do nich 
– mówi rzecznik prasowy rudzkiego magi-
stratu.   Joanna Oreł
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HONOROWI KRWIODAWCY

Klub HDK KWK Pokój ma już 35 lat!
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Członkowie Klubu HDK KWK Pokój świętowali w sobotę (10.09) 
35. urodziny istnienia stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, Klub HDK KWK Pokój 
obchodzi w tym roku 35-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w kościele w Czarnym Lesie 
w minioną sobotę (10.09) odbyła się uroczysta msza święta, a następnie honorowi krwio-
dawcy spotkali się podczas akademii organizowanej w Violinowej Gospodzie. Była to okazja 
do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz przekazania podziękowań za aktywny udział w ak-
cjach krwiodawstwa, a co za tym idzie – chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Klub HDK przy KWK Pokój w Ru-
dzie Śląskiej powstał 29 czerwca 1987 r. 
Co pięć lat od tamtej pory obchodzone 
są urodziny stowarzyszenia. Warte 
wspomnienia są m.in. te zorganizowa-
ne z okazji 10-lecia, kiedy to klub zo-
stał obdarowany sztandarem ufundo-
wanym przez pracowników kopalni. 
– Z okazji naszego święta za każdym 
razem zjeżdżają się do nas kluby ho-
norowych krwiodawców z całej Polski 
– podkreśla Mieczysław Słomka, pre-
zes Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi RP, Klub HDK KWK 
Pokój.

Do tej pory członkowie klubu odda-
li ok. 9 tys. litrów krwi, a obecnie 
zrzeszonych w nim jest ok. 50 daw-
ców w wieku od dwudziestu kilku do 

EuROPEjSKIE DNI DZIEDZICtWA

Sobotnia biesiada przy piekaroku
W ramach Europejskich Dni Dzie-

dzictwa w minioną sobotę (10.09) 
przy rudzkim piekaroku odbył się pik-
nik ekologiczny. Na początek zapla-
nowano zwiedzanie Muzeum Miej-
skiego – zainteresowane osoby mogły 
wziąć udział w spacerze historyczno-
przyrodniczym oraz obejrzeć wystawę 
stałą pt. „Czas to pieniądz. Historia 
cywilizacji i ekonomii na przykładzie 
Rudy Śląskiej” i czasową pod hasłem 
„Sztuka afrykańska. Forma i kolor”. 
Odbyła się też wycieczka wzdłuż ko-
lonii robotniczej Staszica, przez dolinę 
Rowu Rudzkiego, ruiny domu Karola 
Goduli do skweru przy piekaroku. 
Tam o godzinie 14 rozpoczęła się bie-
siada organizowana przez miasto oraz 
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sześćdziesięciu pięciu lat (górna gra-
nica wiekowa, kiedy to można odda-
wać krew). Rocznie Klub HDK KWK 
Pokój organizuje sześć akcji (często-
tliwość ta spowodowana jest wymaga-
ną 8-tygodniową przerwą, jeżeli cho-
dzi o możliwość oddawania krwi). 
Najbliższa akcja krwiodawstwa orga-
nizowana przez klub zaplanowana zo-
stała na 5 listopada (sobota) w godzi-
nach od 8 do 12 w Violinowej Gospo-
dzie w Wirku. – Nasza działalność nie 
kończy się jednak na oddawaniu krwi, 
bo staramy się zachęcić do tego także 
inne osoby. Dlatego też współpracuje-
my w tym zakresie z Urzędem Miasta 
oraz stowarzyszeniami, a w szkołach 
w celu pozyskiwania nowych krwio-
dawców przeprowadzamy prelekcje 

– mówi Mieczysław Słomka. – Poza 
tym jesteśmy w stałym kontakcie z ma-
łymi pacjentami zabrzańskiego szpita-
la, którzy chorują na hemofilię i któ-
rym staramy się pomagać – dodaje.

Okazją do podsumowań wszystkich 
tych działań były obchody 35. urodzin 
klubu. Jego członkowie, a także za-
przyjaźnione kluby, rodziny i sympa-
tycy mogli uczestniczyć w sobotniej 
mszy świętej w kościele w Czarnym 
Lesie. Następnie odbył się przemarsz 
do Violinowej Gospody w Wirku, 
a tam zorganizowano akademię. W jej 
trakcie wyróżniono osoby zasłużone 
dla ochrony zdrowia, zdrowia narodu 
oraz działaczy SHDK RP. Odznaczo-
no także osoby, które oddały najwięcej 
krwi, a Regionalne Centrum Krwio-

dawca i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach wręczyło certyfikaty i dyplomy 
dla krwiodawców, którzy oddają krew 
często, a do tego z wysokim litrażem. 
Przekazano także odznaczenia klubo-
we. 

Ponadto, z racji tego że w uroczy-
stości uczestniczyli członkowie klu-
bów krwiodawców z całej Polski, oni 
także otrzymali wyróżnienia i odzna-
czenia za swoją działalność.

 Joanna Oreł

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka, podczas której m.in. zapre-
zentowano proces wypieku chleba. 
Nie zabrakło oczywiście jego degusta-
cji. Dla mieszkańców przygotowano 
także szereg innych atrakcji – prelek-
cję o życiu pszczół oraz warsztaty kre-
atywne dla najmłodszych. Imprezę 
poprowadziła aktorka sceny śląskiej, 
konferansjerka i prezenterka radiowa 
– Inga Papkala. Warto dodać, że także 
w kolejny weekend, a konkretnie 
18 września (niedziela), w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa zaplano-
wano plener fotograficzny na terenie 
Wielkiego Pieca Hutniczego, jednak 
zapisy na to wydarzenie już się zakoń-
czyły. JO
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych, 

na terenie Miasta Ruda Śląska
Wrzesień 2022 r.

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywł. 

(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1.

Ruda Śląska-Ruda 
ul. Janasa 13/03 
lokal w budynku 

mieszkalnym 

15,00 elektryczna, 
wod.-kan., 7,00 500,00

2.

Ruda Śląska-Nowy Bytom 
ul. Podgórze 2/2 
lokal na parterze 

w budynku mieszkalnym 

51,04 elektryczna, 
wod.-kan. 9,00 1.500,00

3.

Ruda Śląska-Nowy Bytom 
ul. Niedurnego 26/2 

lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

25,14 elektryczna, 
wod.-kan, c.o. 13,00 1.500,00

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do organu po-

datkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl 

w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże 
W przypadku zainteresowania lokalem/należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego wyłącznie w terminie od dnia 19.09.2022 r. do dnia 

30.09.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków 
tj.: poz. 1 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52, poz. 2 i 3 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-
Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej lub garażu 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 zobo-
wiązane są do: przesłania, nie później niż do dnia 3 października 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą 
e-mailową 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 fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer • 
REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakich-
kolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych 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 przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 
do dnia 3 października 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty 
wadium należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 5.10.2022r. oraz pozycję pod 
którą znajduje się lokal użytkowy w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  5 października 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 
przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.00 – poz. 1, godz. 8.30 – poz. 2, godz. 9.30 – poz. 3. 

Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzi-
nie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu użytkowego z zachowaniem środków ostrożności ochro-
ny 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 lo-

kalu 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 oznaczo-
ny w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.
com.com.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33, w. 745, 
744.

ZIELEŃ MIEJSKA

Orzegowskie parki pięknieją
Od kilku tygodni trwają prace przy zagospodarowaniu 6 ha terenów zielo-
nych w Parku Młodzieży oraz na plantach znajdujących się pomiędzy 
ul. Hlonda a Burloch Areną w Orzegowie. Do końca roku nasadzonych tam 
zostanie łącznie ponad 90 tys. roślin, odnowionych zostanie część alejek, za-
instalowane zostaną nowe ławki oraz oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest także ostatnią częścią realizacji Traktu 
Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r. 
Na jego realizację miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków unijnych.

– Pierwsze efekty inwestycji już są widoczne. Do-
tyczy to terenu przy ul. Hlonda, gdzie już wykonano 
wiele nowych nasadzeń i trwa budowa nowych ście-
żek – wylicza Jacek Morek, pełniący funkcję prezy-
denta miasta. – Niebawem prace rozpoczną się także 
w drugim z parków – Parku Młodzieży – zapowia-
da.

To właśnie w Parku Młodzieży zrealizowana zo-
stanie większość prac przewidzianych w ramach re-
witalizacji obu zielonych przestrzeni w Orzegowie. 
To tu w miejscu starego suchego strumienia utwo-
rzona zostanie rabata z wielokolorowych bylin. Wy-
korzystane zostaną tam gatunki roślin, które kwitną 
w różnym czasie, dzięki czemu rabata będzie atrak-
cyjna przez cały okres wegetacyjny.

Podczas prac w parku zabiegom pielęgnacyjnym 
poddany zostanie znajdujący się tam drzewostan, 
a drzewa w złym stanie sanitarnym zostaną usunię-
te. – Chciałbym uspokoić mieszkańców, że zaplano-
wana wycinka dotyczyć będzie przede wszystkim to-
pól, które obumarły ze względu na swój wiek. Stano-
wią one w tym momencie potencjalne zagrożenie 
np. w czasie wichur, dlatego zabieg ten jest koniecz-
ny ze względów bezpieczeństwa – podkreśla Jacek 
Morek. – Co ważne, w miejsce starych drzew nasa-
dzone zostaną nowe i będą to gatunki szlachetne 
– lipy i klony – dodaje.

Prace przy modernizacji orzegowskich plant przy 
Burloch Arenie oraz Parku Młodzieży zakończyć się 
mają do końca roku. Ich całkowity koszt wyniesie 

ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest także ostatnią – do-
datkową częścią realizacji Traktu Rudzkiego, które-
go poszczególne etapy powstawały w mieście od 
2018 r.

Sam trakt to ścieżka pieszo-rowerowa, która połą-
czyła obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca 
związane z historią Nowego Bytomia i Wirku. Pod 
koniec sierpnia zakończyły się prace przy rewitaliza-
cji parku przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu. Tym 
samym całość traktu została ukończona. Przebiega on 
od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowic-
kiej. Dalej ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Wester-
platte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie prowadzi 
przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa 
przebiega przez park przy ul. Hallera, a następnie bie-
gnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego, którego 
rewitalizacja zakończyła się wiosną br.

Koszt całości budowy Traktu Rudzkiego wraz 
z wcześniejszymi już zrealizowanymi odcinkami 
wyniesie ostatecznie ponad 19 mln zł. Na realizację 
tego projektu miasto pozyskało ponad 8 mln zł 
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Aktualnie w Rudzie Śląskiej realizowana jest 
jeszcze inna inwestycja z zakresu modernizacji tere-
nów zielonych. Chodzi o przebudowę pl. Niepodle-
głości w Goduli. Zadanie to jest współfi nansowane 
ze środków rządowych z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych i ma być zakończone jesienią tego roku.

 UM

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 

tj. od dnia 14.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 
r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 

pokoju 221) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności 

Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 

Stanisława Nabzdyka, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 5089/318 o powierzchni 727 m2, 
użytek „lzr– PsIV”, obręb Bielszowice, zapisanej 

na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 

Śląskiej pod nr KW GL1S/00006656/3, 
która w drodze przetargu nieograniczonego 

zostanie sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska 

(symbol planu 3MNU). Przedmiotowa 
działka 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, 
–  5094/318 o powierzchni 270 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
KW GL1S/00055272/5,

–  5090/318 o powierzchni 357 m2, 
–  5079/319 o powierzchni 305 m2, 
–  5069/319 o powierzchni 458 m2, 

–  5061/4083 o powierzchni 217 m2, 
–  5054/321 o powierzchni 195 m2, 
–  5048/323 o powierzchni 849 m2, 
–  5051/323 o powierzchni 39 m2, 

–  5057/321 o powierzchni 192 m2, 
–  5066/4083 o powierzchni 227 m2, 
–  5076/319 o powierzchni 498 m2, 
–  5085/319 o powierzchni 297 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00055088/8 – z przeznaczeniem 

pod drogę dojazdową (symbol planu: 

3MNU). Cena wywoławcza (nett o) do 
przetargu wynosi 210.000,00 zł.
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215 wykazów nieruchomości gruntowych, znajdujących 

się w rejonie ulic: Poligonowej, Siewnej, Kokota, Wireckiej, Józefa 
– Barbary, Pasiecznej, Radoszowskiej, Broniewskiego –  Wierzbowej 

–  które zostaną oddane w dzierżawę  z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, Grobli Kolejowej i Świętochłowickiej –  które zostaną 

oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości, która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem pod nowe 

urządzenie reklamowe w celu ekspozycji 
reklamy w rejonie ul. Alei Powstań Śląskich.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu garażu usytuowanego na 

terenie Miasta Ruda Śląska:
–  garaż nr 2, ul. Jana Furgoła,

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
14.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 

Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 5058/321 o powierzchni 1731 m2, użytki: 
„Bz, ŁIV, PsIV”, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie 
mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00027865/4, która w drodze przetargu 

nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu 3MNU). Przedmiotowa działka 
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, 
–  5094/318 o powierzchni 270 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00055272/5,
–  5090/318 o powierzchni 357 m2, 
–  5079/319 o powierzchni 305 m2, 
–  5069/319 o powierzchni 458 m2, 

–  5061/4083 o powierzchni 217 m2, 
–  5054/321 o powierzchni 195 m2, 
–  5048/323 o powierzchni 849 m2, 
–  5051/323 o powierzchni 39 m2, 

–  5057/321 o powierzchni 192 m2, 
–  5066/4083 o powierzchni 227 m2, 
–  5076/319 o powierzchni 498 m2, 
–  5085/319 o powierzchni 297 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00055088/8 
–  z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol 

planu: 3MNU). Cena wywoławcza (nett o) do przetargu 
wynosi 405.000,00 zł.

Jagna Błazik 
córka Natalii i Patryka

ur. 2.09 (3680 g i 56 cm)

Zuzanna Tomas
córka Agaty i Marcina

ur. 2.09 (3030 g i 52 cm)

Marcel Majer
syn Izabeli I Mariusza

ur. 3.09 (4180 g i 57 cm)

Alena Łach
córka Sandry I Mateusza 

ur. 31.08 (2765 g) Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
14.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 

Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek 
„PsIV”, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00031378/4, która w drodze przetargu 

nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu 3MNU). Przedmiotowa działka 
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, 
–  5094/318 o powierzchni 270 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00055272/5,
–  5090/318 o powierzchni 357 m2, 
–  5079/319 o powierzchni 305 m2, 
–  5069/319 o powierzchni 458 m2, 

–  5061/4083 o powierzchni 217 m2, 
–  5054/321 o powierzchni 195 m2, 
–  5048/323 o powierzchni 849 m2, 
–  5051/323 o powierzchni 39 m2, 

–  5057/321 o powierzchni 192 m2, 
–  5066/4083 o powierzchni 227 m2, 
–  5076/319 o powierzchni 498 m2, 
–  5085/319 o powierzchni 297 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00055088/8 – z przeznaczeniem 

pod drogę dojazdową (symbol planu: 3MNU). Cena 
wywoławcza (nett o) do przetargu 

wynosi 221.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
14.09.2022 r. do dnia 05.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 

Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, oznaczonej 

numerem geodezyjnym 5044/323 o powierzchni 
829 m2, użytek „Lzr-PsIV”, obręb Bielszowice, 

zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW GL1S/00031378/4, która w drodze przetargu 
nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska (symbol planu 3MNU). Przedmiotowa działka 
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, 
–  5094/318 o powierzchni 270 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00055272/5,
–  5090/318 o powierzchni 357 m2, 
–  5079/319 o powierzchni 305 m2, 
–  5069/319 o powierzchni 458 m2, 

–  5061/4083 o powierzchni 217 m2, 
–  5054/321 o powierzchni 195 m2, 
–  5048/323 o powierzchni 849 m2, 
–  5051/323 o powierzchni 39 m2, 

–  5057/321 o powierzchni 192 m2, 
–  5066/4083 o powierzchni 227 m2, 
–  5076/319 o powierzchni 498 m2, 
–  5085/319 o powierzchni 297 m2, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00055088/8 – z przeznaczeniem 

pod drogę dojazdową (symbol planu: 3MNU). Cena 
wywoławcza (nett o) do przetargu 

wynosi 235.000,00 zł.
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Szpital widmo, choć to zabytek
INTERWENCJE
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Budynek�dawnego�szpitala�w�Wirku�miał�stać�się�luksusowym�domem�spokojnej�starości,�a�w�tej�chwili� jest�
obiektem�widmo�i�przyciąga�głównie�fanów�urbeksu�(aktywność�polegająca�na�zwiedzaniu�opuszczonych�i�za-
pomnianych�miejsc).�Niestety�prawdopodobnie�w� tej� sprawie�niewiele� się� zmieni,� choć�budynek�przy�ulicy� 
1�Maja�279�wpisany�jest�do�rejestru�zabytków.�Od�13�lat�jego�właścicielem�jest�prywatna�spółka�„Szpitale�Pol-
skie”,�a� ta�nie� rozpoczęła�planowanej� inwestycji.�Obiekt�wielokrotnie�był�kontrolowany�przez�powiatowego�
inspektora�nadzoru�budowlanego�oraz�przez�wojewódzkiego�konserwatora�zabytków.�Udało�się�jedynie�wymu-
sić�na�właścicielu�zabezpieczenie�obiektu.�Co�i�tak�nie�jest�realizowane.

– Budynek jest w fatalnym stanie. 
Odpadają z niego cegły, dookoła są 
informacje, że grozi on zawaleniem, 
a i tak można swobodnie dostać się na 
jego teren. Czy miasto i konserwator, 
skoro budynek jest zabytkiem, nie mo-
gą nic w tej sprawie zrobić – na co 
czekają? –  z  takim pytaniem zwrócił 
się do nas jeden z mieszkańców.
Przypomnijmy, że w 2009 roku bu-

dynek został  sprzedany spółce akcyj-
nej „Szpitale Polskie”, która przedsta-
wiała szumne plany utworzenia w nim 
nowoczesnego  i  wielofunkcyjnego 
centrum medycznego – wraz z aparta-
mentami  dla  pacjentów.  Wypłowiała 
tablica informacyjna z planami do dzi-
siaj stoi przy dawnym szpitalu. – Wła-

OKIEM�MIEJSKIEGO�KONSERWATORA�ZABYTKÓW
Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk: Budynek szpitala powstał w 1898 roku 

jako fragment dynamicznie rozwijającej się osady Nowa Wieś. W 1802 roku 
na terenie obecnej dzielnicy Wirek powstała kopalnia węgla kamiennego 
„Gottessegen” (Błogosławieństwo Boże), a w 1805 uruchomiono hutę 
„Antonienhuette”, od której początek wzięła niemiecka nazwa Wirka. 
W 1812 roku powstała huta cynku „Hugo”, a w połowie XIX wieku huta 
cynku „Liebe-Hoffnung”. Rozwój przemysłu doprowadził do powstania ko-
lonii robotniczych oraz budynków usługowych – szkoły i szpitala. W szpi-
talu znajdowała się kaplica, w której odprawiano nabożeństwa przed bu-
dową w 1909 roku kościoła pw. św. Wawrzyńca i Antoniego. Sam budynek 
szpitala został wzniesiony na planie litery U o ceglanych nietynkowanych 
ścianach, przyziemie od parteru wydziela prosty ceglany gzyms o dekoracji 
„kostkowej”. Ze względu na swój kształt architektoniczny stanowi integral-
ny element zabudowy Wirka, harmonizując z najcenniejszymi zabytkami 
architektury w tej dzielnicy. Szpital miał 132 łóżka, były cztery oddziały: 
chirurgii, wewnętrzny, zakaźny i geriatryczny. Funkcje szpitalne pełnił do 
stycznia 2004 roku. Został wpisany do rejestru zabytków województwa 
śląskiego 9 października 2006 roku pod numerem A/200/06. Obiekt ten od 
ponad dekady należy do prywatnego właściciela – spółki akcyjnej ,,Szpi-
tale Polskie”.

Budynek dawnego szpitala w Wirku zamienia się  
w ruinę, choć miał mieć świetlaną przyszłość.
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Obiekt powinien być zabezpieczony, 
ale dostęp do niego jest swobodny.

ściciel tego obiektu bezpośrednio po 
zakupie zaprojektował adaptację tego 
budynku na potrzeby domu spokojnej 
starości. Uzyskał nawet wymagane 
prawem pozwolenia, jednak do reali-
zacji prac budowlanych nigdy nie do-
szło –  mówi  dr  inż.  arch.  Łukasz 
Urbańczyk,  miejski  konserwator  za-
bytków w Rudzie Śląskiej. – Właści-
ciel budynku nie informował przedsta-
wicieli samorządu o swoich dalszych 
planach względem tego obiektu. Ża-
den przepis prawa nie nakłada na 
właściciela obowiązku informacyjne-
go – dodaje.
Patrząc dziś na dawny szpital przy 

ul. 1 Maja 279, właściciel prawdopo-
dobnie postanowił odpuścić realizację 
zapowiadanej  inwestycji.  Co  gorsza, 

stan obiektu zagraża potencjalnym od-
wiedzającym  –  na  budynku  umiesz-
czono ostrzegawczy napis, informują-
cy  o  możliwości  zawalenia  się.  I  na 
nic zdaje się to, że szpital wpisany zo-
stał  do  rejestru  zabytków wojewódz-
twa śląskiego w 2006 roku (ten pełni 
nad nim obecnie nadzór konserwator-
ski). – Wojewódzki konserwator zabyt-
ków na wniosek miejskiego konserwa-
tora zabytków przeprowadził na prze-
strzeni ostatnich lat kilka kontroli 
obiektu. Obiekt był również wielokrot-
nie kontrolowany przez powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego. Wy-
dane po przeprowadzonych kontrolach 
decyzje miały na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa osób postronnych oraz 
zabezpieczenie obiektu przed dostę-
pem do niego osób niepowołanych 
– informuje  konserwator  Łukasz 
Urbańczyk.
Anna Rojowska, powiatowy inspek-

tor  nadzoru  budowlanego  w  Rudzie 
Śląskiej  potwierdza,  że  ostatnia  taka 
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Bywają miejsca, gdzie zapadło się 
podłoże, a z górnych 

części budynku spadły cegły.

Zamiast korzystać, dewastują
Niektóre�miejsca�wypoczynku�i�rekreacji�nie�mają�nawet�szansy�na�to,�żeby�w�nienaruszonym�stanie�doczekać�
do� ich�otwarcia.�Ostatnim�tego�przykładem� jest� fontanna�w�niedawno�odnowionym�parku�przy�ul.�Hallera,�
która�została�zdewastowana.�Ponadto�zniszczono�ławki�i�zestawy�piknikowe�w�parku�przy�ul.�Parkowej,�który�
kilka�miesięcy�temu�został�oddany�do�użytku.�Obydwa�miejsca�są�częścią�tzw.�Traktu�Rudzkiego.�Ponadto�na�
pozostałych�zrewitalizowanych�terenach�dochodzi�m.in.�do�kradzieży�roślin.

kontrola odbyła się w minionym tygo-
dniu. – Po zgłoszeniu ze strony Straży 
Miejskiej ustaliliśmy, że zabezpiecze-
nia, które zostały wykonane wcześniej, 
rozebrano i zdewastowano. W związku 
z tym będziemy zwracać się do właści-
ciela o ponowne zabezpieczenie tych 
miejsc – zapowiada Rojowska.
Stan  techniczny  budynku  pogarsza 

się z roku na roku. Może istnieje więc 
choć cień szansy, że właścicielem tego 
zabytkowego  obiektu  stanie  się  mia-
sto? Niestety, niewiele na to wskazuje. 
– W uchwalonym aktualnie planie wy-
datków budżetu miasta na rok 2022 
nie występują wolne środki na zakup 
nieruchomości, a w wieloletniej pro-
gnozie finansowej na lata następne 
jako priorytet przyjmowane są zada-
nia współfinansowane ze środków ze-
wnętrznych lub kwalifikujące się do 
dofinansowania w przyszłości – tak 
odpowiedział na nasze pytanie  Adam 
Nowak,  rzecznik  prasowy  Urzędu 
Miasta Ruda Śląska.  Joanna Oreł

– Od momentu oddania terenu par-
ku przy ul. Parkowej w użytkowanie 
mieszkańców występują postępujące 
dewastacje małej architektury – naj-
częściej ławek i zestawów pikniko-
wych, głównie poprzez umieszczanie 
na nich napisów i rysunków (markera-
mi i wydłubywaniem ostrymi narzę-
dziami). Szacowany koszt napraw wy-
nosi ok. 5 tys. zł – mówi Natalia Czar-
nota  z  Biura  Utrzymania  Zieleni 
MPGM TBS Sp. z o.o., które zarządza 
tym terenem.
Tymczasem  inwestycja  ta  została 

zakończona  w  kwietniu  tego  roku 
i  kosztowała  2,7  mln  zł.  Z  kolei 
w sierpniu za kwotę 4,6 mln zł ukoń-

czono rewitalizację parku przy ul. Hal-
lera, także w Nowym Bytomiu. Nieste-
ty  i  tam  doszło  już  do  niewielkiego 
uszkodzenia  fontanny  oraz  wyrwano 
kable.
W obydwu  tych miejscach umiesz-

czone  są  kamery  miejskiego  monito-
ringu, ale nie objęły one miejsc, w któ-
rych doszło do dewastacji. Sprawa zo-
stała  przekazana  Straży  Miejskiej. 
– Na razie trwają czynności wyjaśnia-
jące, być może z innych źródeł dowo-
dowych uda nam się ustalić sprawców 
– wyjaśnia Marek  Partuś,  komendant 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Okazuje się, że także inne punkty Trak-

tu Rudzkiego nie są szanowane przez nie-

których  mieszkańców.  Jeden  z  pierw-
szych z brzegu przykładów – od początku 
otwarcia  placu  zabaw  na  zrewitalizowa-
nej Górze Antonia w Wirku notorycznie 
dochodzi  do  jego  dewastacji.  – Odnoto-
wujemy w tym miejscu sporo przypadków 
spożywania alkoholu, bójek oraz aktów 
wandalizmu –  potwierdza  komendant 
Marek Partuś. – Chciałbym przypomnieć, 
że warto zgłaszać nam takie sprawy, nie 
tylko ze względu na troskę o nasze miasto, 
ale także dlatego, że istnieje możliwość 
otrzymania nagrody w wysokości 1000 zł 
dla osoby, która pomoże w ustaleniu 
sprawcy dewastacji – dodaje.
Problemem  w  mieście  są  także 

przypadki kradzieży roślin. – Najczę-

ściej odnotowujemy ich brak w Wirku 
na Plantach Czajkowskiego i na Plan-
tach Tuwima. Tam skala działalności 
wandali jest mniejsza. Jeżeli pojawia-
ją się zniszczenia, to najczęściej są to 
napisy na elementach małej architek-
tury, najczęściej na koszach – mówi 

Natalia  Czarnota.  – Zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców o szybką re-
akcję do służb porządkowych w przy-
padku zauważenia jakichkolwiek ak-
tów wandalizmów na terenach zielo-
nych i innych – apeluje.

 Joanna Oreł
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Niedawno w tzw. Parku Dworskim w Nowym Bytomiu 
popisane zostały m.in. ławki.
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowa-
nie, kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

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

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-
116-672.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. 
Tel. 606-274-056.

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.loka-
tor.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-
323.

 Poszukuję pokoju lub mieszkania 
do wynajęcia. Tel. 731-639-094.

 Kupię mieszkanie w bloku lub 
dom, może być do remontu. Szybka 
płatność, tel. 536-594-701

MOTORYZACJA

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. 
Zatrudnię brygadę do pokrycia da-
chu dachówką ceramiczną. Tel. 601-
504-030.

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-
040.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, 
zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki 
– kupię. Tel. 603-280-675.

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni we wrześniu od 600 
zł dla emeryt/rencista, z 40% dofi nan-
sowaniem Unijnego Programu Spo-
wolnij Starzenie. Możliwość dowozu, 
tel. 501-642-492.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości, 

która zostanie oddana 
w dzierżawę i najem 

z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny 

oraz garaż 
w rej. ul. Orzegowskiej.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność”.

Emily Dickinson
Pani Bożenie Łatce,

pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

„Nie żyjemy, aby umierać; 
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

Michael Buchberger
Pani Bożenie Łatce,

pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska,

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach 

po śmierci

MATKI
przekazuje

Jacek Morek
pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

II PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym 
przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, 

sygn. akt XII GUp 829/21 ogłasza II przetarg na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka niezabudowana), 
położonej w Rudzie Śląskiej (41-717), przy ul. 11 Listopada 32, księga wieczysta 
nr GL1S/00004857/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza wynosi 144 000,00 zł (sto 
czterdzieści cztery tysiące złotych). Wadium w wysokości 14 400,00 zł płatne 
na rachunek bankowy masy upadłości – 15 1090 2037 0000 0001 3939 9054. 
W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania. 
Powierzchnia działki wynosi 0,1133 [ha].

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 13.00, w siedzibie 
syndyka, ul. Młyńska 2/1, Gliwice. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej 
i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do 
dnia 29.09.2022 r., o godz. 12:00 (ostateczna data dostarczenia oferty do 
kancelarii syndyka). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być 
umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem:

W przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną: 
„NIE OTWIERAĆ – PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 

NIEZABUDOWANA –  sygn. akt XII GUp 829/21”,

oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć 
na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Bobkowskiego, ul. Młyńska 
2/1, 44-100 Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Kancelarii. 
Dostępny drogą elektroniczną, zapytania kierować na: m.bobkowski@
mlynska2.pl. Informacje udzielane pod numerami telefonu 608-095-400 oraz 
32 230-74-24.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazów dotyczących oddania w:
–  najem gruntu z przeznaczeniem 

pod dojście do placyka 
gospodarczego przy 

ul. Modrzejewskiej 16-18,
–  dzierżawę gruntu pod istniejące 

ogródki rekreacyjne 
przy ul. Kokota 121-123-125

-127-129-131,
–  dzierżawę gruntu pod istniejący 

ogródek rekreacyjny 
przy ul. Sobieskiego 58,

–  użyczenie gruntu i schronu 
bojowego przy ul. Cynkowej,
które przydzielone zostaną 
w trybie bezprzetargowym 

na podstawie umowy najmu 
gruntu, umów dzierżawy gruntu, 

umowy użyczenia na czas 
oznaczony do 3 lat.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

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

ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na zapewnienie pierwszeństwa 
do zawarcia umowy najmu boksu garażowego nr 3 i nr 30 

przy ul. Cypriana Norwida 26 w Rudzie Śląskiej na dzień 28.09.2022 r. godz. 10.00

Adres lokalu Powierzchnia 
w m2

Stawka ekspl.
wywoławcza zł/m2/

msc NETTO

Wysokość wadium
+ koszt przetargu z VAT

Uwagi

1 2 3 4 5

boks garażowy nr 3 
przy ul. C. Norwida 26 16,53 m2 11,00 zł 700,00 zł 

+ 123,00 zł

boks garażowy nr 30 
przy ul. C. Norwida 26 30,41 m2 10,00 zł 1100,00 zł 

+ 123,00 zł

Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana w oparciu o stawkę wyjściową 
nett o podaną w kolumnie nr 3 powyższej tabeli dotyczącą poszczególnego boksu.

Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w Sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z do-

piskiem: „Najem boksu garażowego nr ..... przy ul. Cypriana Norwida 26” w terminie do dnia 
27.09.2022 r. do godziny 14.00. Druk oferty przetargowej można pobrać w Dziale Członkowsko-
Lokalowym (p.100) lub w Punkcie Informacyjnym Dyrekcji RSM oraz na stronie internetowej 
www.rsm.com.pl w zakładce „Druki” pod pozycją nr 26.

2. Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości odpowiadającej kwocie 
podanej w kolumnie nr 4 oraz koszty przetargu w kwocie 123,00 zł oddzielnymi przelewami na 
konto Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (PKO BP S.A. nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751) do 
dnia 27.09.2022 r. do godziny 14.00, a wydruki dokumentujące przelewy dołączyć do oferty.

Oferta powinna zawierać:
a) dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, tel. kon-

taktowy),
b) adres i nr boksu, na który składana jest oferta,
c) proponowaną wysokość stawki eksploatacyjnej, wyższą o co najmniej 0,50 PLN od 

stawki wywoławczej podanej w kolumnie nr 3,
d) własnoręczny podpis.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarzą-

du Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śląskiej 1 
(pokój 317) przy udziale oferentów.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu zostaną oni poinformo-
wani pisemnie.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najwyższa, będzie zaliczone na 
poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe (równej wysokości 3-miesięcznego czynszu 
brutt o ustalonego w wyniku przetargu), którą nowy najemca będzie zobowiązany uzupełnić 
przed przejęciem boksu. 

Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania prze-
targu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 3-miesięcznego czynszu wyli-
czonego w oparciu o zaoferowaną stawkę.

W przypadku niewygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe 
nie później niż w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 26.09.2022 r. w godz. 14.00-16.00. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój nr 100, nr telefonu 

32 248-24-11, wew. 209 lub 290).

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

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

Lokale użytkowe znajdują się w pawilonie wolnostojącym po termomo-
dernizacji i są wyposażone we wszystkie media:

1) lokal o pow. 271,28 m2 położony na parterze.
2) lokal o pow. 269,76 m2 położony na I-piętrze.
Istnieje możliwość podziału lokali lub ich połączenia zgodnie z potrzebami 

najemcy.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod 

nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym, 
pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Negocjacja stawek oraz warunków najmu jest możliwa po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z Działem Członkowsko-Lokalowym. Dla najemców, którzy 
zadeklarują długoterminowy najem (min. 5 lat) Spółdzielnia jest gotowa zain-
stalować dźwig osobowy (windę) dla osób niepełnosprawnych.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia bardzo atrakcyjne lokale użytkowe położone w Rudzie Ślaskiej-Rudzie przy ul. Cypriana Norwida 26 w centrum osiedla 
mieszkalnego w sąsiedztwie sklepu „Biedronka”, Osiedlowego Domu Kultury, gabinetu stomatologicznego, apteki i innych punktów handlowo-usługowych. 

Wszystkich zainteresowanych najmem Zarząd Spółdzielni zaprasza do składania ofert lub negocjacji stawek.

Lokal o pow. 
269,76 m2

Lokal o pow. 
271,28 m2

Osiedlowy
Dom Kultury

Sklep
Biedronka

Wejście do
lokalu o pow. 

269,76 m2

Wejście do lokal
o pow. 271,28 m2
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PrEZydENt�MIAStA�
rudA�ŚląSkA�

informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�
14.09.2022�r.�do�dnia�05.10.2022�r.,�na�tablicy�ogłoszeń�

urzędu�Miasta�ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�
(II�piętro,�obok�pokoju�221)�wykazu�niezabudowanej�
nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�

ruda�Śląska,�położonej�w�rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�
przy ulicy Stanisława Nabzdyka,�oznaczonej�numerem�
geodezyjnym�5052/323�o�powierzchni�1307�m2,�użytki:�
„Bz,�ŁIV”,�obręb�Bielszowice,�zapisanej�na�karcie�mapy�3�

oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez� 
Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod� 

nr�kW�Gl1S/00031378/4,�która�w�drodze�przetargu�
nieograniczonego�zostanie�sprzedana�z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska (symbol planu 3MNU).�Przedmiotowa�działka�
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,�
–  5094/318 o�powierzchni�270�m2,�

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�

w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00055272/5,
–  5090/318 o�powierzchni�357�m2,�
–  5079/319 o�powierzchni�305�m2,�
–  5069/319 o�powierzchni�458�m2,�

–  5061/4083 o�powierzchni�217�m2,�
–  5054/321 o�powierzchni�195�m2,�
–  5048/323 o�powierzchni�849�m2,�
–  5051/323 o�powierzchni�39�m2,�

–  5057/321 o�powierzchni�192�m2,�
–  5066/4083 o�powierzchni�227�m2,�
–  5076/319 o�powierzchni�498�m2,�
–  5085/319 o�powierzchni�297�m2,�

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�

w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00055088/8�
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol 

planu: 3MNU). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�
wynosi 315.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�
rudA�ŚląSkA�

informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�
14.09.2022�r.�do�dnia�05.10.2022�r.,�na�tablicy�ogłoszeń�

urzędu�Miasta�ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�
(II�piętro,�obok�pokoju�221)�wykazu�niezabudowanej�
nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�

ruda�Śląska,�położonej�w�rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�
przy ulicy Stanisława Nabzdyka,�oznaczonej�numerem�
geodezyjnym�5047/323�o�powierzchni�662�m2,�użytki:�

„ŁIV,�PsIV”,�obręb�Bielszowice,�zapisanej�na�karcie�mapy�3�
oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez� 

Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod� 
nr�kW�Gl1S/00031378/4,�która�w�drodze�przetargu�

nieograniczonego�zostanie�sprzedana�z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu 3MNU).�Przedmiotowa�działka�
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,�
–  5094/318 o�powierzchni�270�m2,�

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�

w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00055272/5,
–  5090/318 o�powierzchni�357�m2,�
–  5079/319 o�powierzchni�305�m2,�
–  5069/319 o�powierzchni�458�m2,�

–  5061/4083 o�powierzchni�217�m2,�
–  5054/321 o�powierzchni�195�m2,�
–  5048/323 o�powierzchni�849�m2,�
–  5051/323 o�powierzchni�39�m2,�

–  5057/321 o�powierzchni�192�m2,�
–  5066/4083 o�powierzchni�227�m2,�
–  5076/319 o�powierzchni�498�m2,�
–  5085/319 o�powierzchni�297�m2,�

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�

w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00055088/8�
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol 

planu: 3MNU). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�
wynosi 195.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�
rudA�ŚląSkA�

informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�
14.09.2022�r.�do�dnia�05.10.2022�r.,�na�tablicy�ogłoszeń�

urzędu�Miasta�ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6� 
(II�piętro,�obok�pokoju�221)�wykazu�niezabudowanej�
nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�

ruda�Śląska,�położonej�w�rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�
przy ulicy Stanisława Nabzdyka,�oznaczonej�numerem�
geodezyjnym�5046/323�o�powierzchni�657�m2,�użytek�
„PsIV”,�obręb�Bielszowice,�zapisanej�na�karcie�mapy�3�

oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez� 
Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod� 

nr�kW�Gl1S/00031378/4,�która�w�drodze�przetargu�
nieograniczonego�zostanie�sprzedana�z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska (symbol planu 3MNU).�Przedmiotowa�działka�
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,�
–  5094/318 o�powierzchni�270�m2,�

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�

w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00055272/5,
–  5090/318 o�powierzchni�357�m2,�
–  5079/319 o�powierzchni�305�m2,�
–  5069/319 o�powierzchni�458�m2,�

–  5061/4083 o�powierzchni�217�m2,�
–  5054/321 o�powierzchni�195�m2,�
–  5048/323 o�powierzchni�849�m2,�
–  5051/323 o�powierzchni�39�m2,�

–  5057/321 o�powierzchni�192�m2,�
–  5066/4083 o�powierzchni�227�m2,�
–  5076/319 o�powierzchni�498�m2,�
–  5085/319 o�powierzchni�297�m2,�

obręb�Bielszowice,�zapisane�na�karcie�mapy�3�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�

w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00055088/8�
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbol 

planu: 3MNU). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�
wynosi 194.000,00�zł.

WyCIąG�Z�OGŁOSZENIA�O�PrZEtArGu�

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA
Ogłasza�drugi�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�położonej�w�rudzie�Śląskiej-Wirku�przy�ulicy�Wyzwolenia,�z�przeznaczeniem�na�

zagospodarowanie�zgodne�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�ruda�Śląska.�
Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z�przeznaczeniem�pod�za-

budowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�ruda�
Śląska�jest�niezabudowana�nieruchomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�ruda�Śląska�oznaczona�
numerem�geodezyjnym�3074/249 o powierzchni 1261 m2 (użytek�„r-IIIb”),�położona�w�rudzie�Ślą-
skiej-Wirku�przy�ul.�Wyzwolenia,�zapisana�na�karcie�mapy�1�w�obrębie�Nowa�Wieś,�oraz�w�księdze�
wieczystej�kW�nr�Gl1S/00018142/4�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej.�

działy�III�i�IV�tej�księgi�są�wolne�od�wpisów.�

Pierwszy�przetarg,�który�odbył�się�w�dniu�16.08.2022�r.�zakończył�się�wynikiem�negatywnym.�

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.�ogłoszo-
ną�w�dzienniku�urzędowym�Województwa�Śląskiego�z�2018�r.�poz.�2701,�nieruchomość stanowi�te-
ren�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej�oraz�teren�drogi�publicznej�klasy�zbiorczej�o�szerokości�
drogi�w�liniach�rozgraniczających�wynoszącej�od�14,3�m�do�24,2�m�(symbole�planu�7MNII, 16KZ1/2). 
Na�przedmiotowej� działce� została�wyznaczona�nieprzekraczalna� linia� zabudowy.�działka� znajduje�
się�częściowo�w�pasie�terenu�o�szerokości�od�50�m�do�150�m�wokół�cmentarza,�w�obrębie�którego�
obowiązują�ograniczenia�związane�z�zapewnieniem�ochrony�sanitarnej�od�cmentarzy.�

Zbywany�teren�posiada�bezpośredni�dostęp�do�drogi�publicznej�ulicy�Wyzwolenia.�W�celu�loka-
lizacji�zjazdu,�należy�wystąpić�odrębnym�tokiem�postepowania�w�Wydziału�dróg�i�Mostów�z�wnio-
skiem� o� wydanie� warunków.� Mając� na� uwadze� to,� że� część� działki� zgodnie� z� ustaleniami� Miej-
scowego�Planu�znajduje�się�w�obszarze�o�oznaczeniu�16kZ1/2,�na�postawie�art.�35�ust.�4�ustawy�
o�drogach�publicznych�(dz.�u.�z�2021�r.�poz.�1376�z�późn.�zm.)�w�pasie�terenu�mogą�być�wznoszone

tylko�tymczasowe�obiekty�budowlane�oraz�urządzenia�budowlane�związane�z�obiektami�budowla-
nymi.�Ich�usunięcie�w�wypadku�budowy�drogi�następuje�na�koszt�właściciela,�bez�odszkodowania.�

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 219.000,00 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 7.10.2022 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6. W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i prawne,�które�zapoznają�się�
z pełną� treścią�ogłoszenia� zamieszczoną�na� tablicy�ogłoszeń�oraz�na� stronie� internetowej�miasta�
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka�nieruchomości) i w�terminie�do dnia 30.09.2022 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości: 11.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia” przelewem 
na�konto:�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�przedłożą�przed�otwarciem�przetargu�wy-
magane�dokumenty�i�oświadczenia.�

Zawarcie�aktu�notarialnego�nastąpi�w�terminie�do�30�dni�od�dnia�przetargu.�Wygrywający�przetarg�
ponosić�będzie�wszelkie�opłaty�i�podatki�związane�z�zawarciem�aktu�notarialnego.�Zastrzega�się�pra-
wo�odwołania�przetargu�z�uzasadnionych�przyczyn.�

Informacji�na�temat�przetargu�udziela�Wydział�Gospodarki�Nieruchomościami� 
(pokój�223),�tel.�nr�32�248-75-63
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Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  

zapisy w godz. 9.00–10.45  
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł. 

17 września br., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy 
następnych 
biegów:
22.10.2022 r.
5.11.2022 r.
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Mamy mistrzów Śląska

Vadim Dranos (w środku) zdobył złoto mistrzostwo Śląska, co przyczyniło 
się do drugiego, wysokiego miejsca CKS-u w klasyfikacji klubowej.
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Podnoszenie ciężarów

reKLaMY

Kolejny sukces zawodników CKS-u 
Slavii Ruda Śląska. Podczas Mistrzostw 
Śląska, które odbyły się 10.09 na pode-
stach w Katowicach-Szopienicach, repre-
zentanci naszego miasta zdobyli siedem 
medali. 

Po zwycięstwo sięgnęli: Daniel Pilich 
w kategorii wagowej 45 kg (wynik 78 kg); 
Danił Borysewicz, kat. wag. 61 kg (wynik 
196 kg); Fabian Wrona, kat. wag. 67 kg 
(wynik 115 kg) oraz Vadim Dranos w kate-
gorii wagowej 81 kg (wynik 240 kg). Dru-
gie lokaty zajęli: Maksymilian Oleszko, 
kat. wagowa 81 kg (wynik 155 kg) oraz 
Bartek Tomaśko w kategorii wag. 50 kg 
(wynik 94 kg). Trzecie miejsce w kategorii 
wagowej 50 kg zajął natomiast Patryk To-
maśko (92 kg). W klasyfikacji łącznej dru-
żyna Slavii wywalczyła 2. miejsce.  DK

Medale Grotu w Głuchołazach
Łucznictwo

Zawodnicy UKS-u Grot zdobyli cztery 
medale podczas Mistrzostw Polski Mło-
dzików. Zawody odbyły się w dniach 
3-4.09 w Głuchołazach (woj. opolskie), 
a wzięło w nich udział 296 łuczniczek 
i łuczników z całej Polski. 

Rywalizacja w łukach olimpijskich 
przyniosła zawodnikom kochłowickiego 
klubu dwa medale drużynowe. Po srebro 
sięgnęła drużyna dziewcząt w składzie: 
Małgorzata Gebauer, Magdalena Górska, 
Agnieszka Ficek i Alicja Kiera. Brąz nato-

miast zdobyli chłopcy: Tymoteusz Kola-
siński, Bartosz Podżorski, Krzysztof Kula 
i Wiktor Drożdż. Ponadto Tymoteusz Ko-
lasiński i Małgorzata Gebauer zdobyli brąz 
w rywalizacji mikstów. Gebauer z Głucho-
łaz wróciła ponadto z medalem w zawo-
dach indywidualnych. Zawodniczki były 
również nagradzane za punkty zdobyte na 
poszczególnych dystansach. W tej klasyfi-
kacji Małgorzata otrzymała srebrny medal 
za odległości krótkie oraz brązowy medal 
za odległości długie.  DK

Młodzicy i seniorzy z medalami
LeKKoatLetYKa

Reprezentanci TL Pogoń Ruda Śląska 
wzięli udział w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Bielsku-Białej 
oraz w 47. Memoriale Zenona Sęka, który 
odbył się w Gliwicach. Dla naszych za-
wodników była to okazja do poprawy swo-
ich rekordów życiowych i uzyskania kwa-
lifikacji do Mistrzostw Polski U16. 

W bielskich (10.09) zawodach świetnie 
zaprezentowały się sztafety. W rywalizacji 
dziewcząt na dystansie 4x100 metrów Ju-
styna Maduzia, Zofia Florczyk, Magdalena 
Podgórska oraz Maria Puławska zwycię-
żyły z czasem 51.49. W przypadku chłop-
ców Adrian Bruner, Bartłomiej Adamczyk, 
Michał Fedkow i Adrian Ostrowski czas 
47.20 również dał im złoty medal. W ry-
walizacji indywidualnej na 300 m Bartło-
miej Adamczyk zwyciężył i jednocześnie 
poprawił swoją „życiówkę” czasem 37.06, 
podobnie jak Gabriel Jordan, który zajął  

9. miejsce i z czasem 40.02 ustanowił no-
wy rekord życiowy na tym dystansie. 
Czwarte miejsce natomiast w biegu na  
600 m zajęła Justyna Maduzia, która rów-
nież osiągnęła nową „życiówkę” (1:38.68). 
Z kolei w biegu na 100 m srebro zdobyła 
Maria Puławska, której do złotego krążka 
zabrakło 0.28 sekundy. Srebro zdobył Do-
minik Wartak w skoku wzwyż, który pobił 
swój rekord życiowy wynikiem 1.65. 

Ponadto w Gliwicach (11.09) w biegu 
na 400 m seniorów Zofia Tkocz była 
czwarta (57.33), a Dominika Górska piąta 
(60.59). Jagoda Romaniak zaliczyła  
15. wynik w biegu na 100 m i 11. na  
200 m, Klaudia Łukaszczyk natomiast by-
ła trzecia w skoku wzwyż (1.45), a w ry-
walizacji mężczyzn nowy rekord życiowy 
(1.60) i piąte miejsce osiągnął Igor Zając. 
Ponadto w biegu na 3000 m czwartą lokatę 
zajął Tymon Socha z czasem 9:16.11.  DK

Kochłowice górą w derbach

Urania w tym sezonie pokonała w derbach Wawel, Gwiazdę i Jastrzębia. 
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PiŁKa nożna

Urania Ruda Śląska rozgromiła Jastrzę-
bia Bielszowice 6:1 (3:1) w czwartej kolej-
ce katowickiej A klasy. Kochłowiczanie 
znakomicie rozpoczęli sezon, notując czte-
ry zwycięstwa z rzędu. 

Czy w sobotnie (10.09) przedpołudnie 
na stadionie przy ulicy Tunkla oglądali-
śmy pretendenta do awansu do klasy 
okręgowej? Przed derbowym starciem 
Urania oraz Jastrząb miały na koncie 
komplet trzech zwycięstw, ale na boisku 
niepodzielnie dominował zespół Marci-
na Molka. Goście wyraźnie przespali 
pierwszy kwadrans, kiedy to sprokuro-
wali dwa rzuty karne. Obie ,,jedenastki” 
pewnie wykonał Bartosz Nowakowski. 
Wyższość gospodarzy potwierdził gol 
Pawła Kulisza po rzucie rożnym 
w 34. minucie. Bielszowiczanie w tej 
części meczu mieli jedną świetną okazję, 
ale po uderzeniu Adama Gosza doskona-
le interweniował Pardela. W drugiej po-
łowie obraz gry nie uległ zmianie. Go-
spodarze potwierdzali swoją przewagę 
kolejnymi golami w końcówce meczu, 
natomiast Jastrząb odpowiedział honoro-
wym trafieniem Łukasza Jentrzoka  
z 85. minuty. W tabeli A klasy prowadzi 
Orzeł Mokre, który również zaliczył per-
fekcyjny start sezonu. 

Urania Ruda Śląska  
– Jastrząb Bielszowice 6:1 (3:0)

Nowakowski 11’ (k.), 13’ (k.), Kulisz 
34’, Dobrowolski 76’, Henisz 84’, Halusa 
89’ – Jentrzok 85’

Urania: Pardela – Czajor, Drapała  
(60’ Halusa), Henisz, Kokot, Kołodziej 
(82’ Marek), Kulisz, Lankocz, Mazurek, 
Nowakowski (70’ Zalewski), Ogiński  
(55’ Dobrowolski).

Jastrząb: Kalka – Deptuch, Volkert 
(80’ Strzysz), Jendruś, Kaizik (46’ Jen-
trzok), Latoska, Michalski, Nowok  
(46’ Gemski), Osadnik (60’ Brzeziński), 
Wiertelorz, Gosz.

W pozostałych spotkaniach A klasy 
Katowice Wawel Wirek wygrał z Górni-
kiem Wesoła 2:1 (gole dla rudzian zdoby-
li Rafał Mosgalik i Igor Chudziński). Wy-

sokie zwycięstwo odnotowała Gwiazda, 
która pokonała UKS Szopienice aż 5:1 
(dwie bramki Dawida Ogłozy, po jednej 
zdobyli Daniel Jagodziński, Dawid Stud-
nik i Dominik Chromik). Grunwald Ruda 
Śląska natomiast przegrał z Kamionką 
Mikołów 1:2 (bramkę dla Zielonych zdo-
był Jakub Cebulak). Ważne zwycięstwo 
odniosła na własnym obiekcie Slavia, 
która pokonała Niwy Brudzowice 3:1. 
Goście prowadzili do przerwy, ale po go-
lach Jakuba Stefaniaka, Łukasza Polaka 
i Marka Szuberta trzy punkty pozostały 
w Rudzie.  DK

Zabrakło dwóch minut
rugbY

Drużyna Rugby Ruda Śląska przegrała 
z Miedziowymi Lubin 18:29 (5:12) 
w pierwszym meczu II ligi rugby. Nasza 
drużyna do 78. minuty prowadziła 18:17, 
ale piorunująca końcówka gości sprawiła, 
że to lubinianie wyjechali w sobotę (10.09) 
z Burloch Areny ze zwycięstwem. 

Poprzednim razem rudzka drużyna spo-
tkała się z Miedziowymi w ostatniej kolej-
ce minionego sezonu. Wówczas mimo 
prowadzenia do przerwy gospodarzy ze-
spół z Lubina był górą i wygrał 41:33.  
Tym razem jako pierwsi objęli prowadze-
nie goście, na które Gryfy odpowiedziały 
przyłożeniem Mykeltie Imaniego. Mie-

dziowi wyszli na prowadzenie w końco-
wych fragmentach pierwszej połowy. 

W drugich 40 minutach po indywidual-
nej akcji na prowadzenie rudzian wypro-
wadził Krzysztof Skubik, jednak chwilę 
później goście skutecznie odpowiedzieli. 
Na pięć minut przed końcem meczu go-
spodarze podjęli decyzję, by rzut karny 
wykonać kopem na słupy, skuteczny w tym 
elemencie był Patryk Kołodziej i Gryfy 
prowadziły 18:17. W dwóch ostatnich ak-
cjach meczu punktowali Miedziowi, co 
pozwoliło im zdobyć upragnione zwycię-
stwo na inaugurację sezonu II ligi rugby.

 DK

To była nieudana inauguracja rudzkich rugbystów. 
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DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

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!
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