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Ponad 3 mln zł na 
wsparcie rudzkich 

sportowców

Blisko 3,4 mln zł z budżetu miasta trafi  do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Rozstrzygnięty został 
konkurs na wsparcie zadań z zakresu kultury fi zycznej na 2023 rok. Aż 2/3 dotowanej kwoty, czyli ponad 

2,4 mln zł, trafi  na szkolenie dzieci i młodzieży, kolejne 800 tys. zł na szkolenie grup seniorskich, natomiast 
150 tys. zł na organizację i udział w imprezach sportowych. Tegoroczne dofi nansowanie dla rudzkiego 

sportu jest o ponad 2 mln zł większe od ubiegłorocznego oraz większe od tego z roku 2021 i 2020, 
kiedy na ten cel przekazano odpowiednio 1,5 mln zł i niespełna 300 tys. zł.

Więcej na str. 6
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Wnioski we wszystkich wskazanych programach i zadaniach można wysłać pocztą, 
przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podaw-
czą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku 
do Funduszu.

WFOŚiGW 
na ratunek OSP

Wraz z początkiem lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił aż cztery nabory wniosków w ramach programów i zadań, 
mających za zadanie wsparcie działań ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa 
śląskiego. Możliwe do uzyskania dofi nansowanie dotyczy zarówno doposażenia 
jednostek, jak i poprawy warunków lokalowych OSP. To dobra wiadomość 
m.in. dla Rudy Śląskiej, bo przypomnijmy, że w naszym mieście prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Program „Bezpieczny Strażak”
To jeden z nowych programów, któ-

ry Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach realizować będzie od tego ro-
ku. W ramach niego jednostki OSP 
z województwa śląskiego mogą starać 
się o dofi nansowania na zakup specja-
listycznego sprzętu, pojazdów i wypo-
sażenia wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych oraz podczas usuwania 
skutków zagrożeń dla środowiska 
(m.in. ratowniczy sprzęt pneumatycz-
ny, kamera termowizyjna, dron, wyso-
kociśnieniowy system gasząco-tnący 
oraz sprzęt transportowy).

Całościowy budżet programu to 
2 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne 
mogą liczyć na dotację w wysokości 
do 60 proc. kosztów kwalifi kowanych 
przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 
10 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla 
jednej jednostki OSP.

Wnioski o dofi nansowanie wraz 
z załącznikami należy składać w siedzi-
bie Funduszu w Katowicach od 1 lute-
go do 31 marca br. lub do wyczerpania 
alokacji środków.

Gotowość Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych

Kolejna inicjatywa katowickiego 
WFOŚiGW na rzecz wsparcia ochotni-
czych straży pożarnych to ogłoszony 
nabór wniosków na dofi nansowanie 
zadań w zakresie doposażenia i zapew-
nienia gotowości Młodzieżowym Dru-
żynom Pożarniczym (MDP) w ramach 
priorytetu NZ 2.1. W tym przypadku 
benefi cjentami środków są gminy i jed-
nostki ochotniczych straży pożarnych 
z terenu województwa śląskiego 
(szczegóły w regulaminie). Dofi nanso-
wanie przeznaczone jest na zapewnie-
nie gotowości Młodzieżowym Druży-
nom Pożarniczym poprzez: zakup i wy-
posażenie młodych strażaków ochotni-
ków w odzież ochronną, sprzęt ratow-
niczo-gaśniczy lub ćwiczebny.

Formą dofi nansowania jest dotacja 
w wysokości do 80 proc. kosztów kwa-
lifi kowanych przedsięwzięcia, lecz nie 
mniej niż 3 tys.zł i nie więcej niż 
15 tys. zł dla jednej jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Nabór trwa od 
1 lutego do 31 marca br.

,,EKO REMIZA”
Ten program to kolejna nowość Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na ten rok. W ramach niego 
strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki 
na kompleksową termomodernizację 
strażackich remiz. W sumie do dyspo-
zycji jest 2 mln zł. Nabór wniosków 
rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 
30 czerwca br.

Benefi cjentami środków są jednost-
ki samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego lub ochotnicze straże po-
żarne. Można ubiegać się o dofi nanso-
wanie do 100 proc. kosztów kwalifi ko-
wanych zadania, w tym: w formie do-
tacji do 60 proc. kosztów kwalifi kowa-
nych, z zastrzeżeniem, że wysokość 
dofi nansowania w formie dotacji ze 
środków Funduszu dla jednej ochotni-
czej straży pożarnej nie może przekro-
czyć 200 tys. zł oraz w formie nieuma-
rzalnej pożyczki oprocentowanej 
0,40 s.r.w. lecz nie mniej niż 1,5 proc. 
w stosunku rocznym.

Celem programu „EKO REMIZA” 
jest: zapobieganie powstawaniu lub 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, zmniejszenie naraże-
nia ludności na oddziaływanie zanie-
czyszczeń powstających w wyniku 
emisji zanieczyszczeń zagrażającej 
zdrowiu i życiu ludzi, zwiększenie 
wykorzystywania instalacji odna-
wialnych źródeł energii oraz upo-
wszechnianie wykorzystania nowo-
czesnych technologii służących ogra-
niczeniu niskiej emisji, a także 
zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
i zapotrzebowania na energię elek-
tryczną.

Dofi nansowaniu podlegać będą 
przedsięwzięcia obejmujące nieru-
chomości użytkowane przez ochot-
nicze straże pożarne, a dotyczące:

a) termomodernizacji budynku (np. 
ocieplenie budynku),

b) zakupu i montażu instalacji odna-
wialnych źródeł energii (np. pomp cie-
pła, instalacji fotowoltaicznych);

c) zakupu i montażu instalacji ogrze-
wania elektrycznego przy jednocze-
snym zakupie i montażu instalacji fo-
towoltaicznej;

d) modernizacji źródła ciepła, tj. 
wymianie kotła lub paleniska węglo-
wego na gazowe, olejowe, elektryczne 
lub opalane biomasą, zastąpieniu ko-
tła gazowego, olejowego, elektryczne-
go lub opalanego biomasą na źródło 
o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła (z wyłączeniem 
montażu kotła na węgiel),

e) modernizacji instalacji wewnętrz-
nej c.o. lub c.w.u.;

f) likwidacji istniejącego źródła cie-
pła z jednoczesnym podłączeniem 
obiektu do sieci ciepłowniczej,

g) ograniczeniu zużycia energii elek-
trycznej i poszanowaniu energii elek-
trycznej poprzez modernizację istnie-
jącego oświetlenia.

„Mały strażak”
Z kolei 10 lutego katowicki 

WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków 
w ramach programu „Mały Strażak”.

O środki w ramach „Ogólnopolskie-
go programu fi nansowania służb ra-
towniczych Część 2) Dofi nansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych”, 
zwanego „Małym Strażakiem”, mogą 
się ubiegać ochotnicze straże pożarne 
z terenu województwa śląskiego. For-
mą dofi nansowania jest dotacja w wy-
sokości do 100 proc. kosztów kwalifi -
kowanych przedsięwzięcia, nie mniej 
niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla 
jednej jednostki OSP. Wnioski wraz 
z załącznikami należy składać w siedzi-
bie Funduszu w Katowicach od 10 lu-
tego do 14 kwietnia 2023 roku lub do 
wyczerpania alokacji środków.

ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW 
WFOŚIGW W KATOWICACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI REDAKCJA.
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mających za zadanie wsparcie działań ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa 
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Na ten cel WFOŚiGW w Katowicach 
wspólnie z NFOŚiGW przeznaczą oko-
ło 3 mln zł, o czym poinformowali na 
konferencji prasowej prezes katowic-
kiego Funduszu i śląski komendant 
wojewódzki PSP. 

– Jeśli okaże się, że zapotrzebowa-
nie ze strony OSP na zakup sprzętu jest 
znacznie wyższe niż zakładamy, to bę-
dziemy się starali budżet programu 
powiększyć. Pamiętajmy, że strażacy 
to jedna z tych grup, która cieszy się 
najwyższym zaufaniem społecznym, 
a ponadto ratując życie ludzkie i mie-
nie, ratują też środowisko naturalne 
przez katastrofami – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

– To jest kolejny projekt, który real-
nie wspiera straż pożarną. Pieniądze 
wpływają realnie na bezpieczeństwo 
społeczeństwa, jak i na bezpieczeń-
stwo środowiska. Działamy często 
w obszarze, gdzie środowisko natural-
ne mocno cierpi, mowa o pożarach. 
Im szybciej zadziałamy, mając odpo-
wiedni sprzęt, tym mniej strat – mówi 
nadbryg. Jacek Kleszczewski, śląski ko-
mendant wojewódzki PSP w Katowi-
cach. JO, 

www.wfosigw.katowice.pl
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Nowa taryfa za wodę i ścieki
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Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach zatwierdził nową trzyletnią taryfę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, 
która obowiązuje od 11 lutego.
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– Konieczność skrócenia czasu 
obowiązywania obecnej taryfy 
związana jest ze wzrostem ceny hur-
towego zakupu wody od Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów S.A. w Katowicach oraz zwięk-
szeniem kosztów zakupu paliwa ga-
zowego – informuje Maciej Lesiak, 
prezes Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej. Wniosek o zmianę taryfy 
został złożony jeszcze w październi-
ku 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. cena ne� o 
hurtowego zakupu wody od 
GPW  S.A. wzrosła o 32 proc. Nato-
miast wzrost ceny gazu 
od tego samego 

OGŁOSZENIA

dnia wyniósł aż 501 proc. Wobec 
tak znaczącego wzrostu kosztów 
Wody Polskie jako organ regulacyj-
ny wydały 2 lutego br. decyzję o za-
twierdzeniu nowej taryfy. Zgodnie 
z oczekiwaniami Wód Polskich pod-
wyżka uwzględnia tylko te dwie 
składowe, trzeba jednak pamiętać, 
że PWiK musi mierzyć się również ze 
wzrostem innych kosztów przy kil-
kunastoprocentowej infl acji. Droże-
ją m.in. usługi odbioru osadów ście-
kowych czy materiały eksploatacyj-
ne wykorzystywane w procesie 
oczyszczania ścieków.

Nowa taryfa, która obowiązuje od 11 lutego br., została 
podzielona na trzy okresy. Od 11 lutego 2023 r. 
do 10 lutego 2024 r. cena bru� o 1 m³ wody wyniesie 6,97 zł 
(obecnie 6,02 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 11,29 zł 
(do tej pory 10,78 zł).  Łącznie za wodę i ścieki rudzianie będą 
więc płacić 18,26 zł bru� o.

W drugim roku taryfowym, od 11 lutego 2024 r. do 10 lutego 
2025 r., 1 m³ wody kosztować będzie 7,12 zł bru� o, natomiast 
ścieki 11,82 zł bru� o za 1 m³. W trzecim, od 11 lutego 2025 r. 
do 10 lutego 2026 r. – odpowiednio 7,32 zł i 12,06 zł.

Bez zmian pozostaną poszczegól-
ne opłaty abonamentowe. Przypo-
mnijmy, że dla osób, posiadających 
tylko wodomierz główny i rozliczają-
cych się na podstawie faktury papie-
rowej opłata abonamentowa wynosi 
4,96 zł bru� o za miesiąc, z kolei oso-
by, które mają zamontowane dwa 
liczniki – główny i podlicznik na 
ogród – płacą 5,31 zł bru� o. Opłata 
abonamentowa dla klientów, którzy 
rozliczają się z PWiK drogą elektro-
niczną lub za pomocą usługi SMS, 
wynosi 1,80 zł bru� o w przypadku 
posiadania jednego wodomierza 

i 2,16 zł w przypadku posiadania wo-
domierza głównego i podlicznika na 
ogród.

PWiK optymalizuje koszty funkcjo-
nowania, m.in. dzięki wykorzystywa-
niu alternatywnych źródeł energii 
poprzez rozbudowę własnej infra-
struktury, przeznaczonej do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych (OZE). 
Sukcesywnie wprowadzane są także 
nowe technologie i urządzenia mają-
ce na celu ograniczenie strat wody. 
Natomiast dzięki prowadzonym pra-
com modernizacyjnym i remonto-
wym infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej możliwe jest obniżenie jej 
awaryjności i energochłonności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktual-
nie eksploatuje sześć pompowni wo-
dy, 53 przepompowni ścieków oraz 
trzy oczyszczalnie ścieków: „Halemba-
Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Do-
stawa wody realizowana jest siecią 
wodociągową o długości 454,1 km, 
natomiast odbiór ścieków siecią kana-
lizacyjną o długości 345,4 km.

 UM

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: Ułańskiej, Po-
wstańców Śląskich – Albina Kowaczka, Rado-
szowskiej, Sportowców, Handlowej, Śląskiej, 
Górnej – które zostaną oddane w dzierżawę  
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki re-
kreacyjne (przydomowe), Krańcowej – która 
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem 
pod istniejącą reklamę, Grzybowej – która 
zostanie oddana w dzierżawę na okres 25 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki re-
kreacyjne (przydomowe), Szyb Paweł Długa 
– która zostanie oddana w dzierżawę na okres 
25 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogród-
ki rekreacyjne.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamiesz-
czeniu na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, wykazu nieruchomości, własności Gminy 
Ruda Śląska położonych w Rudzie Śląskiej przy 
ul. Kościelnej 35, które zostaną użyczone Ze-
społowi Żłobków Miejskich w Rudzie Śląskiej 
na czas nieoznaczony, na cele statutowe.



POMOC DLA AKTYWNYCH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rządowe wsparcie na drogi gruntowe
Ponad 2 mln zł dofi nansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma Ruda Śląska na realizację dwóch 
inwestycji drogowych. Obejmują one przebudowę gruntowych dróg dojazdowych przy ul. Siewnej i Reja 
w Kochłowicach oraz Noblistów Śląskich w Bielszowicach. W ten sposób powstaną tam nowe jezdnie i chodniki, 
przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zainstalowane zostanie nowe oświetlenie.
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Przyznane wsparcie stanowić bę-
dzie maksymalnie połowę wartości 
obu inwestycji. – Pozostałą kwotę do-
łożyć musimy z budżetu miasta. Jeste-
śmy na to przygotowani i takie środki 
mamy zabezpieczone. Posiadamy też 
niezbędną dokumentację oraz pozwo-
lenia na budowę. Oznacza to, że po 
ogłoszeniu procedury przetargowej 
i następnie wyłonieniu wykonawców 
inwestycji, będziemy mogli od razu 
ruszyć z ich realizacją – zapowiada 
prezydent Michał Pierończyk.

1,4 mln zł, czyli ponad 2/3 z pozy-
skanego dofi nansowania, przezna-
czone będzie na przebudowę 
ul. Siewnej i fragmentu ul. Reja 
– pierwszej z nich na odcinku blisko 
200 m, natomiast drugiej na odcinku 
100 m. Zakres planowanych prac 
obejmuje wykonanie nowej na-

wierzchni jezdni z kostki betonowej, 
chodników oraz kanalizacji deszczo-
wej. Wykonane ma zostać także nowe 
oświetlenie. W przypadku ul. Reja 
modernizacją objęto fragment ulicy, 
który nie został przebudowany 
w 2018 r., kiedy kompleksowo prze-
budowano tę ulicę, będącą wcześniej 
też drogą gruntową.

W przypadku ul. Noblistów Śląskich 
dofi nansowanie z RFRD ma wynieść 
ponad 660 tys. zł. Inwestycja obejmu-
je budowę na odcinku 270 m jezdni, 
chodników oraz zjazdów z posesji. 
Przebudowana ma zostać kanalizacja 
deszczowa, a także zainstalowane no-
we oświetlenie.

Aktualnie w mieście trwa realizacja 
innej inwestycji drogowej dofi nanso-
wanej z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg. Mowa o przebudowie 

ul. Przedtorze i fragmentu ul. Dwor-
cowej, dzięki której zmodernizowany 
zostanie układ drogowy w rejonie 
dworca w Chebziu, gdzie utworzone 
zostaną zatoki autobusowe, miejsca 
parkingowe oraz ciągi piesze i rowe-
rowe. Powstaną nowe przejścia dla 
pieszych, stojak dla rowerów, odwod-
nienie drogi i oświetlenie uliczne. Ca-
łość inwestycji warta jest 2,5 mln zł, 
natomiast rządowe dofi nansowanie 
wynosi 1,1 mln zł.

Dwie drogi gruntowe, które przebu-
dowane zostaną z wykorzystaniem 
środków z RFRD, nie będą ostatnimi, 

które w tym roku zmodernizowane zo-
staną w mieście. Przypomnijmy, że pod 
koniec stycznia miasto przekazało te-
ren budowy pod przebudowę 
150-metrowej ul. Żeleńskiego w Ru-
dzie. W ramach zadania wybudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa i sani-
tarna, oświetlenie uliczne oraz nowa 
jezdnia z kostki betonowej. Koszt robót 
wyniesie ponad 800 tys. zł, a całość ma 
być gotowa do połowy września.

W tym roku na wszystkie inwesty-
cje drogowe miasto zamierza prze-
znaczyć blisko 152 mln zł.

Tekst i foto: UM

Program, którego głównym celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo 
benefi cjentów programu w życiu spo-
łecznym, zawodowym oraz w dostępie 
do edukacji, w głównej mierze skiero-
wany jest do osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej z dys-

Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, 
fi nansowanego przez 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
pilotażowego 
programu 
„Aktywny Samorząd”. 

funkcją narządu ruchu, wzroku i słu-
chu ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 

Wniosek o dofi nansowanie z PFRON 
należy składać w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) – pla� ormie interne-
towej przygotowanej przez PFRON do-
stępnej pod adresem sow.pfron.org.pl 
– bez wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier. Dzięki nowoczesnej plat-
formie informatycznej można uzy-
skać informację na 
temat wsparcia dostępnego 
z PFRON, a następnie wypeł-
nić, podpisać i złożyć wniosek, 
dokonać ewentualnych wyja-
śnień i uzupełnień, podpisać umo-
wę oraz rozliczyć dofi nansowanie.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, 
aby cały proces związany z dofi nanso-
waniami był realizowany elektronicz-

nie. Dzięki systemowi SOW składanie 
wniosków o środki PFRON możliwe 
jest bez wychodzenia z domu, 24 go-
dziny na dobę, dając istotną przewagę 
nad tradycyjną formą papierową, któ-
ra wymaga osobistego stawiennictwa 
w urzędzie. 

Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
w systemie SOW może być pierwszym 
krokiem do korzystania z całej gamy 
usług i instrumentów dostępnych dla 
posiadaczy podpisu elektronicznego 

lub Profi lu Zaufanego na pla� ormie 
ePUAP. 

W przypadku osób nieposiadają-
cych w domu komputera możliwy jest 
telefoniczny kontakt z pracownikiem 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Nie-
pełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

REALIZOWANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pomocy Społecznej celem uzyskania 
pomocy przy składaniu wniosków 
i w razie potrzeby udania się pracow-
nika do miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

PRACOWNICY 
DZIAŁU 

przyjmują codziennie 
w następujących 

godzinach:
poniedziałek 
14.00-16.30 

wtorek, środa, piątek 
8.00-10.00 
czwartek 

14.00-15.00 
Informacje telefoniczne 

udzielane są 
pod numerem 

telefonu 32 344-03-23,
wew. 304.

Przebudowa 

dróg

Miasto stara się o kolejne środki w ramach RFRD. W styczniu 
rudzcy samorządowcy złożyli dwa wnioski na tzw. zadania 
remontowe. Ubiegają się oni o łącznie 900 tys. zł, które miałyby 
zostać przeznaczone na remont dwóch ulic w Halembie 
– ul. Leśnej i Kłodnickiej.

BEZPŁATNA 
POMOC 

PRAWNA
W dniach od 20 do 26 lutego br. 
Ministerstwo Sprawiedliwości 

organizuje „Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

W ramach tej akcji 
w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej 

od 20 lutego (poniedziałek) 
do 24 lutego (piątek) w godzinach 

od 7.30 do 15.30 nieodpłatnych porad 
prawnych będą udzielać asystenci 
sędziego oraz kuratorzy sądowi. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem 
z bezpłatnych informacji prawnych 

proszone są o kontakt z pracownikiem 
Biura Obsługi Interesantów. 

Ponadto od 20 do 24 lutego będzie 
można skorzystać z darmowej porady 
prawnej i psychologicznej w lokalnym 
punkcie gliwickiego Ośrodka Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 
W naszym mieście znajduje się on przy 
ul. Goduli 24/2. Z porad będzie można 

skorzystać w poniedziałek, wtorek 
i czwartek w godzinach od 10 do 17, 

w środę w godz. 13-20 oraz w piątek od 
godz. 9 do 16. 

OGŁOSZENIE
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Co, gdzie,

kiedy?

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

41-709 Ruda Śląska,
tel. 32 248-62-40, 32 244-29-52

www.mckrudasl.pl
16.02.2023 r., godz. 18.30

„Rubinowe Gody” – spektakl kome-
diowy.

17.02.2023 r., godz. 17.00 
„Serduszko dla Ciebie” – walentynko-
wy koncert grup twórczych MCK i go-
ści. Wystąpią: grupa taneczna „Tiri Tiri 
Tany”, grupa taneczna „Starszaki”, 
Piotr Białas – wokal, Mariola Wolna 
i Krzysztof Kardaś – taniec, zespół wo-
kalny z DDPS „Senior-Wigor”.

18.02.2023 r., godz. 18.00
Koncert jubileuszowy Piotra Herdzi-
ny z gościnnym udziałem Grzegorza 
Poloczka i Gangu Marcela.

20 i 27.02.2023 r., godz. 18.00 
„Heksy z hołdy” – piekielna komedia 
po śląsku, produkcja własna MCK.

21.02.2023 r., godz. 18.00 
„Niesie nas melodia” – koncert sek-
cji wokalnej MCK. 

24.02.2023 r., godz. 18.00 
„Czego słuchali ludzie, zanim po-
wstało radio” – koncert muzyki kla-
sycznej. 

25.02.2023 r., godz. 16.00 
Z cyklu „Maluchy w krainie dźwię-
ku” – „Wielcy i mali” – koncert umu-
zykalniający dla niemowląt i dzieci 
do lat 6 wraz z rodzinami. 

26.02.2023 r., godz. 16.30 
Z cyklu „Dzieciak w filharmonii” 
– koncert umuzykalniający dla dzieci 
w wieku 5-10 lat. 

26.02.2023 r., godz. 18.00 
Z cyklu „Filharmonia Seniora” – kon-
cert muzyczno-edukacyjny.

Dom Kultury  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

ul. E. Kokota 170,  41-711 Ruda Śląska  
tel. 32 240-21-25/26, www.dkrsl.pl

15.02.2023 r., godz. 18.00
Walentynkowy Koncert II Liceum 
Ogólnokształcącego im. G. Morcin-
ka w Rudzie Śląskiej. 

18.02.2023 r., godz. 18.00
Koncert „Presley & Sinatra” w inter-
pretacji Mirosława Niewiadomskie-
go wraz z zespołem.

18.02.2023 r., godz.20.00
Teatr Ludowy w Krakowie – Scena 
pod Ratuszem. Spektakl pt. „Wstyd”. 
Wyjazd w ramach programu „Kultu-
ralny Kraków”.

19.02.2023 r., godz. 16.00 
„Czary w lodowej krainie” – spek-
takl muzyczny dla dzieci.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Rudzie Śląskiej 

www.biblioteka.r-sl.pl
15.02.2023 r., godz. 10.00

Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu. 
Centrum Inicjatyw Społecznych,  
ul. 11 Listopada 15 a, Ruda Śląska-
Bykowina. 

15.02.2023 r., godz. 14.00
Nasi domowi pupile. Zajęcia plastycz-
no-literacko-edukacyjne dla dzieci. 
Filia MBP nr 4, ul. Niedurnego 69, 
Ruda Śląska-Nowy Bytom.

15.02.2023 r., godz. 15.00-17.00
Muzyczne rajdy na PlayStation. Sta-
cja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, Ru-
da Śląska-Chebzie. 

17.02.2023 r., godz. 10.00-12.00
Tworzymy razem. Warsztaty arty-
styczne. Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 
32, Ruda Śląska-Halemba. 

17.02.2023 r., godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki – Dialog. 
Dyskusja o książce Diane Ackerman 
„Azyl. Historia inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami”. Filia MBP nr 16, 
ul. Wolności 20, Ruda Śląska-Ruda.

18.02.2023 r., godz. 9.00-14.00
Sobotnie planszówki. Stacja Biblio-
teka, ul. Dworcowa 33, Ruda Śląska-
Chebzie.

23.02.2023 r., godz. 17.00
„O górnośląskich cigach” – spotka-
nie z Bronisławem Wątrobą z cyklu 
„Twórczy Czwartek na Ficinusie”. Bi-
blioteka Ficinus, ul. Pawła Kubiny 24, 
Ruda Śląska-Wirek.

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka 

w Rudzie Śląskiej
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śl.,  

tel. 32 248-44-57 
www.muzeum.rsl.pl

21.02.2023 r., godz. 16.30
„Karnawał, ostatki, babski com-
ber…” – wykład Mateusza Kitla. 
Wstęp wolny.

PRezyDeNT MIASTA RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 

garaży usytuowanych na terenie Miasta Ruda Śląska: garaż nr 3,  
ul. Osiedlowa, garaż nr 351, ul. Katowicka – Otylii, garaż nr 1,  
ul. Piotra Niedurnego, garaż nr 4, ul. Piotra Niedurnego, garaż  

nr 2, ul. 1 Maja stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska  
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 

ich najemców.

WyCIąG z OGŁOSzeNIA O ROKOWANIACH

PRezyDeNT MIASTA RuDA ŚLąSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na sprzedaż 
części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku 

przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem zgodnym z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przetargi ustne nieograniczone – przeprowadzone: pierwszy w dniu 12.09.2022 r., drugi w dniu 9.11.2022 r. i trzeci 
w dniu 16.01.2023 r. – zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie część niezabudowanej nieruchomość gruntowej 
własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wincentego Pola, działki oznaczonej numerem 
geodezyjnym 3700/40 o powierzchni 385 m2 (użytek: Bz), obręb Nowa Wieś zapisanej na k.m.1 oraz w Księdze Wieczy-
stej nr GL1S/00043907/9. 

W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione są wpisy o następującej treści:
„prawo drogi wpisane w księdze wieczystej kw.4799 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 12 czerwca 2000 roku  

nr dz.kw.2277-8/00 – dnia 22 sierpnia 2000 roku”.
„ciężar wpisany w księdze wieczystej kw.1569 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 lutego 2001 roku”.
„służebność drogi wpisana w księdze wieczystej kw 906 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 kwietnia 2001 

roku.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
zarządzeniem nr 132/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. udzielono Prezydentowi Miasta Ruda Śląska 

zgodę na zbycie opisanej powyżej części nieruchomości Skarbu Państwa. Warunkiem udzielenia zgody wojewody na 
zbycie tej nieruchomości jest ustalenie ceny sprzedaży we wszystkich przeprowadzonych przetargach lub rokowaniach 
w wysokości nie niższej niż 68 000,00 zł netto.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego nr 84 poz. 2383, ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu: MN1). 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ruda Śląska – Południe” zbywana dział-
ka, położona będzie na terenie oznaczonym symbolem 6MN, co będzie stanowić tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zakazem realizacji zabudo-
wy w układzie szeregowym i bliźniaczym.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 68.000,00 zł. 
Do ceny ustalonej na rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej 

w dacie sprzedaży nieruchomości.
Rokowania odbędą się w dniu 15.03.2023 r. o godz. 11.00  

w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamiesz-

czoną na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)  
i w terminie do dnia 8.03.2023 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka 
– ul. Wincentego Pola” (za datę wniesienia zaliczki przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzę-
du Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli 
jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, 
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do rokowań; zaleca się przedłożenie komisji przed otwarciem 
rokowań dowodu wpłaty zaliczki. zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju 
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.u. z 2017 r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki 
w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach w siedzibie urzędu Miasta Ruda Śląska w sekreta-
riacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 8.03.2023 r. 
do godz. 16.00. 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy 
umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej – Wirku w rej. ul. Wincentego Pola”. Zgłoszenie złożone bez 
napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data 
wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,• 
kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawio-• 
nych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchylenia się od zawarcia • 
umowy.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00,  
wew. 2230.
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Miejskie wsparcie dla rudzkiego sportu
Blisko 3,4 mln zł z budżetu miasta trafi  do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Rozstrzygnięty został konkurs na wsparcie zadań z zakresu kultury 
fi zycznej na 2023 rok. Aż 2/3 dotowanej kwoty, czyli ponad 2,4 mln zł, trafi  na szkolenie dzieci i młodzieży, kolejne 800 tys. zł na szkolenie grup seniorskich, 
natomiast 150 tys. zł na organizację i udział w imprezach sportowych. Tegoroczne dofi nansowanie dla rudzkiego sportu jest o ponad 2 mln zł większe od 
ubiegłorocznego oraz większe od tego z roku 2021 i 2020, kiedy na ten cel przekazano odpowiednio 1,5 mln zł i niespełna 300 tys. zł.

– Zwiększenie roli i znaczenia sportu 
w życiu miasta poprzez wzrost nakładów 
fi nansowych na wsparcie dla klubów i sto-
warzyszeń, były jednymi z moich głównych 
celów na pierwsze miesiące prezydentury. 
Dziś to realizuję. Mam nadzieję, że wypra-
cowane wspólnie ze środowiskiem sporto-
wym zasady podziału środków pozwolą na 
zaspokojenie najważniejszych potrzeb, 
a także umożliwią rozwój poszczególnych 
dyscyplin i konkurencji sportowych w mie-
ście – podkreśla prezydent Michał Pieroń-
czyk.

Zdecydowana większość środków, które 
w tym roku zasilą rudzkie kluby i stowarzy-
szenia sportowe, przeznaczona zostanie 
na sportowe szkolenie dzieci 
i młodzieży. Będzie to po-
nad 2,4 mln zł, 

z czego 1 mln zł wykorzystany będzie tylko 
i wyłącznie na utrzymanie bazy sportowej. 
Spośród rudzkich klubów i stowarzyszeń 
sportowych szkolących dzieci i młodzież 
najwięcej pieniędzy otrzymają: Klub Spor-
towy „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice 
– 215 tys. zł, Zapaśniczy Klub Sportowy 
„Slavia” Ruda Śląska – 155 tys. zł oraz Gór-
niczy Klub Sportowy „Wawel” – 153 tys. zł. 
– Przy podziale środków pod uwagę brano 
szereg kryteriów. Dotyczyły one m.in. licz-
by zawodników i ich udziału we współza-
wodnictwie sportowym, a także osiąga-
nych wyników – wylicza Andrzej Trzciński, 
naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej Urzę-
du Miasta.

Część środków z puli przeznaczonej 
na szkolenie dzieci i młodzieży zostanie 
rozdysponowana zgodnie z klasyfi kacją 
klubów w Systemie Sportu Młodzieżo-
wego. Mowa tu o kwocie 120 tys. zł. No-
wością w porównaniu do wcześniej or-
ganizowanych konkursów na wsparcie 
zadań z zakresu kultury fi zycznej jest na-
grodzenie organizacji pozarządowych, 
które aktywnie pozyskują środki ze-

wnętrzne w postaci grantów lub dotacji. 
Do takich stowarzyszeń trafi  do podziału 
40 tys. zł, które także pochodzić będą 
z części wydzielonej na szkolenie dzieci 
i młodzieży. – Dużą rolę w całym proce-
sie podziału środków na wsparcie kultu-
ry fi zycznej odegrała Rada Sportu. Dzię-
kuję wszystkim jej członkom za dyskusję 

PIENIĄDZE 

NA SPORT

oraz przedstawione po-
mysły, część z nich wyko-
rzystano – wskazuje pre-
zydent Michał Pieroń-
czyk.

Na sportowe szkolenie 
grup seniorskich w 2023 r. 
z budżetu miasta przeka-

zanych zostanie 800 tys. zł. Z tej puli naj-
więcej otrzymają: Klub Sportowy „Zgoda” 
Ruda Śląska – Bielszowice – 115 tys. zł, Za-
paśniczy Klub Sportowy „Slavia” Ruda Ślą-
ska oraz Klub Sportowy „Rugby” Ruda 
Śląska – 98 tys. zł, Stowarzyszenie Rekre-
acyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska 
oraz drużyna mężczyzn Stowarzyszenia 

Pieniądze przeznaczone na wsparcie 
i upowszechnianie kultury fi zycznej w Rudzie 
Śląskiej już w najbliższym czasie wpłyną do 
klubów i stowarzyszeń.
O wielkości przyznanych środków decydowały 
określone kryteria:

liczba zawodników w danym klubie,• 
udział we współzawodnictwie sportowym,• 
osiągane wyniki.• 

Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Śląska 
– 90 tys. zł.

Dodatkowo w ramach rozstrzygniętego 
konkursu 150 tys. zł przeznaczonych zosta-
nie na dofi nansowanie organizacji sporto-
wych imprez w mieście oraz udziału rudz-
kich sportowców w zawodach różnej rangi.

Zabezpieczone w tegorocznym budże-
cie miasta prawie 3,4 mln zł na dofi nanso-
wanie klubów i stowarzyszeń sportowych 
w mieście są największym takim zastrzy-
kiem fi nansowym dla rudzkiego sportu 
w ostatnich latach. W 2022 r. miasto na 
ten cel przeznaczyło 1,3 mln zł, w 2021 r. 
– 1,5 mln zł, natomiast w 2020 r. niespełna 
300 tys. zł. Tekst i foto: UM

Podwójne zwycięstwo
rudzianki

TENIS

W dniach 3-6 lutego w Zabrzu odbył 
się Wojewódzki Turniej Klasyfi kacyjny do 
lat 12, który zakończył się dużym sukce-
sem Marii Cedro, zawodniczki Tenisowe-
go Klubu Sportowego Slavia Ruda Śląska. 
W turnieju wzięły udział czołowe zawod-
niczki z naszego regionu. W grze poje-
dynczej Maria Cedro najpierw wygrała 
cztery spotkania w swojej grupie, tracąc 
przy tym zaledwie jednego seta. W fi nale 
rudzianka zmierzyła się z Laurą Mizgalską 
(Górnik Bytom) i pewnie wygrała 6:1, 
6:0.

W grze podwójnej Maria Cedro wraz 
ze wspomnianą Laurą Mizgalską najpierw 
pokonały Alicję i Lenę Skwara 6:1, 6:2 
(SRRKF SP2 Radzionków), a w fi nałowym 
meczu zwyciężyły parę: Anna Kruża 
(AT Zabrze)/Natalia Cytrycka  (ZTK Zielo-
na Góra) w dwóch setach 6:4, 6:2 i zajęły 
pierwsze miejsce. DK
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Maria Cedro wygrała zarówno w grze 
pojedynczej, jak i w podwójnej. 

Juniorki Zgody 
w 1/4 Mistrzostw Polski

PIŁKA RĘCZNA

Szczypiornistki bielszowickiej Zgody wy-
grały grupę L w ramach 1/8 fi nału Mi-
strzostw Polski juniorek i zapewniły sobie 
awans do kolejnej fazy. Turniej rozegrano 
w dniach 10-12 lutego w Elblągu.

Już w pierwszym spotkaniu Zgoda mu-
siała stawić czoło gospodyniom turnieju, 
MKS Truso. Jak się okazało, mimo wyrów-
nanych kilku pierwszych minut, było to 
komfortowe zwycięstwo naszych piłkarek 
34:24 (21:12). W drugim spotkaniu prze-
ciwnikiem Zgody był zespół AZS AWF War-
szawa, który w swoim pierwszym meczu 
pokonał czwartą drużynę turnieju, UKS 
Szczypiorniak Gdańsk, 41:31 (19:12). 
Oznaczało to, że zwycięzca tego starcia ma 
już pewny udział w 1/4 MP. Do przerwy 
bielszowiczanki prowadziły czterema 
bramkami, ale między 43. a 47. minutą ry-
walki wykorzystały grę w osłabieniu Zgody, 
zdobyły cztery bramki z rzędu i doprowa-

dziły do remisu. W końcówce lepsze jed-
nak okazały się podopieczne trenerów 
Płatka, Michalskiego i Szmatłocha. Trzy 
bramki zdobyła Oliwia Szewczyk, a dwie 
Natalia Woźniakowska, dla której były to 
jedyne dwie bramki w meczu. Jak się oka-
zało, miały ogromne znaczenie w kontek-
ście końcowego zwycięstwa 28:27 
(17:13). 

Trzeci mecz z UKS-em Szczypiorniak 
Gdańsk był już tylko formalnością. Zgoda 
pewnie wygrała 36:17 (16:7), a o jej domi-
nacji świadczy fakt, iż w ostatnich dziesięciu 
minutach spotkania bielszowiczanki zdobyły 
dziewięć bramek, na co rywalki były w sta-
nie odpowiedzieć tylko jednym golem. 

Zgoda rozegra turniej o półfi nał Mi-
strzostw Polski juniorek w Legnicy za dwa 
tygodnie. Rudzkie szczypiornistki trafi ły do 
grupy z EUCO-UKS Dziewiątka Legnica, 
MKS Kusy Szczecin i SPR Arka Gdynia.  DK

Rudzkie 
drużyny 
zagrają 
w Tychach 

FUTSAL

Dwie rudzkie drużyny awansowały do 
fi nału KSSE Młodzieżowej Ligi Futsalu, tur-
nieju dla zespołów w kategorii U12 i U10. 
Zmagania półfi nałowe odbyły się 5 lutego 
w halembskiej hali MOSiR.

W rywalizacji wzięły udział drużyny 
z Podokręgów Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej z Katowic, Tychów i Sosnowca. 
Turniej dla zespołów U12 wygrała druży-
na SRS Orlik Ruda Śląska, która najpierw 
pokonała w swojej grupie Sarmację Bę-
dzin 4:0 i wygrała 6:1 z LKS-em Gardawi-
ce. W fi nale rudzianie okazali się lepsi od 
Iskry Pszczyna i dzięki zwycięstwu 2:1 za-
grają w fi nale Młodzieżowej Ligi Futsalu, 
która odbędzie się 19 lutego w Tychach. 

Wśród zespołów U10 najlepsza okaza-
ła się Gwiazda Ruda Śląska. Chłopcy 
w pierwszym meczu zremisowali 1:1 
z Akademią 2012 Jaworzno, a w drugim 
wygrali 3:1 z Iskrą Pszczyna, co dało im 
przepustkę do fi nału turnieju. Tu naprze-
ciw młodym futsalistom Gwiazdy stanęła 
drużyna GKS Krupiński Suszec. Podobnie 
jak w rozgrywkach U12, tak i tu gospoda-
rze zwyciężyli 2:1.  DK

Pary przy tarczy
DART

Rudzkie Stowarzyszenie Darta zorgani-
zowało po raz kolejny turniej walentynko-
wy, w którym wzięły udział 20 par. Zmaga-
nia miały miejsce 11 lutego w Świętochło-

wicach. Zgodnie z tradycją walentynkową 
do rywalizacji stanęły pary mieszane, które 
zostały podzielone na cztery grupy. Po wy-
łonieniu najlepszej ósemki turnieju, doszło 

do spotkań według zasady przegrywający 
odpada. Ostatecznie zwycięzcami okazała 
się para Katarzyna Bochańska i Tomasz 
Przecherka, którzy pokonali Darię Golly 

i Marcina Przybyloka. Trzecie miejsce nato-
miast zajęła para Aneta Furykiewicz-Gohla 
i Marek Dyrda, którzy okazali się lepsi od 
Anny Jaguś i Marcina Mysiorka. DK
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Pewna wygrana SPR-u
PIŁKA RĘCZNA

Grunwald Ruda Śląska pokonał SMS 
ZPRP III Kielce 37:28 (16:11) w 16. kolejce 
II ligi mężczyzn. Podopieczni Andreia Hapa-
la zajmują czwartą pozycję w lidze. Grun-
wald od samego początku meczu objął 
zdecydowane prowadzenie. Goście z Kielc 
w pierwszych akcjach meczu próbowali 
grać z wycofanym bramkarzem, co jednak 
nie przyniosło większych korzyści. Grun-
wald wygrywał 
już 5:0 po 
pierwszych mi-
nutach. Goście 

Napastnicy Gwiazdy mogli być zadowoleni ze swojej 
skuteczności w meczu z Luxioną AZS UMCS Lublin. 

12 goli w Halembie
FUTSAL

Sześć medali w Pelplinie
ZAPASY

Gwiazda Ruda Śląska pokonała 8:4 (4:2) 
Luxionę AZS UMCS Lublin w ramach 14. 
kolejki I ligi futsalu. Podopieczni Wiktora 
Grzywaczewskiego odnieśli pierwsze zwy-
cięstwo ligowe w 2023 roku. 

Początkowo mecz zespołów sąsiadują-
cych ze sobą w tabeli nie porażał inten-
sywnością. Dopiero po 10 minutach gry 
kibice zgromadzeni w hali przy ul. Kłodnic-
kiej mogli zobaczyć interesujący, ofensyw-
ny futsal i aż sześć goli w pierwszej poło-
wie. Na prowadzenie wyszli goście za 
sprawą Macieja Ostrowskiego, który dobił 
swój strzał obroniony wcześniej przez Łu-
kasza Bogdziewicza. Następnie Gwiazda 
za sprawą atomowych uderzeń z rzutów 
wolnych Daniela Jagodzińskiego i Mate-
usza Dynka objęła prowadzenie. Jagodziń-
ski miał jeszcze szansę powiększyć prze-
wagę Gwiazdy z przedłużonego rzutu kar-
nego, ale nie trafi ł w bramkę. Chwilę póź-
niej było już 2:2 – goście z Lublina przejęli 
piłkę w środku pola i szybką akcję wykoń-
czył Marcin Wojtaszek. Końcówka pierw-
szej połowy należała jednak do gospoda-
rzy, którzy znowu objęli prowadzenie za 
sprawą Dynka. I tym razem gol padł po sil-

nym uderzeniu z rzutu wolnego. Tuż przed 
przerwą prowadzenie podwyższył Maciej 
Mazur, który wykończył akcję kombinacyj-
ną gospodarzy.

Po przerwie Gwiazda nie zwolniła tem-
pa. Świetne okazje mieli Bartosz Siadul 
i Jagodziński. Jednak to Mazur po dwój-
kowej akcji z Grzywaczewskim zdobył pią-
tego gola dla rudzian, na którego szybko 
odpowiedział zawodnik gości – Marcin 
Wojtaszek. Od tego momentu lublinianie 
zaczęli grać z wycofanym bramkarzem. 
Nie przełożyło się to jednak na zdobycze 
bramkowe. Strzelali natomiast rudzianie 
– Siadul pewnie wykorzystał okazję po 
kombinacyjnej akcji, po czym w 34. minu-
cie Jagodziński z łatwością minął Adriana 
Parzyszka i podwyższył na 7:3. Ostatni gol 
dla Gwiazdy to popis Mazura, który skom-
pletował hat-tricka po efektownej akcji 
indywidualnej. Goście zdobyli jeszcze 
bramkę na 8:4 autorstwa Jakuba Wankie-
wicza, ale nie zmieniło to faktu, że rudzia-
nie byli za silni dla Akademików z Lubli-
na. 

Gwiazda Ruda Śląska 
– Luxiona AZS UMCS Lublin 8:4 (4:2)

Jagodziński 12’, 34’, Dynek 14’, 
18’, Mazur 19’, 22’, 35’ Siadul 26’ 

– Ostrowski 11’, Wojtaszek 
17’, 25’, Wankiewicz 36’.

Gwiazda (pierwsza 
piątka): Bogdziewicz – Ja-
godziński, Małek, Piasecki, 

Siadul. Trener: Wiktor Grzy-
waczewski. 

AZS (pierwsza piątka): Pa-
rzyszek – Mietlicki, Ławicki, 
Ostrowski, Wankiewicz.

Trener:  Łukasz Mietlicki. 
 Tekst i foto: DK

Zapaśniczki i zapaśnicy ZKS Slavia Ruda 
Śląska sięgnęli po pierwsze medale w tym 
roku. Tym razem rudzcy sportowcy zapre-
zentowali się podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek, któ-
re w dniach 10-11 lutego odbyły się w Pel-
plinie. 

Mistrzyniami Polski w turnieju rozgry-
wanym w województwie pomorskim zo-
stały Dominika Kulwicka oraz Natalia 
Strzałka. Kulwicka, która startowała w ka-
tegorii wagowej 55 kg, pokonała w walce 
o złoto dwie reprezentantki ZTS-u Sokół Lu-
blin oraz zapaśniczkę MLKS-u Wisła Świe-
cie. Natalia Strzałka natomiast wystarto-
wała w kategorii wagowej 68 kg, gdzie 
najpierw zwyciężyła w swojej grupie, a na-
stępnie w walce o złoto okazała się lepsza 
od Wiktorii Chołuj z AKS-u Białogard.

Ponadto do Rudy Śląskiej trafi ły dwa 
srebrne medale. W kategorii wagowej 
76 kg na drugim stopniu stanęła Patrycja 
Cuber, która musiała uznać wyższość Da-
nieli Tkachuk z MKS-u Cement-Gryf Chełm. 
Kolejny srebrny krążek przypadł w udziale 

Natalii Kubaty w kategorii 62 kg. Kubaty 
wygrała w swojej grupie, ale w fi nałowej 
walce uległa Magdalenie Głodek z Bloczek 
Team Pelplin. W tej samej kategorii rywali-
zowała także Paulina Danisz. Druga z zapa-
śniczek ZKS-u w swojej grupie zajęła drugie 
miejsce i w starciu o brązowy medal poko-
nała Angelikę Pielesiak z WKS-u Grunwald 
Poznań. Poza tym wśród kobiet piąte miej-
sce w kategorii wagowej 57 kg zajęła Ange-
lika Mytkowska. Dzięki świetnym wynikom 
indywidualnym ZKS zdobył 143 punkty 
w klasyfi kacji klubowej kobiet, co dało wy-
sokie, drugie miejsce, tuż za MKS Cement-
Gryf Chełm. 

Ostatni z medali, również brązowy, to 
zasługa Jakuba Czerczaka. Jedyny zapaśnik 
ZKS-u startujący w stylu wolnym w katego-
rii wagowej 125 kg, najpierw poniósł po-
rażkę z Robertem Baranem z LKS-u Ceramik 
Krotoszyn, po czym pokonał reprezentanta 
Niemiec Lucasa Gansiego. Z kolei w walce 
o brąz zwyciężył z Tomaszem Kościółkiem 
(ZKS Stal Rzeszów).

 DK

pierwszą bramkę zdobyli dopiero 
po kilku minutach od startu meczu. Do 
przerwy jednak przewaga SPR-u nie uległa 
zmianie i wynosiła pięć bramek. 

Zapowiadało się więc na spokojne zwy-
cięstwo gospodarzy, jednak podopieczni 
Mariusza Jurasika mieli inny pomysł na kolej-
ne 30 minut. W początkowych fazach drugiej 

części gry odrobili trzy 
bramki straty i realnie 
zagrozili prowadzeniu 
Grunwaldu. W 35. mi-
nucie doszło do nieco-

dziennego incy-
dentu. Bram-

karz gości Kacper Kaleta otrzymał czerwoną 
kartkę za agresywną próbę przechwytu po-
dania kierowanego do Kurzawy przed wła-
snym polem bramkowym. W dużej mierze 
zatrzymało to zapędy młodych kielczan. 
Grunwald natomiast skutecznie budował 
przewagę, raz po raz wykorzystując fakt, iż 
bramka gości była pusta. Ponadto rudzianie 
świetnie rzucali z dystansu i nie dali szans 
kielczanom na nawiązanie skutecznej rywa-
lizacji, którzy w ostatnich minutach walczyli 
już tylko o zmniejszenie rozmiaru porażki. 

SPR Grunwald Ruda Śląska
– SMS ZPRP III Kielce 37:28 (16:11)

SPR: Błaś (1 bramka), Szczelaszczyk 
– Talaga (14), Skutela (7), Kurzawa (5), Ha-
dam (3), Macha (2), Misiak (2), Mauer 
Niedźwiedzki (2),  Trener: Andrei Hapal.

SMS: Kaleta, Kosmal – Wiśniewski (6), 
Dorsz (3), Faliszewski (3), Latosiński (3), 
Marzec (3), Chłopek (2), Kula (2), Sondej 
(2), Tobera (2), Myśko (1), Stawowy (1), 
Biesiadecki. Trener: Mariusz Jurasik.

Czerwona kartka: Kaleta.
 Tekst i foto: DK

Kacper Kaleta (biała bluza) z SMS ZPRP otrzymał 
czerwoną kartkę za faul poza swoim polem bramkowym. 

Puchar prezydenta dla Gwiazdy
FUTSAL

W niedzielne przedpołudnie (12.02) 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ulicy Kłodnickiej odbył się Turniej 
o Puchar Prezydenta Rudy Śląskiej w Fut-
salu. W zmaganiach wzięło udział osiem 

Sukces jednej z drużyn Gwiazdy fetowali wszyscy zawodnicy klubu.

zespołów chłopców 
z rocznika 2014 
i młodsi.

Turniej dla mło-
dych adeptów fut-
salu był niewątpli-
we dużym wydarze-
niem. W zmaga-
niach grupowych 
uczestniczyły trzy 
drużyny SRS Gwiaz-
da Ruda Śląska, 

Gwiazda wygrała turniej o puchar prezydenta, 
pokonując w fi nale Józe� ę Chorzów 1:0.

a także goście z MKS-u Pogoń, Jastrzębia 
Bielszowice, Józe� i Chorzów, Promotora 
Zabrze i Sparty Katowice. Po fazie grupo-
wej i pucharowej do fi nałowej rozgrywki 
stanęły zespoły Gwiazdy I oraz Józe� i 
Chorzów. Po niezwykle emocjonującym 
meczu zwyciężyła Gwiazda 1:0 dzięki 
bramce w samej końcówce meczu. Trze-
cie miejsce zajął drugi zespół Gwiazdy, 
który także 1:0 pokonał TP Jastrząb Biel-
szowice.

 Tekst i foto: DK

Brąz Marii Puławskiej
LEKKOATLETYKA

Piotr Duda i Maria Puławska z TL Po-
goń Ruda Śląska wystąpili podczas Mi-
strzostw Polski U18 i U20, które odbyły 
się w dniach 10-12 lutego w Rzeszowie. 
Rudzka biegaczka wywalczyła brązowy 
medal!

Maria Puławska rywalizowała w sobo-
tę na 200 m U18. W trzecim biegu elimi-
nacyjnym osiągnęła czas 25.46, co wy-

starczyło do zwycięstwa i zapewnienia 
sobie miejsca w rywalizacji fi nałowej. 
W niedzielę natomiast pobiegła nieco 
szybciej, 25.42, co było trzecim wynikiem 
zawodów. Zwyciężyła Maria Jarosińska 
z MKL Toruń.

Piotr Duda również świetnie pobiegł 
na 300 m U18 w swoim biegu eliminacyj-
nym, w którym zwyciężył z czasem 36.12. 

Podobnie jak Puławska, także wywalczył 
sobie miejsce w fi nale. Tu jednak pobiegł 
nieco wolniej – 36.15, dzięki czemu zajął 
piąte miejsce. Bieg fi nałowy był bardzo 
mocno obstawiony – wystarczy dodać, iż 
jego zwycięzca, Jakub Szarapo z MKS 
MOS Wrocław, ustanowił nowy rekord 
Polski w kategorii U18 czasem 34.07.

  DK
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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, które zostaną oddane w najem • 
na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod garaże 
w rejonie ulicy katowickiej, kopalnia karol,

wykazu nieruchomości, która zostanie • 
oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat 
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie 
ulicy katowickiej.

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 dzierżawę na czas oznaczony 
3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny (przydomowy) 
w rejonie ulicy smoluchowskiego.

1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nieru-
chomości zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy solidarności przeznaczonych na organi-
zowanie handlu i prowadzenie targowiska miejskiego o łącznej powierzchni 1840 m². Nieruchomości 
stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmują działki o numerach geodezyjnych:

– 756/3, zapisana w obrębie stara kuźnia, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej 
Gl1s/00017995/1, o powierzchni całkowitej 737 m²,

– 1390/3, zapisana w obrębie stara kuźnia, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej 
Gl1s/00019361/2, o powierzchni całkowitej 998 m²,

– cz. 753/3, zapisana w obrębie stara kuźnia, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej 
Gl1s/00007971/4, o powierzchni całkowitej 2701 m².

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolami:

– GP1 – tereny garaży i parkingów,
– uk1 – teren zabudowy usługowej,
– kl 1/ 2 – tereny ulic lokalnych.
 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z pełną treścią ustaleń miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów obję-
tych przedmiotem przetargu, tj. GP1, uk1, kl1/ 2.

3. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o niniejszym 
przetargu, które wywieszone jest na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) i na stronie internetowej urzędu Miasta Ruda Śląska BIP, oraz z projektem umowy 
dzierżawy dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pok. 238).

 Projekt umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawnych wynikających z ustaw, 
uchwał, zarządzeń. 

4. Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m² gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 
0,50 zł. Wylicytowana (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1m² gruntu zo-
stanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy tj. 1840 m², a następnie zostanie powiększona 
o należny podatek od towarów i usług. dzierżawca będzie uiszczał miesięczny czynsz wraz z na-
leżnym podatkiem od towarów i usług w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy, najmu oraz opłat za czasowe zajęcie 
nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

 Wylicytowana na przetargu stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji zgodnie z obowiązujący-
mi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

5.	Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	14.03.2023	r.	o	godzinie	10.00	w	sali	213	Urzędu	Miasta	Ruda	Ślą-
ska,	plac	Jana	Pawła	II	6. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 10.03.2023	r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 5000,00	zł	
(pięć tysięcy złotych), przelewem na rachunek bankowy 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium dzierżawa 
targowisko – solidarności” (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedzia-
łek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00. Zaleca się przedłożenie dowodu 
wpłaty wadium komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule 
wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do 
przetargu,

b) przedłożenie komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu (zarządzaniu 

bądź dzierżawie) targowiska,
– obowiązującej polisy OC w której suma gwarancyjna opiewa na kwotę min. 250 tys. zł.,
– pisemnych oświadczeń:
• o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o prze-

targu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
• o braku zaległości finansowych względem Miasta Ruda Śląska oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej przy 1 Maja 218,

PREZYdENT MIasTa Ruda Śląska 
OGŁasZa PRZETaRG usTNY NIEOGRaNICZONY Na OddaNIE W dZIERŻaWĘ Na OkREs 9 laT NIERuCHOMOŚCI GRuNTOWYCH POŁOŻONYCH  

W RudZIE ŚląskIEJ PRZY ulICY sOlIdaRNOŚCI Z PRZEZNaCZENIEM Na ORGaNIZOWaNIE HaNdlu I PROWadZENIE TaRGOWIska MIEJskIEGO.
• o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będących przedmiotem niniej-

szego przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ruda Śląska dotyczącą terenów objętych przedmiotem przetargu (oznaczonych symbolami: GP1, 
uk1, kl 1/ 2),

• o zapoznaniu się z treścią obowiązujących uchwał w sprawie:
– uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich zlokalizowa-

nych na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
– wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 

oraz ustalenia zasad prowadzenia tego handlu,
– opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska, 
– określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynaj-

mowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
• o zapoznaniu się z treścią obowiązujących zarządzeń w sprawie:
– ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż targowa) obowiązującej na targowiskach zlokalizowa-

nych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego odpisu z CEIdG lub kRs przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu 

umowa spółki) 
– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez 

pełnomocników,
– pisemnej zgody drugiego małżonka na zawarcie umowy dzierżawy przedmiotowych nieruchomo-

ści za stawkę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie 
obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe 
dotyczy równie z osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

– dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową. 
 Zaleca się aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpo-

wiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do udziału w przetargu. 
Wizję lokalną uczestnik przetargu dokonuje na własny koszt. 

6.	Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaofe-
ruje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi 0,10	zł.

 uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia wywoławczej stawki, dopóki mimo trzykrotnego 
wywołania nie ma dalszych postąpień.

 Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umo-
wy dzierżawy.

7. uczestnik przetargu może, w terminie 7	dni	od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czyn-
ności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi 
wstrzymuje się czynności związane z zawarciem umowy dzierżawy. W przypadku niezaskarżenia 
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uzna-
nia skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urzędu Miasta Ruda Śląska. 

8. Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy i powiadomi o tym wy-
grywającego przetarg.

 Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do dnia 1.05.2023	r.
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.
9. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do za-

warcia umowy dzierżawy, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwro-
towi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.    

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami,  
pok. 238, tel: 32 244-90-00, wew. 2381, 2382.

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości, która 
zostanie oddana w użyczenie 

z przeznaczeniem na poprawę 
warunków komunikacyjnych 
w rej. ul. Wiktora Bujoczka. 

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazu 
nieruchomości, która 

zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod 

ogródek rekreacyjny w rej. 
ul. Wiktora Bujoczka.  



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

Emily Dickinson
Pani Violetcie Mocydlarz,

pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska,

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach 

po śmierci

OJCA
przekazuje

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani Ninie BIEGAŃSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

OJCA
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Generalne remonty mieszkań, lo-
kali użytkowych, łazienek. 3 lata gwa-
rancji na usługę! Faktury VAT, WWW.
KINGBUD.COM.PL Tel. 796-278-058.

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapeto-
wanie, kafelkowanie instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadcze-
nie. Tel. 509-486-250.

 Składanie gotowych elementów 
meblowych. Tel. 512-249-399.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-
405.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Za-
dzwoń. www.lokator.nieruchomosci.
pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

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

 AUTO SKUP – złomowanie pojaz-
dów, pomoc drogowa. Płacimy najle-
piej. Tel. 502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. 
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Pani Violetcie Mocydlarz
kondolencje i wyrazu głębokiego żalu

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają 

koleżanki i kolega 
z Wydziału Finansowo-Księgowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 
Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabudo-
wana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej poło-
żona w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Bukowej, działka oznaczo-
na numerem geodezyjnym 4569/427 o powierzchni 759 m2 (użytki: Bi, Bz, 
PsIV, RIVb), obręb Bielszowice zapisana na k.m. 3 oraz w Księdze Wieczystej 
nr GL1S/00029019/3. 

Dział III i IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.93.2021 Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 15.07.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 5110, ww. działka stanowi teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. (symbol 
planu: 4MNU). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 177.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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 06.04.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 8.900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Bukowa” (za datę wniesienia wadium przyjmu-
je się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-
środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącz-
nie osób fi zycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako 
jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fi zyczna lub prawna 
w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób 
przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo od-
wołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

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

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 okres 
21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro) oraz o zamieszcze-
niu na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, wykazu nieru-
chomości, własności Gminy Ruda 
Śląska położonej w Rudzie Śląskiej 
przy ul. 1 Maja 286, w której udział 
wynoszący 4077/10000 części zo-
stanie użyczony Zespołowi Żłob-
ków Miejskich w Rudzie Śląskiej 
na czas nieoznaczony, na cele sta-
tutowe.

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.

 Pracownik fi zyczny, brukarstwo, 
roboty ziemne. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-
386.

 Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie 
fi rmowym Madej Wróbel, Rudza Śląska 
ul Karola Goduli 45 (Ne� o) lub ul. Kato-
wicka 20 ( Kaufl and ) tel 517-752-095.

RÓŻNE

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

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

RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 

21 dni, tj. od dnia 15.02.2023 r. 
do dnia 08.03.2023 r., na tablicy 

ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok 

pokoju 221) wykazu niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych własności 

Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, 
obejmujących stanowiące całość 

gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 744 m2, oznaczone 

numerami geodezyjnymi:
– 5053/321 o powierzchni 
453 m2, zapisaną w księdze 

wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW nr  Gl1S/00027865/4,
– 5059/4083 o powierzchni 291 m2, 

KW nr Gl1S/00006384/5, obręb 
Bielszowice, zapisane na karcie 

mapy 3, które w drodze przetargu 
nieograniczonego zostaną sprzedane 

z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska 

(symbol planu 3MNU). Przedmiotowe 
działki zostaną sprzedane 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 215.000,00 zł.

PRezyDeNt 
MiAStA 

RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 

tj. od dnia 15.02.2023 r. do dnia 8.03.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie 

Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława 
Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 

723 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5067/319 o powierzchni 506 m2, zapisaną 

w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW nr Gl1S/00014840/9,
– 5060/4083 o powierzchni 217 m2, 

KW nr Gl1S/00006384/5, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie 

mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego 

zostaną sprzedane z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol 
planu 3MNU). Przedmiotowe działki zostaną 

sprzedane 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 210.000,00 zł.

PRezyDeNt 
MiAStA 

RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 

21 dni, tj. od dnia 15.02.2023 r. do dnia 
8.03.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6 

(ii piętro, obok pokoju 221) wykazu 
niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 

Stanisława Nabzdyka, obejmujących 
stanowiące całość gospodarczą 

działki o łącznej powierzchni 710 m2, 
oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5078/319 o powierzchni 
574 m2, zapisaną w księdze 

wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW nr Gl1S/00028660/4,
– 5088/318 o powierzchni 136 m2, 

KW nr Gl1S/00006656/3, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie 

mapy 3,
które w drodze przetargu 

nieograniczonego zostaną sprzedane 
z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska 
(symbol planu 3MNU). Przedmiotowe 

działki zostaną sprzedane 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 206.000,00 zł.

PRezyDeNt 
MiAStA 

RuDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 
od dnia 15.02.2023 r. do dnia 8.03.2023 r., 

na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok 

pokoju 221) wykazu niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych własności Gminy 

Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława 
Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 

717 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5068/319 o powierzchni 566 m2, zapisaną 

w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 

nr KW nr Gl1S/00014840/9,
– 5077/319 o powierzchni 151 m2, 

KW nr Gl1S/00028660/4, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie 

mapy 3,
które w drodze przetargu nieograniczonego 

zostaną sprzedane z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol 
planu 3MNU). Przedmiotowe działki zostaną 

sprzedane 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 208.000,00 zł.

PRezyDeNt MiAStA 
RuDA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta (ii piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowej znajdującej 

się w rejonie ulicy zabrzańskiej, 
która zostanie oddana w najem 
– z przeznaczeniem pod stację 

transformatorową.

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 użyczenie 

na okres do 10 lat z przeznaczeniem 
pod boisko sportowe w rejonie ulicy 

Katowickiej.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA OPRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława 
Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest pięć niezabudo-
wanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 5044/323 o powierzchni 829 m2, użytek „Lzr-PsIV”, – 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „PsIV”,
– 5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „PsIV”, – 5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „ŁIV, PsIV”,
– 5052/323 o powierzchni 1307 m2, użytki: „Bz, Ł-IV”,

obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00031378/4; w dziale I-Sp – widnieje wpis o następującej treści: „Każdoczesnemu właści-
cielowi bądź użytkownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3995/323 objętej księgą 
wieczysta KW 31378 służy nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 4142/244 na całej jej długości 
i szerokości zapisana w księdze wieczystej KW 41553 w myśl § 8 umowy sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu 
służebności gruntowej z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr Rep. A 6208/2010”; działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości inwestycyjne zostaną sprzedane łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/27 części w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzch-
ni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „LsIV, Lzr-PsIV, Lzr-RV, ŁIV, PsIV, RV”,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „LsIV, Lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00055272/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),

– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Lzr-PsIV”, 
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Lzr-PsIV”, 
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Lzr-PsIV”, 
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Lzr-PsIV, ŁIV, PsIV”,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ŁIV”,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Lzr-PsIV, ŁIV, PsIV”,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „LzIV, Lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00055088/8.

W dziale I-Sp ww. ksiąg wieczystych widnieje wpis o następującej treści: „ Każdoczesnemu właścicielowi bądź użyt-
kownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3995/323 objętej księgą wieczysta KW 
31378 służy nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 4142/244 na całej jej długości i szerokości 
zapisana w księdze wieczystej KW 41553 w myśl § 8 umowy sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności 
gruntowej z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr Rep. A 6208/2010”; działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr PR.0007.93.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.07.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego poz. 5110 z dnia 27.07.2021 r., przedmiotowe 

działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo -usługowej (symbol pla-
nu 3MNU).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 3MNU.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami 
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewi-
dziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy 
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków 
na powyższe. 

Ceny wywoławcze (ne� o) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 
5090/318, 5096/318 wynoszą:

– dla działki 5044/323 – 235.000,00 zł,    – dla działki 5045/323 – 221.000,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 194.000,00 zł,   – dla działki 5047/323 – 195.000,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 315.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2023 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia ( zamieszczoną 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 08.03.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 5044/323 – 11.800,00 zł,    – dla działki 5045/323 – 11.100,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 9.700,00 zł,   – dla działki 5047/323 – 9.800,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 15.800,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedzia-
łek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetar-
gowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2231.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego 

w budynku przy ulicy Xawerego Dunikowskiego 3C 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 10.01.2023 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieogra-
niczonego jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 
42,45 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 
3,00 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 65/10000 
części, dla którego urządzono księgę wieczystą KW GL1S/00045079/9, usy-
tuowany w budynku położonym w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Xa-
werego Dunikowskiego 3C, na nieruchomości stanowiącej współwłasność 
Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
i osób fi zycznych, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym: 553/24 o po-
wierzchni 2587 m2, zapisanej na karcie mapy 5 w obrębie Kochłowice oraz 
w księdze wieczystej KW GL1S/00022866/6 prowadzonej przez Sąd Rejono-
wy w Rudzie Śląskiej. 

W dziale III księgi wieczystej KW GL1S/00045079/9 widnieje następujący 
wpis: 

„Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę prze-
kształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości 
na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.” 

Dział IV księgi wieczystej KW GL1S/00045079/9 jest wolny od wpisów.
Zbywany lokal o powierzchni użytkowej 42,45 m2 składa się z 2 pokoi, kuch-

ni, łazienki z wc i hallu, usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, dwunastokondygnacyjnego (11 kondygnacji naziemnych 
oraz piwnica). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (co. – sieciowe). Z uwagi na stan 
techniczny wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 172.000,00 zł.
Cena sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego ustalona w przetargu 

powinna być wpłacona na rachunek bankowy sprzedającego przed zawar-
ciem aktu notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć 
osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.ru-
daslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 13.03.2023 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 8.600,00 zł, z dopiskiem „wadium 
– ul. Xawerego Dunikowskiego 3C/2” 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 pienięż-
nych 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 wymagane do-
kumenty i oświadczenia.

Cena samodzielnego lokalu mieszkalnego powinna być wpłacona na rachu-
nek bankowy sprzedającego przed zawarciem aktu notarialnego. Zawarcie 
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywa-
jący przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem 
aktu notarialnego.

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 23.02.2023 r. od godz. 14.00 do 
14.30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami (pokój 223), nr tel. 32-248-75-63.

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Tel. 515-593-713 www. magdalenaruda.pl



Rozmowa z 
przedstawicielami 
„Huty Pokój 
Profi le” Sp. z o.o.
Agata Wacławek 
– Kierownik Biura 
Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi; Katarzyna Stanke 
– Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego

– W jaki sposób zachęciłyby Panie do sko-
rzystania ze środków KFS?

– Korzystanie ze środków Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego to doskonała okazja do uzy-
skania wsparcia fi nansowego na rozwijanie 
kwalifi kacji i umiejętności pracowników. Jeste-
śmy przekonani, że takie działania przyczynią 
się nie tylko do poprawy jakości i efektywności 
pracy, lecz także do zwiększenia konkurencyjno-
ści i innowacyjności fi rmy.

– Czy taka forma wsparcia pracodawców 
jest potrzebna?

– Bez wątpienia. Takie wsparcie jest szczegól-
nie ważne w dobie szybko rozwijającej się go-

Rozmowa z Panią 
Agnieszką Drapą, 
właścicielką fi rmy 
AGÁPE STUDIO URODY

– Czy kwalifi kacje uzy-
skane poprzez formy 
wsparcia w ramach KFS 
przyczyniły się do rozwo-
ju fi rmy?

– Tak, w ramach KFS zdecydowałam się na 
szkolenia umożliwiające wprowadzenie nowych 
usług do fi rmy. Zaowocowało to zwiększeniem 
liczby klientów, jak również wpłynęło na rozwój 
fi rmy.
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
– szansą na wzmocnienie kadry i rozwój fi rmy!

CZYM JEST KFS? To Krajowy Fundusz Szkoleniowy – rozwiązanie 
systemowe, skierowane  do pracodawców, które wspomaga 
przekwalifi kowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

JAKI JEST
CEL KFS?
Celem KFS jest 
zapobieganie 
utracie 
zatrudnienia 
przez osoby 
pracujące 
z powodu 
kompetencji 
nieadekwatnych 
do wymagań 
dynamicznie 
zmieniającego 
się rynku pracy 
i gospodarki.

JAK DZIAŁA KFS?
Zainteresowany pracodawca składa do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie 
Śląskiej wniosek o dofi nansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników 
zatrudnionych w fi rmie. Pracodawca 
również może skorzystać z dofi nanso-
wania na własne kształcenie.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z KFS?
Środki KFS mogą być przeznaczone na fi nansowanie kur-
sów, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Można 
je także wykorzystać na doprecyzowanie potrzeb szkole-
niowych u pracodawcy, przeznaczyć na niezbędne przed 
podjęciem kształcenia badania lekarskie i psychologiczne 
oraz sfi nansować ubezpieczenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofi nansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki 
organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fi zyczne, jeżeli zatrud-
niają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na 
czas nieokreślony czy określony, a także w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniony pracownik. 
Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą nieza-
trudniająca żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

JAKIE SZKOLENIA ZREALIZOWANO DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z KFS?
Na przestrzeni ostatnich lat tutejszy Urząd Pracy udzielił dofi nansowania na 
ciekawe i bardzo zróżnicowane szkolenia, m.in. z zakresu: kosmetologii este-
tycznej („Stymulatory tkankowe”, „Wypełniacze strukturalne”); fryzjerstwa 
(„Hair Show - kreatywne stylizacje włosów”, „Perfect Blondes – nowe; obli-
cze koloryzacji”); zdobnictwa cukierniczego i nowoczesnej kuchni („Tort asy-
metryczny z wykorzystaniem różnych struktur zdobniczych”, „Fingerfood’s”, 
„Steki w kilku odsłonach”); księgowości („Optymalizacja podatkowa”, „Akade-
mia PIT, CIT dla Profesjonalistów”); IT („MS-10961 Automa� ng Administra� on 
With Windows PowerShell”, „Cer� fi ed Ethical Hacker”); zarządzania ryzykiem 
(„M_o_R® Founda� on”); Q-Grader; w branży technicznej, przemysłowej i pro-
dukcyjnej („Badanie prądami wirowymi”, „Badania ultradźwiękowe”, „Obsługa 
podestów ruchomych przejezdnych”).

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KFS?
Informujemy, że dysponujemy środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go w wysokości 689 700,00 zł.
W dniu 21.02.2023 r. (od godz. 08.00 do godz. 14.00) zapraszamy do skła-
dania wniosków o przyznanie środków z KFS na sfi nansowanie działań na 
rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Przypomina-
my, że decyduje kolejność składania wniosków, a te, które wpłyną do urzę-
du poza wyznaczonym terminem, nie będą podlegały rozpatrzeniu. Zachę-
camy do zapoznania się ze szczegółowym sposobem i trybem przyznawania 
środków, które określa Regulamin dostępny na stronie internetowej Urzędu: 
h� ps://rudaslaska.praca.gov.pl

GŁOS PRACODAWCÓW W SPRAWIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH KFS

– Czy pracownik/pracodawca miałby możli-
wość skorzystania ze szkoleń, gdyby nie środki 
pozyskane z KFS?

– Myślę, że nie. Szkolenia w branży kosme-
tycznej są bardzo drogie, także nie byłoby moż-
liwości skorzystania z tak wielu szkoleń. Jedno-
cześnie dzięki środkom z KFS pracownicy pozna-
li nowe dziedziny, którymi wcześniej się nie zaj-
mowali. Pozwoliło to na rozwój osobisty pra-
cowników, jak i pracodawcy.

– Wzrost kwalifi kacji i pozyskanych upraw-
nień pozwolił na utrzymanie miejsc pracy?

– Tak, pomimo utrudnień, które napotkał za-
kład pracy w okresie pandemii, wszystkie osoby 

zatrudnione są do nadal. Wprowadzenie nowo-
ści do oferty pozytywnie wpłynęło na przyrost 
nowych klientów, a co za tym idzie, utrzymanie 
stanowisk pracy.

– Na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
starając się o pozyskanie środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego?

– Przede wszystkim na terminowość. Stara-
jąc się o środki z KFS, trzeba być czujnym, kiedy 
zaczyna się nabór. Przedsiębiorcy chcący skorzy-
stać ze środków KFS powinni na to zwrócić 
szczególną uwagę, aby nie przegapić okazji do 
możliwości rozwoju swojej fi rmy.

spodarki i zmieniających się potrzeb rynku pra-
cy. Inwestowanie w poprawę kwalifi kacji i umie-
jętności pracowników, na równi z tworzeniem 
przyjaznych warunków i atrakcyjnego miejsca 
do pracy wpływa na pełniejszą ich identyfi kację 
z fi rmą.

– Z jakiego rodzaju szkoleń korzystali pra-
cownicy, czego się nauczyli dzięki tym szkole-
niom?

– Nasi pracownicy korzystali zarówno ze 
szkoleń profesjonalnych, dotyczących realizacji 
konkretnych zadań na zajmowanym stanowi-
sku i ściśle związanych z efektywnym funkcjo-
nowaniem danego działu (m.in. handlowe, 
księgowe, komputerowe), jak również z kur-
sów obligatoryjnych nadających uprawnienia 
(m.in. obsługa wózków jezdniowych, obsługa 
suwnic, uprawnienia SEP, kursy spawalnicze 
czy kursy z zakresu badań nieniszczących). 
Szkolenia te pomogły pracownikom pogłębić 
wiedzę i umiejętności niezbędne do wykony-
wania obowiązków, a to ma dla nas znaczenie 
kluczowe.

– Czy kwalifi kacje uzyskane poprzez formy wspar-
cia w ramach KFS przyczyniły się do rozwoju fi rmy?

– Zdecydowanie tak! Wyższe kwalifi kacje, a co 
za tym idzie wyższa efektywność pracy, oznacza 
umożliwienie pracownikom realizację coraz 
bardziej złożonych przedsięwzięć. Dotyczy to 
zresztą nie tylko sfery produkcji - może także 
wpłynąć na znacznie podniesienie poziomu ob-
sługi i rozwijanie relacji z klientami. W polityce 
handlowej naszej fi rmy szczególny nacisk kła-
dzie się obecnie, nie tylko na tradycyjnie już 
wysoką jakość produktów, lecz także na ela-
styczność i umiejętność spełniania specjalnych 
wymagań Klientów.

– Czy pracownicy chętnie korzystają z możli-
wości podnoszenia swoich kwalifi kacji?

– To naturalne dla kadry świadomej koniecz-
ność ciągłego samodoskonalenia i w naszej fi r-
mie wiele osób chętnie korzysta z możliwości 
podnoszenia swoich kwalifi kacji. Umożliwia im 
to rozwijanie swoich umiejętności, zdobywanie 
nowych uprawnień i kompetencji, co może pro-
wadzić do lepszych perspektyw zawodowych.

Lista osób 
objętych
kształceniem
ustawicznym
w latach
2014-2022

O tym, czy warto skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
– pracodawcy i pracownicy, którzy skorzystali z tej formy wsparcia.

POWIATOWY URZĄD PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska
tel. 32 771-59-00, e-mail: karu@praca.gov.pl

Zapraszamy do składania wniosków 
o przyznanie środków z KFS w dniu 
21.02.2023 r. w godz. 8.00-14.00.
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