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Jeżeli potrzebujesz pomocy
w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.
Rozwiążemy Twoje problemy z:
• zrogowaceniem skóry
• pękającą skórą pięt
• wrastającym paznokciem
• bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami
• pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami
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REWITALIZACJA PRZESTRZENI ZIELONYCH

Trakt się rozrasta

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

nie wiele gatunków roślin ozdobnych.
Dodatkowo powstanie tam mały plac
zabaw ze ścieżką zdrowia. Wszystko to
będzie spięte siecią alejek – wylicza
Michał Pierończyk.
W ramach rewitalizacji parku przy
ul. Hallera zainstalowane zostanie także oświetlenie parkowe i elementy małej architektury (ławki, stoły piknikowe, kosze, stojaki rowerowe). Ponadto
odnowiona zostanie również bryła
zdewastowanej fontanny. Po odrestaurowaniu będzie pełniła ona funkcję dekoracyjną. Co istotne park zostanie
połączony blisko 700 m oświetloną
ścieżką pieszo-rowerową z ul. Czarnoleśną, gdzie kończy się aktualnie Trakt
Rudzki. – Aby to połączenie dopełnić,
przy ul. Czarnoleśnej powstanie także
nowe przejście dla pieszych i rowerzystów – informuje wiceprezydent Pierończyk.
Koszt nowego zagospodarowania obu
parków ma wynieść ponad 7,3 mln zł.

W ramach przebudowy przestrzeni przy ul. Tuwima powstała
m.in. siłownia na powietrzu.

Natomiast całość budowy Traktu
Rudzkiego wraz z wcześniejszymi już
zrealizowanymi odcinkami wyniesie
ostatecznie ponad 18 mln zł. Inwestycje, podobnie jak wcześniejsze odcinki
Traktu Rudzkiego, objęte są dofinan-
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tego apelujemy o zachowanie uwagi
podczas poruszania się po parku – dodaje.
W ramach rewitalizacji nowobytomskiego parku wykonana zostanie nowa
nawierzchnia alejek oraz nowe oświetlenie parkowe. Pojawi się także bardzo dużo zieleni – posadzonych zostanie ponad 60 tys. roślin. Nowością będzie rozarium, w którym zasadzonych
zostanie ponad 2,5 tys. róż. Ponadto
w całym parku zainstalowanych zostanie ponad 40 nowych ławek. Będą także nowe leżaki, kosze i stojaki rowerowe.
Drugą lokalizacją objętą zieloną rewitalizacją będzie park znajdujący się
w rejonie ul. Hallera. Miejsce to swoje
lata świetności ma już za sobą, co swoje przełożenie ma w aktualnym stanie
infrastruktury. – Zakres prac będzie tu
znacznie szerszy. Centralnym punktem
zrewitalizowanego parku będzie ogród
sensoryczny, gdzie zasadzonych zosta-
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– To będą dwie kolejne zielone przestrzenie, które przekażemy w użytkowanie mieszkańcom. Realizacja tych
inwestycji zakończy też dotychczasowy
etap budowy Traktu Rudzkiego. Tym
samym w ciągu czterech lat w ramach
tego przedsięwzięcia zrewitalizujemy
sześć obszarów zielonych, w tym kilka
parków o łącznej powierzchni 35 ha
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
W pierwszej kolejności prace rozpoczną się w Parku Dworskim, gdzie
inwestycją objętych zostanie 7 ha przestrzeni. – Nie chcemy przeprowadzać
dużej rewolucji. Zachowana ma zostać
większość istniejącego układu alejek,
prace będą polegały przede wszystkim
na odnowieniu dotychczasowej infrastruktury – zapowiada wiceprezydent
Michał Pierończyk. – Co istotne,
w trakcie przebudowy poszczególnych
alejek okresowo mogą występować
utrudnienia w korzystaniu z nich, dla-
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Dwa duże parki w Nowym Bytomiu przejdą metamorfozę. Zmodernizowane zostaną alejki, zainstalowane zostanie nowe oświetlenie oraz nasadzonych
będzie ponad 85 tys. roślin. W Parku Dworskim założone zostanie rozarium, gdzie utworzone zostaną kompozycje z różnych gatunków róż, natomiast w parku przy ul. Hallera powstanie ogród sensoryczny oraz plac zabaw ze ścieżką zdrowia. Obie rewitalizacje są kolejnym etapem rozbudowywanego w mieście
Traktu Rudzkiego. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą tych inwestycji. Prace rozpoczną się w październiku, a ich zakończenie planowane jest na
drugi kwartał przyszłego roku.

Drugi etap objął odnowienie dawnego amfiteatru
przy ul. Czarnoleśnej i przestrzeni wokół.

sowaniem unijnym. Na realizację projektu miasto pozyskało ponad 6 mln zł
ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Przypomnijmy, że Trakt Rudzki to
ścieżka pieszo-rowerowa, która ma
docelowo połączyć obiekty sportowe,
parki, skwery oraz miejsca związane
z historią Nowego Bytomia i Wirku.
Trakt po zakończeniu dwóch najnowszych inwestycji przebiegać będzie od
ul. Nowary przez podnóże hałdy do
ul. Katowickiej. Dalej będzie wieść
ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie prowadzić będzie przez tereny
hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa
przebiegać będzie przez park przy
ul. Hallera, a następnie pobiegnie tą
ulicą w kierunku parku Dworskiego.
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Ciąg dalszy wielkiej wymiany oświetlenia
Jeszcze w tym roku na prawie 100 ulicach w Rudzie Śląskiej zainstalowanych zostanie ponad 1600 nowych ledowych opraw oświetleniowych oraz wymienionych zostanie blisko 400 słupów. Miasto wyłoniło już wykonawców dla tych zadań. Całość ma kosztować ponad 5 mln zł. Większość z tej kwoty stanowić
będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Od 2016 r. dzięki pozyskanym środkom unijnym w mieście udało
się już zainstalować ponad 2700 opraw oświetleniowych oraz wymienić blisko 600 słupów.
Całkowity zakres tego ekologicznego przedsięwzięcia, które władze Rudy Śląskiej chcą zrealizować jeszcze
w tym roku, obejmuje wymianę 1603
opraw oświetleniowych, montaż 399
słupów oraz instalację 14 szaf oświetleniowych. – Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje praktycznie całe miasto. Po jej zakończeniu liczba nowych
ledowych – ekologicznych opraw przekroczy 4,3 tys., co oznacza, że spora
część miejskiego oświetlenia będzie
już po modernizacji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Wśród lokalizacji objętych inwestycją oprawy oświetleniowe wymienio-

ne zostaną m.in. na ul. Karskiego,
Okopowej, Plebiscytowej, Modrzejewskiej,
Podlas,
Kosynierów,
Międzyblokowej, Gierałtowskiego,
Szczęść Boże, Porębskiej, Magnolii,
Szyb Andrzeja, a także na rondach Powstańców Śląskich i Górników oraz
praktycznie na całym osiedlu Kaufhuas. Ponadto nowe oprawy ledowe zainstalowane zostaną wzdłuż ciągów
pieszych przy ul. Kempnego, pomiędzy ul. Modrzejewskiej i ul. Hlonda,
pomiędzy ul. Międzyblokową i ul. Solidarności, pomiędzy ul. Leśną i ul.
Modrzewiową oraz pomiędzy   ul.
Dworaka i ul. Czarnoleśną.   

Pierwsze prace przy modernizacji
oświetlenia powinny się rozpocząć
w drugiej połowie października. Ich
koszt wyniesie ok. 5 mln zł, z czego
większość zostanie sfinansowana ze
środków Unii Europejskiej oraz pieniędzy pozyskanych z GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Tegoroczna wymiana oświetlenia na energooszczędne przyniesie także konkretny
efekt ekologiczny. – Dzięki inwestycji
do atmosfery każdego roku trafi ponad
400 ton CO2 mniej. Modernizacja
oświetlenia pozwoli również zaoszczędzić środki wydatkowane na zakup
energii elektrycznej. Nowe LED-owe

oprawy ograniczą roczne zużycie
energii elektrycznej o około 580 MWh,
co przekłada się na kwotę ponad
300 tys. zł – tłumaczy wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Tegoroczne inwestycje są częścią
IV etapu modernizacji oświetlenia
ulicznego w mieście. Łączny jej koszt
to ponad 9 mln zł, z czego większość
stanowi dofinansowanie ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie na realizację całego projektu przyznała także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która przeznaczyła na

ten cel ponad 1,6 mln zł w ramach programu działań na rzecz ograniczenia
niskiej emisji. Do tej pory w ramach
IV etapu modernizacji oświetlenia
wymieniono blisko 2300 opraw oraz
ponad 250 słupów.
Przypomnijmy, że poprzednie etapy
zostały zrealizowane w latach 20162019, a ich łączna wartość to ponad
3,6 mln zł. Na każdy z nich miasto
również pozyskało unijne dofinansowanie, którego suma wynosi prawie
1,6 mln zł. W sumie zamontowano ponad 460 opraw LED i ponad 220 słupów aluminiowych.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Prezydenckie spotkania rozpoczęte w Halembie

Inwestycja ma być gotowa do maja 2023
r., a koszt wszystkich prac ma wynieść
95 mln zł, z czego zdecydowana większość
sfinansowana zostanie ze środków unijnych.
Zastępca prezydenta miasta Krzysztof
Mejer przedstawił też plany inwestycyjne
dotyczące dzielnicy Halemba. – Z pewnością mieszkańców ulicy Podlaskiej ucieszy
fakt, że jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace związane z przebudową nawierzchni
tej drogi. Tak, jak w przypadku realizacji
kompleksowej modernizacji dróg gruntowych, powstanie kanalizacja, oświetlenie,
chodnik i przede wszystkim nowa nawierzchnia ulicy – tłumaczył wiceprezydent. Budowa kanalizacji przewidziana
jest jeszcze w ulicach: Miodowej, Solidarności, Olszynowej, Zamenhofa oraz Międzyblokowej. Inwestycje te realizowane
będą w ramach projektu „Chronimy Krople Deszczu”.
Ponadto w przyszłym roku ma zostać
wykonany remont chodnika wzdłuż ulicy
Kłodnickiej na odcinku od Aquadromu do
Polomarketu oraz remont chodnika wzdłuż
jednokierunkowego odcinka ul. Brodzińskiego. Wiosną przyszłego roku miała się
zakończyć też rozbudowa ulicy Nowy
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Na początku spotkania mieszkańcy zapoznali się z sytuacją finansową miasta
oraz prowadzonymi inwestycjami. – Przyszłoroczny budżet miasta zapowiada się
bardzo oszczędnie. W tej chwili, żeby go
„dopiąć”, brakuje nam ponad 74 mln zł.
To efekt m.in. droższego kosztu zakupu gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz
wzrostu poziomu płacy minimalnej. Poza
tym czekają nas kolejne ubytki w dochodach spowodowane zmianami w prawie.
Dlatego też musimy szukać dodatkowych
wpływów do budżetu i ograniczać wydawanie pieniędzy. W takiej sytuacji znajduje
się nie tylko Ruda Śląska, ale większość
samorządów w Polsce – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej
miasto realizuje w tym roku inwestycje na
łączną kwotę ponad 90 mln zł. – Założyliśmy, że w pierwszej kolejności realizujemy
zadania, na które pozyskaliśmy dofinansowanie – wyjaśnił Krzysztof Mejer. Do takich należy m.in. budowa trasy N-S. Obecnie trwają prace przy budowie pierwszego
etapu ostatniego odcinka tej trasy, łączącej
Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Budowany odcinek przebiegać będzie od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej.

Mieszkańcy dzielnicy pytali m.in.
o kwestie parkowania, remonty dróg i chodników.

Świat. – Mamy deklarację firmy wykonawczej, że inwestycja zostanie zakończona
jeszcze w tym roku – poinformował wiceprezydent Mejer. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Halemby, bowiem
obecnie w tym rejonie odbywa się ruch
wahadłowy, co znacznie utrudnia płynność
przejazdu. Na to zadanie przyznane zostało miastu dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad
1,2 mln zł.
Mieszkańcy dopytywali też o dalszy remont hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Kłodnickiej 95. Jak poinformował wiceprezydent miasta Michał Pierończyk,
w ostatnim czasie zrealizowano kolejny
etap inwestycji, polegający na przebudowie instalacji wentylacyjnej, c.o., wodnej,
przeciwpożarowej
i
kanalizacyjnej.
– Opracowaliśmy również dokumentację
projektową związaną z aranżacją holu i sali widowiskowo-sportowej – zaznaczył Michał Pierończyk. Przypomnijmy, że
w 2019 roku hala zmieniła swój wygląd
zewnętrzny, obecnie trwają prace wewnątrz obiektu.
Po raz kolejny na spotkaniu w tej dzielnicy poruszono sprawę parkingów. – Budowa parkingów na osiedlach mieszkaniowych leży przede wszystkim w gestii spółdzielni czy wspólnot. Ponadto często okazuje się, że zdania mieszkańców w tej
kwestii są podzielone. Jedni chcą więcej
miejsc postojowych, a inni więcej zieleni
– wyjaśniał wiceprezydent Mejer. Jednak
władze miasta zapowiedziały, że rozważą
opcję budowy parkingu wielopoziomowego, którą zgłosił jeden z mieszkańców. Jako lokalizację wskazano teren dawnej
oczyszczalni ścieków. – Sprawdzimy, co
da się zrobić, jednak jeżeli taka inwestycja
mogłaby powstać, to należy się liczyć
z tym, że parkowanie tam będzie odpłatne
– zaznaczył wiceprezydent Mejer.
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Po półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wróciły spotkania władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Rudy Śląskiej. Pierwsze z nich odbyło się w poniedziałek (18.10) w Halembie. Wśród
poruszonych tematów najwięcej dotyczyło kwestii parkingowych i drogowych. W tej ostatniej sprawie padła ważna
dla mieszkańców deklaracja. – Dosłownie przed  spotkaniem ustaliliśmy z panią prezydent, że w przyszłorocznym
budżecie zabezpieczymy środki na opracowanie koncepcji obwodnicy Halemby. To zadanie chcemy zlecić specjalistycznej firmie, która przeanalizuje trzy warianty przebiegu tej drogi – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pierwsze spotkanie mieszkańców z władzami miasta
w ramach jesiennego cyklu odbyło się w Halembie.
Nieustającym problemem dla mieszkańców tej dzielnicy są grasujące przy posesjach dziki. – Z dzikami walczymy od
kilku lat. Odstrzeliliśmy już ponad 250
osobników. Problem w tym, że prawie cała
dzielnica jest otoczona lasem, a ponadto
zwierzęta te bardzo szybko się rozmnażają
– wyjaśniał wiceprezydent Mejer.
Halemba jest dzielnicą, w której rozpoczęto tegoroczny cykl spotkań z mieszkańcami. W czwartek (21 października) w Domu Kultury w Bielszowicach będzie można porozmawiać o sprawach tej dzielnicy.
Ogółem podczas tegorocznej edycji władze miasta zaplanowały osiem spotkań.
W ich trakcie mieszkańcy zapoznają się ze
zrealizowanymi zadaniami, dowiedzą się

o planach inwestycyjnych na 2022 rok, sami zaś mogą zgłaszać swoje uwagi i problemy dotyczące życia w mieście.
Przypomnijmy, że dzielnicowe spotkania z władzami miasta, odbywające się
zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa
prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej
pory odbyło się ich 158 i wzięło w nich
udział ponad 7 tys. osób. W 2020 roku
wiosenna seria została przerwana po trzech
spotkaniach w związku z pandemią koronawirusa, a ostatnie miało miejsce 9 marca
2020 r. w Bielszowicach. Od tego czasu
zorganizowano dwa spotkania on-line poprzez media społecznościowe.
IM
OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM SpotkaŃ
Z MIESZKAŃCAMI
21.10, godz. 17.00 – Bielszowice
– Dom Kultury przy ul. Kokota 170,
25.10, godz. 17.00 – Kochłowice
– III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimskiej 90,
4.11, godz. 17.00 – Ruda
– Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa 28,
8.11, godz. 17.00 – Godula i Orzegów
– Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45,
15.11, godz. 17.00 – Bykowina
– ROD „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej,
18.11, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las
– Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1,
22.11, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie
– Miejskie Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69.
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EDUKACJA
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Nowa ekopracownia

Projekt w ramach programu „Zielona
Pracownia 2021” polegał na gruntownej
modernizacji dotychczasowej sali geograficzno-chemicznej, wykonaniu prac remontowych i zaadaptowaniu pomieszczenia na

Foto: UM Ruda Śląska

Nowoczesna pracownia
biologiczno-chemiczna została
oddana do użytku w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Joanny
von Schaffgotsch-Gryzik. Jej
wyposażenie zostało sfinansowane
z dotacji WFOŚiGW w Katowicach,
która wyniosła w sumie ponad
35 tys. zł. – Nowa sala
dydaktyczna z pewnością przyczyni
się do zwiększenia świadomości
ekologicznej uczniów, pozwoli
na zaprezentowanie procesów
zachodzących w przyrodzie oraz
uświadomi konieczność ochrony
środowiska naturalnego – mówi
wiceprezydent Anna Krzysteczko.

nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną. Przedsięwzięcie pod nazwą „Nasza Ziemia” zakładało wyposażenie klasy
w nowoczesne meble, w tym montaż blatu
do mikroskopowania i zakup funkcjonalnych taboretów, z których mogą korzystać
dzieci w różnym wieku.
W zielonej pracowni pojawiły się ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze edukacyjne, innowatorska tablica multimedialna,
a także kosze do segregacji odpadów.
– W ramach tej inicjatywy zostały zakupione zestawy edukacyjne dla 30 uczniów,
opierające się na tematyce skupionej wokół
trzech obszarów: wody, powietrza i energii
– mówi Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3. – Dodatkowo w nowej
pracowni udało się umiejscowić stół do wykonywania doświadczeń chemicznych, któREKLAMA

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Złota odznaka dla SP nr 20

Foto: UM Ruda Śląska
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Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach stał się okazją do
podwójnego świętowania. Placówce nadano bowiem Złotą Odznakę za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane z okazji obchodzonego
w ubiegłym roku 110-lecia szkoły.

Radna Urszula Koszutska wręczyła Złotą Odznakę
za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.
– Nasza szkoła od pokoleń jest ważna dla mieszkańców Kochłowic, a nagroda to ogromne wyróżnienie
i podkreślenie zasług SP nr 20 dla środowiska lokalnego. Chcemy, aby kolejni uczniowie, którzy opuszczają
nasze mury, byli świadomymi obywatelami oraz osobami zaangażowanymi w sprawy miasta, regionu i kraju – mówi Katarzyna Szuba, dyrektor SP nr 20. – Nie
bez znaczenia jest poziom edukacji, który udaje nam
się utrzymywać. Zazwyczaj odnotowujemy najlepsze
wyniki w egzaminach klas ósmych, a absolwenci są
wysoko w kwalifikacjach do szkół ponadpodstawowych. Poza tym m.in. rozwijamy współpracę zagraniczną, kształcenie regionalne oraz jesteśmy szkołą
z patronatem Uniwersytetu Śląskiego – wylicza. Złota
Odznaka za Zasługi Dla Województwa Śląskiego zo-

W tym roku miejskie obchody Dnia Edukacji
Narodowej odbyły się w SP nr 20.
stała wręczona szkole podczas czwartkowego (14.10)
Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodę przekazała Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego.
– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję pracownikom rudzkiego sektora oświatowego za wszystkie
inicjatywy i zaangażowanie w pracę, dzięki czemu nasze szkoły i przedszkola stoją na najwyższym poziomie
– podsumowała uroczystość wiceprezydent Anna
Krzysteczko. – Dziś otrzymaliśmy na to kolejny dowód, bowiem Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej w Kochłowicach otrzymała odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla społeczności tej placówki,
ale całej rudzkiej oświaty i naszego miasta – dodała.

Joanna Oreł

ry posiadaliśmy od kilku lat. Mam nadzieję,
że teraz nauka będzie dla naszych uczniów
czystą przyjemnością – dodaje.
Ogólny koszt projektu wyniósł 43 866 zł.
Ponad 35 tys. zł z wymienionej kwoty pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach pozyskanej w ramach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2021”
oraz „Zielona Pracownia 2021”. W tegorocznej, siódmej edycji konkursu „Zielona
Pracownia 2021”, WFOŚiGW pozytywnie
ocenił 61 wniosków spośród 133, które
wpłynęły na konkurs. W przeważającej
większości odbiorcami konkursu okazały
się szkoły podstawowe.
Celem konkursu było utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geo-

graficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział
placówki oświatowe z terenu województwa
śląskiego. Nadesłane wnioski oceniano,
biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań), różnorodność
pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
przy udziale środków z WFOŚiGW w mieście powstała podobna pracownia w Szkole Podstawowej nr 16, z kolei w roku 2019
w: SP nr 1 w Nowym Bytomiu, w SP nr 25
w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Kochłowicach.

BP
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Przemoc w rodzinie – możliwość uzyskania pomocy Policji
Policja – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony
zdrowia – jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działanie te podejmowane są
w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
Celem przeciwdziałania przemocy
w rodzinie jest zatrzymanie przemocy na
etapie, który nie wypełnia jeszcze znamion przestępstwa. Policja, realizując
swe ustawowe obowiązki, reaguje na
każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie.
Podejmuje szereg inicjatyw, które mają
na celu utrzymanie na wysokim poziomie
zadań realizowanych w tym obszarze.
W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności
należy skorzystać z numeru alarmowego
112, obsługiwanego przez operatorów
Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym

jednostek organizacyjnych Policji, właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, czy pobytu osoby potrzebującej pomocy.
Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy 112,
osoby dotknięte przemocą w rodzinie
mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji, właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej
„Moja Komenda” osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać dostęp do
bazy danych, zawierającej informacje
o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane
kontaktowe dzielnicowych, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe oraz

posiadają indywidualne adresy poczty
elektronicznej. Istnieje zatem możliwość
nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego, jak też przesłania e-maila do właściwego dzielnicowego.
Dla przypomnienia warto wskazać, że
przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 218), oznacza
jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające
te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne u osób dotkniętych przemocą.
Organy ścigania reagują ostro i zdecydowanie, ratując ofiary przemocy domowej. Zgodnie z przepisami przytoczonej
powyżej ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, przyznano nowe
uprawnienia Policji. Uprawnienia te są
zawarte między innymi w art. 15 aa ust. 1
ustawy o Policji – czyli wobec osoby,

która swoim zachowaniem polegającym
na stosowaniu przemocy w rodzinie
(w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby
dotkniętej tą przemocą, policjant ma prawo wydać nakaz natychmiastowego
opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Celem tego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą,
dla której najbardziej istotne w sytuacji
zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej
przemoc, ale w taki sposób, by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała
opuszczać mieszkania. Jest to nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy
w rodzinie w rękach Policji. Nakaz lub
zakaz będzie obowiązywał przez okres
14 dni, z możliwością przedłużenia czasu
jego obowiązywania przez sąd. W tym
czasie (14 dni) osoba dotknięta przemocą
w rodzinie będzie mogła podjąć decyzję

o dalszym sposobie postępowania, w tym
złożenia żądania, by sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc w rodzinie do
opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Ostatnie półtora roku to czas szczególnie trudny dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy ze względu
na częste okresy izolacji. To również
trudny czas dla policjantów, szczególnie
dzielnicowych, którzy ze względu na
ograniczenia, mają utrudniony dostęp
do mieszkańców swoich rejonów. To
właśnie dzięki rozmowom z sąsiadami,
często dowiadywali się o problemach
w rodzinach i mogli wcześnie reagować
na rozpoczynające się lub trwające zjawisko przemocy. Dlatego też apelujemy
do Państwa, jeśli doznajesz przemocy
w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać
z wymienionych wyżej form pomocy
Policji. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby! Jeśli natomiast jesteś świadkiem przemocy
w rodzinie, powiadom odpowiednie
służby, nie pozostawaj ich samych sobie, zareaguj w porę!
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FEST LITERACKI „KAKAUSZALE”

„Tabulka” dla Lecha Majewskiego

Swoją nagrodę odebrał także ubiegłoroczny
laureat – profesor Tadeusz Sławek.

Foto: JO

„Tabulka” to wyróżnienie honorowe dla
najlepszego śląskiego autora przyznawane
corocznie przez Miejską Bibliotekę Pu-

bliczną w Rudzie Śląskiej. Sama nagroda
wykonana jest z płyty granitowej, która po
wręczeniu jest umieszczana w bibliogrodzie, czyli na placu przy Stacji Biblioteka.
Natomiast sam laureat otrzymuje wersję
,,Tabulki” w formie szklanej statuetki. Dotychczas tytuł ,,Optimus Auctor Silesianus” otrzymali: Henryk Waniek (MMXV),
ks. Jerzy Szymik (MMXVI), Zbigniew
Kadłubek (MMXVII), Kazimierz Kutz
(MMXVIII),
Szczepan
Twardoch
(MMXIX) i Tadeusz Sławek (MMXX).
Ten ostatni nagrodę odebrał podczas środowej (13.10) uroczystości (w ubiegłym
roku ze względu na pandemię została ona
zorganizowana online).
Jednak głównym punktem było przekazanie tegorocznej ,,Tabulki” Lechowi Ma-

jewskiemu oraz spotkanie autorskie z laureatem. – Staramy się rozszerzyć formułę
tytułu „Optimus Auctor Silesianus” o sztuki pokrewne, stąd wybór kapituły. Dotychczas nagrodziliśmy m.in. Kazimierza Kutza, który głównie był reżyserem, ale także
pisarzem, czy też Tadeusza Sławka, którego
działania wychodzą daleko poza literaturę
– mówi Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. – Z kolei Lech Majewski jest przykładem osoby, która zaczynała od słowa i to
słowo było elementem formacyjnym jego
twórczości. Dziś jest znanym na całym
świecie reżyserem, ale ma na swoim koncie
także m.in. opery, muzykę, sztukę malarską,
a także członkostwo w Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz Gildii

Foto: JO

Lech Majewski otrzymał w tym roku ,,Tabulkę”, czyli nagrodę honorową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, a tym
samym tytuł „Optimus Auctor Silesianus Anno Domini MMXXI”. Wyróżnienie dla wybitnego reżysera ﬁlmowego i teatralnego,
pisarza, poety i malarza zostało wręczone na Stacji Biblioteka podczas trwającego Festu Literackiego „KakauSzale”.

Wręczenie
,,Tabulki”
połączone
było ze
spotkaniem
autorskim
z Lechem
Majewskim.

Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej
Akademii Filmowej – dodaje.
Podczas spotkania w Stacji Biblioteka
goście mieli okazję nie tylko wysłuchać
rozmowy z nagrodzonym, którą przeprowadził prof. Piotr Zawojski, ale także recitalu w wykonaniu Józefa Skrzeka. Zaprezentował on muzykę z opery „Pokój Saren”, której jest współautorem wraz z Lechem Majewskim.
Ostatnie wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Festu Literackiego „Kakauszale”, czyli VII Targi Śląskiej Książki,
odbędzie się 20 października od godz. 13

do godz. 18. W czasie imprezy śląscy wydawcy zaproponują swoje najnowsze
książki, które podpisywane będą przez autorów biorących udział w targach. Poza
tym odbędą się spotkania autorskie, czy
też prezentacja śląskich strojów. – Czeka
wiele atrakcji na czele z wydarzeniem niespodzianką. Myślę, że już teraz możemy
zdradzić, o co chodzi. Po godzinie 15 zaprezentowany zostanie u nas „Śląski blues”, czyli przedstawienie z towarzyszeniem
wiolonczeli i kontrabasu dedykowane dzieciom – zachęca Krystian Gałuszka.
Joanna Oreł

Miejska Biblioteka Publiczna
Stacja Biblioteka
ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86
20 października (środa), godz. 13.00-18.00
KakauSzale – Fest Literacki
Stacja Biblioteka zaprasza na ostatni dzień
Kakauszale! Od godz. 13.00 do godz. 18.00
odbęda się VII Targi Śląskiej Książki. W czasie
imprezy śląscy wydawcy zaproponują swoje
najnowsze książki (dostępne z rabatem), które podpisywane będą przez autorów biorących udział w targach. Poza tym odbędą się
spotkania autorskie i prezentacje.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Janasa 28
tel. 32 243-22-20 lub 32 248-13-46

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

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40
24 października (niedziela), godz. 12.00
„Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina
– Krakowski Salon Poezji w Rudzie Śląskiej
Pełna humoru, ponadczasowa opowieść
o tym, jak mogły wyglądać początki znajomości pierwszej kobiety z pierwszym mężczyzną na ziemi. W tej miniaturze literackiej
opowieściom o życiu pierwszych rodziców
towarzyszą subtelne tony humoru i wzruszenia. Jest to błyskotliwa analiza natury kobiety
i mężczyzny. Recytacja i prowadzenie: Nina
Siwy i Jakub Podgórski. Oprawa muzyczna:
Mateusz Ulczok (fortepian).
Bilety w cenie: 8 zł
24 października (niedziela), godz. 16.00
Z cyklu: „Maluchy w krainie dźwięku”
– „Mamo, tato, zaśpiewajmy razem”
– koncert umuzykalniający dla niemowląt
i dzieci do lat 6 z rodzinami
„Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty,
które edukują i rozwijają, wzmacniają więź
między dziećmi i rodzicami, uczą, jak miło
i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą.
Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka
pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty prowadzone są w oparciu o teorię i doświadczenie amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina E. Gordona.
Bilety w cenie: 15 zł dzieci, 25 zł dorośli
31 października (niedziela), godz. 18.00
Highway – blues rock band
– 20 lat na scenie – koncert
Muzyka zespołu Highway to połączenie rocka lat 70., bluesa, boogie i country, a zespół
to autostrada, która łączy te wszystkie style
muzyczne w niepowtarzalną mieszankę i oferuje przejażdżkę na najwyższych obrotach.

Z zespołem współpracowało wielu uznanych
artystów, takich jak: Jerzy Styczyński (zespół
Dżem), Janusz Estep Wykpisz (zespół Obstawa Prezydenta), Roman Kostrzewski (zespół
KAT), Jan Gałach czy Zbigniew Stryj.
Bilety w cenie: 30 zł
6 listopada (sobota), godz. 18.00
„Usta milczą, dusza śpiewa”
– koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek
Wyjątkowy wieczór, który będzie podróżą
w krainę operetki, barwnych salonów arcyksiążąt, wystawnych bali oraz w krainę czardasza. Nie zabraknie również musicalowych
perełek z „My Fair Lady” czy „Upiora w operze”. Koncert wypełni piękna muzyka i sentymentalny nastrój.
Bilety w cenie: 50 zł
8 listopada (poniedziałek), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia...
z Dzikiego Zachodu
MCK im. H. Bisty zaprasza na kolejną komedię po śląsku. Scenariusz i reżyseria: Zbigniew
Stryj. Występują: Anna Białoń, Joanna Romaniak, Nina Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew
Stryj, Krzysztof Wierzchowski i Jan Woldan.
Bilety w cenie: 30 zł, bilety grupowe
(min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os., Rudzka
Karta Seniora: rabat 20%, Rudzka Karta
Rodziny 3+: rabat 50%

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.pl
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
„Gloria Dei”
23 października (sobota), godz. 10.00
Przesłuchania konkursowe w Domu Kultury
w Bielszowicach.
Wstęp wolny

24 października (niedziela), godz. 16.00
Koncert charytatywny
Koncert charytatywny dla Franciszka Szarka,
wystąpią: Punched Orange, Mariko Prime,
Magdalena Wydryński i zespół Endorﬁna,
Trzecia Faza Bytom oraz White Deer.
Wejściówki (cegiełki) w cenie: 10, 20 i 30 zł
29 października, godz. 19.00
Zaduszki Jazzowe.
Koncert AMIROVA TRIO „ROOTS”
Amirova Trio w 2020 roku zwyciężyło w konkursie Partnerstwo dla Muzyki 2.0 i otrzymało trzecie miejsce w konkursie Scena Otwarta
podczas trzydziestej edycji Międzynarodowego Festiwalu Mikołajki Folkowe za „oryginalne połączenie jazzu i muzyki tradycyjnej”.
Program „Roots” był już prezentowany w czołowych polskich klubach jazzowych.
Bilety w cenie: 20 zł

Muzeum Miejskie
im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57
www.muzeum.rsl.pl
„Czas to pieniądz. Historia cywilizacji
i ekonomii na przykładzie
Rudy Śląskiej” – wystawa stała
Nową ofertą muzeum jest unikatowa ekspozycja stała „Czas to pieniądz”, która przedstawia historię cywilizacji i ekonomii na
przykładzie Rudy Śląskiej. Przewodnikami po
wystawie są Joanna Gryzik i Karol Godula.
To jednak nie wszystkie atrakcje rudzkiego
muzeum. Zapraszamy do obejrzenia efektów inwestycji! Godziny otwarcia muzeum:
wtorek, środa, piątek: 8.00-16.00, czwartek:
8.00-18.00, niedziela: 13.00-18.00.
Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł,
rodzinny – 20 zł (2 osoby dorosłe
plus 3 dzieci do lat 18),
dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny.

28 października (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Aleksandrą Mazur,
autorką powieści historycznej „Aszerat”
Biblioteka Ficinus (ul. P. Kubiny 24)
Wstęp wolny
Kino Patria
ul. Chorzowska 3, tel. 32 742-77-92
20 października (środa), godz. 19.00
Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI
– seans ﬁlmowy „AIDA”
Do Srebrenicy wkraczają oddziały serbskie.
Pracująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje
ocalić swoją rodzinę. Aktorzy: Boris Ler, Dino
Bajrović, Izudin Bajrović, Jasna Djuricic, Ohan
Heldenbergh. Reżyser: Jasmila Žbanić. Gatunek: dramat.

„POZYTYWNE SŁOWO”
Konkurs Piosenki Pozytywnej
i Pozytywnego Słowa
20 października (środa)
Przesłuchania.
Wstęp wolny
8 listopada (poniedziałek)
Gala wręczenia nagród.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych
oraz rodziców z dziećmi.
Wstęp wolny
22 października (piątek), godz. 18.00
„Jesień Jest Kobietą” Wieczornica Poetycka
Słowno-muzyczny program estradowy.
Wstęp wolny
„Piękno Obok Nas”
Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży
Termin nadsyłania prac: 30 października
Wystawa i wręczenie nagród: 8 listopada
Kategorie wiekowe: uczniowie klas I-IV,
uczniowie klas V-VIII.
27 października (środa), godz. 18.00
Koncert „Od Serca Dla Serca”
Koncert Soul – muzyka duszy
Wstęp wolny
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POMAGAMY

Podaruj dzieciom uśmiech

wę. Jednak przyszło mi na myśl, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym – mówi
Sandra Loska, nauczycielka plastyki i muzyki w SP nr 18 oraz koordynatorka akcji.
W 2018 roku zorganizowano pierwszy
tego typu konkurs szkolny w SP nr 18. Rok
później mogli w nim uczestniczyć uczniowie wszystkich rudzkich szkół podstawowych. – Zainteresowanie przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania. Do naszej szkoły
wpłynęło wówczas ponad 70 kalendarzy
adwentowych. W środku znajdowały się
przeróżne zabawki, słodycze, materiały
plastyczne oraz różne dekoracje świąteczne. Wszystko były nowe – to ważne, w przypadku kiedy mają one trafić do pacjentów
szpitala. Z reguły prace pokonkursowe tra-

Foto: arch. prywatne

Ideą akcji jest własnoręczne wykonanie
kalendarza adwentowego z 24 okienkami
zawierającymi niespodzianki (upominki
typu zabawki lub słodycze). Następnie zostaną one przekazane małym pacjentom,
którzy dzięki temu będą mogli poczuć magię nadchodzących świąt. Prace zgłoszone
w poprzednich edycjach akcji są dowodem
na to, że uczestnicy konkursu, czyli
uczniowie rudzkich szkół podstawowych,
są nie tylko zdolni, ale również kreatywni
i otwarci na pomaganie. – Kiedyś o podobnym pomyśle usłyszałam, będąc w Warszawie z moim dzieckiem w szpitalu. Postanowiłam, że spróbuję takie kalendarze zrobić
z uczniami na zajęciach plastycznych. Początkowo traktowałam to jako dobrą zaba-

Foto: arch. prywatne

W jaki sposób można umilić najmłodszym pacjentom pobyt na oddziałach szpitalnych? Pomysł na to ma Szkoła Podstawowa nr 18 z Rudy Śląskiej. Do 26 listopada można zgłaszać kalendarze adwentowe, które w ramach
akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom w szpitalu uśmiech” trafią do pacjentów przebywających na Oddziale
Pediatrycznym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Pomysłowość uczestników poprzednich
edycji konkursu nie znała granic.
fiają do kosza, a tutaj po wyłonieniu laureatów i rozdaniu nagród wszystkie trafiły do

Przygotowane kalendarze adwentowe trafią do najmłodszych
pacjentów oddziałów szpitalnych.
małych pacjentów oddziałów szpitalnych
– mówi Sandra Loska.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach (uczniowie klas I-IV oraz uczniowie
klas V-VIII). Okienka kalendarzy adwentowych (prac konkursowych) powinny być

ponumerowane od 1 do 24 i w każdym
musi znaleźć się jakiś drobiazg. Prace
można zgłaszać do 26 listopada na portierni Szkoły Podstawowej nr 18 w Rudzie
Śląskiej (ul. Łukasiewicza 7) lub u koordynatora konkursu.
JO

RUDZKIE SMAKI

TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Nadmorska kremówka oraz bułgarska pasta warzywna przepisami wakacji w konkursie „Rudzkie Smaki”. Receptury nadesłały Renata Młynarczuk-Żołna oraz Regina Krawiec-Dimitrowa. Z kolei smakiem września został
przepis na śląskie danie autorstwa kucharza Michała Kaczmarczyka. Do końca października można podzielić się
swoimi pomysłami na dania z wykorzystaniem jesiennych darów oraz potrawy świąteczne. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty w listopadzie. Z zebranych przepisów zostanie wydany kalendarz kulinarny na 2022 rok.

Gala ,,Talent show” w Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej w Bielszowicach to ostatnie wydarzenie, które zostało zorganizowane w ramach tegorocznego Tygodnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami w Rudzie
Śląskiej. Wydarzenie to było także okazją do oddania władzom miasta
symbolicznego klucza do bram miasta, który na początku XVII TGOzN został przekazany osobom z niepełnosprawnościami.

Kremówka „Kaszubianka”
to propozycja laureatki wakacyjnej
odsłony „Rudzkich Smaków”.
Tegoroczna, ósma już edycja konkursu
„Rudzkie Smaki” zbliża się do finału. Tylko do końca października można przesyłać
propozycje dań na październik, listopad
i grudzień. Jesienne miesiące będą okazją
do zaprezentowania potraw z wykorzystaniem darów jesieni, a grudzień tradycyjnie
już poświęcony będzie kuchni świątecznej.
– Smaki trzech ostatnich miesięcy wyłonimy w pierwszej połowie listopada, aby
mieć jeszcze czas na przygotowania związane z wydaniem kalendarza kulinarnego
na 2022 rok – mówi Iwona Małyska z rudzkiego magistratu – Chcemy, by kalendarz
trafił do rąk laureatów i mieszkańców jeszcze w tym roku – dodaje.
Kremówka „Kaszubianka”:
Składniki: dwa mrożone ciasta francuskie, 1 litr śmietany kremówki 36%, cztery
łyżki cukru pudru, koncentrat z czarnego
bzu lub syrop z malin czy jagód.
Przygotowanie: Ciasta pieczemy zgodnie z opisem na etykiecie. Następnie ubijamy śmietanę, dodając na końcu cztery łyżki cukru pudru. Dzielimy ubitą masę na

połowę. Białą wykładamy na upieczony
i wystudzony jeden blat ciasta francuskiego. Następnie do drugiej śmietany dodajemy koncentrat z czarnego bzu w takiej ilości, żeby ubita śmietana nie zmieniła swojej konsystencji. Różową śmietanę wykładamy na białą i przykrywamy drugim blatem ciasta. Posypujemy cukrem pudrem.
Lutenica:
Składniki: 5 kg papryki, 2,5 kg pomidorów, 1 i 1/4 szklanki oleju, sól, natka pietruszki.
Przygotowanie: Z papryki usuwamy
pestki, kroimy na ćwiartki i pieczemy
(ok. pół godziny w temp. 180 stopni). Zostawiamy pod przykryciem do ostygnięcia. Papryki obieramy ze skórki i mielimy w maszynce do mięsa lub miksujemy w blenderze. Pomidory obieramy ze skórki, odparowujemy na wolnym ogniu bez przykrycia,
ciągle mieszając, aż do otrzymania gęstej
papki (można użyć gotowej pulpy z pomidorów lub przecieru pomidorowego
– 2,5 słoika). Łączymy paprykę i pomidory
z olejem i posiekaną natką pietruszki, doprawiamy solą. Doprowadzamy do wrzenia,
ciągle mieszając. Gotujemy chwilę na wolnym ogniu. Gorącą pastę przekładamy do
słoików i pasteryzujemy przez 20 minut.
Tartaletki z krupniokiem:
Składniki: 1 opakowanie korpusów słonych babeczek, 3 krupnioki, 1 marchew.
Przygotowanie: Marchew obieramy,
gotujemy w całości aż zmięknie. Kaszankę
wyjmujemy z jelita, mieszamy, ewentualnie przyprawiamy. Nadziewamy korpusy
kaszanką. Wierzch posypujemy startą na
średnich oczkach gotowaną marchewką.
IM

Talent show w SP nr 11

Foto: UM Ruda Śląska

Kremówka według Renaty MłynaczukŻołny to przekładne śmietaną ciasto francuskie. Autorka aktualnie mieszka
w Ustroniu Morskim, gdzie prowadzi pensjonat, ale większość życia spędziła w Rudzie Śląskiej. Sekret jej niepowtarzalnego
przepisu tkwi w dodatku do bitej śmietany,
którym jest koncentrat z czarnego bzu.
– To składnik mojej własnej roboty, ale
można również użyć świeżych, sezonowych
owoców lub syropu z malin czy jagód
– mówi Renata Młynarczuk-Żołna. – Dzięki takiemu połączeniu krem jest orzeźwiający i aromatyczny, a ciasto idealne na
letnie upały – dodaje.
Z kolei smak sierpnia to tzw. lutenica
lub ajwar – potrawa kuchni bułgarskiej,
macedońskiej i serbskiej. – Bułgarska lutenica to pasta warzywna, której podstawowe składniki to papryka i pomidory.
Można dodać jeszcze pieczone bakłażany
czy marchew – mówi Regina Krawiec-Dimitrowa. – Lutenica to doskonały dodatek
do mięs i grillowanej kiełbasy czy ryby
– dodaje.
Wrześniowa karta kalendarza poświęcona będzie propozycji Michała Kaczmarczyka, który na co dzień jako szef kuchni
w jednym z rudzkich pubów, oddany jest
kuchni regionalnej. Dzięki jego pomysłowości i eksperymentom kulinarnym tradycyjne śląskie produkty ponownie zyskują
uznanie smakoszy. – Dzisiaj krupniok podany w tradycyjny sposób nie zachęca do
degustacji, ale wykorzystanie go jako
składnika tzw. finger food czy zapiekanki
lub wytrawnego tiramisu powoduje, że
wielu gości sięga po ten śląski smakołyk
– wyjaśnia Michał Kaczmarczyk.

Foto: Pensjonat Kaszubianka

Kolejne smaki miesiąca wybrane

Na zakończenie TGOzN w SP nr 11 odbył się ,,Talent show”.
W ramach Tygodnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością w Rudzie Śląskiej odbyły się m.in. XV Turniej Skata
i Remika, turniej rycerski, Olimpiada Radości, konkurs karaoke i plener fotograficzny. Wydarzenia były organizowane
przez instytucje wspierające osoby niepełnosprawne.
Ostatnim
punktem
TGOzN był wspomniany „Talent show”,
czyli prezentacja talentów uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej w Bielszowicach. – To było wspaniałe wydarzenie, które dostarczyło wszystkim wielu
niezapomnianych wrażeń i emocji. Jestem pełna podziwu i gratuluję talentu
muzycznego, plastycznego i aktorskiego
wszystkim młodym aktorom – podsumowała wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko. – TGOzN to co roku szczególny

czas dla naszego miasta i jego mieszkańców. Jest to nie tylko okazja do wspólnego świętowania i integracji, ale także
zwrócenia szczególnej uwagi na sprawy
i problemy ludzi, którzy na co dzień muszą się borykać z wieloma przeciwnościami losu – dodała.
W Rudzie Śląskiej według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań z 2011 roku było wówczas
10 257 osób niepełnosprawnych. W 2020
roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
wydał 2542 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia
571 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
JO
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OSIEDLOWY DOM KULTURY RSM

„MUZA” W HALEMBIE

Ruda Śląska 6, ul. Energetyków 26, tel. 32 242-66-81

ODK ,,MUZA” rozpoczął swoją działalność w 1983 roku.
W przeszłości gościł wielu znanych artystów. W trakcie cyklu spotkań
z aktorami byli tu tacy artyści jak: Jan Nowicki, Jerzy Bińczycki, Edward
Zientara, Cezary Żak, Agnieszka Pilaszewska czy Piotr Gąsowski.
OBECNIE ODK RSM „MUZA” ŻYWO REAGUJE NA POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW, DOSTOSOWUJĄC OFERTĘ DO ICH OCZEKIWAŃ.
W TYM ROKU KULTURALNYM PROPONUJE:

• ZAJĘCIA RUCHOWE: trzy zespoły taneczne
dostosowane do różnego wieku uczestników od 6. do 18. roku życia;
sekcja ju-jitsu; zajęcia pilates dla dorosłych; zajęcia ﬁt ﬁgury,
czyli ﬁtnessu dla dorosłych, rytmika dla najmłodszych od 3. roku życia
• ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
ARTYSTYCZNE: dla dzieci plastyka, dla dorosłych rękodzieło
• ZAJĘCIA EDUKACYJNE: nauka języka angielskiego dla dorosłych;
nauka ﬁzyki i matematyki dla młodzieży
Mamy nadzieję na możliwość organizowania imprez
okolicznościowych, takich jak spotkania ze Św. Mikołajem,
wystawy malarstwa czy wieczory z muzyką na żywo.

FB: ODK RSM MUZA, e-mail: muza@rsm.com.pl, tel. 32 242-66-81
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PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych, która
zostanie oddana w najem, znajdująca
się w rejonie ulicy: Solidarności
– z przeznaczeniem pod istniejący
placyk gospodarczy oraz garaż blaszany
wolnostojący.

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: Basenowej,
Oświęcimskiej – Łukasiewicza,
Sportowców, Pomorskiej – które zostaną
oddane w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne,
Łukowej – która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod miejsce postojowe,
Kochłowickiej – która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejącą
drogę dojazdową.
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg
ograniczony dla osób ﬁzycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. Lokal
wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną.
W pobliżu lokalu znajduje się autostrada A4, A1, a także Drogowa Trasa Średnicowa.
Opis oraz cena wywoławcza lokalu:
Adres
Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 64/8

Pow.
uż. m2

Położenie
lokalu

Ilość
pokoi

Cena
wywoławcza zł

Wadium zł

Termin przetargu

Termin oględzin lokalu

42,44

II piętro

2

138 390,00

13 839,00

8.11.2021 r.
godz. 9.00

28.10.2021 r.
w godz. 10.00-12.00

Wadium w ww. wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta: 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg w opisie podając: wpłata wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku
bankowego.
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej
kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium
zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które
zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 64-75) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie
internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok. 105, tel. 32 243-30-78). Na przetarg należy zgłosić
się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz z dowodem wpłaty wadium.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako
administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz
Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
ZARZĄD GSM „NASZ DOM”

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 15.06.2021 r. i 9.09.2021 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiąca działkę
oznaczona numerem geodezyjnym 5058/321 o powierzchni 1731 m2, użytki: „Bz, Ł-IV, Ps-IV”, obręb
Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00027865/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego
symbolem 3MNU.

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg
komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie
warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki nr 5058/321 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 wynosi 213.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia 22.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 10.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr 5058/321” przelewem
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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ZŁOTE GODY

50 lat minęło...

Ponad 60 par z długletnim stażem małżeńskim zostało uhonorowanych podczas piątkowej (15.10) uroczystości Złotych Godów. W ramach spotkania
w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu małżonkowie otrzymali
medale, upominki oraz kwiaty. Ich jubileusze uświetnił występ artysty estradowego, Grzegorza Poloczka. W tym wydaniu publikujemy zdjęcia 28 par
w kolejności alfabetycznej. W kolejnych wydaniach gazety zamieścimy pamiątkowe zdjęcia następnych par. 
JO, Foto: JO, AL

Zofia i Jerzy Bartoszkowie.

Małgorzata i Henryk Bauszkowie.

Krystyna i Franciszek Bigosowie.

Stefania i Henryk Bromowie.

Stefania Buchczik z wiceprezydentem
Michałem Pierończykiem.

Danuta i Andrzej Bywalcowie.

Urszula i Walerian Cieślikowie.

Bernadeta i Joachim Czyżowie.

Kornelia i Roman Fiukowie.

Gertruda i Kazimierz Gaborowie.

Wanda i Józef Glińscy.

Henryk Gładysz z kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Joanną Michalską-Mol.

Elżbieta i Grzegorz Głąbowie.

Krystyna i Rafał Grymelowie.

Henryka Janus z wiceprezydentem
Michałem Pierończykiem.

Krystyna i Karol Jesselowie.

Krystyna i Jerzy Kalusowie.

Gabriela i Jerzy Kęsikowie.

Maria i Czesław Kochańscy.

Cecylia i Józef Kołodziejowie.

Krystyna i Erwin Komandzikowie.

Krystyna i Antoni Kuncowie.
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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 i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
Uwaga: dla pozycji „4” – przetarg ograniczony dla Mieszkańców (Najemców i Właścicieli)
w budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej

Joanna i Józef Kwapulińscy.

Listopad 2021 r.
Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

1.

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 226/01
lokal w budynku mieszkalnym na parterze

19,75

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

2.

Ruda Śląska-Godula, ul. K. Goduli 28/01
lokal w budynku mieszkalnym na parterze

50,90

elektryczna,
wod.-kan.

7,00

1.000,00

3.

Ruda Śląska – Wirek, ul. Tuwima 8/06
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

29,30
+ pow. przynależna
6,93

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

8,00

1.000,00

4.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Magazynowa 31/G.1
garaż murowany, ograniczenie przetargu tylko dla
najemców i właścicieli budynku WMN Magazynowa 31

23,21

elektryczna

6,76

500,00

Maria i Franciszek Kwoczałowie.

Krystyna i Józef Lesznikowie.

Krystyna i Henryk Olszówkowie.

Agata i Henryk Pacynowie.

Maria i Józef Paduszkowie.

W kolejnych wydaniach gazety zamieścimy
pamiątkowe zdjęcia następnych par.

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA nr 1
Do przetargu ograniczonego dla poz. 4 wykazu: garaż murowany przy ul. Magazynowej 31/G.1 mogą przystąpić tylko Mieszkańcy (Najemcy
i Właściciele) budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej, którzy złożą oświadczenie, że nie zawarli innej umowy najmu na garaż, grunt pod
garaż, nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli. W przypadku współwłaścicieli
pojazdu, każdy z nich winien złożyć ww. oświadczenie (wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
UWAGA nr 2 Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych, garaży umieszczonych na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/
najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 2.11.2021 r. do dnia 9.11.2021 r. po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 i 3
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
poz. 2
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88
poz. 4
– ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
lub garaży w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane
są do: przesłania, nie później niż do dnia 10 listopada 2021 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/garaże w wysokości podanej w ogłoszeniu,
•
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz
numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na
druku: GLU/P-1b.
•
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
•
oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu.
(EE-17)
•
oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
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/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda
Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 10 listopada 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty
wadium należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garaży w dniu 13.10.2021 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/
garaż w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.45 – poz. 2, godz. 9.00 – poz. 3,
godz. 9.15 – poz. 4.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
lokalu użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
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 mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy
uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33 w. 745, 744.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 20.05.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 606 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5093/318 o powierzchni 571 m2, użytki: „Ls-IV, Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr
GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5084/319 o powierzchni 35 m2, użytki: „Lz-IV, PsIV”, KW nr GL1S/00028660/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2) 587 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5091/318 o powierzchni 36 m2,
użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr
GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5081/319 o powierzchni 551 m2, użytek „Ps-IV”,
KW nr GL1S/00028660/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic
wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 i KDW.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319,
5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318,
5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.)
Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do całej działki gruntu o numerze geodezyjnym 5093/318 oraz do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu
o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr
5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319,
5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działek nr 5093/318 i 5084/319 – 106.000,00 zł,
– dla działek nr 5091/318 i 5081/319 – 105.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia ( zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 9.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działek nr 5093/318 i 5084/319 - 5.300,00 zł,
– dla działek nr 5091/318 i 5081/319 – 5.300,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 18.08.2021 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący 1/27 część
w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr
GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”,
KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”,
KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są
od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo -usługowej (symbol planu
3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami; posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej ul. Górnej.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym
przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318
i 5096/318.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu udziału wynoszącego 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
wynosi 24.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia 8.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
1.200,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, udział 1/27 w drodze” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 27.04.2021 r.
i 26.08.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5071/319 o powierzchni 666 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5074/319 o powierzchni 669 m2, użytek „Ps-IV”,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014840/9. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej
i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5071/319 – 101.000,00 zł,
– dla działki 5074/319 – 101.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 12.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działki 5071/319 – 5.100,00 zł,
– dla działki 5074/319 – 5.100,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 8.06.2021 r.
i 31.08.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5086/319 o powierzchni 1890 m2, użytek „Ps-IV, R-V, Lz-IV, dr”, obręb Bielszowice, k.m.3,
zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00028660/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
– 5095/318 o powierzchni 938 m2, użytek „Ls-IV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej
i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do całej
działki gruntu o numerze geodezyjnym 5095/318 oraz do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5086/319 – 224.000,00 zł,
– dla działki 5095/318 – 136.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 10.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
- dla działki 5086/319 – 11.200,00 zł,
- dla działki 5095/318 – 6.800,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.0016.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 16.02.2021 r.
i 1.09.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5089/318 o powierzchni 727 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5092/318 o powierzchni 540 m2, użytek „Ps-IV”,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014840/9. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
- 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej
i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5089/318 – 108.000,00 zł,
– dla działki 5092/318 – 87.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
- dla działki 5089/318 – 5.400,00 zł,
- dla działki 5092/318 – 4.400,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.0016.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 28.07.2021 r.
i 15.09.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiąca
działkę oznaczona numerem geodezyjnym 5097/318 o powierzchni 1118 m2, użytki: „Ps-IV, R-V”,
obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej
i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej,
poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323,
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki nr 5097/318 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 wynosi 124.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia 18.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 6.200,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr 5097/318”
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Panu Markowi Belok
pracownikowi Administracji Nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci 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
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 15.04.2021 r. i 24.08.2021 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest pięć niezabudowanych 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 „Ps-IV”,
– 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „Ps-IV”,
– 5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
– 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. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu
3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319,
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) Skarbowi
Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości
składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działki 5044/323 – 123.000,00 zł,
– dla działki 5045/323 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 102.000,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 102.000,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 167.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 17.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 5044/323 – 6.200,00 zł,
– dla działki 5045/323 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 5.100,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 5.100,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 8.400,00 zł.
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Matki

składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

Emily Dickinson

Panu Dariuszowi Matuszewskiemu
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Ojca

składają koleżanki i koledzy z wydziału

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Marek Hłasko

Panu Dariuszowi Matuszewskiemu
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze:
Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur,
tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Chętnie kupię mieszkanie w bloku,
może być do remontu. Szybka transakcja.
Kontakt, tel. 536-594-701.
Sprzedam dwupokojowe, 34 m2, z balkonem, Wirek, cena 140 tys. Tel. 507-492449.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

Motoryzacja

REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

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

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Krótkie terminy. SKUTECZNIE! Tel.
519-639-121.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKA, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Kupię kamienice całość lub udziały.
Tel. 797-299-422.
Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel. 730-770-900.
Atrakcyjne oferty www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Biuro Nieruchomości GABRIEL, tel.
691-523-055 zaprasza klientów do zgłaszania ofert sprzedaży nieruchomości.

Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,50-0,60 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.
Zatrudnie opiekunki do pracy w Niemczech.Tel. 781-989-873.
Zatrudnimy do ochrony z gr. niepełnosprawności. Więcej informacji pod nr. 604630-556.
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.
Traktorzysta z uprawnieniami, Ruda Śl.
Tel. 604-630-556.
Traktorzysta/operator maszyn z upr. do
odśnieżania Ruda Śl., tel. 604-630-556
Operator maszyn do odśnieżania wraz
ze sprzętem i upr. Ruda Śl., 604-630-556

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

Firma MPM Group Sp. z o.o.

zatrudni do pracy w Niemczech
•
•
•
•
•
•

osoby na stanowisko:
Spawacz MIG/MAG/TIG
Monter wod.-kan.
Elektromonter

Wymagania:
Zaświadczenia o kwalifikacjach na ww. stanowiska
Doświadczenie w zawodzie
Mile widziana komunikatywna znajomość
j. niemieckiego
Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie | opłacone zakwaterowanie
długoterminowe zatrudnienie |umowę o pracę
CV prosimy nadsyłać na adres: praca@mpmkonin.pl
kontakt tel. 535-119-918

ogłoszeniA | 20.10.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława
Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 18.05.2021 r. i 14.09.2021 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 717 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5068/319 o powierzchni 566 m2, użytek „PsIV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5077/319 o powierzchni 151 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2) 624 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5072/319 o powierzchni 427 m2, użytek „PsIV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5080/319 o powierzchni 197 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z
udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe
działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu
3MNU).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319,
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe.
Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) Skarbowi
Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości
składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działek nr 5068/319 i 5077/319 – 108.000,00 zł,
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 96.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 23.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działek nr 5068/319 i 5077/319 – 5.400,00 zł,
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 4.800,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach:
poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.
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Piłka nożna

Rugby

Derby w okręgówce dla Slavii

dla fanów piłki nożnej, bo swoje spotkania
rozegrały także Urania, Gwiazda, Wawel
Wirek oraz Jastrząb Bielszowice, a także
rezerwy rudzkich drużyn.
W spotkaniu Slavia-Grunwald do przerwy prowadzili gospodarze po golu
w 15. minucie spotkania. Autorem trafienia był Michał Kowalczyk, który urwał się
obrońcy lewym skrzydłem i strzałem
w krótki róg pokonał bramkarza Slavii.
W drugiej połowie do głosu doszli goście.
Najpierw w 58. minucie doszło do faulu
w polu karnym Grunwaldu. Sędzia spotkania bez wahania wskazał na 11. metr, a Radosław Kowynia pewnie wykorzystał rzut
karny. Dziewięć minut później sprytne
uderzenie z rzutu wolnego Piotra Majchera
dało Slavii prowadzenie.
Do końca meczu Grunwald nie stworzył
zbyt wielu klarownych sytuacji, które mogłyby przynieść wyrównanie. Tym samym
drużyna z Halemby poniosła szóstą porażkę u siebie z rzędu i w tabeli Zina klasy
okręgowej Katowice-Sosnowiec zajmuje
16. pozycję z sześcioma punktami na kon-

18 na boisku Kolejarza Katowice rudzka
drużyna zmierzy się z rezerwami
GKS-u Katowice w finale Pucharu Polski
okręgu Katowice. Grunwald natomiast zagra na wyjeździe z Tęczą Błędów.
Zwycięstwo Uranii z Gwiazdą
Spotkanie Grunwaldu ze Slavią nie było
jedynym derbowym pojedynkiem w miniony weekend. Na boisku przy Czarnoleśnej Urania pokonała Gwiazdę 2:0. W innych spotkaniach A klasy trzy punkty zdobył Wawel Wirek, który pokonał 3:2 ostatniego w tabeli Hetmana Katowice. Hattrickiem dla rudziej drużyny popisał się
Wojciech Blaszke. Porażkę na wyjeździe
zanotowała drużyna z Bielszowic. Jastrząb
przegrał z Kamionką Mikołów 1:4. W tabeli 4. miejsce zajmuje Urania, 7. jest Wawel, 8. Jastrząb, a Gwiazda jest dziesiąta.
W ramach rozgrywek katowickiej
B klasy grały również rezerwy rudzkich
drużyn. Gwiazda II zremisowała 2:2 na
wyjeździe z rezerwami Wyzwolenia Chorzów, natomiast Jastrząb II Bielszowice
uległ u siebie Górnikowi Wesoła.
DK

Na zdjęciu
młodzi
zawodnicy
wraz
z trenerem
Damianem
Sewerynem.

Foto: KS Rugby Ruda Śląska

jest zespół Hegemona Mysłowice, z którym rudzianie zmierzą się w ostatnim spotkaniu tej rundy. 23 października o godz. 17
na Burloch Arenie odbędą się pierwsze od
ponad trzydziestu lat derby Górnego Śląska w rugby piętnastoosobowym.
KR Miedziowi Lubin
– KS Rugby Ruda Śląska 7:51 (0:25)
Skład Gryfów: Jakub Krupiński (Paweł
Marzec), Dawid Szywalski (Maciej Teperek), Filip Kuniczkowski, Marcin Pyrek,

Jan Muc, Krzysztof Jopert, Daniel Szombara (Daniel Białasik), Maciej Mielczarek
(Marek Wojnarowski), Mateusz Zabiegała,
Patryk Kołodziej, Jakub Gładkowski, Marcin Mucha, Dawid Dróżdż, Danson Chege
oraz Vladyslav Kozlov.
Punkty zdobyli: Kołodziej 16 pkt.
(1P, 1K, 4pd), Kozlov 10 pkt. (2P), Zabiegała 5 pkt. (1P), Muc 5 pkt. (1P), Gładkowski 5 pkt. (1P), Kuniczkowski 5 pkt.
(1P), Jopert 5 pkt. (1P).
AL

Karate

Komendant wicemistrzem Polski
Rudzcy karatecy pokazali, na co ich stać.
W sobotę (16.10) na Mistrzostwach Polski
Open Seniorów i Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Zamościu nasi zawodnicy wywalczyli dwa medale.
Marek Partuś zajął 2. miejsce w kategorii
masters + 85 kg, z kolei Igor Jarosz wywalczył 3. miejsce w kategorii + 65 kg juniorów młodszych (14-15 lat). Warto dodać, że
Marek Partuś jest komendantem rudzkiej
Straży Miejskiej. Zawody były jedną z najważniejszych imprez karate w tym roku.
Wzięło w nich udział ponad 500 zawodników w różnych kategoriach.
Warto wspomnieć, że pojedynek finałowy, który stoczył Marek Partuś, był wyrównany. Partuś dwa razy trafił nogą w głowę

14 medali dla KTJ
Podczas minionej soboty (16.10) dobrze spisali się zawodnicy z KTJ MMA
Team Ruda Śląska. Na zawodach w ramach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzież w ju-jitsu rudzianie wywalczyli aż
14 medali.
Krążki zdobyli: Oskar WlosowiczIwan (trzy złote medale), Wojtek Jankowski (jeden srebrny), Jakub Karaś (dwa
srebrne), Nina Baucz (dwa złote i jeden
srebrny), Emilia Zeidler (dwa srebrne)
oraz Zuzanna Duda (trzy srebrne).
AL

Rudzianie zagrali w Lubinie i odnieśli zwycięstwo.

Ju-jitsu

Foto: Rudzki Klub Kyokushin Karate

Tym razem to piłkarze Slavii mogli świętować zwycięstwo.

Spotkanie IV kolejki II ligi rugby piętnastoosobowego rudzkie Gryfy rozegrały
w Lubinie z zespołem Miedziowych. Rudzianie, chcąc pozostać w walce o awans
do pierwszej ligi, musieli wygrać to starcie. Na szczęście udała im się ta sztuka.
Pierwsze minuty meczu były z obu stron
nerwowe i pełne błędów. Jednak szybciej
z tej sytuacji otrząsnęły się Gryfy. Zabiegała zdobył przyłożenie blisko linii autowej, a chwilę później Kołodziej dorzucił
trzy punkty z karnego. Następnie przyłożenie meczu zdobył drugi skrzydłowy Kozlov. Gryfy zdobywały coraz większą
przewagę w meczu i grały z coraz większą
swobodą. Po serii wejść młynem przyłożenie zdobył Muc, a przed przerwą czwarte,
dające punkt bonusowy przyłożenie, zdobył ponownie Vladyslav Kozlov.
W drugiej połowie spotkania obraz gry
nie zmienił się. Rudzianie prowadzili
i zdobywali kolejne punkty. Przyłożenia
Gładkowskiego, Kuniczkowskiego, Kołodzieja i Joperta oraz pewne kopy z podwyższeń Kołodzieja pozwoliły zdobyć
Gryfom w tym spotkaniu aż 51 punktów.
Jednak trzeba gospodarzom oddać to, że
w końcówce meczu, dzięki ambitnej grze,
zdołali zdobyć honorowe przyłożenie.
Gryfy po czterech kolejkach są wiceliderem tabeli II ligi. Na pierwszym miejscu

Marek Partuś
został
wicemistrzem
Polski.

przeciwnika, ale były to trafienia niepunktowane, bo przeciwnik nie padł na matę.
Ostatecznie rudzianin przegrał z Arkadiu-

szem Szirem (aktualnym mistrzem Europy)
z wrocławskiego klubu Mae Keage Kyokushin przez wskazanie sędziów.
AL

Wysokie miejsca braci
Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży w JuJitsu Sportowym odbyła się w sobotę (16.10)
w Katowicach. Rudzki Klub Kyokushin Karate sekcja Ju-Jitsu reprezentowali Piotr Maligłówka i jego brat, Maciej Maligłówka.
Piotrek zajął 1. miejsce w kategorii U16 newaza do 66 kg oraz 2. miejsce w kategorii do
73 kg. Jego młodszy brat Maciek zdobył brązowy medal w kategorii U14 newaza do
55 kg. Organizatorem zawodów był Roan
Fight Club Katowice i Śląski Związek Ju-Jitsu. To kolejny sukces zawodników reprezentujących rudzki klub.
AL

Foto: arch.

cie. Slavia jest 14. z dziesięcioma punktami. Dla zespołu z Rudy było to pierwsze
zwycięstwo od końcówki sierpnia.
W 12. kolejce klasy okręgowej Slavia
zagra u siebie ze Spartą Katowice (23.10
o godz. 11). Wcześniej, w środę o godzinie

Foto: DK

Na boisku przy ulicy Kłodnickiej byliśmy w minioną sobotę (16.10) świadkami
wyrównanego, zaciętego spotkania pomiędzy Slavią a Grunwaldem, które przyciągnęło wielu wielbicieli rudzkiego futbolu.
Ten weekend był zresztą prawdziwą ucztą

Gryfy są w formie

Foto: KTJ MMA Team Ruda Śląska

Grunwald Ruda Śląska – Slavia Ruda Śląska 1:2 (0:1). Kowalczyk 15’ – Kowynia 58’, Majcher 67’.
Grunwald: Pietrzyk – Wadas (87’ Ito), Bernacki, Sobstyl (42’ Ostrowski),
Kubica, Kozłowski, Kowalczyk, Ogłoza, Maciaszek, Wojtaczka, Tałady.
Slavia: Latka – Dolecki, Kowynia, Komor (46’ Kuter), Jamrozy, Zmitrowicz,
Witor, Mikołajczyk, Majcher, Stasiak, Lux (90’ Gola).
Żółte kartki: Kozłowski, Wojtaczka – Komor, Zmitrowicz, Majcher, Mikołajczyk.

Piotr zaprezentował dobrą formę
podczas zawodów w Katowicach.
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