Potrójne szczęście,
potrójne wyzwanie

ZAPRASZAMY!

PRZYCHODNIA REJONOWA SPZOZ
ul. Jana Gierałtowskiego 29

UWAGA! DARMOWA REHABILITACJA!
Od 15.11.2021 r. rozpoczęliśmy specjalną akcję obejmującą
konsultację lekarską wraz z przeprowadzeniem
zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów.
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Pobiegną, by spełnić
marzenie Zosi
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WYDAWCA

informuje, że:
24 i 31 GRUDNIA 2021 r. URZĄD MIASTA BĘDZIE NIECZYNNY
23 GRUDNIA 2021 r. URZĄD MIASTA BĘDZIE
OTWARTY DLA KLIENTÓW
OD GODZINY 10.00 DO GODZINY 16.00.
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POŻYCZKI
Foto: UM Ruda Śląska

Tężnia w Bykowinie
czynna będzie
wiosną

Foto: JO

Tomasz Dragan
piłkarzem, a Teodor
Wawoczny trenerem
100-lecia Grunwaldu

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
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INWESTYCJE

Do tężni wiosną, street workout już dostępny
montowano ławki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery i tablice informacyjne.
Zbiornik o pojemności 10 m3 na solankę
zlokalizowany został w pobliżu tężni oraz
pozostałej infrastruktury. Solanka będzie
rozprowadzana do koryt opadowych, a następnie rozsączona po wypełnieniu z tarniny z dzikiej śliwy. Duża powierzchnia wypełnienia umożliwia rozbijanie i wydajne
parowanie roztworu. Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu w bezpośredniej bliskości tężni i rozpylenie łatwo
przyswajalnych mikroelementów oraz
pierwiastków ważnych dla zdrowia.
Koszt inwestycji wyniósł blisko
700 tys. zł. – Większość tej kwoty pokryje
dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, które pozyskaliśmy
w wysokości ponad 645 tys. zł. Brakująca
część pochodzi z miejskich środków – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.
Tężnia jest zlokalizowana w obrębie
strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej,
która powstała w wyniku realizacji zadań
z kilku edycji budżetu obywatelskiego.
Obejmuje ona ścieżkę pieszo-rowerową,
plac zabaw typu statek, urządzenia do street workout, piaskownicę, grill z zadaszonymi stolikami, cztery podwójne urządzenia siłowni, podwójną huśtawkę, karuzelę,
piramidę linową, tyrolkę, stół do ping-ponga, stojaki na rowery, ławki i leżaki.
Z kolei w ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego zrealizowano już 7 z 13
projektów. Najnowszym jest strefa street
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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

workout w Parku Strzelnica. Oprócz samych urządzeń do ćwiczeń na nawierzchni poliuretanowej zamontowano ławki,
kosz na śmieci, stojak na rowery i oświetlenie w technologii LED, wykonano
chodniki z kostki betonowej oraz posadzono kilkanaście drzewek. Zadanie kosztowało ponad 209 tys. zł i dobrze uzupełnia
inne obiekty sportowo-rekreacyjne w parku, których część to także obywatelskie
projekty.
Zakończone wcześniej zadania to: ustawienie w mieście koszy do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na
cele charytatywne, utworzenie ścieżki
edukacyjnej w dolinie Kochłówki, modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole
Podstawowej nr 6, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21, nowe atrakcje na
placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku
Ruchu Drogowego i wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 21.
Pozostałe wybrane przez mieszkańców
projekty są już wykonywane, a są to: budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki
w Halembskiej Strefie Aktywności Fi-

Strefa street workout w Parku Strzelnica powstała
w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.
zycznej, plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, rozbudowa placu zabaw
przy Miejskim Przedszkolu nr 37, sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, rozbudowa terenowych tras
rowerowych w Parku Strzelnica oraz strefa relaksu na osiedlu Ficinus.
Znane są już wyniki głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego na
2022 rok. Mieszkańcy wybrali do realizacji: doposażenie kompleksu Burloch
Arena w nowe atrakcje, wybieg dla psów
przy ul. Paderewskiego, plac zabaw przy

Miejskim Przedszkolu nr 35, rozbudowę
terenowych tras rowerowych w Parku
Strzelnica, pumptrack na Burloch Arenie,
strefę odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 4, parking przy Szkole Podstawowej nr 3, plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 9, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 20, rewitalizację
skweru w rejonie ul. Katowickiej i Siekiela, modernizację ciągu pieszego pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorzka
i Zgrzebnioka oraz zagospodarowanie
terenu przy ul. Jankowskiego 6.
WG

MODERNIZACJA DRÓG

Ulica Piernikarczyka zmodernizowana

Gruntowa część ul. Józefa Piernikarczyka w Rudzie Śląskiej zyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację
deszczową i sanitarną oraz oświetlenie LED. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego ok. pół miliona złotych pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, pozyskanego przez miasto na zagospodarowanie wód opadowych.
– Drogi gruntowe przebudowujemy systematycznie i nie ograniczamy się tylko do
nawierzchni. Kompleksowy zakres takich
inwestycji wpływa na ich koszt, dlatego szukamy ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, czy to unijnych, czy też krajowych
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Na gruntowym odcinku ul. Piernikarczyka w dzielnicy Bielszowice powstała
nowa nawierzchnia z kostki betonowej
o szerokości 4,5 m. Wzdłuż ulicy zainstalowano 7 nowych słupów z oświetleniem
LED. Wybudowana została także kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym. – Budowa tej drugiej została sfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach
projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy
Krople Deszczu” – mówi wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Na wspomniany projekt władze miasta
pozyskały ponad 36 mln zł unijnego dofinansowania. Dotacja dotyczy 12 km sieci
kanalizacji deszczowej oraz 15 zbiorników
retencyjnych. 0,5 mln zł z tej kwoty przeznaczone jest na kanalizację wykonaną
w czasie przebudowy ul. Piernikarczyka.
Warto przypomnieć, że na ukończeniu
jest warta 1,4 mln zł modernizacja kolejnej
drogi gruntowej w tej dzielnicy, czyli
ul. ks. Jana Hrubego. Również w tym
przypadku jest to kompleksowa inwesty-

Foto: UM Ruda Śląska

– Tężnię chcieliśmy wybudować już
w 2019 roku. Była to zwycięska inwestycja
w ramach ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego. Niestety sytuacja na rynku
zamówień publicznych bardzo utrudniła
nam realizację tego projektu. Wybudowaliśmy ją jednak ze środków rządowych
i „ogólnego” budżetu miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Tegoroczny
budżet obywatelski realizujemy już bez takich komplikacji i oddajemy do użytku kolejne wybrane przez mieszkańców projekty
– dodaje.
– Budowa jest już zakończona, jesteśmy
teraz w trakcie uzyskiwania pozwolenia na
użytkowanie. W chwili obecnej solanka
jest intensywnie rozprowadzana po ścianie
z tarniny, jest to jednak tylko rozruch kontrolny, ponieważ instalacja nie może być
użytkowana przy niskich temperaturach.
Próbna praca tężni ma również za zadanie
konieczne nasączenie elementów wykonanych z drewna i tym samym ich zakonserwowanie – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.
Tężnia ma konstrukcję drewnianą na
płycie i stopach żelbetowych. Jej długość
to 18,7 m, szerokość wraz z pergolą
– 9,9 m, a wysokość 6 m. Całość wraz
z dojściami zaplanowano na planie okręgu. Teren tężni będzie dostępny dla osób
niepełnosprawnych przez biegnący obok
ciąg pieszo-rowerowy. W ramach inwestycji wykonano również przyłącza wodne
i elektryczne, nasadzenia zieleni oraz za-

Foto: UM Ruda Śląska

Zakończyła się budowa tężni solankowej w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Mieszkańcy
muszą jednak poczekać na korzystanie z dobrodziejstw solanki do wiosny. Dostępna jest już za to strefa street
workout w Parku Strzelnica, która powstała w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

W ramach modernizacji nie tylko utwardzono drogę, ale wybudowano
kanalizację deszczową i sanitarną oraz oświetlenie LED.
cja. Obecnie realizowane zadanie obejmuje nawierzchnię jezdni, chodnik i oświetlenie LED, a wcześniej, w 2016 r., w tym
miejscu wykonana została kanalizacja
deszczowa oraz zbiornik retencyjny.
Wyłoniony został już wykonawca innego zadania dotyczącego „gruntówek”, czyli rozbudowy ul. Podlaskiej w dzielnicy
Halemba. Koszt tej dużej, wyczekiwanej

przez mieszkańców inwestycji to prawie
3,8 mln zł, a prace rozpoczną się w przyszłym roku.
W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej
na inwestycje drogowe zaplanowano ponad 26 mln zł. Natomiast w złożonym niedawno projekcie budżetu miasta na
2022 rok zapisano kwotę pięciokrotnie
wyższą – ponad 130 mln zł.
WG
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SZPITAL MIEJSKI

Szpital z oddziałem covidowym

Foto: Śląska Izba Lekarska

Od 22 listopada decyzją ministra zdrowia w rudzkim Szpitalu Miejskim funkcjonuje 60 łóżek
dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym cztery łóżka respiratorowe.
Szpital działa w zaostrzonym reżimie sanitarnym od ponad 1,5 roku. O pracy w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji wraz z rosnącymi statystykami zakażeń rozmawiamy z prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej dr Katarzyną Adamek.

– Pani prezes, rok temu rozmawiałyśmy o tym, jak trudno zarządza się szpitalem w dobie trwającej
pandemii. Wtedy z dnia na dzień
zmieniała się sytuacja w kraju. Było
wiele niewiadomych. Teraz wydaje
się, że jest spokojniej…
– To tylko pozorny spokój, ponieważ mamy coraz więcej pacjentów
zarażonych koronawirusem. Przekształciliśmy oddział kardiologii i chirurgii na oddział covidowy. Wszystko
zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia. Dysponujemy 60 łóżkami, w tym
czterema respiratorowymi. Jesteśmy
przygotowani do leczenia pacjentów
„covidowych”. Mamy sprzęt, ale
przede wszystkim personel, który wielokrotnie pokazał, że walka o zdrowie
i życie pacjenta to dla niego priorytet.
Warunki są trudne dla pracowników,
bo nadal obowiązują wszystkie procedury sanitarne. Praca w kombinezonie
przez wiele godzin nie jest łatwa. Ktoś,
kto nie spędził na takim oddziale minuty, nie ma pojęcia, jak jest to obcią-

żające. Na tym oddziale rozgrywają
się dramaty, a wielokrotnie spotykamy
się z hejtem pod naszym adresem, co
naprawdę trudno zrozumieć.
– Chce Pani powiedzieć, że ludzie
mają do Was pretensje?
– Pacjenci jakby zapomnieli, że jest
pandemia. Ona nie zniknęła. To, że
było mniej hospitalizacji i mnie obostrzeń, nie oznacza, że wirusa nie ma.
Ludzie przestali nosić maseczki, czy
dbać o zachowanie dystansu. Nie
wszyscy się również zaszczepili. Spotykamy się nawet z tym, że w ankietach, które przy wejściu do szpitala
wypełniają pacjenci, podają oni nieprawdziwe informacje. Nie chcą pokazywać kodów zaszczepienia, a my
tracimy czas na tłumaczenia i wyjaśnienia. A potem słyszymy lub czytamy, że to skandal, że Izba Przyjąć jest
zamknięta. My jej nie zamykamy,
a wstrzymujemy przyjęcia pacjentów
ze względu na przepełnienie i dużą
liczbę pacjentów „covidowych”, co
wymaga od nas dodatkowych procedur dezynfekcyjnych. Decyzje, jakie
podejmujemy, mają służyć bezpieczeństwu kolejnych pacjentów i personelu. Jeżeli wstrzymujemy odwiedziny w szpitalu, to ze względów bezpieczeństwa. Musimy reagować na
sytuację tu i teraz oraz działać zgodnie
z procedurami. Podkreślę to jeszcze
raz, odpowiadamy za pacjentów, ale
też za personel – za jego bezpieczeństwo. To przykre, że wielu z naszych
mieszkańców po takim długim czasie
walki z COVID-19 tego nie rozumie
i próbuje udawać, że wirusa nie ma.
– Czy w szpitalu obowiązują nowe
obostrzenia?
– Od czasu rozpoczęcia pandemii
procedury w szpitalu ulegały stopnio-

wemu zaostrzeniu. Chodzi o ograniczenie odwiedzin, konieczność wypełnienia ankiety epidemiologicznej,
poddanie się mierzeniu temperatury
oraz zachowanie dystansu społecznego. Reagowaliśmy na to, co się dzieje
i jakie wytyczne dostajemy z Ministerstwa. Kiedy było spokojniej, „luzowaliśmy” obostrzenia. Dodatkowym elementem, który wpływał na te
zmiany, było zaszczepienie się personelu i pacjentów. Niestety, nie wszyscy z tej możliwości skorzystali. Na
oddziale covidowym mamy wielu pacjentów niezaszczepionych i coraz
młodszych. Przechodzą tę chorobę
trudniej od osób w pełni zaszczepionych.
– Jesteście przygotowani na kolejną falę?
– Fala od kilku tygodniu narasta.
Stąd decyzja o uruchomieniu łóżek
covidowych. Już w październiku mieliśmy pierwszych pacjentów „covidowych” na Izbie Przyjęć. Wiedzieliśmy,
że zbliżająca się fala nie będzie mała.
Potem potwierdziły to oficjalne statystki Ministerstwa Zdrowia. Szpital
bez względu na sytuację stara się być
przygotowany na nieprzewidziane
wydarzenia. Wiele rzeczy jest weryfikowanych w ogniu zdarzeń, bo nie da
się wszystkiego ubrać w procedury. Te
prawie dwa lata wiele nas nauczyły.
Najważniejszy jest zdrowy rozsądek
personelu, ale też samych pacjentów.
Pamiętajmy o dystansie, maseczce,
częstszym myciu rąk i unikaniu niepotrzebnych skupisk. Jeśli ktoś się jeszcze nie zaszczepił, może to zrobić
w naszym szpitalu. Ten wirus to nie
jest fikcja. On zabiera członków naszych rodzin i niszczy nasze zdrowie.
AP
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POMAGAMY

Potrójne szczęście
i potrójne wyzwanie

Laura, Daria i Iga to dzielne dziewczynki, które przyszły na
świat jako kolejne trojaczki w Szpitalu Miejskim w Rudzie
Śląskiej. Maluszki przebywają jeszcze na Oddziale Neonatologicznym, ale wkrótce mama Wiktoria zabierze je do domu
w Bytomiu, gdzie obecnie mieszka. Rodzina potrzebuje naszej pomocy! W akcję od pierwszych minut zaangażowali się
nie tylko rudzianie, ale mieszkańcy całej Polski.
Pani Wiktoria trafiła do rudzkiego
szpitala w 28. tygodniu ciąży.
Dziewczynki przyszły na świat
12 listopada. – W tej chwili dzieci są
stabilne, nie wymagają już wspomaganego oddechu. Obecnie przebywają na sali zwiększonego nadzoru.
Prawdopodobnie zostaną wypisane
w terminie planowanego przyjścia
na świat, czyli na początku stycznia
– mówi Aleksandra Stępień, starszy
asystent lekarz z Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Mama trojaczków opuściła szpital, aby przygotować się na przyjęcie
córeczek w domu. Jednak regularnie
do nich dojeżdża, karmi dziewczynki i kanguruje je. W trakcie pobytu
w rudzkim Szpitalu Miejskim okazało się, że pani Wiktoria ma trudną
sytuację życiową i potrzebuje wsparcia, jeżeli chodzi o materiały higieniczne i akcesoria dla swoich córeczek. – Widząc sytuację pani Wiktorii, nasz zespół wpadł na pomysł,
żeby pomóc jej na starcie po powrocie z dziećmi do domu. Opieka nad
jednym dzieckiem to wyzwanie, a co
dopiero nad trójką. Świeżo upieczona mama bardzo się ucieszyła, że
z tej strony los się do niej chociaż
trochę uśmiechnął – mówi Aleksandra Stępień.
Niezbędne rzeczy (m.in. pieluchy,
chusteczki nawilżane, żele do mycia
ciała, kremy przeciw odparzeniom,
monitory oddechu, ubranka dziewczęce oraz pieluchy tetrowe) zostały

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
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Laura, Daria i Iga w styczniu
opuszczą szpitalny oddział.
już zebrane, wkrótce zostaną przekazane pani Wiktorii.
Obecnie prowadzona jest internetowa zbiórka na wsparcie finansowe
młodej mamy (https://zrzutka.pl/
v2hdmk). Do tej pory udało się
uzbierać ponad 8 tys. zł Stan na
30.11). – Opieka i wychowanie trójki
dzieci to nie lada wyzwanie. Dlatego
bez chwili wahania przyjęliśmy panią Wiktorię pod swoje skrzydła. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby przyłączyli się do naszej
zbiórki i dali szansę Laurze, Darii
i Idze na dobry, życiowy start – zachęca Aleksandra Poloczek, prezes
Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja, która koordynuje zbiórkę.
Joanna Oreł
REKLAMA
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OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE

OGŁOSZENIA

Ruda Śląska rozbłyśnie na święta

Foto: arch.

Do 4 grudnia na ulicach Rudy Śląskiej zainstalowanych zostanie ponad 100 ozdób świetlnych, dzięki którym będzie można poczuć klimat zbliżających się świąt. W mieście ustawione zostaną także rzeźby przestrzenne, a na rynku pojawi się 10-metrowa choinka.

Od kilku lat w okresie świątecznym podświetlany
jest wagon tramwajowy na rondzie w Chebziu.
– Zawsze staramy się, żeby w Rudzie Śląskiej
czuć było zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie skromniej niż zazwyczaj – podkreśla Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko świąteczna iluminacja umili czas mieszkańcom – dodaje.
Światełka i dekoracje przestrzenne 3D (aniołki, gwiazdy, bombki z kokardą, bombki na gałązce oraz choinki i śnieżynki) zostaną zamontowane m.in. na słupach oświetlenia ulicznego. W kilku miejscach instalowane będą także wolnostojące ozdoby przestrzenne. – Pojawią się one na
przykład na placu Jana Pawła II. Będą to sanie
z reniferami, do których będzie można wejść i zrobić sobie zdjęcie. Na rynku stanie także okazała
choinka z podświetlanymi kokardami – mówi prezydent Dziedzic.

Choinka, która ustawiona zostanie na rudzkim
rynku, będzie miała 10 metrów wysokości, a na
jej górze pojawi się świecąca gwiazda 3D.
Choinkę oplatać będą szarfy z podświetlonymi na
niebiesko kokardami oraz bombki w kolorach
srebrnym i niebieskim.
Oświetlony zostanie również zabytkowy wagon tramwajowy na rondzie w Chebziu, który
zaświeci trzema kolorami – dach będzie biały,
a jego boki różowo-fioletowe. Z kolei przed kopalnianymi wagonikami na rondzie w Halembie
stanie ciągnący je renifer, a w nich samych pojawią się prezenty.
Koszt świątecznego oświetlenia miasta w tym
roku wyniesie prawie 160 tys. zł (wynajem, montaż, utrzymanie, konserwacja, ewentualne naprawy oraz demontaż). W ubiegłym roku była to
kwota bliska 150 tys. zł.
JO

SESJA RADY MIASTA

Prezydent z podwyżką wynagrodzenia

1 listopada weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. podwyżkę dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Rudzka Rada Miasta, która ma
wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia prezydenta, musiała się więc pochylić
podczas ostatniej sesji nad projektem uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla
prezydent Grażyny Dziedzic. Ustawodawca dał na to czas trzech miesięcy.
Zgodnie z art. 37 ustawy o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw górny ustawowy pułap wynagrodzenia dla prezydentów miast wzrósł
z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto
(wraz z dodatkami). Na kwotę tą składa się
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny (30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), dodatek za wieloletnią pracę (w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego), a także nagrody jubileuszowe i inne
przewidziane kodeksem pracy. W przepisach
określono, że minimalne wynagrodzenie nie
może być niższe niż 80 procent maksymalnego (co najmniej 16 033,2 zł brutto miesięcznie). Rudzcy radni głosowali nad projektem
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uchwały w sprawie minimalnej podwyżki dla
prezydent Grażyny Dziedzic (wynagrodzenie
zasadnicze – 8616 zł brutto, dodatek funkcyjny 2760 zł brutto plus dodatek specjalny, a do
tego nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzenia przewidziane przepisami).
– W tej chwili prezydent miasta uzyskuje wynagrodzenie o ponad 5 tys. zł (10 940 zł brutto
– przyp. red.) niższe niż wynosi stawka minimalna określona w aktualnie obowiązujących
przepisach prawa – mówiła podczas sesji sekretarz miasta Grażyna Janduła-Jonda.
20 radnych było „za” przyjęciem uchwały,
czterech wstrzymało się od głosu. Uchwała
dotyczy także miesięcy wstecz (od 1 sierpnia), więc podwyżka zostanie wypłacona
również za trzy zaległe miesiące.
JO

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,
NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na wykonanie na dachu siedziby dyrekcji
RSM instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 23 kWp i zaprasza Wykonawców do składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA” w sekretariacie RSM do dnia 12.01.2022 r. do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2022 r.
o godz. 9.00 w siedzibie RSM w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów na roboty remontowe i budowlane oraz prace
projektowe organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.
Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia
1.12.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda),
ul. Magazynowa 12.
Istnieje możliwość odebrania SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego pod nw. warunkami:
• dokonać wpłaty na konto PKO BP SA 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ w pokoju nr 307.
Odbiór SIWZ za zaliczeniem pocztowym jest możliwy pod warunkiem przesłania faksem lub e-mailem
zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 61,50 PLN z VAT-em.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest pan
Zbigniew Żak – pokój nr 307 (telefon 32 248-24-11 w. 203) w godzinach od 7.30 do 10.00 od poniedziałku
do piątku.
Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i w Internecie w terminie
do 31 stycznia 2022 r.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi
oferentami na temat treści złożonych ofert, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy
Malinowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przetargi ustne nieograniczone – pierwszy przeprowadzony w dniu 16.09.2021 r. i drugi przeprowadzony
w dniu 4.11.2021 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 Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej położona jest w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Malinowej obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2226/30
o powierzchni 447 m2 (użytek RIVa), obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz w Księdze Wieczystej
nr GL1S/00011357/5.
Dział III i IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działka stanowi tereny zabudowy usługowej
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową, poprzez którą należy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania,
bankowości, hotelarskich, administracji, pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu i rekreacji,
a także obiekty związane z obsługą pojazdów, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe
(symbol planu: 127U).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 54.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2021 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
2.700,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Malinowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00
(dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako jeden uczestnik
przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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SZLACHETNA PACZKA

Baza rodzin otwarta. Czas pomagać

Do projektu rodzina nie może zgłosić się sama. Mogą to zrobić instytucje lub osoby prywatne, czyli każdy
z nas. Co roku wolontariusze kontaktują się że szkołami, parafiami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami
w celu poszukiwania rodzin potrzebujących. Następnie wolontariusze
Szlachetnej Paczki przeprowadzają
wywiady środowiskowe ze zgłoszonymi osobami. – Dopytywaliśmy między innymi o sytuację życiową i materialną. Najważniejsze dla nas jest to,
czy rodzina stara się wyjść ze swojej
trudnej sytuacji i walczy o siebie. Po
takim spotkaniu wolontariusze podejmują decyzję o tym, czy rodzina kwalifikuje się do projektu – tłumaczy
Kamila Hergesel, liderka Szlachetnej
Paczki w naszym mieście.
Anonimowe opisy potrzebujących
rodzin i osób trafiły do bazy, którą
można znaleźć na stronie internetowej https://www.szlachetnapaczka.pl/

Foto: Szlachetna Paczka Ruda Śląska

Około 50 rodzin i osób obdarowanych zostanie podczas tegorocznej akcji Szlachetna Paczka w Rudzie Śląskiej. Obecnie darczyńcy
przygotowują „prezenty” wedle potrzeb osób potrzebujących, a w dniach 11-12 grudnia nastąpi wielki finał, kiedy to rozdane zostaną
paczki, za sprawą których będzie można zmienić czyjąś historię.

Ok. 20 wolontariuszy będzie w tym roku koordynowało akcję
Szlachetna Paczka w Rudzie Śląskiej.
wybor-rodziny (należy wybrać odpowiednią lokalizację z listy). W ten
sposób potencjalny darczyńca wybiera, komu chce i jest w stanie pomóc.
– Najczęściej rodziny proszą o żyw-

ność z długim terminem ważności,
środki czystości, ubrania na zimę czy
węgiel. Czasami zgłaszane są bardziej specyficzne potrzeby, jak łóżka
rehabilitacyjne lub wózki inwalidzkie

albo prośby o remont, materiały budowlane, piece, lodówki itd. – wylicza Kamila Hergesel.
Otwarcie Bazy Rodzin Szlachetnej
Paczki odbyło się 13 listopada. – Ta
akcja daje poczucie, że udało się zrobić coś dobrego. Wiele osób, które
choć raz przygotował paczkę, zostaje
z nami podczas kolejnych edycji akcji.
Zachęcam do udziału – mówi Kamila
Hergesel.
Finał akcji zaplanowano na 11-12
grudnia. Magazyn rudzkiej Szlachetnej Paczki zlokalizowany będzie ponownie w II Liceum Ogólnokształcącym w Wirku. – Tworzymy jedną
wielką wspólnotę, bo mimo tego, że
każdy jest inny, łączy nas wspólny cel.
Jak co roku przez cały weekend będziemy działać na pełnych obrotach,
ale wiemy, że radość obdarowanych
rodzin w pełni nam to wynagrodzi
– podsumowuje Kamila Hergesel.

Joanna Oreł

BIEG MIKOŁAJÓW

Mikołaje pomogą spełnić marzenie Zosi

Zosia Mańka to 12-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej, u której wykryto chorobę nowotworową kości. Dziewczynka jest w trakcie chemioterapii, ale oprócz jej marzenia powrotu do pełni zdrowia, ma również inne – wyjazd z rodziną w góry. W spełnieniu tego drugiego mogą pomóc rudzianie, biorąc udział w Biegu Mikołajów, który 6 grudnia odbędzie się na Placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu.
W październiku 2020 roku Zosię
zaczęła boleć noga, a do tego doszły
powtarzające się stany podgorączkowe. Po wielu badaniach i hospitalizacjach wykonano biopsję, która dała
odpowiedź na pytanie o to, co dolega
młodej rudziance. Mięsak Ewinga to
jeden z najczęstszych pierwotnych
guzów kości u dzieci i młodzieży.
Zosia została skierowana do Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie. Aktualnie przyjmuje chemioterapię, przed
nią jeszcze autoprzeszczep oraz wstawienie endoprotezy. 12-latkę wspiera
nie tylko rodzina. – To trudny dla Zosi

czas, dlatego chcemy wesprzeć dziewczynkę, aby choć przez chwilę w tym
całym cierpieniu na jej twarzy pojawił się uśmiech – mówi Aleksandra
Poloczek, prezes Fundacji Przyjaciół
Świętego Mikołaja. – Ponadto chcemy uwrażliwić młodych mieszkańców
na cierpienie drugiego człowieka
oraz uczyć dobra, zrozumienia i empatii. Wszyscy trzymamy za Zosię
kciuki, aby wiedziała, że nie jest sama
– dodaje.
Rudzianie będą mogli spełnić jedno z marzeń 12-latki, jakim jest rodzinny, weekendowy wyjazd do pen-

sjonatu w Korbielowie. Będzie to dla
Zosi czas, kiedy być może chociaż na
chwilę zapomni o chorobie. Zbiórka
pieniędzy na spełnienie marzenia odbędzie się podczas Biegu Mikołajów,
który wystartuje 6 grudnia o godz. 11
na Placu Jana Pawła w Nowym Bytomiu. Od 2012 roku rudzianom udało
się spełnić marzenia m.in. Zuzi, Dominika, Weroniki, Patrycji, Oli, Kacpra, Andżeliki, Alanka i Wiktorii. – To
cudowny czas, przepełniony myślami
o uszczęśliwieniu małych ludzi, którzy
doświadczają na co dzień wielkiego
nieraz cierpienia. To oni w dużej mie-

rze spędzają czas na szpitalnych oddziałach zamiast na zabawie lub nauce w szkole. Jednak mimo tego cierpienia, jakiego los im nie oszczędza,
cieszą się z każdego radosnego momentu, każdego uśmiechu i gestu dobroci. Najważniejsze jednak jest to, że
nie porzucają marzeń i dzięki temu
mogą lżej znosić trudne chwile w drodze do wyzdrowienia – podkreśla
Aleksandra Poloczek. – Spełnijmy
marzenie Zosi, pokażmy nasze wsparcie. Wybiegajmy jej marzenie, bo tylko życie z marzeniami jest cudowne!
– dodaje.
Joanna Oreł

EDUKACJA

Szkoła w Kłodnicy
dba o słuch

Grupa nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej opracowała projekt  
„Cicho-sza szkoła w Kłodnicy o słuch dba” i wystartowała w konkursie FIO Śląskie Lokalnie
2021-2023. Placówka otrzymała grant w wysokości 5 tys. zł m.in. na zakup przyjemnych dla ucha
dzwonków i utworzenie strefy ciszy dla uczniów.  

Foto: ZS-P nr 2 w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl

Uczniowie m.in. wzięli udział w warsztatach
na temat szkodliwości hałasu.
– Celem pedagogów było propagowanie wiedzy na temat
powszechnej obecności hałasu w środowisku człowieka, pokazanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie, a także ograniczenie hałasu w szkole i stworzenie strefy ciszy – mówi Joanna
Widera, wicedyrektor oraz koordynator projektu w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
Uczniowie wraz ze studentami z koła naukowego przy zakładzie Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmierzyli
poziom hałasu podczas lekcji, a w czasie przerw wyznaczyli
najgłośniejsze miejsca w szkole. Z kolei dr Jolanta Malinowska-Borowska (adiunkt badawczo-dydaktyczny ŚUM) przeprowadziła wśród uczniów warsztaty na temat szkodliwości
hałasu oraz zapoznała ich z normami w tym zakresie. – W ramach walki z hałasem, który jak się okazało, przeszkadza nie
tylko nauczycielom, ale także uczniom, w placówce zamontowane zostały bezstresowe dzwonki emitujące przyjemną melodyjką zamiast tradycyjnego, drażniącego, a także urządzenia
pod nazwą „elektroniczne ucho”, które stoją na straży nadmiernego hałasu – wylicza Joanna Widera.
Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy
ul. Kaczmarka 9 stworzona została strefa ciszy, która ma zapewniać uczniom jak najlepsze warunki do pracy, relaksu
i wypoczynku oraz ogranicza hałas podczas przerw.
JO
OGŁOSZENIE
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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 12.07.2021 r. i 10.11.2021 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, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 738 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5056/321 o powierzchni 589 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
nr GL1S/00027865/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), 5064/4083 o powierzchni 84 m2, użytek „Ps-IV”, KW
nr GL1S/00006384/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) i 5050/323 o powierzchni 65 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
KW nr GL1S/00031378/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
2) 734 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5055/321 o powierzchni 576 m2, użytek
„Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00027865/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), 5062/4083 o powierzchni 129 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów) i 5049/323 o powierzchni 29 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 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 oznaczonych symbolem 3MNU.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319,
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków
na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318,
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319,
5090/318, 5096/318 wynoszą:
– dla działek nr 5056/321, 5064/4083 i 5050/323 – 110.000,00 zł,
– dla działek nr 5055/321, 5062/4083 i 5049/323 – 110.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2021 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 20.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działek nr 5056/321, 5064/4083 i 5050/323 – 5.500,00 zł,
– dla działek nr 5055/321, 5062/4083 i 5049/323 – 5.500,00 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.

ogłoszenia | 1.12.2021
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie
przy ulicy Chryzantem z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie
niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Chryzantem, stanowiące
działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 2130/213 o powierzchni 1105 m2, użytek „Bp”,
– 2131/213 o powierzchni 1156 m2, użytek „Bp”,
obręb Ruda, zapisanych na karcie mapy 8 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00003961/3.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
2136/213 o powierzchni 3655 m2, użytek „Bp”, obręb Ruda, k.m. 8, nr KW
GL1S/00003961/3.
W dziale I-SP ww. księgi wieczystej wpisano prawo związane z własnością
nieruchomości: „ Każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działek nr 1614/213 i 1612/213 służy nieodpłatne prawo przechodu i
przejazdu przez działkę nr 1615/213 objętą KW nr 33392 w myśl §13 umowy
oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz oświadczenie o ustanowieniu
hipoteki i służebności gruntowej”. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią:
– działki nr 2130/213 i 2131/213 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM1),
– działka nr 2136/213 – teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM1) oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu
2R-MN).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien
odbywać się z drogi publicznej ul. Chryzantem poprzez działkę nr 2136/213
przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu
z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem
wynoszącym 1/10 część w działce nr 2136/213 wynoszą:
– dla działki 2130/213 – 283.000,00 zł.
– dla działki 2131/213 – 293.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2022 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 05.01.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 2130/213 – 14.200,00 zł,
– dla działki 2131/213 – 14.700,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Chryzantem, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu 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.
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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MUZEUM MIEJSKIE

„Rudzka Jesień” w malarstwie i graﬁce

Do 12 grudnia w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka można oglądać pokonkursową
wystawę 51. edycji Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”. Wzięło w niej udział
108 uczestników, wśród których było aż 46 debiutantów. W sumie wszyscy artyści zgłosili 257 prac.

Foto: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej

Foto: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej

Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień” miał
charakter otwarty i ponadregionalny. Tegoroczna edycja obejmowała prace z zakresu malarstwa i graﬁki. Zgłoszono
227 obrazów (olejne, akryle,
akwarele, pastele), 21 graﬁk
i 27 prac wykonanych w techniOtwarcie wystawy uświetnił występ Studenckiego
kach mieszanych. Członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego.
komisji wybrali 131 prac, które
znalazły się na wystawie pokonkursowej. Nagrodzono przede wszystkim wyrazistość
konkursu, czyli Marka Idziaszka – artystę nieprofesjoosobowości artystycznej autora, szczerość plastycznej
nalnego, malującego na szkle. W kategorii malarstwo
wypowiedzi, a także ekspresyjność i indywidualizm
I nagrodę za zestaw prac otrzymał Krzysztof Webs.
twórczy autorów. Wernisaż ekspozycji odbył się 18 liPrzyznano również trzy równorzędne II miejsca dla Jestopada. Wystawa czynna będzie do 12 grudnia.
rzego Gajewskiego (za zestaw prac), Andrzeja Karpińskiego („Po sąsiedzku”, olej-płótno) oraz Piotra ChmieW tegorocznej edycji uhonorowano nagrodą specjallarskiego (za zestaw prac), a także siedem równorzędną za całokształt pracy twórczej jednego z uczestników
nych wyróżnień. Wśród autorów
prac graﬁcznych nagrodzono
jedną osobę – Jana Nowaka (za
zestaw prac) i przyznano dwa
wyróżnienia.
Jury przekazało też nagrodę
publiczności za poprzednią, jubileuszową 50. edycję „Rudzkiej Jesieni” (2017 rok). Jej laureatem został Marek Cieśliński
za pracę „Dni tarnogórskich
gwarków”.
Joanna Oreł
Tradycyjnie wernisaż zgromadził licznych zainteresowanych sztuką intuicyjną.
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KRWIODAWSTWO

Krople krwi na wagę złota

Rudzcy krwiodawcy podsumowali 17. edycję akcji Wakacyjna Kropla Krwi. W ramach niej ponad
500 osób oddało ponad 200 litrów krwi. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Oddajesz
krew, ratujesz bliźniego”. Piątkowe (26.11) spotkanie w ODK RSM „Matecznik” w Rudzie było okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań dla najbardziej zaangażowanych krwiodawców oraz
osób i instytucji propagujących akcję krwiodawstwa.
Tegoroczna Wakacyjna Kropla Krwi trwała od połowy maja do końca września. – W ramach niej zostały
zorganizowane 33 akcje poboru krwi na Placu Jana
Pawła II w Nowym Bytomiu i przy paraﬁi pw. św. Barbary w Bykowinie – podsumowuje Eugeniusz Gunia,
prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Henryka Dunanta w Rudzie Śląskiej.
W sumie zgłosiło się 645 osób z Rudy Śląskiej
i miast ościennych – jednak nie wszyscy spełniali kryteria, aby móc zostać dawcami (np. z powodu choroby,
zażywanych leków, zbyt niskiej wagi, ciąży, zbyt krótkiego czasu po zabiegu stomatologicznym itd.). Ogółem więc krew oddało 515 osób, a było jej 231 litrów.
– Odnotowujemy zarówno większą liczbę dawców, jak
i ilość oddawanej krwi. Wynika to między innymi z tego, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach podwoiło liczbę organizowanych akcji. Teraz można w nich uczestniczyć w każdy poniedziałek i środę na rynku w Nowym Bytomiu
– zachęca Eugeniusz Gunia.
Dzięki temu po pierwsze można pomóc innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki
130 szpitali i klinik z regionu śląskiego. Dziennie wydaje ok. 200-250 litrów tego cennego ,,leku”. Aby
krwi nie zabrakło, codziennie do oddania krwi powinno się zgłosić ok. 500 krwiodawców. Największe zapotrzebowanie jest na grupę krwi AB Rh (tylko jedna
osoba na 100 ma taką grupę). Natomiast najczęściej

Foto: UM Ruda Śląska
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Z krwiodawcami podczas podsumowania
Wakacyjnej Kropli Krwi spotkał się
m.in. wiceprezydent Michał Pierończyk.

występującą grupą krwi jest grupa A Rh + (32 osoby
na 100). Jednak pomagając innym, robimy także coś
ważnego dla siebie. – Za sprawą regularnego oddawania krwi mężczyźni sześciokrotnie a kobiety czterokrotnie (zalecana częstotliwość udziału w akcjach – przyp.
red.) są w ciągu roku badani i mogą być na bieżąco,
jeżeli chodzi o stan swojego zdrowia – mówi Eugeniusz Gunia.
Podczas piątkowego (26.11) podsumowania
17. Wakacyjnej Kropli Krwi nie zabrakło podziękowań dla honorowych dawców krwi, wręczono nagrody
i wyróżnienia, a także podkreślono to, jak ważne jest
oddawanie krwi, która może uratować życie drugiego
człowieka.
Joanna Oreł

Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii.
Bilety w cenie: 5 zł

Miejskie Centrum Kultury,
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40
3 grudnia (piątek), godz. 18.00
Barbórkowy Stand-Up Mariana Makuli
z udziałem kapeli
„Superior Silesian Band”
Bilety w cenie: 40 zł, bilety grupowe
(min. 10 osób) w cenie: 30 zł/os.,
Rudzka Karta Seniora: rabat 20%
6 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00
„Zimowa przygoda”
Spektakl dla dzieci w wieku od 3 lat w wykonaniu artystów Teatru Lalek Rabcio z RabkiZdroju.
Bilety w cenie: 25 zł,
Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50%
8 grudnia (środa), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia...
z Dzikiego Zachodu
Spektakl w reżyserii Zbigniewa Stryja.
Bilety w cenie: 30 zł, bilety grupowe
(min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os., Rudzka
Karta Seniora: rabat 20%, Rudzka Karta
Rodziny: 50%
10 grudnia (piątek), godz. 18.00
13 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00
14 grudnia (wtorek), godz. 18.00
„Dziewczynka z zapałkami”

Musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania
Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL”
– dla dzieci w wieku od 8 lat.
Bilety w cenie: 25 zł
11 grudnia (sobota), godz. 18.00
Universe – koncert kolędowo-świąteczny
w ramach Programu Proﬁlaktycznego
„Kulturalna Ruda – bez używek”
Wstęp bezpłatny
– wejściówki do odbioru w kasie MCK
12 grudnia (niedziela), godz. 12.00
Krakowski Salon Poezji
w Rudzie Śląskiej
W programie poezja ks. Jana Twardowskiego.
Poezja Jana Twardowskiego mówi o sprawach
najprostszych, bliskich każdemu człowiekowi.
Porusza takie tematy jak: miłość, tęsknota,
wiara, cierpienie, ale i doskonałość świata.
To poezja, która często jest traktowana jak
poradnik dobrego życia. Recytacja: Zbigniew
Wróbel, aktor Teatru Śląskiego w Katowicach.
Oprawa muzyczna: Marian Brzoza (ﬂetnia).
Prowadzenie: Nina Siwy.
Bilety w cenie: 8 zł
14 grudnia (wtorek), godz. 17.00
Z cyklu „Akademia Kultur
i Religii Świata” – wykład
Temat wykładu: „El condòr pasa” oraz spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Kłosem i pokaz
ﬁlmu „Moje małe kolumbijskie szczęście”.

15 grudnia (środa), godz. 18.00
„Gita story” – śląska komedia muzyczna
Pełna humoru opowieść o Śląsku, jego mieszkańcach i wartościach w reżyseri Zbigniewa Stryja.
Bilety w cenie: 30 zł , bilety grupowe (min. 10
osób) w cenie: 15 zł/os., Rudzka Karta Seniora: rabat 20%, Rudzka Karta Rodziny: 50%
Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.pl
6 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00 i 18.00
Koncert Świętych Mikołajów
Dla trzech Mikołajów każde spotkanie zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi jest pretekstem
do znakomitej zabawy poprzez improwizowane gry oraz tańce.
Bilety w cenie: 18 zł
11 grudnia (sobota), godz. 20.00
„Jedziemy dalej!”. Jeszcze śmieszniej i wciąż
„o czymś” – Kabaret K2
Kabaret K2 powstał w 2012 roku w Zielonej
Górze. Obecnie tworzą go Bartosz Klauziński,
Tomasz Łupak i Dominika Najdek, czyli Barciś,
Łupi i Domi.
Bilety w cenie: 50 zł
16 grudnia (czwartek), godz. 19.00
,,Tribute to Chris Cornell”
– projekt Klamka
Projekt Klamka tworzą pozytywnie zakręceni
muzyczni pasjonaci, dobrzy znajomi, którzy
bardzo komfortowo i swobodnie czują się

w swoim muzycznym towarzystwie. W ich
interpretacjach usłyszyszeć można soul, folk,
pop/rock, elektronikę oraz smooth jazz.
Bilet w cenie: 20 zł
31 grudnia (piątek), godz. 19.00.
KONCERT SYLWESTROWY
– Sylwestrowa Gala Operetkowa
Najpiękniejsze i najznakomitsze melodie Johanna Straussa jak również Emmericha Kalmana, Franza Lehara i Paula Abrahama. Zabrzmią
duety wszech czasów – „Usta milczą, dusza
śpiewa” „Co się dzieje, oszaleję”, „W rytm
walczyka”, „Myszko, to była piękna noc” oraz
wspaniałe arie – „Aria ze śmiechem”, popisowe utwory instrumentalne i piosenki z repertuaru Jana Kiepury: „Brunetki, blondynki”
oraz duety musicalowe.
Bilety w cenie: 75 zł lub 60 zł
(dla seniorów 60+)
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 w cenie: normalny – 10 zł,
ulgowy – 5 zł, rodzinny – 20 zł,
dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 18, ul. 1 Maja 32
14 grudnia (wtorek), godz. 17.00
X Dzieciontko u Donnersmarcków
Przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne przygotowane przez Asocjację M&B&P-18.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
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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

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 25.05.2021 r.
i 9.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 17.08.2021 r.
i 4.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

1. 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, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 714 m2, obręb Bielszowice, k.m.3,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5073/319 o powierzchni 134 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. ksiąg
wolne są od wpisów),
– 5065/4083 o powierzchni 580 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5 (działy III i IV ww.
ksiąg 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 dla działek nr 5073/319 i 5065/4083 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
107.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2021 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 21.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.400,00 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.

1. 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, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 708 m2, obręb Bielszowice, k.m.3,
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 5070/319 o powierzchni 191 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00014840/9 (działy III i IV ww. ksiąg
wolne są od wpisów),
– 5063/4083 o powierzchni 517 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5 (działy III i IV ww.
ksiąg 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 dla działek nr 5070/319 i 5063/4083 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
106.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.12.2021 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 22.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 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.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

www.wiadomoscirudzkie.pl
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza trzeci 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 i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach
18.08.2021 r. i 15.11.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego 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.
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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 20.05.2021 r. i 16.11.2021 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
1. 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 ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 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. ksiąg wolne są od wpisów),
– 5081/319 o powierzchni 551 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4 (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).

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.

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

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej
(symbol planu 3MNU).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
porośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami; posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ul. Górnej.

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

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.

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.

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
21.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2021 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

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 dla działek nr 5091/318 i 5081/319 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 92.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

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 23.12.2021 r. wpłaty wadium w wysokości 1.100,00 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.

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 23.12.2021 r. wpłaty wadium w wysokości 4.600,00 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.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2021 r. o godz. 10.10
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
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Piłka nożna

Piłkarz i trener stulecia GKS Grunwald

Foto: JO

– Pierwszy mecz rozegraliśmy
3 października 1920 roku. Wygraliśmy
wtedy z Uranią 7:0. Równe 100 lat
później w 2020 roku graliśmy z rezerwami Siemianowiczanki i to spotkanie,
choć mogliśmy wygrać dużo wyżej,
także zakończyło się wynikiem 7:0
– powiedział Teodor Wawoczny, prezes GKS Grunwald.
Zwycięzcą w kategorii najlepszy
piłkarz został Tomasz Dragan (przed
Ludwikiem Gruszczykiem i Ryszardem Stondzkiem), który w Grunwaldzie rozegrał 405 spotkań mistrzowskich i strzelił w nich 28 goli oraz odgrywał czołową rolę w halembskim
„dream teamie” z lat dziewięćdziesiątych, a wśród szkoleniowców Teodor
Wawoczny (przed Ryszardem Stondzkiem i Grzegorzem Kapicą), który
w 46-letniej pracy trenerskiej z pierwszą drużyną Grunwaldu zdobył sześć
awansów: w 1976 roku do klasy okręgowej, w latach 1978, 1984, 1997

Foto: JO

Tomasz Dragan najlepszym piłkarzem, a Teodor Wawoczny najlepszym trenerem stulecia! W sobotę (27.11) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Halembie odbyły się obchody 100-lecia istnienia klubu GKS Grunwald połączone z rozstrzygnięciem plebiscytu sportowego. Podczas uroczystości przyznano też szereg odznak klubowych, honorowe odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także medale za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej. Nie zabrakło też życzeń, gratulacji, a także wspomnień.

Wiceprezydent Krzysztof Mejer pogratulował Teodorowi Wawocznemu.
i 2014 do III ligi oraz w 1998 roku do
II ligi. 655 razy prowadził pierwszy
zespół, 63 razy rezerwy, 153 razy juniorów i 77 razy trampkarzy.
– Chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim laureatom tego
plebiscytu – powiedział podczas uro-

czystości najlepszy piłkarz Grunwaldu, Tomasz Dragan.
Oprócz plebiscytowych wyróżnień
nie zabrakło także odznak i medali,
którymi zostali uhonorowani najbardziej zasłużeni dla klubu. Odznaki
klubowe i medale „Zasłużony dla Klu-

Tomasz Dragan został wybrany piłkarzem stulecia.
bu” wręczył wiceprezes Grunwaldu
Bogdan Bubała, Odznaki Honorowe
Śląskiego Związku Piłki Nożnej wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Jarosław Bryś i prezes Podokręgu
Katowice – Stefan Mleczko, natomiast
Odznaki Honorowe PZPN i medale

„Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju
Piłki Nożnej” wręczył wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i zarazem prezes Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Henryk Kula i prezes Grunwaldu Teodor Wawoczny.

AL

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW”
Po dłuższej przerwie pandemicznej Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska informuje o wznowieniu działalności klubów,
stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz seniorów naszego miasta.
ORGANIZACJA

FORMA DZIAŁALNOŚCI

Klub Aktywnego
Seniora przy Domu
Kultury In-nY

TERMIN

spotkania integracyjne, wyjazdy rekreacyjne, rękodzieło,
prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi

Kochłowice, ul. Oświęcimska 87
tel. 888-581-514, p. Bogusława Grzyśka

Stowarzyszenie
Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku

zajęcia edukacyjne, wykłady, seminaria, języki obce, koła
artystyczne (chór, malarstwo, teatrzyk, rękodzieło), spotkania
teatralne i filmowe, wycieczki turystyczne, rekreacja i sport

Nowy Bytom ul. Tołstoja 13,
tel. 32 244-20-80 (pon., wt., śr.),
godz. 10.00-15.00, p. Teresa Chudziak
drugi i trzeci wtorek miesiąca (10.00-12.00)

Koła terenowe
Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

zebrania ogólne

Oddział Rejonowy
Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

wydanie legitymacji na przejazdy kolejowe,
wypłata zasiłków pogrzebowych

Aktywni Społecznie
„As”
Osiedlowy
Klub Seniora

aktywizacja seniorów, organizacja czasu wolnego, rozwój
zainteresowań, spotkania tematyczne „Ewa Zaprasza”, kino
osiedlowe „oko”, wycieczko rowerowe,
warsztaty antyprzemocowe
spotkania historyczne, podróżnicze, świąteczne,
karnawałowe i inne dla mieszkańców Bykowiny, gimnastyka
dla seniorów (odpłatnie 25 zł/miesiąc)

MIEJSCE

Koło nr 3, Godula, ul. Tiałowskiego 4

każda środa miesiąca (12.00-16.00)
Koło nr 4, Orzegów, ul. Orzegowska 62
druga środa miesiąca (15.00)
Koło nr 5, Bykowina, ul. Siekiela (kościół parafialny)
każdy poniedziałek miesiąca (11.30-13.30), Biblioteka Publiczna
Koło nr 6, Halemba, ul. 1 Maja
każdy wtorek miesiąca (9.00-12.00)
Koło nr 7, Kochłowice, ul. Solna 7
poniedziałek i piątek (9.00-12.00)
Koło nr 9, Nowy Bytom, ul. Markowej 22
każdy wtorek (14.00-16.00) i piątek (9.00-13.00)
Koło nr 10, Wirek, ul. 1 Maja 255
każdy wtorek miesiąca (9.00-12.00)
Koło nr 11, Bielszowice, Dom Kultury
od poniedziałku do czwartku (9.00-12.00)

Nowy Bytom, ul. Markowej 22,
p. Krystyna Szawkało, tel. 530-673-670

Informacje na Facebooku „Fundacja As”

Biblioteka nr 21, Bykowina
p. Ewa Chmielewska, tel. 602-359-572
Osiedlowy Dom Kultury RSM ,,Country”,
ul. Sztygarska 9, 41-705, Bykowina,
p. Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266

Dyskusyjny Klub
spotkania z interesującymi ludźmi z pasją, wycieczki
MCK, ul. Niedurnego 69, Nowy Bytom,
Seniora
tematyczne, spotkania z kulturą
p. Wiesława Żurek, tel. 604-996-812
Kino „Patria”
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 3,
nowości filmowe z prelekcją
raz w miesiącu
– „Kino dla seniora”
tel. 32 742-77-92 lub 502-651-403
Od stycznia 2022 r. zostaną podane do wiadomości naszych seniorów planowane oferty działalności organizacji z terminem i miejscem oraz zakresem działania. Dyżury radnych seniorów Rady Miasta Ruda
Śląska odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta. Kontakt telefoniczny: Kancelaria Rady Miasta, p. Agnieszka Kielak, tel. 32 244-90-00, wew. 2120.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na styczeń 2022 r. do dnia 10.12.2021 r.
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Zapasy

Akrobatyka

Zawodniczka ZKS Slavia Ruda Śląska Zuzanna Ptak została mistrzynią
Polski młodziczek w zapasach. Rudzianka dobrze się spisała i jak burza
przeszła przez cały turniej.
W walce finałowej zawodniczka
szybko rozprawiła się z zawodniczką
„Czarnych Połaniec” i tym samym

wpisała się w historię polskich i rudzkich zapasów. Dobrą formą popisały
się też Agnieszka Jastrzembska oraz
Natalia Szczęsna, które nieznacznie
przegrały swoje walki o brązowe medale. Po serii zwycięstw i trudów turnieju uplasowały się na 5. miejscu
w kraju.
AL

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

Motoryzacja

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
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.
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.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

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

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 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.
Ochrona z gr. niepełnosprawności,
3010 zł. Ruda Śląska z komputerem, Tel.
604-630-556.
Traktorzysta/operator maszyn z upr.
do odśnieżania, Ruda Śl., 20 zł netto/godz,
tel. 604-630-556.
Pracownik porządkowy na teren zewnętrzny, Ruda Śl., Hallera, 20 zł netto/
godz, tel. 604-630-556.

Różne

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

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

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

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

Tegoroczne Grand Prix Polski
w Akrobatyce Sportowej w Łańcucie
okazało się szczęśliwe dla rudzkich
akrobatów. KPKS ,,Halemba” Ruda
Śląska reprezentowało aż 28 zawodników, a dla wielu zespołów był to debiut w nowych składach w wyższej
kategorii.
Podczas zawodów kolejne sukcesy
osiągnęły akrobatki i akrobaci z Rudy
Śląskiej. Trójki kobiet, kat. 12-18 lat:
3. miejsce Emilia Urbańska, Emilia
Biernat i Emilia Wodyk. Dwójki mieszane, kat. 11-16: 1. miejsce Julia Jessel i Szymon Jaworek. Dwójki dziewcząt, kat. 11-16: 2. miejsce Maja Mrozek i Zofia Przechrzta; 3. miejsce Natalia Rudzka i Martyna Kahl. Trójki
dziewcząt, kat. 11-16: 3. miejsce Nadia Witek, Milena Gabrysiak i Dagmara

Foto: KPKS ,,Halemba” Ruda Śląska

Kolejny sukces akrobatów

Akrobatki i akrobaci z Rudy Śląskiej po raz kolejny uzyskali wysokie lokaty.
Piktas. Trójki dziewcząt, kl. II:
3. miejsce Martyna Szymik, Nadia
Wróżek i Agata Kołodziej. Dwójki
dziewcząt, kl. II: 6. miejsce Natalia

Dziób i Aleksandra Babik oraz
7. miejsce Julia Kuczera i Martyna
Rzepka. 5. miejsce punktacja klubowa,
2. miejsce punktacja województw.AL

ogłoszeniA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Judo

Zuzia najlepsza

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego, z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość gospodarczą
działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005543/1
oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005546/2,
zapisane na karcie mapy 11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych
są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn. zm., ww. działki stanowią teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów
pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni
miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 428 000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu
notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.01.2022 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 oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 28.12.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 21 400,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Jana Dobrego” 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 (powyższe nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą) 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.

Foto: arch.

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Zapaśniczka mistrzynią Polski

Młoda zapaśniczka odniosła wielki sukces.

sport | 1.12.2021

Rudzianka zajęła 1. i 2. miejsce
w ostatnich turniejach judo.
Młoda zawodniczka z Rudy Śląskiej
może pochwalić się dobrą formą. Zuzanna Kruża, trenująca w GKS „Czarni” Bytom i podopieczna trenera Romana Druzica, po raz kolejny udowodniła, że w swoim roczniku należy
do czołówki judo.
W IV Turnieju Przyszłych Olimpijczyków, który odbył się w Kątach
Wrocławskich w ramach „International Judo League”, rudzianka zajęła
1. miejsce na osiem startujących,
a w XIII Memoriale im. Jigoro Kano
w judo, który z kolei został zorganizowany w Poznaniu, wywalczyła
2. miejsce na dziewięć startujących.
Zuzanna większość walk wygrywała
przed czasem.
AL
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Z okazji Barbórki
Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom
składamy życzenia zdrowia, szczęścia górniczego
i wszelkiej pomyślności
w niebezpiecznej pracy.

Z okazji nadchodzącej Barbórki
składam najserdeczniejsze życzenia
wszystkim górnikom oraz osobom
pracującym w kopalniach.
Niech Wasza patronka chroni Was w czasie pracy,
błogosławi szczęściem i zdrowiem.

Niech Święta Barbara otacza Was
i Wasze Rodziny opieką oraz dodaje sił
i wytrwałości, zapewniając poczucie
bezpieczeństwa.

Górnicze święto to jedna
z najpiękniejszych śląskich tradycji.
Łączy szacunek do historii,
podziw dla ludzi wykonujących
ten niebezpiecznych zawód,
a także wspomnienie tych,
którzy odeszli na „wieczną szychtę”.
Mam nadzieję, że gdy tylko warunki pozwolą,
wrócimy do pięknych zwyczajów barbórkowych
i będziemy wspólnie celebrować
ten wyjątkowy dzień.

Szczęść Boże!
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Całej Braci Górniczej życzę wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji
oraz powodzenia w życiu prywatnym.
Szczęść Boże!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z okazji barbórkowego święta
pragniemy złożyć wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara
nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!

życzy w imieniu członków
Koła Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej
Przewodnicząca Urszula Koszutska wraz z Zarządem

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 1.12.2021 r. do dnia 22.12.2021 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 221) wykazu stanowiących całość gospodarczą niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 24252 m2, położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej, obejmujących działki zapisane na karcie mapy 1
w obrębie Nowy Bytom oznaczone numerami geodezyjnymi: 3804/221 o powierzchni
3324 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00000607/3 i 3797/225 o powierzchni 20928 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00019911/3.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości inwestycyjne zostaną sprzedane łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3795/225 o powierzchni 2358 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00019911/3 w obrębie Nowy Bytom, karta mapy 1.
Przedmiotowe nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: 13PU, 9ZI). Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 4.121.000,00 zł.

