W dniach 24.12.2021 r. oraz 31.12.2021 r.
Gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8
czynny będzie w zmienionych godzinach
tj. od godz. 8.00 do godz. 12.00.
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POMAGAMY

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Potrójne wsparcie

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Historia pani Wiktorii i jej trzech córek, które przyszły na świat w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej, poruszyła całą Polskę i to w kilka godzin od publikacji prośby
o wsparcie młodej mamy. Nikt nie spodziewał się takiego odzewu i chęci pomocy.

Foto: Szpital Miejski

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska

Laura, Daria i Iga przebywają
na Oddziale Neonatologicznym Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Foto: Szpital Miejski

Przypomnijmy, że pani Wiktoria trafiła
do rudzkiego szpitala w 28. tygodniu trojaczej ciąży. Dziewczynki przyszły na
świat 12 listopada. – W tej chwili dzieci są
stabilne. Dwie większe dziewczynki mają
zostać wypisane w czwartek. Najmniejsza
jeszcze chwilę z nami zostanie – wyjaśnia
Aleksandra Stępień, starszy asystent lekarz z Oddziału Perinatologii, Ginekologii
i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Laura, Daria i Iga powoli nabierają sił,
a ich mama codziennie dostarcza do szpitala mleko oraz przychodzi kangurować
swoje maleństwa. – Lekarze robią, co
w ich mocy, żeby dziewczynki zdrowo rosły
i nabierały sił. Potrzebny jest czas, ale
wiem, że mają dobrą opiekę w rudzkim
szpitalu – mówi pani Wiktoria.
Mama trojaczków w tym czasie przygotowuje się na przyjęcie dzieci w domu.
W ubiegłym tygodniu odebrała dary, które
dotarły z całej Polski.
– Ja się szczerze mówiąc nie spodziewałam, że uda się cokolwiek zebrać. Jak patrzę na te wszystkie rzeczy, pieluszki,
ubranka, materace, kremy, to dalej nie mogę w to uwierzyć. Tyle dobra, tyle wsparcia

i tyle ciepłych słów. Za wszystko dziękuję
– mówi ze wzruszeniem mama Laury, Igi
i Darii.
Niezbędne rzeczy zostały już przekazane. W pomoc zaangażowała się Fundacja Przyjaciół Świętego Mikołaja. – Opieka i wychowanie trójki dzieci to nie lada
wyzwanie. Bez chwili zastanowienia zgodziliśmy się pomóc i udzielić wsparcia
młodej mamie. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Telefon dzwonił cały czas,
a wszystkie rzeczy, które do nas docierały,
szybko wypełniły nasze pomieszczenia.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i jestem
przekonana, że nic się nie zmarnuje i będzie służyć trojaczkom. Tyle dobra, które
zostało przekazane wraz z potrzebnymi
rzeczami, na pewno wróci do darczyńców.
Dziękujemy za każde wsparcie – podsumowuje Aleksandra Poloczek, prezes
Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja,
która koordynowała zbiórkę.
Obecnie prowadzona jest jeszcze internetowa zbiórka na wsparcie finansowe
młodej mamy (https://zrzutka.pl/v2hdmk).
Do tej pory udało się uzbierać ponad
9 tys. zł. Zbiórka potrwa do 24 grudnia.

AP

Pani Wiktoria odebrała
przekazane przez darczyńców rzeczy.

Z RUDZKICH DRÓG

Szykuje się przebudowa ulicy Podlaskiej

Chodzi o odcinek ul. Podlaskiej o długości ok. pół kilometra od skrzyżowania
z ul. Jaronia. Mieszkańcy od lat sygnalizowali konieczność utwardzenia tej drogi.
Teraz wszystko wskazuje na to, że ich postulaty zostaną spełnione. W ubiegłym tygodniu miasto przekazało teren ul. Podlaskiej pod przebudowę. – Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, droga
zostanie oświetlona i powstanie nowa – asfaltowa – nawierzchnia. Wybudowany zostanie też chodnik – zapowiedziała prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę ponad 200 m odnogi ul. Podlaskiej na
wprost ul. Jaronia. W tym miejscu nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki betonowej. Prace budowlane rozpoczną się
w przyszłym roku i mają się zakończyć do
końca 2022 r. W sumie mają kosztować
ok. 3,8 mln zł. – Przypomnę, że niedawno oddaliśmy do użytku przebudowaną drogę gruntową ul. Piernikarczyka w Bielszowicach. Do
końca roku zakończy się natomiast budowa
nowej drugi ul. Hrubego, także w Bielszowicach – przekazała prezydent Dziedzic. JO

Foto: UM Ruda Śląska

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku zakończą się problemy mieszkańców ulicy Podlaskiej z dojazdem i dojściem do
posesji. Szykuje się bowiem przebudowa tej drogi gruntowej w Halembie. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku.

Ulica Podlaska ma zostać
wyremontowana do końca 2022 roku.

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 własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1308/38 o powierzchni 997 m2, użytek
„Lzr-RV”, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00026293/6
(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1308/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 47MN).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 47MN.
3. Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, porośnięta
drzewami i krzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt
należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 189.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2022 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 19.01.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Gęsia” 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.
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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KORONAWIRUS

OGŁOSZENIA

Od 15 grudnia zmiana obostrzeń

Z powodu utrzymującej się wysokiej liczby zakażeń koronawirusem oraz ryzykiem pojawienia się odmiany
Omikron Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zaostrzenie niektórych obostrzeń i wprowadzenie nowych. Chodzi m.in. o zmniejszenie limitu osób niezaszczepionych w lokalach gastronomicznych, środkach komunikacji,
kinach, czy kościołach, wprowadzenie nauki zdalnej na trzy tygodnie, zamknięcie klubów i dyskotek oraz obowiązek szczepień dla trzech grup zawodowych.
– Jesteśmy w tej chwili na średnim poziomie zakażeń ok. 23 tys. na dobę. Utrzymuje
się on już od półtora tygodnia. Jest to bardzo niepokojąca sytuacja, tym bardziej że
w ostatnich tygodniach mamy informację
o pojawieniu się nowego ryzyka w postaci
mutacji Omikron – argumentował wprowadzenie zmian podczas wtorkowej (7.12)
konferencji prasowej minister zdrowia
Adam Niedzielski. – Prowadzimy intensywne prace w zakresie weryfikacji osób przyjeżdżających z zagranicy, szczególnie z terenów, gdzie do takiego zakażenia mogło dojść
(mutacją Omikron – przyp. red.). Mamy
również zgłoszenia międzynarodowe o pojedynczych przypadkach, które natychmiast
weryfikujemy. Prowadzimy wywiady epidemiologiczne i staramy się określić krąg
osób, które były w kontakcie z osobą zakażoną oraz poddajemy te próbki sekwencjonowaniu. Do teraz w ramach badanych próbek
nie stwierdziliśmy jeszcze mutacji Omikron
– mówił kierujący Głównym Inspektoratem
Sanitarnym Krzysztof Saczka.
Minister Niedzielski wskazał, że spadek
zakażeń odnotowano wprawdzie w woje-

wództwach mazowieckim i podkarpackim,
tempo wzrostu wyhamowało z kolei
w łódzkim i zachodniopomorskim, ale
w pozostałych województwach w ostatnim
czasie wzrost zakażeń utrzymuje się.
Właśnie te argumenty przeważyły o zaostrzeniu obostrzeń. Od 15 grudnia zmniejszony zostanie limit obłożenia przez osoby
niezaszczepione z 50 procent do 30 procent w restauracjach, barach, hotelach, kinach (tutaj dodatkowo będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów), teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. – Żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, przedsiębiorca, czy organizator będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty (dotyczące
zaszczepienia – przyp. red.) – przekazał
minister Niedzielski.
Ponadto w transporcie zbiorowy wprowadzony został limit do 75 procent obłożenia. Od 15 grudnia do odwołania zamknięte zostaną kluby, dyskoteki i inne
miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (imprezy będą mogły odbywać się w gronie do 100 osób

– nie wliczają się w to osoby zaszczepione
z certyfikatem). Ponadto każdy przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiał wykonać test na koronawirusa
(zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku
testowania). Obowiązkowy będzie też test
dla osób, które mieszkają z osobą zakażoną koronawirusem, nawet jeżeli są zaszczepione.
Na tym nie koniec. Rząd wprowadzi naukę zdalną w terminie od 20 grudnia
do 9 stycznia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (żłobki
i przedszkola bez zmian). – Intencją jest to,
żeby wydłużyć okres, kiedy nie będzie dochodzić do transmisji między dziećmi. Nie
będzie dochodzić do interakcji, która powoduje kumulację zakażeń – tłumaczył
w trakcie konferencji minister Niedzielski.
Poza tym Ministerstwo Zdrowia chce od
1 marca wprowadzić obowiązek szczepień
dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Natomiast pracodawca będzie
mógł oczekiwać od pracownika, że ten
przedstawi mu wynik testu na COVID-19
(te mają być bezpłatne).
Joanna Oreł

BEZPIECZEŃSTWO

Fotoradar na ,,zakręcie mistrzów”

Co wypadek lub kolizję wracał temat fotoradaru na tzw. zakręcie mistrzów na rudzkim odcinku Drogowej Trasy
Średnicowej. W końcu urządzenie zostało zamontowane i na dniach powinno zostać uruchomione. Czy to ograniczy liczbę zdarzeń drogowych na łuku przed zjazdem na Nowy Bytom i Chebzie, jadąc w kierunku Katowic?
Z policyjnych statystyk wynika, że w latach 2016-2020 na tzw. zakręcie mistrzów
w Rudzie Śląskiej odnotowano ponad 240
zdarzeń drogowych (najwięcej w 2017 r.
– 83). Dochodziło do nich głównie podczas deszczowych dni. Aby ograniczyć
liczbę wypadków i kolizji, na zakręcie najpierw wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km/h, a następnie ustawiono znak
,,czarny punkt” oraz zainstalowano znaczniki ledowe. Mimo tego kierowcy często

lądowali na barierkach lub odbijali się od
murów wiaduktu. Nie pomogły apele miasta i policji do Inspekcji Transportu Drogowego o montaż urządzenia, więc w końcu władze Rudy Śląskiej zawnioskowały
do Rady Miasta we wrześniu tego roku
o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na zakup i montaż fotoradaru.
I tak, 7 grudnia został zamontowany
maszt wieżowy do fotoradaru oraz zostało
wykonane przyłącze elektryczne, a w ko-

lejnym tygodniu zainstalowano urządzenie
do pomiarów prędkości. – Jednak przed
wprowadzeniem go do użytku musi zostać
skonfigurowane z systemem CANARD
GITD oraz muszą zostać przeprowadzone
testy – przekazał Adam Nowak, rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu.
Wykonawca ma czas na uruchomienie
fotoradaru do 20 grudnia. Obsługą i konserwacją urządzenia zajmować się będzie
Inspekcja Transportu Drogowego.
JO

•
•
•
•
•
•

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

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15.12.2021 r. do dnia
05.01.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 6036 m2, stanowiących całość gospodarczą, będących własnością Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 2874/207 o pow. 412 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00021336/5,
• 2875/207 o pow. 1063 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00021336/5,
• 2876/207 o pow. 355 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00019204/4,
• 2877/207 o pow. 825 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00019205/1,
• 4062/207 o pow. 1104 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00036128/2,
• 4205/207 o pow. 2023 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00036128/2,
• 4206/207 o pow. 225 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00036128/2,
• 2866/207 o pow. 29 m2, obręb Nowa Wieś, k.m. 1, KW nr GL1S/00028414/5,
które zostaną zbyte w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu 11MWU, 41MW, 29U).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu będzie wynosić 1.234.000,00 zł.
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HISTORIA

Kopalnia Halemba 40 lat temu
40 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, wprowadzono stan wojenny. – Warto pamiętać, że pierwszą kopalnią na Śląsku, do której weszły
oddziały ZOMO, aby spacyfikować strajkujących górników, była kopalnia Halemba – napisał Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji wyjątkową wystawę przygotowano w kopalnianej cechowni. Do
7 stycznia można tam zobaczyć materiały świadczące o walce rudzkich górników i ich rodzin z systemem komunistycznym.
Na wystawie prezentowanej w cechowni
halembskiej kopalni można zobaczyć unikalne dokumenty i zdjęcia, poznać losy ukrywanego w stanie wojennym sztandaru „Solidarności” z kopalni Halemba i jego dwóch kopii,
a także tzw. czarnej monstrancji, którą górnicy z Halemby chcieli ofiarować w prezencie
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w trakcje
jego pielgrzymki do Polski w 1987 roku.
– Zebrany przez nas materiał przedstawia
przede wszystkim działalność NSZZ „Solidarność” KWK Halemba w latach 19801989, czyli w czasie walki o to, abyśmy mogli
żyć w wolnym kraju – mówi Artur Braszkiewicz, przewodniczący NSZZ „Solidarność”
KWK „Ruda” Ruch „Halemba”. – Zapraszamy uczniów rudzkich szkół, bo to z myślą
przede wszystkim o nich przygotowaliśmy
wystawę – dodaje. – Chcemy pokazać, że
w walce o poszanowanie prawa i godności
brali udział także rudzcy górnicy i ich rodziny, a historyczne wydarzenia miały miejsce
również w Rudzie Śląskiej – podkreśla.
Chęć obejrzenia wystawy należy zgłosić
pisemnie do dyrektora ds. pracowniczych na
adres: Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział
KWK „Ruda”, ul. Halembska 160, 41-711
Ruda Śląska wraz z listą uczestników. Ze
względów
sanitarno-epidemiologicznych
grupy mogą liczyć maksymalnie 30 osób.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku
w związku z wprowadzeniem w kraju stanu
wojennego zostali internowani przewodniczący „Solidarności” Stanisław Kiermes i jego zastępca Henryk Zakrzewski. W niedzielę, 13 grudnia w cechowni KWK Halemba
zgromadziło się ok. 100 osób z żądaniem
zwolnienia internowanych i odwołania stanu
wojennego. Po interwencji dowódcy Wojska
Polskiego i komendanta Milicji Obywatelskiej górnicy opuścili kopalnię. Tego wieczoru nie doszło do użycia siły. W poniedziałek,
14 grudnia, od rana załoga zebrała się w cechowni, podejmując strajk. Stanęły urządzenia wyciągowe wszystkich szybów, a pod
„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle
zniknął i uporczywie go nie ma”.
W. Szymborska

ziemię zjechali jedynie pracownicy niezbędni do utrzymania ruchu kopalni. Komitet
strajkowy rozpoczął działanie od zabezpieczenia zakładu, zachodziło bowiem niebezpieczeństwo sabotażu. Ok. godz. 15 do pełnej
ludzi cechowni przybył komisarz wojskowy
i dyrektor BZPW oraz dyrektor kopalni. Po
przedstawieniu dekretu o stanie wojennym
komisarz wydał rozkaz bezwzględnego przerwania strajku, który został wygwizdany.
Jednak po rozpoznaniu sytuacji w innych zakładach komitet strajkowy ocenił, że prowadzenie protestu może doprowadzić do tragicznego w skutkach użycia siły. W związku
z tym podjęto decyzję o jego zakończeniu.
W czasie przekazywania informacji dyrekcji
kopalni wyłonił się kolejny zakonspirowany
komitet strajkowy w składzie: Piotr Gonsior,
Ludwik Korta i Jacek Sokala, który poderwał
do dalszego strajku. Ok. godz. 22, zanim pracownicy, którzy przybyli na nocną zmianę
zdążyli z łaźni dołączyć do strajkujących
w cechowni, oddziały MO i ZOMO, a także
Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej
(ROMO) przystąpiły do pacyfikacji kopalni.
Pozostający w cechowni pracownicy zostali
brutalni zaatakowani i strajk przy użyciu siły
został rozbity. Ścigani, w tym ranni, znaleźli
schronienie w kościele pw. Matki Boskiej

Różańcowej w Halembie, a inni w pobliskich
domach górnika. Liderzy strajku zostali
aresztowani i skazani.
Na wystawie nie mogło zabraknąć informacji o historii sztandaru oraz figury świętej
Barbary umieszczonej w węgielnym ołtarzu
kopalnianej cechowni. Zostały one poświęcone 30 listopada 1980 roku w obecności
ok. 10 tys. pracowników zakładu i ich rodzin.
Mszy św. przewodniczył biskup Herbert
Bednorz. Warto podkreślić, że fundatorem
była załoga KWK Halemba, której 98 procent spośród 6644 zatrudnionych ówcześnie
pracowników należało do NSZZ „Solidarność”. Sztandar zaprojektował Stanisław
Kiermes, a wykonały go siostry boromeuszki
z klasztoru w Piekarach Śląskich. Prawdziwym unikatem jest również czarna monstrancja wykonana przez górnika, Helmuta Horzombka. Nigdy nie trafiła do rąk adresata.
Skład delegacji na spotkanie z papieżem, na
którą złożyli się sami opozycjoniści, nie zyskał akceptacji władz, w związku z czym
górnicy wrócili z darem i do dziś monstrancja
znajduje się w parafii Matki Boskiej Różańcowej.
Źródło: Działalność NSZZ „Solidarność”
KWK Halemba w latach 1980-1989, grudzień 2021 roku.
AS

„Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę”.
Walter Flex

Pani Annie Błachno
pracownikowi Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Witolda
Pytloka

Krzysztofa Przedworskiego
Pracownika KWK ,,Ruda” Ruch „Bielszowice”
Rodzinie i Bliskim
składa
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A.
oraz Dyrekcja, Kierownictwo i Załoga KWK „Ruda”

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”.
Paulo Coelho

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Krzysztofa Przedworskiego
który zginął w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice”.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna”.
Jan Twardowski

Pani Agnieszce Pytlok
pracownikowi Kancelarii Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Brata

Męża

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

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

Agnieszce Pytlok z powodu śmierci

Pani Katarzynie NIEMCZYK
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

Męża
Głęboko poruszeni śmiercią

Wyrazy szczerego współczucia
i głębokiego żalu
oraz wsparcia w trudnych chwilach
z powodu tragicznej śmierci

oraz Rodzinie
wyrazy współczucia
składają
pracownicy Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Ruda Śląska

składamy całej rodzinie
serdeczne wyrazy współczucia
w trudnej
dla wszystkich chwili.
Łączymy się w bólu i smutku,
dodając słowa otuchy
w obliczu tak tragicznej straty.

Pani Agnieszce Pytlok
wyrazy ubolewania i współczucia
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach po śmierci

Społeczność MORCINKA

składają
koleżanki i koledzy z Kancelarii Urzędu Miasta Ruda Śląska

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

Męża

OJCA

przekazują
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
Pani Ilonie Biela
pracownicy Administracji Nr 5 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY

POMAGAMY

Czworonożni Mikołaje

Świąteczny klimat w Rudzie

kich, którym nie jest obojętny los drugiego
człowieka. Najważniejszym celem wystawy była bowiem zbiórka prezentów świątecznych, które zostaną przekazane dla
dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej. Co ważne, sami
hodowcy również przygotowali prezenty,
którymi zostaną obdarowane dzieci. Oczywiście w trakcie spotkania mieszkańcy
mieli okazję do rozmowy z wystawcami
i hodowcami na temat hodowli, pielęgnacji
i opieki nad owczarkiem niemieckim.
Organizatorami wydarzenia byli Śląscy
Hodowcy Zwierząt Rasowych w Mysłowicach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej i miastem.
JO, AL

Po godzinie 13 najmłodszych rudzian odwiedził Mikołaj.

Za nami III Jarmark Bożonarodzeniowy
w Rudzie, który zorganizowany został
przez grupę społeczników. Podczas sobotniego (11.12) wydarzenia przy parafii
pw. Matki Bożej Różańcowej mieszkańcy
mogli zaopatrzyć się m.in. w świąteczne

Foto: JO

– Już kilka lat temu nawiązałem współpracę z członkami Fanclubu Owczarka
Niemieckiego w Mysłowicach. Działania,
które podejmują na rzecz drugiego, potrzebującego człowieka, to piękny gest, a zarazem wielki świąteczny dar serca – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej. – Dlatego dziękuję im za to, że po
raz kolejny, w tym szczególnym okresie
Świąt Bożego Narodzenia, wzbudzają radość w sercach dzieci tym bezinteresownym gestem – dodaje.
Niedzielna wystawa owczarków niemieckich była szczególnym wydarzeniem
nie tylko dla hodowców i miłośników rasowych czworonogów, ale także dla wszyst-

Foto: JO

Hodowców
i odwiedzających
wystawę
połączyła
w niedzielę
pasja do
zwierząt
i pomagania.

Foto: UM Ruda Śląska

Miłośnicy czworonogów już po raz czwarty spotkali się w Rudzie Śląskiej podczas charytatywnej Wystawy Mikołajkowej Owczarków Niemieckich. W niedzielę (12.12) na wireckim
targowisku można było nie tylko podziwiać piękne okazy psów, ale przede wszystkim wesprzeć dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, które działają w naszym mieście.

Mieszkańcy mogli zaopatrzyć się m.in. w świąteczne stroiki.

ozdoby oraz prezenty na kilkunastu kramach, do tego odbyły się warsztaty ze zdobienia kartek i pierników oraz spotkanie
z Mikołajem. Czas ten umiliły występy artystów – na scenie przy ul. Kościelnej 12
wystąpili m.in. M Band, Stiff Capella,

młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury, uczniowie z I LO oraz IV LO, a także
Natalia Siodłak i Marta Mansfeld, bębniarze ze Szkoły Podstawowej nr 41 oraz
Michalina Starosta.

JO
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska
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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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

Pranie dywanów, tapicerki meblowej. Tel.
519-639-121. Szybko i solidnie.
Firma MykMykBud przyjmie zlecenia. Docieplenia, wykończenia wnętrz. KONKURENCYJNE CENY. KONTAKT, tel. 797-187-188.

NIERUCHOMOŚCI

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

Traktorzysta/operator maszyn z upr. do odśnieżania, Ruda Śl., 20 zł netto/godz, tel. 604-630556.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.

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

Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.

MOTORYZACJA

Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. Tel.
737-593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

Zatrudnimy osobę do pracy biurowej
(studenta prawa/administracji, lub osobę
z doświadczeniem). Tel. 601-934-091, 667588-400.
Ochrona z gr. niepełnosprawności, 3010 zł.
Ruda Śląska z komputerem, Tel. 604-630-556.

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

POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

PRACA

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Hydraulik, tel. 797-599-031.

300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Pracownik porządkowy na teren zewnętrzny, Ruda Śl., Hallera, 20 zł netto/godz, tel. 604630-556.
Szukamy do pracy spawaczy i ślusarzy ﬁrma na terenie Rudy Śląskiej. Tel. do kontaktu
697-750-002.

OGŁOSZENIA | 15.12.2021

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynku mieszkalnym na terenie
Miasta Ruda Śląska:
– ul. Grodzka 4A/17
– ul. Heleny Modrzejewskiej 4/32,
– ul. Tadeusza Kościuszki 2/4,
– ul. Tadeusza Kościuszki 2/6,
– ul. Narcyzów 6/5
stanowiących własność
Gminy Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz
ich najemców.

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu garaży usytuowanych
na terenie Miasta Ruda Śląska:
– garaż nr 5,
ul. Ludwika Solskiego,
– garaż nr 32, ul. Solidarności,
– garaż nr 21, ul. Solidarności
stanowiących własność
Gminy Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

Miejskie Centrum Kultury,
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40
15 grudnia (środa), godz. 18.00
„Gita story” – śląska komedia muzyczna
Pełna humoru opowieść o Śląsku, jego
mieszkańcach i wartościach 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%

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+)

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.

RÓŻNE

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

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097-

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

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.pl
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 usłyszeć można soul, folk, pop/rock, elektronikę oraz
smooth jazz.
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
Szczegóły na stronie: www.muzeum.rsl.pl.
Miejska Biblioteka Publiczna,
Stacja Biblioteka,
ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86 w. 33
17 grudnia (piątek), godz. 18.00
,,BIOMORFIZM”
Wernisaż wystawy rzeźby Marka Szczudlaka.
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Ju-jitsu

OGŁOSZENIA

Kolejny dobry start
Otwarte mistrzostwa Śląska w ju-jitsu sportowym
okazały się owocne dla Macieja Maligłówki.
W pierwszy weekend grudnia w Katowicach reprezentant Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate wywalczył trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal
w formule ne waza gi w kategorii U14 do 50 kg.
Oprócz podziału na konkurencje wagowe i wiekowe można było startować w formułach ne waza w gi,
ne waza bez gi (no gi), fighting, duo oraz fighting bez
pierwszej fazy. Wielu zawodników próbowało swoich

sił w kilku konkurencjach i formułach. Organizatorem
zawodów był Roan Fight Club Katowice i Śląski
Związek Ju-Jitsu.
Warto dodać, że w trakcie trwania zawodów podsumowano całoroczny cykl Ogólnopolskiej Ligi Dzieci
i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym (sezon 2021), podczas których zawodnik Rudzkiego Klubu Kyokushin
Karate Piotr Maligłówka uplasował się na drugim
miejscu w kategorii U16 ne waza do 66 kg, zdobywając srebrny medal.
AL

Szczęśliwa
czwórka

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
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia,
że pracownicy RSM skorzystają z dnia wolnego
w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę:
24 grudnia 2021 r., tj w Wigilię – w zamian za 25 grudnia 2021 r.,
7 stycznia 2022 r., tj w piątek – w zamian za 1 stycznia 2022 r.

Tym samym ww. dni tj. 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. będą dniami wolnymi
od pracy.
W tych dniach Dyrekcja, Administracje i ODK RSM będą nieczynne. Dyżur techniczny
będą pełniły właściwe służby techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.
Przypominamy telefon: 32 387-51-40
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Foto: KTJ MMA Team Ruda Śląska

Podsumowanie całorocznych zmagań podczas
Ligi Dzieci i Młodzież w Ju-Jitsu odbyło się w minioną niedzielę (5.12). Czworo zawodników z klubu
KTJ MMA Team triumfowało w klasyfikacji generalnej. Nina Baucz zwyciężyła w konkurencji U10
fighting bez 1 fazy i ne waza gi 20 kg, Wojtek Jankowski (U12) wygrał w kategorii ne waza gi 30 kg,
natomiast Piotr Rekus (U14) w ne waza no gi 50 kg,
a Zuzanna Duda (U16) w ne waza gi i ne waza no gi
63 kg.
AL

Młodzi
zawodnicy
popisali się
wspaniałą
formą.

Foto: UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska

Pływacy Manty na medal
Zawodnicy UKS Manta Kochłowice wzięli udział
w Mikołajkowym Mitingu Pływackim w Knurowie.
O miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych rywalizowało kilkunastu młodych i zdolnych
pływaków.
Wszyscy zaprezentowali się z najlepszej strony, poprawiając swoje rekordy życiowe, a wyniki zawodników pozwoliły im zdobyć wiele „krążków”. Wśród
medalistów znaleźli się: Natalia Wyleżyk – 1. miejsce
na 100 m stylem dowolnym i 2. miejsce na 50 m stylem motylkowym, Jakub Proksza – 1. miejsce na 25 m
stylem klasycznym i 2. miejsce na 50 m stylem dowolnym, Alicja Wyleżyk – 1. miejsce na 25 m stylem motylkowym i 3. miejsce na 25 m stylem klasycznym,
Maksymilian Boruta – 1. miejsce na 25 m stylem klasycznym i 3. miejsce na 25 m stylem motylkowym,
Igor Krzemień – 1. miejsce na 25 m grzbietem
i 3. miejsce na 50 m stylem dowolnym, Klara Kowalska – 2. miejsce na 50 m i 3. miejsce na 25 m w stylu
dowolnym, Martyna Adamiok – 2. miejsce na 50 m
stylem dowolnym, Lena Mośko – 2. miejsce na 25 m
stylem klasycznym, Zuzanna Hołowczak – 3. miejsce

Informacja o kasach w Sylwestra
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r.
kasy w Dyrekcji oraz Administracjach Spółdzielni będą nieczynne.
Za utrudnienie przepraszamy.

Pływanie

Rudzcy pływacy popisali się podczas
mikołajkowych zawodów.
na 50 m stylem grzbietowym, Jan Golec – 3. miejsce
na 25 m stylem dowolnym oraz Oskar Domogała
– 3. miejsce na 25 m stylem motylkowym.
AL

Karate

Foto: Rudzki Kub Kyokushin Karate

Zdobyli dziewięć medali
Reprezentacja Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate wzięła udział w Turnieju
„Gwarek Cup” w Libiążu. Rudzianie popisali się dobrą formą i wywalczyli dziewięć medali.
W kategorii kata najlepiej spisali się:
Bożena Antczak (2. miejsce) oraz Oliwia
Sereda (3. miejsce). Natomiast w kumite
medale wywalczyli: Paweł Torzewski
(2. miejsce), Laura Pakuła (3. miejsce),
Julia Nowak (3. miejsce), Laura Pawleta
(3. miejsce), Aleksander Maciuga
(3. miejsce), Oliwia Sereda (2. miejsce)
oraz Marcel Wrona (3. miejsce).
AL

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rudzcy zawodnicy zdobyli medale i cenne doświadczenia.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech 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 trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Chryzantem, stanowiące działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 2128/213 o powierzchni 930 m2, użytek „Bp”,
– 2129/213 o powierzchni 1053 m2, użytek „Bp”,
– 2134/213 o powierzchni 2133 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. nieruchomości inwestycyjne zostaną sprzedane z udziałem wynoszącym po 1/10 części w działce 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.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią:
– działka nr 2128/213 – teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną
(symbol planu MM1),
– działka nr 2134/213 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 2R-MN),
– działki nr 2129/213 i 2136/213 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
i jednorodzinną (symbol planu MM1) oraz tereny 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 2128/213 – 249.000,00 zł,
– dla działki 2129/213 – 273.000,00 zł,
– dla działki 2134/213 – 453.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2022 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 09.03.2022 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działki 2128/213 – 12.500,00 zł,
– dla działki 2129/213 – 13.700,00 zł,
– dla działki 2134/213 – 22.700,00 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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazów dotyczących oddania w:
• najem gruntu pod garażami blaszanymi przy ul. Miodowej,
• najem gruntu przy ul. Gierałtowskiego,
• najem lokalu użytkowego przy ul. Teatralnej 2/03,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu:
gruntu pod garażami, gruntu, lokalu uźytkowego, zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokalu
mieszkalnego stanowiącego współwłasność osób ﬁzycznych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach ul. Kokota 167/2.

Lp.

1.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

43,25 m2
Ruda Śląska-Bielszowice
(1 p + k, łaz.,
ul. Kokota 167/2 (*)
wc)

Wyposażenie
w instalacje

Stawka
wywoł.

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe

7,00 zł/m2

Termin
Wadium oględzin
lok.

1.000 zł

(*)

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie
zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać
właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mogła zamieszkać wraz
ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota 167/2 na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub
najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne
oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenie (w formie aktu notarialnego) sporządzonego na swój koszt,
w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania
lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – W przypadku zainteresowania lokalem istnieje możliwość jego oględzin wyłącznie
w terminie od 16.12.2021 r. do 17.12.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
z Rejonem Eksploatacji Budynków Nr 2 przy ul. Osiedlowej 6 w Rudzie Śląskiej-Wirku, nr tel.
32 242-06-48 lub 32 244-17-10 i należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca
winien wykonać.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 22 grudnia 2021 r.,
do godz. 15.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych
dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu
na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i informacji o przetwarzaniu danych
osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość),
b) Zaświadczenie z zakładu pracy:
–
o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
–
czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
–
zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub
dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
–
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy),
–
PIT – dochody za ubiegły rok.
c) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu
mieszkalnego.
oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska
nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 27 grudnia 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokalu mieszkalnego przy
ul. Kokota 167/2 w dniu 29.12.2021 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218.
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących i z zachowaniem środków
ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalu oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@
mpgm.com.pl.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

