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* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

„Tak” dla stadionu 
lekkoatletycznego!

Więcej str. 3

WOKÓŁ NAS

Światowe Dni 
Młodzieży coraz bliżej

Choć za organizacją Światowych Dni 
Młodzieży, a dokładniej ich Wydarzeń 
Centralnych, odpowiedzialny jest Kra-
ków, w tym czasie bardzo wiele będzie 
działo się również w poszczególnych 
archidiecezjach, dekanatach i parafi ach. 
Ruda Śląska w tej gestii spisuje się na 
medal – rudzkie Parafi alne Centra ŚDM 
prężnie przygotowują się na to wyjątko-
we spotkanie. My postanowiliśmy zaj-
rzeć do parafi i pw. św. Wawrzyńca i An-
toniego.

Czytaj więcej na str. 2

MIASTO

Budżet 
uchwalony

Ostatnia w 2015 roku sesja Rady 
Miasta zakończyła się uchwaleniem te-
gorocznego budżetu. Ogółem wydatki 
wynoszą 630,1 mln zł, natomiast do-
chody prognozowane są na poziomie 
562,3 mln zł. Warto przy tym dodać, że 
aż 109 mln zł przeznaczonych zostanie 
na inwestycje – głównie drogowe. Li-
sta projektów istotnych dla mieszkań-
ców jest jednak znacznie dłuższa. 
Wśród nich wiele dotyczy m.in. rekre-
acji oraz infrastruktury oświatowej.

Czytaj więcej na str. 3

SPORT

Cenne rady 
dla biegaczy

O wpływie czynników środowiska natu-
ralnego na rezultaty uzyskiwane w biegach 
rekreacyjnych na imprezach biegowych 
rozmawiamy z Katarzyną Jakubik, rudzian-
ką i studentką Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach, która przez cały 
ubiegły rok prowadziła badania z udziałem 
m.in. rudzkich biegaczy. W badaniach 
uczestniczyli mężczyźni biorący udział 
w Biegu Dzika, który odbywa się w Kato-
wicach. Kolejne tego typu biegi mają być 
organizowane w Rudzie Śląskiej.

Czytaj więcej na str. 15
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– Organizacja Światowych Dni Młodzieży  
w Polsce to okazja do tego, by zobaczyć Kościół 
trochę inny niż na ogół mamy okazję widzieć. Po-
mogą w tym młodzi z różnych stron świata, którzy 
do nas zawitają i podzielą się doświadczeniem wia-
ry. Będzie to doświadczenie jedności Kościoła 
w Jego wielości – tłumaczy ks. Andrzej Nowara, 
proboszcz wireckiej parafii. 

W parafii na Wir-
ku młodzi już daw-
no rozpoczęli przy-
gotowania do spo-
tkania z papieżem 
Franciszkiem. Zda-
ją sobie sprawę, jak 
wielkim przywile-
jem jest fakt, że pa-
pież wybrał właśnie 
Polskę jako gospo-
darza ŚDM 2016. 
– Już piąty raz bio-
rę udział w Świato-
wych Dniach Mło-
dzieży, zaczynając 
od Kolonii poprzez Sydney, Madryt, Rio. Wreszcie 
te dni będą miały miejsce u nas. To sprawia, że mo-
gę jeszcze mocniej zaangażować się w ich organi-
zację – podkreśla rudzianin Piotr Skutela, który jest 
członkiem Parafialnego Centrum ŚDM w Wirku. 

Wciąż nie wiadomo, ilu młodych przyjedzie do 
stolicy Małopolski, jednak dotychczas swoje 

uczestnictwo zgłosiło już ponad pół miliona mło-
dych z całego świata, a liczba ta w ciągu kolejnych 
sześciu miesięcy będzie stale rosnąć. Wydarzenia 
Centralne poprzedzone są jednak dniami w diece-
zjach, podczas których przyjezdni z całego globu 
zostaną ugoszczeni w parafiach. To duże wyzwa-
nie dla wspólnot parafialnych z całej Rudy Ślą-
skiej. – Bezpośrednie przygotowania do ŚDM po-

legają na promo-
waniu Światowych 
Dni Młodzieży.  
W naszej parafii 
przybiera to różne 
formy. Wyłonił się 
między innymi ze-
spół koordynujący 
wszystkie działa-
nia, czyli Parafial-
ne Centrum ŚDM 
– podkreśla ks. 
Sławomir Tupaj, 
opiekun młodzieży 
działającej przy 
wireckim Parafial-

nym  Centrum. – By dobrze przeżyć wydarzenia 
w Krakowie należy się do nich odpowiednio przy-
gotować – dodaje ks. Sławomir. – W naszej parafii 
przyjmiemy grupę obcokrajowców, którzy wezmą 
udział w tym wydarzeniu. Dlatego chcąc uzbierać 
środki na ich przyjęcie, stworzyliśmy własne logo, 
które rozpowszechniamy na koszulkach, magne-

sach, smyczach, czy kubkach – dodaje Piotr Skute-
la.

W wireckiej parafii postanowiono również zor-
ganizować m.in. specjalnie dni, podczas których 
młodzi zapoznają się z kulturą krajów, w których 
już odbyły się poprzednie spotkania. Są one rów-
nież okazją do przypomnienia wcześniejszych 
przesłań tych spotkań. – Jest to analizowanie Świa-
towych Dni Młodzieży na wielu płaszczyznach – 
przede wszystkim duchowej, ale nie zapomina się 
również o wielkim bogactwie idei ŚDM, jaką jest 
zagłębianie się w różnorodne dziedzictwo kulturo-
we – tłumaczy ks. Tupaj. – Staramy się, by nie były 
one tylko wycieczką do Krakowa, ale by młodzi zro-
zumieli, jak dużą wartość mają te spotkania i jak 
obfite owoce przynoszą. Chcemy też zmobilizować 
tych, którzy nie są jeszcze do końca pewni, czy war-
to jechać – podkreśla.

Przygotowania w parafii odbywają się regular-
nie. W pierwszą sobotę każdego miesiąca młodzi, 

którzy pojadą do Krakowa oraz ci, którzy jeszcze 
nie zdecydowali o wyjeździe, biorą udział w spo-
tkaniach modlitewnych, a następnie w spotkaniach 
organizacyjnych w domu parafialnym. Możliwość 
uczestniczenia w przygotowaniach mają również 
rodziny, które przyjmą pielgrzymów do swoich do-
mostw. – Oczywiście zdarza się, że rodziny przyj-
mujące gości mają pewne obawy, głównie związane 
z barierami językowymi. Jednak te wątpliwości 
szybko zostały rozwiane, bo tam, gdzie tworzy się 
dobro, ludzie zawsze się dogadują. Z własnego do-
świadczenia mogę powiedzieć, że język nigdy nie 
stwarzał problemu. Jasno mówiliśmy również, że 
przybysze nie będą wymagać wysoce komfortowych 
warunków. Potrzebne jest im tylko miejsce do spa-
nia oraz dostęp do łazienki – zapewnia proboszcz 
parafii św. Wawrzyńca i Antoniego, który dodaje, 
że specjalnie dla rodzin w salkach parafialnych zor-
ganizowano kursy podstaw języka angielskiego 
i niemieckiego.  Magdalena Szewczyk

ŚWIATOWE�DNI�MŁODZIEŻY

Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
Dla�młodzieży�z�całej�Polski�rok�2016�będzie�rokiem�wyjątkowym�–�już�w�lip-
cu�młodzi�z�całego�globu�przyjadą�do�Krakowa,�by�spotkać�się�podczas�Świa-
towych�Dni�Młodzieży.�Ruda�Śląska,�a�konkretniej�jej�parafie,�już�rozpoczę-
ły�intensywne�przygotowania�do�tego�wydarzenia.�Jedną�z�nich�jest�parafia�
pod�wezwaniem�św.�Wawrzyńca�i�Antoniego,�która�na�spotkanie�z�papieżem�
Franciszkiem�czeka�już�z�niecierpliwością.

Dni�diecezjalne�rozpoczynają�się�już�20�lipca.�
Każda�parafia�ma�kilka�dni�na�ugoszczenie�
pielgrzymów�oraz�zorganizowanie�im�czasu.�
Wtedy�też�odbędzie�się�spotkanie�młodych�

z�całej�diecezji�na�katowickim�Muchowcu�oraz�
dwóch�rudzkich�dekanatów�na�rynku�przed�
Urzędem�Miasta.�– To co najbardziej porywa 

w ŚDM to radość, którą się tam przeżywa 
oraz entuzjazm. Będzie można zobaczyć ludzi 

tańczących, śpiewających, którzy robią to po to, 
by uzewnętrznić swoje przeżycia duchowe i w ten 
sposób podzielić się Panem Bogiem –�podkreśla�

ks.�Andrzej�Nowara.

Wireckie logo ŚDM stworzyła Barbara Skutela.
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PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚląSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
Ruda�Śląska�wykazu�nieruchomości�własności�Skarbu�Państwa�
o�oznaczeniu�geodezyjnym�1392/85�o�powierzchni�354�m2,�

zapisanej�na�karcie�mapy�7,�obręb�Ruda,�KW�Gl1S/00048802/8�
położonej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Magazynowej,�

przeznaczonej�do�zbycia�w�drodze�bezprzetargowej�na�rzecz�jej�
użytkownika�wieczystego.

OGŁOSZENIA
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Hala sportowa na ok. 2 tys. osób z zaple-
czem oraz stadion lekkoatletyczny z 400-me-
trową bieżnią – tak w przyszłości ma wyglą-
dać teren obecnego boiska przy ul. Czarno-
leśnej. To bardzo dobra informacja m.in. 
dla biegaczy z naszego miasta, a tych – jak 
pokazują kolejne imprezy biegowe – jest 
coraz więcej. W ślad za tym władze nasze-
go miasta wyszły z inicjatywą zmodernizo-
wania dotychczasowego obiektu. Ta jednak 
musiała ostatecznie zyskać akceptację ze 
strony radnych, a ci nie ukrywali, że mają 
wątpliwość co do planowanej inwestycji. 
Na Facebooku powstała strona „TAK dla 
stadionu lekkoatletycznego w Rudzie Ślą-
skiej”. Funpage pobił rekordy popularno-

Ostatecznie wydatki w przyszłym roku mają zamknąć 
się w kwocie 630,1 mln zł, a dochody będą na poziomie 
562,3 mln zł, w tym 109 mln zł zostanie przeznaczonych 

na inwestycje. Tak opracowany budżet został poddany pod 
głosowanie podczas ostatniej sesji (29.12.). W głosowaniu 

wzięło udział 23 radnych. Za głosowało 18 radnych, a od głosu 
wstrzymało się pięć osób (radni Platformy Obywatelskiej 
– Cecylia Gładysz, Joanna Kołada, Władysław Kucharski, 

Sławomir Ochliński oraz Norbert Rózga). Podczas wtorkowej 
sesji radni przyjęli również projekt w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041.

INWESTYCJE

To będzie obiekt z prawdziwego zdarzenia
Ponad dwa tysiące głosów poparcia w ciągu dziesięciu dni – tak rekordowy bilans zyskała inicjatywa wybudowania stadionu 
lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej. Po powstaniu w tej sprawie funpage’u na portalu społecznościowym Facebook, 
rudzcy radni na ostatniej sesji dali zielone światło dla realizacji tej inwestycji. Dzięki temu będziemy mieli obiekt sportowy 
z prawdziwego zdarzenia! 

ści, co jest dowodem na to, że rudzianom 
brakuje takiego sportowego obiektu. Tylko 
od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia 
w ciągu trzech dni pojawiło się ponad dwa 
tysiące „lajków”. Dziś jest ich jeszcze wię-
cej. – Miałem okazję biegać podczas świąt 
właśnie na tym obiekcie i w sobotę przed 
południem było tam mnóstwo osób, a po 
południu, z tego co usłyszałem od moich 
kolegów biegaczy, również ich nie brako-
wało. Świadczy to o tym, że obiekt mimo 
tego, że jest zniszczony, cały czas żyje! – ar-
gumentował podczas sesji wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – I nie chodzi nam wy-
łącznie o zawodowych lekkoatletów, choć 
wspaniale byłoby, gdyby tacy trenowali w na-

To właśnie kwestia kredytu z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego wzbudziła 
najwięcej rozmów wśród radnych. Chodzi-
ło o kwestię doprecyzowania roku, w któ-
rym zostanie przekazana pierwsza transza 
kredytu. Przypomnijmy, że podczas sesji 
26 listopada 2015 r. radni wyrazili zgodę na 

BUDŻET 2016

Budżetowe obrady
Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta zakończyła się uchwaleniem najważniejszej dla miasta uchwały – dotyczącej budżetu 
na 2016 rok. Najwięcej dyskusji wśród radnych wzbudził temat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pieniądze, 
które dzięki temu uzyska nasze miasto, zostaną przeznaczone na inwestycje oraz pomogą w walce o kolejne fundusze 
unijne. 

REKLAMA

szym mieście, ale wyłącznie o mieszkańców 
– dodał. 

Radni dzielili się jednak swoimi obawa-
mi, czy stadion to dobre rozwiązanie dla 
terenu, który jest po szkodach górniczych. 
– To nie ma być stadion na 30 tysięcy wi-
dzów, ale normalna bieżnia lekkoatletyczna 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych – uspoka-
jał Mejer. 

Ostatecznie radni zaakceptowali tę pro-
pozycję w planie budżetu na 2016 rok. 
A będzie na co czekać, bo zniszczony sta-
dion zostanie dzięki temu zamieniony m.in. 
na przynajmniej 6-torową 400-metrową 
bieżnię oraz rzutnię do pchnięcia kulą i pły-
tę do rzutu dyskiem, młotem lub oszcze-

jego zaciągnięcie. – Od przyszłego roku 
Ruda Śląska będzie wielkim placem budo-
wy. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać 
możliwości, które dają nam fundusze unijne 
oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. Przygotowywaliśmy się kilka 
lat, by sięgnąć po te środki – podkreślała 

prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Kredyt z EBI to 
ponad 300 mln zł 
rozłożonych na lata 
2016 – 2019, a pierw-
sza transza będzie 
wynosiła 88 mln zł. 
– Te pieniądze są 
niezwykle ważne 
w kontekście nowego 

rozdania funduszy europejskich. Za 
chwilę ruszy wiele konkursów unij-
nych i dojdzie do sytuacji, że w jed-
nym czasie równolegle będziemy 
musieli finansować kilkanaście in-
westycji. Dzięki pieniądzom z EBI 
będziemy mieć środki na zapewnie-
nie tzw. wkładu własnego – wyjaśniała 
prezydent.

Radny Andrzej Stania sugerował jednak 
w toku dyskusji, by miasto poczekało na 
środki unijne i wstrzymało się od zaciąga-
nia kredytu z EBI. – Gdybyśmy mieli iść 
tym tokiem rozumowania to dziś nie byłoby 
zmodernizowanego basenu letniego w No-
wym Bytomiu, a most na ul. Poniatowskie-
go nie zostałby przebudowany, zaś my mu-
sielibyśmy powiedzieć ekipie, która buduje 

To była ostatnia sesja w 2015 roku.
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„eneskę”, że ma zejść z placu budowy, bo 
my czekamy na pieniądze – argumentował 
wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

To właśnie budowa trasy N-S będzie naj-
ważniejszą, drogową inwestycją w tym ro-
ku. Chodzi o finalizację drugiego odcinka 
trasy oraz realizację fragmentu trasy od uli-
cy Bukowej do ulicy Kokota. Kontynuowa-

na będzie także termomodernizacja kolej-
nych placówek oświatowych, a na ulicach 
naszego miasta pojawi się nowe oświetle-
nie. Podczas sesji na wniosek części rad-
nych do budżetu włączono także m.in. re-
mont ulicy Janasa do dworca kolejowego 
oraz zwiększono pulę pieniędzy na porad-
nictwo obywatelskie.  Joanna Oreł

Stadion przy ul. Czarnoleśnej to obiekt chętnie odwiedzany.
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pem. Ponadto powstanie hala sportowa, 
mieszcząca od 1,5 tys. do 2 tys. widzów.  
– Na takie miejsce czekamy od kilkudziesię-
ciu lat – tłumaczy olimpijka i lekkoatletka 
Zuzanna Radecka-Pakaszewska. – To dla 
nas coś wielkiego, tym bardziej, że mamy 
coraz więcej utalentowanych młodych 
osób, które mogłyby rozwijać swój talent  

na tym obiekcie. Jestem pewna, że będzie 
służył mieszkańcom całego miasta – pod-
kreśla.  

Na inwestycję zaplanowano 3 mln zł, ale 
jest szansa, że nasze miasto na jej realizację 
uzyska dotację z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.

Joanna Oreł

WYNAJMIJ BIURO PO ATRAKCYJNEJ CENIE
Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom wynajem 
powierzchni biurowych w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Szyb Walenty 26 i 26a:

powierzchnie biurowe od 23 m• 2 do 120 m2

powierzchnie archiwalno-magazynowe od 80 m• 2 do 120 m2

W Cenie najMu:
całodobowy dostęp do budynku• 
całodobowa ochrona• 
ogrodzony parking • 
sprzątanie powierzchni wspólnych • 

Teren Śląskiego parku Przemysłowo-Technologicznego jest 
doskonałym miejscem do organizacji konferencji,  
szkoleń oraz spotkań biznesowych.
OFeRujeMy WynajeM:

sala konferencyjno-bankietowa o powierzchni 356 m• 2

salka konferencyjna – max 25 osób• 
WiRTuaLne BiuRO W ŚPPT

Chcesz obniżyć koszty działalności, skorzystaj z usługi wirtualnego 
biura, to najbardziej ekonomiczna propozycja wynajmu powierzchni 

biurowej oraz adresu do zarejestrowania swojej firmy.

Małgorzata Hetmańczyk | tel. 32 78 95 107, 32 78 95 101 | e-mail: malgorzata.hetmanczyk@sppt.pl | www.sppt.pl
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Szpital z czasowymi utrudnieniami

Parking jest realizacją postula-
tów mieszkańców osied

Informacja ta od kilku tygodniu krąży wśród miesz-
kańców miasta. – Czy to prawda, że w związku z re-
montem w najbliższych tygodniach zamknięta zostanie 
część oddziałów? Jeżeli tak, to kto zajmie się pacjenta-
mi? – z takimi wątpliwościami zadzwoniła do naszej 
redakcji jedna z Czytelniczek.

Trwająca od kwietnia ubiegłego roku modernizacja 
szpitala w Goduli, wkracza w decydujący etap. Po wy-
mianie elewacji, drzwi, okien oraz zamontowaniu pa-
neli słonecznych, ociepleniu budynku i wymianie in-
stalacji wodnej oraz grzewczej, a także zamontowaniu 
oszczędnego ogrzewania, co jednak pozwalało na 
funkcjonowanie szpitala, nadszedł czas na chwilowe 
trudności. – Sytuacja taka, tj. czasowego ograniczenia 
zakresu udzielanych świadczeń konieczna będzie 
w okresie od 4 do 24 stycznia 2016 roku. W związku 
z prowadzonymi pracami remontowymi planuje się wy-
łączenie z użytkowania części sal chorych Oddziałów 
Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologiczne-
go – wyjaśnia Sławomir Święchowicz, prezes Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Jak zapewnia Święchowicz – pacjenci oddziałów 
nie zostaną pozostawieni sami sobie. – W tym okresie 
pacjenci będą kierowani do innych jednostek. Dla pa-
cjentów, którzy zgłoszą się do szpitala i nie będą mogli 
być przekazani do odpowiedniego podmiotu, który bę-
dzie kontynuował leczenie, szpital zabezpiecza możli-
wość leczenia na wydzielonych łóżkach Oddziału Gi-

Pacjenci szukający pomocy w rudzkim szpitalu od kilku miesięcy muszą liczyć się z utrudnieniami w jego 
funkcjonowaniu. Wszystko jednak po to, by kolejne oddziały zyskały najwyższe standardy. Jednak do-
tychczasowy remont na szczęście nie wymagał przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych z nich. Teraz 
trzeba się z takową liczyć. Do 24 stycznia nieczynna będzie część sal na Oddziałach Ginekologiczno-Po-
łożniczym oraz Neonatologicznym.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Remont szpitala ma potrwać do końca marca.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. Wojciecha Korfantego, stanowiąca działkę nr 
1731/83 o powierzchni 5231 m2, zapisaną na k.m.1, obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej KW 
nr GL1S/00042271/4. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. 

 
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość fi guruje 

jako teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) 
oraz częściowo jako teren zieleni urządzonej (symbol planu ZP1). Część działki położona jest w stre-
fi e ochrony sanitarnej od cmentarza – obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepi-
sach szczególnych. 

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie położona jest pomiędzy nieużytkowanymi 
nasypami kolejowymi w bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
i budynkiem gospodarczym, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami, 
znajdują się na niej pozostałości po altance. 

Dojazd z drogi publicznej do zbywanej nieruchomości winien odbywać się z ul. Wojciecha Kor-
fantego poprzez istniejący zjazd z ulicy. W związku z tym, że przez działkę nr 1731/83 odbywa się 
dojazd do działki nr 264/83, nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność grun-
tową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 264/83 polegającą na prawie przechodu i prze-
jazdu przez działkę nr 1731/83. 

Na zbywanej działce istnieje przewężenie o szerokości ok. 2,70 m (odległość pomiędzy południo-
wo-zachodnią granicą działki nr 264/83, a działką nr 807/83), które może utrudniać dojazd do po-
zostałej części zbywanego terenu. Ewentualne pozyskanie terenu na poszerzenie przejazdu winno 
nastąpić staraniem i na koszt nabywcy. 

 Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 260.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według 

stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 
 Przetarg odbędzie się w dniu 8.02.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się 
z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.
rudaslaska.bip.info.pl i w terminie do dnia 2.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
13.000,00 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. Wojciecha Korfantego” (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 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymaga-
ne dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający prze-
targ ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetar-
gu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32-248-75-63.

nekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatolo-
gicznego przy zapewnieniu wymaganej opieki medycz-
nej oraz dostępności do diagnostyki i leczenia – za-
pewnione będzie działanie sali porodowej i sali do cięć 
cesarskich. Prace remontowe nie dotyczą stanowisk 
intensywnej opieki nad noworodkiem, które będą funk-
cjonować nieprzerwanie – podkreśla Święchowicz.

Co ważne – kontynuacja remontu nie będzie wyma-
gała ograniczenia w funkcjonowaniu pozostałych od-
działów. To istotne, bo prace mają w założeniu potrwać 
do końca marca. Jedną z kolejnych, a zarazem fi nal-
nych inwestycji będzie utworzenie Oddziału Anesto-
zjologii i Intensywnej Terapii. – Prace dotyczące 
utworzenia w Szpitalu OAiIT właśnie trwają. Prowa-
dzone są w obszarze Oddziału Kardiologicznego – wy-
jaśnia Sławomir Święchowicz. Joanna Oreł

AKCJA STRAŻY MIEJSKIEJ

Akumulator nie działa? Zadzwoń po straż
Wraz z początkiem roku rudzcy strażnicy miejscy 

rozpoczęli akcję pomagania mieszkańcom w urucho-
mieniu samochodu, gdy akumulator odmówi posłu-
szeństwa. Strażnicy starają się reagować na każde 
zgłoszenie, ale w pierwszej kolejności załatwiane są 
zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub mienia. 

– Strażnicy w miarę posiadanych sił i środków 
w okresie mrozów będą odpowiadali na telefony 
mieszkańców, a tych mamy całkiem sporo – podkreśla 
Tomasz Parzonka, rzecznik prasowy rudzkiej Straży 
Miejskiej.

Usługa jest bezpłatna i dostępna całodobowo. 
Wystarczy zadzwonić pod numer 986. Strażnicy 
apelują przy tym, aby pamiętać, że kiedy szykują 
się spadki temperatury, najlepiej parkować auto 
w ten sposób, aby w razie problemów z jego odpa-
leniem, był łatwy dostęp do akumulatora. W tym 
okresie najlepiej jest parkować samochód tyłem, 
aby w razie konieczności odpalenia go poprzez 
podłączenie do innego auta, był łatwy dostęp pod 
maskę pojazdu.

JO
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Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy 
wysokości opłaty śmieciowej. Od 1 stycz-
nia 2016 r. wynosi ona 12 złotych od osoby 
za każdy miesiąc i jest wyższa od obowią-
zującej w 2015 r. o 3 złote. Zmiana stawki 
to efekt rosnących cen na rynku usług ko-
munalnych. – W zasadzie, żeby system 
śmieciowy zbilansował się „na zero”, mu-
sielibyśmy podnieść opłatę jeszcze bardziej. 
Jednak mając świadomość sytuacji finanso-
wej rudzkich rodzin postanowiliśmy dopła-
cać do śmieci z budżetu miasta – tłumaczy 
prezydent Grażyna Dziedzic. Co istotne, 
opłatę mieszkańcy wnosić teraz będą w mie-
sięcznych okresach rozliczeniowych. Do tej 
pory z miastem rozliczali się co drugi mie-
siąc.

Zmianie ulega również opłata śmieciowa 
za odbiór odpadów z ogródków działko-
wych. – Zgodnie z nowymi przepisami gmi-
ny zostały zobowiązane do uchwalenia ry-
czałtowej rocznej stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi – mówi 
Beata Bereta, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej. W Rudzie Śląskiej od  
1 stycznia wynosi ona 42 złote, jeżeli odpa-
dy są segregowane i 84 złote dla odpadów 
niesegregowanych. Opłata na prośbę  
samych działkowców będzie pobierana 
w dwóch równych ratach w terminie do 30 
czerwca oraz do 31 października (2x21 zł za 
śmieci segregowane lub 2x42 zł za śmieci 
niesegregowane). 

Kolejna zmiana dotyczy stawek czyn-
szów za lokale mieszkalne. Do 30 czerwca 
br. pozostaną one na dotychczasowym po-
ziomie, jednak od 1 lipca nastąpi ich wzrost. 
– Wynika to z programu gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym miasta. Stawki 
czynszu pozostawały na tym samym pozio-
mie od lipca 2009 roku. Jednak z uwagi na 
wzrost kosztów utrzymania zasobu mieszka-
niowego, podjęto decyzję o podwyżce.  
Wprowadziliśmy ją dwustopniowo. Pierw-
sza zmiana stawki obowiązuje od 1 lipca 
2015 r., druga od 1 lipca 2016 r. – informu-
je wiceprezydent Michał Pierończyk. I tak 
stawka bazowa za 1 m² powierzchni użyt-
kowej lokali mieszkalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób Rudy Śląskiej wynosi 
obecnie 6,80 zł, a od 1 lipca 2016 będzie to 
7,10 zł. Wcześniej, przez okres od 1 lipca 
2009 r. do 30 czerwca 2015 r., stawka ta 
wynosiła 6,56 zł za 1 m².

W tym roku średnio o 2 proc. więcej 
mieszkańcy zapłacą z tytułu podatku od 
nieruchomości. – Podwyżka ma charakter 
symboliczny. Mieszkańcy zapłacą za 1 m² 
kilka groszy więcej niż obecnie. W dalszym 
ciągu będzie to mniej niż w większości są-
siednich miast – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. I tak stawka podatku od nie-
ruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych wynosi teraz  

Przegląd opłat w 2016 r.
Od nowego roku mieszkańcy Rudy Śląskiej muszą liczyć się ze zmianami w wysokości stawek niektórych opłat i podatków. Część z nich 
jest wyższa, część pozostaje „po staremu”, a w jednym przypadku rudzianie zapłacą mniej. Przy okazji warto pamiętać o terminach 
wnoszenia opłat. 

0,68 zł. To trzy grosze więcej niż w 2015 r. 
O dwa grosze wzrosła również stawka po-
datku za 1 m² powierzchni gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. W ten sposób od nowego roku 
rudzcy podatnicy płacą 0,82 zł. Co ważne, 
w tym roku nie wzrosła stawka podatku za 
1 m² od budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Ta opłata pozostała na dotychczasowym po-
ziomie, czyli 21,34 zł.

Niezmienione zostały również stawki za 
wodę i ścieki. W ten sposób, podobnie jak do 
tej pory, rudzianie zapłacą za jeden metr sze-
ścienny wody 5,42 zł oraz 8,37 zł za metr 
sześcienny odprowadzanych ścieków. 

Na takim samym poziomie jak w roku 
ubiegłym pozostaje również opłata od posia-
dania psa, która wynosi 60 zł. Należy ją 
uiścić w terminie do 31 marca. W mieście 
prócz osób zwolnionych z opłaty na mocy 
ustawy, zwolnione z niej są także osoby, któ-
re przygarnęły psa z rudzkiego schroniska.

Dobrą informacją dla rudzkich przedsię-
biorców z branży transportowej jest obniżka 
podatku od środków transportowych. Teraz 
zapłacą oni nawet kilkaset złotych mniej. Do-
datkowo zyskają właściciele nowszych po-
jazdów, którzy dzięki spełnieniu odpowied-
nich norm emisji spalin mogą liczyć na do-
datkowe obniżki. Podatek od środków trans-
portowych płatny jest każdego roku w dwóch 
ratach – do 15 lutego i 15 września.

Od nowego roku zmianie uległa również 
wysokość stawek najmu nieruchomości pod 
ogródki rekreacyjne. Od 1 stycznia wyno-
szą one, w zależności od sposobu ich zago-
spodarowania, od 0,40 zł do 0,60 zł za 1 m². 
Do tej pory obowiązywała jedna stawka  
– 0,30 zł. Czynsz płatny jest jednorazowo 
do 15 lutego. Od października 2015 r. obo-
wiązują również nowe stawki najmu nieru-
chomości pod garaże. Zależnie od rodzaju 
garażu stawki dla wspomnianych obiektów 
wynoszą teraz miesięcznie: 2,40 zł/m² 
w przypadku garaży wolnostojących,  
2,00 zł/m² w przypadku garaży blaszanych 
w kompleksach oraz 1,60 zł/m² w przypad-
ku garaży murowanych w kompleksach.  
– Stawki te nie były podnoszone od 2004 ro-
ku, a ich obecna wysokość nie odbiega od 
przyjętych opłat w sąsiednich miastach  
– tłumaczy wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk.

Mieszkańcy, którzy muszą dokonać opła-
ty z tytułu użytkowania wieczystego, mają 
na to czas do końca marca. Tu ważna infor-
macja – opłaty tej dokonuje się bez wezwa-
nia w takiej samej wysokości jak w roku 
poprzednim, chyba, że przed końcem  
2015 r. otrzymało się pisemną informację 
o aktualizacji dotychczasowej opłaty.   TK

Nazwa opłaty  
lub podatku

Stawka Termin zapłaty

Opłata śmieciowa  
– mieszkańcy

12 zł /osobę do 15 dnia każdego miesiąca

Opłata śmieciowa  
– właściciele ogrodów 

działkowych

Stawka ryczałtowa  
42 zł/rok

I rata do 30 czerwca
II rata do 31 października

Opłata za wodę 5,42 zł / 1 m³ indywidualnie

Opłata za ścieki 8,37 zł / 1 m³ indywidualnie

Czynsz za mieszkanie 
komunalne

Stawka bazowa czynszu:
 do 30.06.2016 r.  

– 6,80 zł/ 1m² 
od 1.07.2016 r.  
– 7,10 zł/ 1 m²

do 20 dnia każdego miesiąca

Podatek od 
nieruchomości 
od budynków 
mieszkalnych

0,68 zł/ 1 m² powierzchni 
użytkowej

Osoby fizyczne w czterech ratach – do 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku, gdy kwota roczna podatku  
nie przekracza 100 zł, płatny jest on  
w całości w terminie pierwszej raty. 

Podatek  
od nieruchomości  

od gruntów 
związanych  

z prowadzeniem 
działalności 

gospodarczej

0,82 zł / 1 m²

do 15 dnia każdego miesiąca,  
a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota roczna podatku  
nie przekracza 100 zł, płatny jest on  
w całości w terminie pierwszej raty.

Podatek od 
nieruchomości od 

budynków związanych 
z prowadzeniem 

działalności 
gospodarczej

21,34 zł/ 1 m²

do 15 dnia każdego miesiąca,  
a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota roczna podatku nie 
przekracza 100 zł, płatny jest on w całości  

w terminie pierwszej raty.

Podatek od środków 
transportowych

Różne stawki  
w zależności od rodzaju 

pojazdu

w dwóch ratach  
– do 15 lutego i do 15 września 

Opłata za psa 60 zł do 31 marca, a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia – w terminie 14 dni

Czynsz za najem 
gruntu pod garaż

garaż wolnostojący:  
2,40 zł/ 1m²

garaż blaszany  
w kompleksie:  
2,00 zł/ 1 m²

garaż murowany  
w kompleksie:  
1,60 zł/1 m²

do ostatniego dnia każdego miesiąca

Czynsz za najem 
gruntów pod ogródki 

rekreacyjne

W zależności od sposobu 
zagospodarowania 

od 0,40 zł 
do 0,60 zł/ 1 m²

opłata roczna płatna do 15 lutego 

Użytkowanie wieczyste indywidualnie do 31 marca 

Wybrane stawki podatków i opłat  
w Rudzie Śląskiej w 2016 r.
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OGŁOSZENIA

Tomasz Kowalski
syn Agnieszki i Sylwestra 

ur. 13.12. (3650 g i 53 cm)

Miłosz Sprutta
syn Iwony i Bartosza

ur. 14.12. (3650 g i 57 cm)

Zofi a Pasieka
córka Aleksandry i Piotra

ur. 13.12. (2930 g i 55 cm)

Bartek Nowakowski
syn Michaliny i Krzysztofa

ur. 13.12. (3480 g i 50 cm)

Błażej Tomasz Hądzelek
syn Katarzyny i Arkadiusza 
ur. 14.12. (3280 g i 56 cm)

Marcelina Nastula
córka Agnieszki i Marcina

ur. 13.12. (2840 g i 52 cm)

Martyna Gendera
córka Doroty i Marcina

ur. 12.12. (3450 g i 53 cm)

Laura Bieda
córka Moniki i Adama

ur. 14.12. (3330 g i 52 cm)

Krzysztof 
Sobotka
syn 
Agnieszki 
i Marcina 
ur. 14.12. 
(3580 g 
i 57 cm)

Agatka Maria Dobrowolska
córka Agnieszki i Dariusza

ur. 14.12. (54 cm)

Staś Haśnik
syn Klaudii i Wojciecha 

ur. 22.12. (2168 g i 50 cm)

Jagoda Pruszydło
córka Klaudii i Ireneusza

ur. 23.12. (3470 g i 57 cm)

Julia Pucicka
córka Ewy i Damiana

ur. 24.12. (4170 g i 57 cm)

Kaja Swoboda 
córka Karoliny i Krzysztofa
ur. 25.11. (1290 g i 43 cm)

Szymon Sadowski
syn Moniki i Dariusza 

ur. 1.12. (1435 g i 45 cm)

Karolina Tworek
córka Moniki i Mirosława

ur. 23.12. (2300 g i 50 cm)

Alan Baranowski
syn Małgorzaty i Adama 

ur. 28.12. (4100 g i 58 cm)

Zuzanna Adamczyk
córka Moniki i Sławomira

ur. 28.12. (3690 g i 57 cm)

Laura Gauza
córka Agnieszki i Marka

ur. 26.12. (3400 g i 54 cm)

Igor Plaza
syn Michaliny i Jana 

ur. 28.12. (2900 g i 53 cm)

Emilia Brudny
córka Wiolety i Krzysztofa
ur. 23.12. (2700 g i 54 cm)

Nikodem Santura
syn Aleksandry i Michała

ur. 27.12. (3350 g i 56 cm)

Nina Warda 
córka Marty i Łukasza

ur. 31.12. (3500 g i 54 cm)

Wiktor Napora
syn Natalii i Pawła

ur. 1.01. (4200 g i 58 cm)

Justyna Hanusiak
córka Eweliny i Dawida

ur. 31.12. (3850 g i 56 cm)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) nieruchomości gruntowej własności 

Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury, stanowiącej działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, 
GL1S/00048780/7, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. 

Do uczestnictwa w przetargu uprawnieni są właściciele działek nr: 1934/291 – KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291 – KW nr GL1S/00002906/3. 
Cena  wywoławcza (nett o) ww. nieruchomości do przetargu wynosi 17.000,00 zł.

Z ��������� S�������

Zuzanna to pierwsza rudzianka 2016 roku

Na młodszą siostrę w domu czeka 
rodzeństwo. Starsi bracia Zuzi mają 12 
i 20 lat. – W tym roku sylwestra spędzi-
liśmy w szpitalu, ale jestem bardzo za-
dowolona, ponieważ rodzę tutaj już 
trzeci raz. Ufam tutejszym lekarzom 
i personelowi, dlatego nie chciałabym 
rodzić nigdzie indziej – mówi Adrianna 
Brzostek-Muszalik, mama Zuzi.

Przed Zuzią w rudzkim szpitalu na 
świat przyszło kilkoro dzieci z miast 
ościennych. Pierwszym w tym roku 
urodzonym w Goduli maluchem była 
Antosia, która przyszła na świat w No-
wy Rok o godzinie 11.25. Rodzice 
dziewczynki mieszkają w Gliwicach. 
Antosia to wcześniak, który przyszedł 
na świat poprzez cesarskie cięcie. Ro-
dzice wybrali rudzką placówkę ze 

względu na dobrą opinię tutejszego 
oddziału, podobnie jak mama Wiktora, 
która przyjechała tutaj z Żor i urodziła 
o godzinie 12.30. – Drugi raz tutaj ro-
dzę. Dwa i pół roku temu rodziłam tu-
taj córkę – mówi Natalia Napora, ma-
ma Wiktora. Zanim na świecie pojawi-
ła się pierwsza rudzianka, po godzinie 
15 urodziła się jeszcze bytomianka 
Zuzia.

W minionym roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego zarejestrowano 2266 uro-
dzeń. To dzieci urodzone w Szpitalu 
Miejskim, zarówno te z terenu Rudy Ślą-
skiej jak i z miast ościennych. Natomiast 
najczęściej wybierane imiona w naszym 
mieście to: Jakub, Lena, Zuzanna, Filip, 
Szymon, Hanna, Maja i Julia. 

 Arkadiusz Wieczorek Zuzia wraz z rodzicami i rodzeństwem zamieszka w Rudzie.

Fo
to

: A
W

1 stycznia o godzinie 19.30 na świat przyszła Zuzanna Muszalik. Pierwsza 
urodzona w tym roku rudzianka waży 3350 gramów i mierzy 54 centy-
metry. Zuzia urodziła się dzień przed planowanym terminem w Szpitalu 
Miejskim w Goduli. 

Złóż życzenia z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka 

na łamach 
„Wiadomości Rudzkich” 

– PROMOCJA 10 zł 
(od osób prywatnych)

20 stycznia 2016 r, na łamach naszej 
gazety, będziecie Państwo mogli 

złożyć życzenia z okazji Dnia Babci i 
Dnia Dziadka. To doskonała możliwość 

pokazania swoim bliskim, że o nich 
pamiętamy i czujemy się 

z nimi związani. 
Życzenia do 26 słów – cena 10 zł. 

Życzenia przyjmujemy do 15.01.16 r.
w redakcji przy ul. Niedurnego 36. 

Szczegóły pod numerem 
telefonu 32 248-60-97.
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W Rudzie Śląskiej sztab WOŚP 
w dniu fi nału będzie się mieścił w bu-
dynku Zespołu Szkół Muzycznych 
w Nowym Bytomiu. Ale WOŚP obecny 
będzie także w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Kochłowicach, gdzie 
zorganizowany zostanie koncert mło-
dych talentów. Imprezę zaplanowano 
na sobotę 9 stycznia, na godzinę 17. 
Dochód z koncertu zostanie oczywiście 

XXIV FINAŁ WOŚP

Orkiestra zagra 
też w Rudzie
Już w najbliższą niedzielę po raz 24. w całej Polsce zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Rudzie Śląskiej po raz kolejny 
zarejestrowano dwa sztaby – w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 w Orzegowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach. Na ulicach miasta kilkuset wolontariuszy zbierać 
będzie fundusze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. 
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s.przekazany na konto WOŚP. Z kolei 
w niedzielę, w dniu fi nału, młodzież 
z kochłowickiego zespołu szkół zapra-
sza na światełko do nieba, które zapla-
nowano na godzinę 19.45. Ponadto 
w poniedziałek – jak co roku – uczniowie 
wezmą udział w licytacjach gadżetów. 

Ruda Śląska gra z orkiestrą od samego 
początku. Przez te lata do Szpitala 
Miejskiego w naszym mieście przeka-

zany został sprzęt medyczny o wartości 
ponad dwóch milionów złotych. Sprzęt 
trafi ł na Oddział Neonatologiczny 
w Goduli, Oddział Pediatryczny 
w Bielszowicach oraz do Stacji Pogo-
towia Ratunkowego.  AW

Pokaz fajerwerków był także okazją 
do przekazania życzeń mieszkańcom 
od władz samorządowych. – Przycho-
dzimy tutaj co roku i nie wyobrażam 
sobie innego miejsca na powitanie No-
wego Roku. Od lat razem z cała rodziną 
i znajomymi spotykamy się na rynku kil-
ka minut przed północą, żeby złożyć so-
bie życzenia. W  tym roku naprawdę 
było warto. Pokaz fajerwerków był im-
ponujący – mówiła pani Teresa, miesz-
kanka Nowego Bytomia. 

AW

SYLWESTER 2015/2016

Przywitali Nowy Rok na rynku
Rudzianie tradycyjnie już Nowy Rok witali na rynku. Dla wszystkich zgro-
madzonych w tej wyjątkowej chwili na placu Jana Pawła II przygotowano 
pokaz sztucznych ogni. – Kilkuset mieszkańców naszego miasta przybyło 
tutaj, żeby wspólnie świętować powitanie Nowego Roku – mówił Andrzej 
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM Ruda Śląska. 
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Kolorowe fajerwerki rozświetliły 
niebo nad Nowym Bytomiem.

Praca małej rudzianki została wybra-
na spośród 120 nadesłanych na konkurs 
organizowany przez Polską Społeczną 
Szkołę Sobotnią im. Janusza Korczaka 
we Fredrikstad oraz Związek Polaków 
we Fredrikstad (Norwegia). – Staram 
się angażować naszych uczniów w róż-
nego typu konkursy. Zuzanna jest uczen-
nicą, która od pierwszej klasy z sukce-
sami startuje w konkursach plastycz-
nych, więc postanowiliśmy pójść krok 
dalej – wyjaśnia Wiesława Kapała, na-
uczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
oraz opiekunka koła plastycznego w SP 
nr 7 w Wirku.

Jako że głównym warunkiem było to, 
żeby ozdoba świąteczna nawiązywała 
swym charakterem i wyglądem do re-
gionalnych tradycji, Zuzanna pod 
okiem opiekunki przygotowała wyko-
naną z fi lcu betlejkę z Karlikiem i Karo-

M���� T������

Międzynarodowy sukces
Dziewięcioletnia Zuzanna Skudlik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 7, za-
jęła drugie miejsce w ramach II Międzynarodowego Konkursu Plastyczne-
go „Ozdoby Świąteczne – świąteczne ozdoby z mojego regionu” organi-
zowanego w Norwegii. Praca Zuzanny to bombka wykonana z fi lcu, która 
przedstawia śląską betlejkę oraz Karlika z Karolinką.
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Zuzanna wykonała także jedną z najpiękniejszych szopek.

linką o kształcie bombki. – Całość zaję-
ła w sumie cztery godziny, ale tak na-
prawdę wymagała od Zuzy dużego wy-
siłku, bo dzieci nie potrafi ą skupić swo-
jej uwagi na tak długi czas, więc pracę 
rozłożyłyśmy na kilka dni – opowiada 
Wiesława Kapała.

Praca ta okazała się jednak niezwy-
kle owocną, bo nadesłana przez Zuzan-
nę betlejka została doceniona przez ju-
ry, które przyznało jej drugie miejsce 
w konkursie. Dodajmy, że rudzianka 
tylko w tym roku zdobyła również trze-
cie miejsce w swojej kategorii wieko-
wej w ramach konkursu na śląską szop-
kę bożonarodzeniową, organizowanego 
przez Muzeum Miejskie w Rudzie Ślą-
skiej oraz drugie miejsce w konkursie 
na projekt znaczka dla rudzkiego od-
działu Polskiego Związku Filatelistów. 

JO

OGŁOSZENIA
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INFORMACJA DLA CIEBIE

Informacja o stanie prawnym  
i przysługujących uprawnieniach

lub obowiązkach

Sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów

sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu

Wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego

Pomoc w sporządzeniu projektu
pisma z wyłączeniem
pisma procesowego

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Planowane wejście w życie 
1 stycznia 2016 r.

Dla kogo pomoc?

Dla osób uprawnionych
do pomocy społecznej

z powodu m.in. niepełnosprawności
i przemocy w rodzinie 

Dla weteranów

Dla osób powyżej
65. roku życiaDla kombatantówDla młodzieży

do 26. roku życia

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego

katastrofą naturalną awarią techniczną klęską żywiołową

Ponad

punktów pomocy

POMOC
w zakresie

przygoto-
wania do roz-
poczęcia dzia-
łalności gospo-

darczej

prawa
pracy

ubezpie-
czenia spo-

łecznego

spraw
administra-

cyjnych

spraw
karnych

spraw
cywilnych

spraw
rodzinnych

prawa
podatko
-wego** z wyłączeniem spraw 

podatkowych, związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej

50% punktów pomocy
będzie obsługiwanych przez

organizacje pozarządowe

WSPÓŁPRACA
rządu, samorządu, samorządów

zawodowych i organizacji 
pozarządowych

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

1500

NGO

#darmowapomocprawna
Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.ms.gov.plfacebook.pl/ministerstwo.sprawiedliwości

PUNKTY NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie działać od stycz-
nia 2016 r. w Rudzie Śląskiej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia 
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W trzech punktach pomoc prawna będzie świadczona przez adwo-
katów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodo-
we, natomiast w pozostałych trzech  – za pośrednictwem organizacji  
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyło-
nionych w drodze otwartego konkursu ofert. 
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1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obo-
wiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej do sposobu rozwiązania problemu praw-
nego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się po-
stępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustano-
wienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

5) przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej.

HARMONOGRAM PRACY
W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ 

POMOCY PRAWNEJ
Zarządzeniem nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9.10.2015 r.

zostały wyznaczone lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz określony został harmonogram pracy w poszczególnych punktach:

UDZIELAJĄCY 
POMOCY 
PRAWNEJ

ADRES GODZINY PRACY

ADWOKACI

Centrum Inicjatyw Społecznych 

Bykowina 
ul. 11 Listopada 15a

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B 

Nowy Bytom
ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek:
Środa:

Czwartek:

8.00-12.00
10.00-14.00
14.00-16.00

RADCOWIE PRAWNI

Siedziba stowarzyszenia 
św. Filipa Nereusza 

Halemba 
ul. Solidarności 21

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

nieczynny
8.00-16.00
9.00-13.00
9.00-13.00

12.00-16.00

Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B 

Nowy Bytom 
ul. Piotra Niedurnego 46 

Wtorek:
Czwartek:

Piątek:

8.00-12.00
16.00-18.00
8.00-12.00

za pośrednictwem

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ

Rudzkie Konto Pomocy

Centrum Inicjatyw Społecznych 

Orzegów 
ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00

za pośrednictwem

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ

Rudzkie Konto Pomocy

Powiatowy Urząd Pracy  

Ruda
ul. Ballestremów 16

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

11.00-15.00
11.30-15.30
11.00-15.00
13.00-17.00
10.00-14.00

za pośrednictwem

ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ

Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży 

„Przystanek”

Zespół Szkół Nr 3 im. św. Łukasza 

Wirek
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 6

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

16.00-20.00
14.00-18.00
14.00-18.00
16.00-20.00
14.00-18.00

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA OBEJMUJE:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie 
nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo od-
pisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświad-
czenia, lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – po przedłożeniu waż-
nej Karty Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w Ustawie z dnia 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofi arami 
represji wojennych i okresu powojennego – po przedłożeniu zaświadcze-
nia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana po-
szkodowanego, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku 
o weteranach działań poza granicami państwa – po przedłożeniu ważnej 
legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub

5) która nie ukończyła 26 lat – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, lub

6) która ukończyła 65 lat – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego toż-
samość, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła 
straty – po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z oko-
liczności wymienionych w tym przepisie. 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest 
fi nansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, 
poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma 

w 2016 roku dotację w wysokości 380 800 złotych.

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA PRZYSŁUGUJE 

OSOBIE FIZYCZNEJ:
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Azbest w języku greckim oznacza niezniszczalny. Właściwości azbestu takie jak: duża odporność na wy-
sokie i niskie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicz-
nych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany jako cenny surowiec również w Polsce.

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest

Szacuje się, że azbest znany był już 
w czasach prehistorycznych. Najstarsze 
dane kopalne, świadczące o wykorzysta-
niu azbestu przez człowieka, pochodzą 
sprzed 4500 lat z terenów współczesnej 
Finlandii, gdzie mieszanina gliny i włó-
kien azbestowych służyła do wyrobu 
garnków. 

W starożytności włókna azbestowe 
wykorzystywane były do produkcji kno-
tów do świec, niepalnego papieru, płasz-
czy żołnierskich oraz całunów pogrze-
bowych. Tkane z włókien azbestu obru-
sy i chusteczki czyszczone były poprzez 
wrzucanie do ognia. Azbest określany 
był również jako górska skóra, kamień 
bawełniany, len kamienny i skalny 
oprzęd. W średniowieczu azbestowi 
przypisywano właściwości magiczne 
i sądzono, że stanowi on owłosienie 
„ogniotrwałych salamander”.

Zainteresowanie azbestem wzrosło 
znacznie w okresie rewolucji przemy-
słowej, kiedy też zaczęto wydobywać 
minerały azbestowe na skalę przemysło-
wą. Światowe złoża azbestu szacuje się 
na ponad 550 mln ton, a największe zło-
ża występują w Kanadzie. Trwającą do 
dziś eksploatację złoża w Quebeku roz-
poczęto w roku 1877. Pozostałe złoża 
znajdują się w Rosji na Uralu, a także 
w USA, RPA i Zimbabwe. Szczyt wydo-
bycia azbestu na świecie osiągnięty zo-
stał w 1976 r. i wyniósł ok. 5 mln ton.

Produkcja płyt azbestowo-cemento-
wych w Polsce rozpoczęła się w roku 
1907 w Krakowie, następnie w Lublinie 
około roku 1910 i w Ogrodzieńcu koło 
Zawiercia w roku 1920. Stosowanie 
azbestu na szeroką skalę w budownic-
twie przypada na lata sześćdziesiąte 
ubiegłego wieku, kiedy to powstały 
cztery duże zakłady wyrobów azbesto-
wo – cementowych. Głównym surow-
cem stosowanym do produkcji był 
azbest chryzotylowy (uwodniony krze-
mień magnezu). Do połowy lat osiem-

dziesiątych ubiegłego stulecia do pro-
dukcji rur ciśnieniowych stosowany był 
również krokidolit (minerał z grupy mi-
nerałów skałotwórczych), jak i niewiel-
kie ilości amozytu.

Choć azbest jest bardzo trwałym ma-
teriałem, jest również szkodliwy dla 
zdrowia i życia ludzi. Produkcja płyt 
azbestowo-cementowych w Polsce zo-
stała zakazana Ustawą z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyro-
bów zawierających azbest (Dz. U. Nr 
101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156  
z 1998 r.). Zgodnie z ustawą w Polsce do 
28 września 1998 r. została całkowicie 
zakończona produkcja płyt azbestowo-
cementowych (a wcześniej innych wyro-
bów zawierających azbest). Natomiast 
po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz 
obrotu azbestem i wyrobami zawierają-
cymi azbest. Wyjątek stanowią wyroby 
z zawartością azbestu, które nie posiada-
ją jeszcze swoich zamienników ze 
względu na ekstremalne warunki pracy.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna 
jest od rodzaju azbestu, wielkości włó-

kien i ich stężenia w powietrzu oraz cza-
su narażenia. Największe zagrożenie 
stanowią włókna respirabilne, tzn. wy-
stępujące w trwałej postaci w powietrzu 
i mogące przedostawać się z wdycha-
nym powietrzem do pęcherzyków płuc-
nych. Mają one średnicę mniejszą od 3 
μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym naj-
bardziej szkodliwe są włókna o długości 
ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył 
azbestu może być przyczyną chorób 
układu oddechowego tj.: pylicy azbesto-
wej zwanej azbestozą, łagodnych zmian 
opłucnowych, raka płuc oraz między-
błoniaków opłucnej i otrzewnej (nowo-
tworów o wysokiej złośliwości).

Wyroby azbestowe powinny być usu-
wane przez wyspecjalizowane firmy 
oraz unieszkodliwiane w taki sposób, 
aby nie wpływać negatywnie na zdro-
wie i życie ludzi, a także na środowisko 
naturalne. Jednak samo usuwanie tego 
typu wyrobów jest operacją bardzo 
kosztowną. Od wielu lat w kraju funk-
cjonują specjalne programy, które 
współfinansują utylizację azbestu. 

W grudniu 2015 roku Rada Nadzor-
cza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska podjęła uchwałę o przyjęciu 
nowych, szczególnych zasad dofinanso-
wania jednostek samorządu terytorial-
nego przy udziale środków z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie 
działań ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej realizowanych przez WFO-
ŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest”. 

 Warunki finansowania zadań realizo-
wanych przez jednostki samorządu tery-
torialnego będą w 2016 roku korzyst-
niejsze niż w latach ubiegłych, ponie-
waż WFOŚiGW przeznaczy na realiza-
cję zadań związanych z usuwaniem 
i unieszkodliwieniem azbestu dofinan-
sowanie w formie dotacji, które podob-
nie jak w przypadku środków z NFO-
ŚiGW będzie mogło wynosić do 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania, lecz 
nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawie-
rającego azbest (jeżeli na zadanie skła-
dają się: demontaż, zbieranie, transport 
i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie 
odpadów zawierających azbest) i 300 zł/
Mg odpadu zawierającego azbest (jeżeli 
na zadanie składają się: zbieranie, trans-
port i unieszkodliwienie lub zabezpie-
czenie odpadów zawierających azbest). 
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, 
podobnie jak w latach ubiegłych, może 
wynosić do 100% kosztów kwalifiko-
wanych. Uzupełnienie dofinansowania 
może stanowić pożyczka ze środków 
WFOŚiGW.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
o dofinansowanie będą mogły ubiegać 
się jednostki samorządu terytorialnego 
posiadające program usuwania azbestu 
i na terenie których zastała przeprowa-
dzona inwentaryzacja wyrobów zawie-
rających azbest.

 Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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TONSMEIER POŁUDNIE Sp. z o.o. 
oraz REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.

na zlecenie Urzędu Miejskiego z dniem 1 stycznia 2016 r. uruchomili

INFOLINIĘ DLA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ 

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów  
komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska, z dniem 1 stycznia 2016 r.  

uruchomiono infolinię umożliwiającą mieszkańcom kontakt w sprawie  
interwencji dotyczących odbioru odpadów, harmonogramu odbioru  

odpadów oraz innych spraw dotyczących realizacji umowy. 
Zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  
w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem telefonu (32) 248-10-81 do 83.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego 
użytkowania gruntu położonego w Rudzie Śl. przy ul. Cypriana Norwida 19  

pow. 4.711,00 m2 działka: nr 1991/62,1993/65,2488/59, 1382/1140,  
KW GL1S/ 00004684/4

I Warunki uczestniczenia w przetargu:
Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości, 1. 
które wyznacza  się na dzień 18.01.2016 r. od godz. 10.00 do 11.00  po uprzednim 
skontaktowaniu się z Administracją nr 3  przy ul. Wolności 20 w Rudzie Śl. (tel. 32 
248-44-10)
Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowią-2. 
zuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM (w Dziale 
Technicznym przy  ul. Magazynowej 12 pok. 314 (tel. 32 248-24-11, wew. 231) dot: 
ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania ryzyka 
zakazu sposobu przeznaczenia  i użytkowania nieruchomości po jej przejęciu.
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej pokój 3. 
213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wie-
czystego użytkowania gruntu przy ul. Cypriana Norwida 19 w terminie do dnia 
22.01.2016 r. do godz. 9.00.
Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 4. 33.500,00 zł na konto PKO BP SA I/O Gli-
wice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do ofer-
ty.
Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł + obowiązujący 5. 
VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpła-
ty do Działu  Księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VAT.

II Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową, która nie może być równa i niższa od 

ceny wyjściowej tj. 335.000,00 zł + VAT.
III Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie RSM ul. Magazy-

nowa 12, Ruda Śl. 1, pok. 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwro-

towi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni po 

rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny 

nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie 

dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdze-
nia wyników przetargu.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia 

podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii 
Notarialnej wskazanej przez RSM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny pokój 314, tel. 32 248-24-11 wew. 
231.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres lokalu Pow.
m2

Stawka  
ekspl. 

wywoł.  
zł/m2  
netto

Wysokość  
wadium  
+ koszty 

przetargu

Termin  
składania 

ofert
Uwagi

Ruda Śl. 9,  
ul. Jana Stefana Dworaka 9b

264,00 15,84
15.424,00
+ 123,00 22.01.2016 r. parter w bud.  

mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10,  
ul. Ignacego Paderewskiego 3

21,00 15,84
1.080,00
+ 123,00 22.01.2016 r. parter w bud.  

mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl 3
ul. Joanny 14

44,32 19,24
2.701,00
+ 123,00 22.01.2016 r.  w pawilonie  

wolnostojącym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na dzień 

20.01.2016 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się z wzorem  umowy najmu i regu-
laminem przeprowadzania przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 
2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej 
opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. konto 
w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu 
odbioru faktury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę  w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy” 
ul. Jana Stefana Dworaka 9b    o pow. 264,00 m2

ul. Ignacego Paderewskiego 3     o pow. 21,00 m2

ul. Joanny 14      o pow. 44,32 m2 
      w terminie do dnia 22.01.2016 r. do godz. 9.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2016 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia 

przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości  trzymiesięcznego 

czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia 

umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym przetargu. 
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Najemca terminowo regulujący opłaty po rocznym okresie najmu może ubiegać się o bonifikatę związaną 

ze stawką eksploatacyjną zgodnie z zasadami przyjętymi w RSM.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytk.
Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium
Termin 

oględzin lok.

1. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 17/2

16,20 m2

(1 izba)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,40 zł/m2 700 zł 18.01.2016 r.
godz. 12.10

2. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 23/1

37,50 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,81 zł/m2 700 zł 18.01.2016 r.
godz. 12.30

3. Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 23/5

39,00 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,81 zł/m2 700 zł 18.01.2016 r.
godz. 12.30

4. Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/21

44,86 m2

(2 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,54 zł/m2 700 zł 18.01.2016 r.
godz. 13.30

5. Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 26/3

35,29 m2

(1 p. + k.)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie

piecowe, w.c. na klatce schodowej 3,81 zł/m2 700 zł 18.01.2016 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów 
warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 22 stycznia 2016 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty 
wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Ślą-
ska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu wadium na konto MPGM Sp. 
z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Ślą-
skiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania 
przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi 
zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 z późniejszymi zmianami),  – zawiadamiam, że w dniu 20.11.2015 
r. na wniosek Miasta Ruda Śląska – Zarządcy drogi publicznej, Wydzia-
łu Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska, z siedzibą przy pl. Jana 
Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika 
Pana Tomasza Gacek, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: 
Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek, z siedzibą 
w Bielsku-Białej przy ul. Jesionowej 14/131, zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Cichej w Ru-
dzie Śląskiej – Bielszowicach, na nieruchomościach o oznacz. geod. 
96/65; 94/10; 98/15; 449/10; 451/15; 95/65; 3954/596; 452/15; 
450/10; 183/10; 184/10; 224/14; 193/11; 104/14; 219/14; 192/11”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony po-

stępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługują-
cych im uprawnień w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzi-
bie Urzędu Miasta Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Nowym 
Bytomiu w budynku „A” – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach 
pracy Urzędu, w pokoju nr 320, III piętro. 

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, 
zachęca się wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze 
zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsy-
panej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok 
zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 
248-10-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem 
tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), 
Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bez-
płatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o tre-
ści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl
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Usługi
 Kafelkowanie,� panele,� remonty� miesz-

kań,�itp.�Tel.�501-718-240.

 Przeprowadzki,� wywóz� rzeczy� niepo-
trzebnych.�Tel.�607-219-491,�32�240-04-01.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� remonty� ła-
zienek,� mieszkań,� domów.� Tel.� 507-055-
024.

 Profesjonalne� remonty� łazienek,�miesz-
kań,�domów.�Tel.�512-121-532.

 Malowanie,�tapetowanie,�gładzie,�kafel-
kowanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-294.

 Kompleksowe� remonty� mieszkań.� Tel.�
508-127-072.

 Docieplenia�budynków,� remonty�elewa-
cji.�Tel.�607-969-200.

 Naprawa�telewizorów.�J.�Izydorczyk.�Tel.�
605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.

 Czyszczenie�dywanów,�wykładzin,�ta-
picerki.�Tel.�512-120-119,�32�244-09-60.

 Meble�na�wymiar.�Tel.�512-120-119,�
32�244-09-60.

 
 Naprawa� sprzętu� AGD.� Tel.� 501-398-

273.

 PAJĄCZEK.� Usługi� elektroinstalacyjne.�
Tel.�505-180-050.

 Łatwa pożyczka dojazd, tel. 780-116-
672.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Gładzie,�kafelkowanie,�hydraulika,�malo-
wanie,�panele.�Tel.�501-815-416.
 

 Rencista,�,,złota�rączka”,�oferuje�pro-
fesjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie�
łazienek,� remonty.� Tel.� 32� 307-20-99,�
784-699-569.

 NOWE�POŻYCZKI�BEZ�BIK,�Z�ZAJĘCIA-
MI� KOMORNICZYMI.� 516-516-611,� 32�
260-00-33.

Usługi pogrzebowe
 DOM�POGRZEBOWY�,,HOFMAN”.�Usługi�

pogrzebowe�i�kremacyjne. Ruda�Śląska-Wi-
rek,� ul.� Nowary� 27,� tel.� 32� 240-03-88,� 32�
242-26-27.

Nieruchomości

 KUPIĘ� MIESZKANIE� W� RUDZIE� ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�501-239-405�.�ANEL.

 Działki� Ruda� Śląska,�Mikołów� sprzedam�
www.ANEL.pl,�tel.�501-239-405.

 Godula,� dwupokojowe,� 45� m2,� 88� tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Bykowina,�trzypokojowe,�77�m2,�155�tys.,�
www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.�

 Halemba,�dwupokojowe,�41�m2,�110�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Halemba,�trzypokojowe,�55�m2,�149�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Kochłowice,� trzypokojowe,� 61� m2,� 159�
tys,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Wynajmę� mieszkanie� dwupokojowe,� 
47�m2,�Halemba,�950�zł/miesiąc,�www.ANEL.
pl.�tel.�501-239-405.

 
 Ruda� Śląska� i� okolice� –� poszukujemy�

mieszkań,� domów,� działek� www.nierucho-
moscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

 Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2�od�300.000�zł.

HALEMBA�ul.�Chłopska�108�m2  
300.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2  
od�330.000�zł.

Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�
www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

 
 Wirek�–�OKAZJA!�Osiedle�Elsnera,�sprze-

dam�42�m2.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

�Bykowina�–�OKAZJA!�Sprzedam,�47�m2,�80�
tys.�w�bloku.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

� Ruda� 1� –� sprzedam,� 34�m2,� 65� tys.� GA-
BRIEL,�tel.�607-706-692

 Tanie� mieszkania� na� WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię�mieszkanie� w� Rudzie� Śląskiej� go-
tówka,�tel.�531-465-977.�

 Kawalerki:� Solidarności� 30� m2,� 67� tys.,�
Czarny�Las,�34�m2,�65�tys.,�Bykowina,�32�m2,�
66�tys.,�Chroboka,�30�m2,�55�tys.�LOKATOR,�
tel.�793-017-323.

 Dwupokojowe:� Osiedlowa� 38m2� 89tys,�
Gilów�48�m2,�89�tys.,�Potyki,�47�m2,�94�tys.,�
Energetyków� 35� m2,� 79� tys.� LOKATOR,� tel.�
793-017-323.

 Trzypokojowe:� Sztygarska� 59� m2,� 137�
tys,.�Szpaków�77�m2,�150�tys.,�Elsnera�54�m2,�
138�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 Czteropokojowe:� Paderewskiego� 70�m2,�
149�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 Wynajmę� na� działalność� gospodarczą,�
centrum�Rudy�Śl.� –�48,6�m2/40�m2/�84�m2. 
Tel.�608-206-636.

 Do�wynajęcia�lokale�na�działalność�62�m2 
i�22�m2,�Kochłowice.�Tel.�668-857-573.

 Sprzedam�mieszkanie�w�Bykowinie,�dwa�
pokoje� z� kuchnią,� IV� piętro.� Tel.� 664-069-
945.

 Do�wynajęcia�mieszkanie�Nowy�Bytom�
ul.�Niedurnego�43.�Tel.�601-959-140.

 Do�wynajęcia�kawalerka�–�Halemba.�Tel.�
515-102-291.

 Sprzedam�mieszkanie,�ul.�Zielińskiego�1.�
Tel.�575-185-536.

�Trzypokojowe,�Bykowina,�54,69�m2,�129�
tys.�WARTO,�tel.�600-090-252.

�Sprzedam�M-3,�36�m2,�N.�Bytom,�Szaro-
tek.�Tel.�514-299-100.

�Sprzedam�M-3,�43�m2,�Wirek,�bez�pośred-
ników.�Tel.�600-112-699.

 Do�wynajęcia�kawalerka�Ruda�Śląska�4,�
wyremontowana,� wyposażona,� 700� zł 
+�media.�tel.�606-717-534

� Kupię�mieszkanie� w� Rudzie� Śląskiej,� do�
remontu,� zadłużone,� bez� pośredników.� tel.�
502-752-634.

Motoryzacja

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

 Kupię� skorodowane� auta,� powypadko-
we,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-572-625.

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

 Pomoc�drogowa,�złomowanie�pojazdów,�
skup� samochodów� wszystkich� marek,� ca-
łych,� uszkodzonych,� skorodowanych.� Tel.�
502-752-634,�502-865-808.

 Skup� samochodów� za� gotówkę� PŁACĘ�
WIĘCEJ� NIŻ� KONKURENCJA.� Tel.� 510-823-
457.

 SKUP�AUT�wszystkich�marek,�płacę�najle-
piej.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

 
 AUTO-SKUP� za� gotówkę,� stan�obojętny.�

Tel.�507-572-625.

Praca

 Zatrudnię� krojczynię� i� krawcową� do�
szwalni�odzieżowej.�Tel.�691-403-472.

 Zatrudnię�fryzjerkę.�Tel.�509-737-781.

 Firma�Aspen�zatrudni�osoby�do�sprząta-
nia�w�obiekcie�przy�ul.�Szyb�Walenty�w�Ru-
dzie�Śląskiej.�Tel.�661-991-554.

Różne

 Drewno�kominkowe.�Tel.�530-411-221.�

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

 Wróżka�Jadzia�zaprasza.�Ruda�Śląska-Wi-
rek,�ul.�Westerplatte�36.�Tel.�607-468-787.

 Kupię�antyk.�Tel.�729-371-540.

 Futra, skóry, kożuchy, szycie, przeróbki, 
farbowanie. www.fiszer-futra.com.pl. Do-
jazd gratis. Tel. 608-247-990.

 Sprzedam�używane�kontenery�budowla-
ne,�szatnie.�Tel.�531-112-344.

Za�5-letnią�opiekę�nad�Natalią�Gatner
lekarzom�z�Przychodni�Rejonowej�SP�ZOZ� 
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lek med. Jolancie Lorek 
oraz lek. med. Monice Ogrodowczyk-Bobik, 
a�także�pielęgniarkom�długoterminowym�

z�Ośrodka�Pielęgniarstwa� 
,,Pomoc�w�Zdrowiu�i�Chorobie”� 

w�Rudzie�Śląskiej�10
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BIELSZOWICE
ZAZ,�ul.�Główna�11;�Pośrednictwo�Finansowe,�ul.�Szpitalna�3;�Kwiaciarnia�Wszystkie�
Kwiaty,�ul.�Główna�9;�Sklep�CYROŃ,�ul.�Kokota�179;�Kiosk,�ul.�Główna�36;�KWK�„Biel-
szowice”,�ul.�Halembska�160;�Przychodnia�Rejonowa�SP�ZOZ,�ul.�Księdza�Niedzieli�51b;�
Szpital�Miejski�w�Rudzie�Śląskiej,�ul.�Główna�11;�Dom�Kultury,�ul.�Kokota�170;�Auto�
Centrum;�DWT�GROUP,�ul.�Pionierów�31;�Sklep�Gallo,�ul.�Kokota�163;�Kiosk�Wielobran-
żowy,�ul.�Kokota�150

HALEMBA
KWK�„Halemba�Wirek”,�ul.�Kłodnicka�54;�Apteka�Magiczna,�ul.�Solidarności�20E;�Sto-
isko�Jakubiec,�Targowisko,�ul.�Brodzińskiego�2a;�Intermarche,�ul.�Kłodnicka�56;�Przy-
chodnia�Rejonowa�SP�ZOZ,�ul.�Makuszyńskiego�7;�Spółdzielnia�Nasz�Dom,�ul.�Kłod-
nicka�97;�Sklep�Piekarni�Gerlach,�ul.�Energetyków�25;�RSS�Społem,�ul.�Solidarności;�
Kłodnica,�Sklep�spożywczo-przemysłowy,�ul.�Kłodnicka�2;�Sklep�Kubuś,�ul.�Zamenho-
fa�2;�Sklep�VOMI,�ul.�Grodzka�5/8;�Aquadroom,�ul.�Kłodnicka�95;�Miodowa�Chatka,�  
ul.�Miodowa�2

WIREK
KWK� „Pokój”,� ul.� Niedurnego� 13;� Miejska� Biblioteka� Publiczna� w� Rudzie� Śląskiej,�
ul.� Dąbrowskiego� 18;� Targowisko�Biuro�Obsługi� Klienta,� ul.� Kupiecka� 2;� LEWIATAN:�
Market�Ania,�ul.�Westerplatte�7;�Ośrodek�Pielęgniarstwa,�ul.�1�Maja�288;�Kwiaciar-
nia� 100krotka,� ul.� 1�Maja� 275;�MaXiM� Sklep�Ogółnospożywczy,� ul.� Różyckiego� 90;�
Centrum�Ogrodnicze�Bernard�Mercik,�ul.�Polna�2;�MPGM,�ul.�1�Maja�218;�Comfort,�  
ul.�Sienkiewicza�4;�Sklep�Ogólnospożywczy�ABC;�Sklep,�ul.Sienkiewicza�11;�Digital�Art.,�
ul.�Nowary�1a;�Opel�Kanclerz,�ul.�Westerplatte�26;�CH�Ruda�Śląska�Plaza,�ul.�1�Maja�310;�
Pink�Bowling,�ul.�1�Maja�310

CZARNy LAS
Agencja�Pocztowa,�ul.�Tołstoja�6

NOWy ByTOM
Urząd�Miasta,� plac� Jana�Pawła� II;�Huta�Pokój� S.A.,� ul.�Niedurnego�79;� Przychodnia�
Specjalistyczna�SP�ZOZ,�ul.�Niedurnego�50;�Bank�Zachodni�WBK,�ul.�Niedurnego�44;�
PWIK,�ul.�Pokoju�13;�Redakcja�,,Wiadomości�Rudzkich”,�ul.�Niedurnego�36;�Hala�MO-
SiR,� ul.�Hallera� 16b;�MOPS,� ul.�Markowej� 20;� Targowisko�Nowy�Bytom,� Kiosk�Nr� 5�  
(z�pieczywem);�Biblioteka�Filia�4,�ul.�Niedurnego�69;�Kiosk,�ul.�Pokoju�18;�PUH�OTMIS,�
ul.�Niedurnego�38c;�JOY�Firma�HandlowoUsługowa,�ul.�Niedurnego�27;�Sklep�Rolno-
spożywczy,�ul.�Podgórze�6/2;�kiosk�skrzyżowanie,�ul.�Pokoju�z�Chorzowską;�Tulipan,�  
ul.�Markowej�20a;�Związek�Emerytów,�ul.�Markowej�22;�MCK�ul.�Niedurnego�69;�Mar-
ket�Łukasz,�ul.�Pokoju�14

CHEBZIE
Urząd�Skarbowy,�ul.�Kokotek�6;�Sklep�Spożywczy,�ul.�Jadwigi�2

GODULA
Szpital�Miejski�w�Rudzie�Śląskiej,�ul.�Lipa�2;�Przychodnia�Rejonowa�SP�ZOZ,�ul.�Lipa�3;�
Apteka�Rodzinna,�plac�Niepodległości�4;�Rudzki�Inkubator�Przedsiębiorczości,�ul.�Karo-
la�Goduli�36;�Sklep�Klaudia,�plac�Niepodległości�8;�Przychodnia�Damar,�ul.�Przedszkol-
na;�Stacja�Kontroli�Pojazdów�OMEGA,�ul.�Stara;�Sklep�AGA,�ul.�Goduli�30;�Orzegów,�
Sklep�Rumcajs,�ul.�Hlonda�40;�Sklep�Spożywczy,�ul.�Jadwigi�2;�Dom�Pomocy�SENIOR,�
ul.�Puszkina�7;�Sklep�Na�Winklu,�Chór�Parafialny�Michael,�ul.�Królowej�Jadwigi�8

ByKOWINA
Przychodnia� Rejonowa� SP� ZOZ,� ul.� Szpaków� 33;� Przychodnia� Rejonowa� SP� ZOZ,�  
ul.�Sztolniowa�6;�Sklep�Spar,�ul.�Potyki�16;�Piekarnia�KŁOS,�ul.�Górnośląska�16;�Maria�
Sklep�Odido,�ul.�11�Listopada�43;�Lambertz�Polonia�Sp.�z�o.o.,�ul.�Katowicka�170;�Inter-
marche�Bogota�Sp.�z�o.o.,�ul.�Górnośląska�11;�Sklep�Spożywczy�MIŚ,�ul.�Kowalskiego�
2a;�Stacja�Kontroli�Pojazdów�Alfa,�ul.�Szpaków�51;�Sklep�GUCIO,�ul.�11�Listopada�19

KOCHŁOWICE
KWK�„Wujek”�Ruch�Śląsk,�ul.�Kalinowa�12;�Spółdzielnia�Perspektywa,�ul.�Tunkla�147;�
KWK� „Halemba�Wirek”� Ruch�Wirek,� ul.� Tunkla� 112;� Piekarnia� Poloczek,� ul.� Tunkla�
110;�Apteka�Rodzinna,�ul.�Oświęcimska�126;�Przychodnia�NZOZ,�ul.�Radoszowska�163;�
Sklep�Redziska�warzywno-owocowy,�ul.�Jacka�35;�„Pieczywo”,�ul.�Oświęcimska�79;�Sta-
cja�paliw�TED,�ul.�Piłsudskiego�165;�Delek,�ul.�Radoszowska�104

RUDA
Urząd�Pracy,�ul.�Ballestremów�16;�Rudzka�SM,�ul.�Magazynowa�12;�Tonsmeier,�ul.�Ko-
kotek�33;�Sklep�NIKA,�ul.�Wolności�14/5;�Sklep�Herbolek,�ul.�Różana�7;�Przychodnia, 
ul.�Gierałtowskiego�29;�Jurex�2,�ul.Gierałtowskiego;�Muzeum�Miejskie,�ul.�Wolności�
26;�Sklep�REKSIO,�ul.�Zabrzańska�62;�Salonik�prasowy�RUCH,�ul.�Wolności�14;�Kiosk�
RUCH,�ul.�Gierałtowskiego�16;�Agencja�Turyst.�Ubezp.�KSANTE,�ul.�Kościelna�7;�Mewa�
Druk,�ul.�Achtelika�2;�PEC,�ul.�Zabrzańska�38;�Jakubiec,�ul.�Piastowska�6;�Sklep�AGA,� 
ul.�Piastowska�48;�Sklep�Kuźnica,�ul.�Sobieskiego�47;�Caritas,�ul.�Wolności�30;�Restau-
racja�Wawelska,�ul.�Raciborska

PUNKTY KOLPORTAŻU
,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”
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PIŁKA NOŻNA

Z Wirku na Anfield Road! Liverpool zdecydowany kupić Grabarę

Droga młodego bramkarza zaczęła się w Wawelu Wirek.

FUTSAL

Jednak ani nie The Citizens, ani Czer-
wone Diabły, a Liverpool jest zdecydo-
wany na transfer Kamila Grabary! Wy-
chowanek Wawelu, obecnie  bramkarz 
Ruchu Chorzów, jeszcze w tym tygo-
dniu wyjedzie na Wyspy.

Kamil do Ruchu trafił trzy lata temu  
i od razu okazało się, że ma ogromny 
talent. Szybko awansował do drużyny 
Centralnej Ligi Juniorów, a niedawno 
podpisał profesjonalny kontrakt z Ru-
chem i od jakiegoś czasu trenuje  

Gdzie trafią miejskie  
pieniądze w 2016 roku?

Jak zwykle pod koniec roku, palącą 
kwestią dla rudzkich klubów jest temat 
podziału finansów, jakie otrzymują od 
miasta za wspieranie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej. W 2016 r. Urząd 
Miasta Ruda Śląska przekaże ponad 
pół miliona złotych, aby wesprzeć gru-
py seniorskie.

W czołówce klubów, które zostały 
dofinansowane największą kwotą zna-
lazły się drużyny Grunwaldu i Gwiaz-
dy. Całej stawce przewodzi ZKS Slavia 
Ruda Śląska. Zapaśnicy zostali wsparci 
kwotą 97 tys. Nie zapomniano również 
o młodzieży. Na jej szkolenie w sumie 
przekazano 2,5 miliona złotych.

Podział środków na sportowe  
szkolenie grup seniorskich w 2016 r.

1. ZKS Slavia Ruda Śląska (zapasy) 
– 97 tys. zł

2. GKS Grunwald Ruda Śląska (pił-
ka nożna – III liga) – 80 tys. zł

3. SRS Gwiazda Ruda Śląska (futsal 
– ekstraklasa) – 70 tys. zł

4. SPR Grunwald Ruda Śląska (piłka 
ręczna – II liga) – 45 tys. zł

5. KS Pogoń Ruda Śląska (koszy-
kówka – II liga) – 44,5 tys. zł

6. KS Rugby Ruda Śląska (rugby –  
I liga) – 44 tys. zł

7. KS Zgoda Ruda Śląska (piłka 
ręczna – II liga) 40 tys. zł

8. KS Slavia Ruda Śląska (piłka noż-
na – IV liga) – 34 tys. zł

9. GKS Wawel Wirek – Ruda Śląska 
(piłka nożna – liga okręgowa) – 28 tys. 
zł

10. GKS Urania Ruda Śląska (piłka 
nożna – liga okręgowa) – 28 tys. zł

11. TP Jastrząb Bielszowice – Ruda 
Śląska (piłka nożna – liga okręgowa) – 
10 tys. zł

12. MKS Pogoń Ruda Śląska (piłka 
nożna – klasa A) – 10 tys. zł

13. UKS Wolej Ruda Śląska (tenis 
stołowy – III liga) – 10 tys. zł

14. UKS Halembianka 2001 Ruda 
Śląska (tenis stołowy – II liga) – 9,5 
tys. zł.

Porażka w Bytomiu
W sobotę (2.01) odbył się mecz po-

między Polonią Bytom a Pogonią Ruda 
Śląska. Bytomianie są wiceliderem 
rozgrywek. W pierwszej rundzie górą 
byli bytomianie pewnie wygrywając 
74:92. Tym razem niestety było podob-
nie, a rudzianie ulegli na wyjeździe 
82:63.

Stanisławski najlepszy
Zawodnicy i sztab szkoleniowy I ze-

społu Grunwaldu tradycyjnie wybrali 
najlepszego zawodnika rundy. 82. ple-
biscyt wygrał Rafał Stanisławski. Na 
drugim miejscu uplasował się Robert 
Chwastek, a na trzecim. kapitan zespo-
łu Łukasz Maciongowski.

W SKRÓCIE

Kolumny sportowe zredagował 
Robert Połzoń

Adam Kryger stanie za 
sterami Gwiazdy

Rundę rewanżową zawodnicy Gwiaz-
dy Ruda Śląska rozpoczną pod wodzą 
nowego szkoleniowca. Trener Adam 
Kryger, który w poprzednim swoim  
klubie wywalczył tytuł mistrza Polski, 
tym razem stanie przed zadaniem utrzy-
mania zespołu z naszego miasta w futsa-
lowej elicie. 

Adam Kryger karierę zaczynał w 1987 
roku jako piłkarz Uranii Ruda Śląska. 
Potem przez cztery sezony (od 1989 r.) 
grał w Szombierkach Bytom, z których 
w 1993 r. trafił do Ruchu Chorzów. Pod-
czas swojej kariery piłkarskiej grał mię-
dzy innymi w KFC Eeklo (Belgia), Po-
lonii Bytom, Lechu Poznań czy Piaście 
Gliwice. Po przejściu na futsal grał  
w Clearexie Chorzów i Hurtapie Łęczy-
ca, z którymi zdobył wiele tytułów i tro-
feów. W 2013 r. objął stanowisko trene-
ra w Rekordzie Bielsko-Biała, z którym 
wywalczył mistrzostwo.

Zawodnicy Gwiazdy wraz z trenerem 
wznowili już przygotowania. Z drużyną 
nie trenują jednak jeszcze między innymi  
Ukraińcy, którzy przebywają w swoich ro-
dzinnych stronach. Z powodu kontuzji nie 
trenuje również Olaf Białek, który na kilka 
tygodni został wyłączony z treningów.

Niewykluczone, że w nowej rundzie 
w żółto-niebieskich barwach pojawią 
się nowi zawodnicy – trwają rozmowy  
z kilkoma zawodnikami, między innymi  
także kolejnymi graczami z Ukrainy.

Przypomnijmy, że rudzianie rozpocz-
ną rywalizację w weekend 16-17 stycz-
nia w Halembie,  kiedy to rywalem bę-
dzie Nbit Gliwice. Tydzień wcześniej 
w Rzeszowie Gwiazda zagra w 1/16 
Halowego Pucharu Polski z ekipą He-
iro.

Poprzedni trener rudzkiej drużyny 
Tomasz Klimas zakończył ponad 
2,5-letnią pracę z zespołem seniorów. 
Zgodnie z ustaleniami pozostanie trene-
rem zespołu młodzieżowego Gwiazdy 
rocznika 2006.

Poświąteczny rozruch

We wtorek (29.12.) na halembskiej 
hali odbył się coroczny turniej rodziców. 
Podczas imprezy na parkiecie swoje 
umiejętności zaprezentowali rodzice 
młodych zawodników trenujących  
w stowarzyszeniu Gwiazda Ruda Ślą-
ska. 

– Myślę, że dla wielu rodziców, którzy 
są z nami, to fajna zabawa. To okazja, by 
spalić kalorie po świętach. Zawsze przyj-
mowaliśmy regułę, że trenerzy grają z 
rodzicami, więc i w tym roku staramy się 

pograć i wspomóc uczestników w me-
czach – mówił Szymon Łuszczek z SRS 
Gwiazda. – Przez cały rok nasza uwaga 
skupia się na dzieciach, a w taki dzień 
jak ten łapiemy kontakt z rodzicami i to 
jest naprawdę bardzo potrzebne – do-
dał.

Zespoły stworzone zostały przez ro-
dziców zawodników z poszczególnych 
zespołów – jak zawsze nie zabrakło tak-
że zespołu połączonego z kilku roczni-
ków.

Rodzice mieli okazję się zażyć ruchu.

Adam Kryger będzie pracował 
w  Gwieździe.

z pierwszym zespołem. Od dwóch lat 
Grabara jest regularnie powoływany do 
reprezentacji Polski rocznika 1999.

Nazwisko zawodnika, który najpraw-
dopodobniej trafi do Liverpoolu począt-
kowo było tajemnicą, jednak potem 
szybko okazało się, że chodzi o byłego 
bramkarza Wawelu. Sprawa transferu 
nie była łatwa, ponieważ w walce  
o młodego zawodnika brały udział  
prawdopodobnie dwa inne zespoły z 
Anglii – Manchester United i  Manche-

ster City. Drugą kwestią są jeszcze fi-
nanse. Mówi się, że chorzowianie mogą 

zarobić na młodym bramkarzu nawet 
więcej niż na Arturze Sobiechu.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazów nieruchomości grun-
towych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Goduli 
przy ulicy Leszczynowej, obręb Orzegów, karta mapy 2, stanowiących działki nr:

1441/241.  – KW nr GL1S/0007517/4, powierzchni 1422 m2

1444/242.  – KW nr GL1S/0007517/4  i 1460/24, KW nr GLIS/00007869/6 o łącz-
nej powierzchni 1463 m2,
1443/243.  – KW nr GL1S/0007517/4, o powierzchni 1364 m2,
1440/244.  – KW nr GL1S/0007517/4 i 1459/24, KW nr GLIS/00007869/6 o łącznej 
powierzchni 1583 m2,

które zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Ceny  wywoławcze (netto) ww. nieruchomości do przetargu wynoszą:
dz. nr 1441/24 – 171.000,00 zł
dz. nr 1444/24 i 1460/24 – 169.000,00 zł
dz. nr 1443/24 – 157.000,00 zł
dz. nr 1440/24 i 1459/24 – 182.000,00 zł

OGŁOSZENIA
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Rudzianka na tropie biegaczy
Rudzianka Katarzyna Jakubik jest studentką ostatniego roku na kierunku turystyka i rekreacja na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach. Przez cały 2015 rok prowadziła badania o charakterze doświadczalnym 
podczas Biegu Dzika. Mieszkanka naszego miasta sprawdzała wpływ czynników środowiska naturalnego na 
rezultaty uzyskiwane w biegach rekreacyjnych na imprezach biegowych.

– Jak wyglądały badania, które 
prowadziłaś? 

– To były badania cykliczne, reali-
zowane przez cały rok od stycznia do 
grudnia. Ta sama grupa uczestników 
biegów badana była co miesiąc za po-

mocą specjalistycznego sprzętu, czyli 
monitorów pracy serca w postaci ze-
garków oraz opasek na klatkę piersio-
wą. Same pomiary nie są skompliko-
wane, trudniejsza jest analiza tych 
wyników. To czasochłonny proces, 
więc wyniki chcę przedstawić w mojej 
pracy magisterskiej. 

– Kogo badałaś?
– Tym razem w grupie badanych 

znalazło się dziesięciu mężczyzn, któ-
rzy wcześniej zadeklarowali chęć 
udziału w badaniach. Pracowałam 
z grupą w wieku 35-45 lat. Zdecydo-
wałam się na taki dobór, gdyż jest to 
grupa najbardziej reprezentatywna. 
Wśród badanych byli także rudzianie, 
czyli członkowie Klubu Rekreacyjno-
Sportowego TKKF „Jastrząb” Ruda 
Śląska.

– Jak wypadli rudzcy biegacze?
– Rudzianie nie zawiedli, zawsze by-

li w czołówce biegów, a i do badań pod-
chodzili bardzo profesjonalnie. Stawiali 

się na startach regularnie, zawsze mo-
głam liczyć na dobrą współpracę. 

– Do czego służą takie badania?
– Biegi biją ostatnio rekordy popu-

larności, więc warto wiedzieć, jakie 
czynniki mają największy wpływ na 
osiągane rezultaty Wnioski pozwolą 
zweryfikować to, jaki wpływ na wynik 
ma nie tylko wytrenowanie i sposób 
odżywiania, ale także warunki atmos-
feryczne. W przypadku tego biegu wa-
runki, w których rywalizowali biega-
cze, były bardzo specyficzne, gdyż 
biegano w lasach panewnickich przez 
wszystkie pory roku. 

– Osobiście trenujesz tenis stoło-
wy. Skąd zainteresowanie biegami?

– Mam za sobą biegową przeszłość. 
Miłością do tej dyscypliny zaraził mnie 
oczywiście mój tata, ultramaratończyk 
August Jakubik. Na Biegu Dzika od kil-
ku lat pomagam w organizacji i doszłam 
do wniosku, że można wykorzystać to 
do badań. To bieg, który  cieszy się bar-Rudzka badaczka Katarzyna Jakubik.

Piłka nożna

Pogoń w świątecznym wydaniu
Przed świętami w Miejskim Cen-

trum Kultury im. Henryka Bisty od-
było się spotkanie wszystkich człon-
ków oraz sympatyków Miejskiego 
Klubu Sportowego Pogoń Ruda Ślą-
ska.

– Święta Bożego Narodzenia, to 
niezwykły czas. Ten rok był dla nas 
bardzo pracowity, ale również nie-
zwykle ważny. Wiele zmian, sukcesów 
sportowych, które udało nam się osią-
gnąć, nie byłoby możliwe, gdyby nie 
wzajemne wsparcie i współpraca 
wszystkich naszych członków oraz 
sympatyków naszego klubu. Jesteśmy 
jedną, wielką, sportową rodziną. 
Większość czasu pochłania nam udział 
w turniejach, treningi i organizacja 
imprez sportowych. Świąteczne spo-
tkanie jest więc świetną okazją do za-
trzymania się, refleksji, a także do 
podziękowania sobie nawzajem oraz 
wszystkim tym, którzy wspierają nas 
na co dzień – podkreślał Adam Mar-
kiefka, prezes zarządu MKS Pogoń 
Ruda Śląska.

Zarząd MKS Pogoń Ruda Śląska 
dla wszystkich swoich wychowan-
ków ich rodzin oraz sympatyków 
klubu przygotował świąteczne spo-
tkanie. Na uroczystości oprócz naj-
ważniejszego gościa – św. Mikołaja 
–pojawili się również goście specjal-
ni: Marcin Baszczyński, reprezen-

tant Polski w piłce nożnej, rudzianin 
i wychowanek MKS Pogoń oraz Da-
wid Kudła, bramkarz Pogoni Szcze-
cin.

Po spektaklu prezes zarządu rudz-
kiego klubu wraz z Krzysztofem Me-
jerem, zastępcą prezydent miasta, ob-
darowali każdego klubowicza drob-
nymi upominkami. Zarząd klubu 
przygotował również specjalne po-
dziękowania dla sympatyków, którzy 
przez cały rok wspierali działalność 
MKS Pogoń.

Siatkarskie nauki za oceanem
Siatkówka

W konwencji 
AVCA, czyli Amery-
kańskiego Stowarzy-
szenia Trenerów Pił-
ki Siatkowej wzięło 
udział ok. 2000 tre-
nerów z całego świa-
ta. Wśród nich był 
także rudzki szkole-
niowiec Marcin Wi-
dera, dla którego by-
ło to duże przeżycie, 
a także lekcja, jaką 
wykorzysta podczas 
szkolenia rudzkich 
trenerów piłki siatko-
wej oraz młodzieży 
trenującej ten sport.

– Grudniowa konwencja odbyła się  
w Omaha w stanie Nebraska. Wzięło  
w niej udział ok. 2000 trenerów.  
W trakcie konwencji odbywały się tar-
gi poświęcone wyłącznie siatkówce, 
liczne wykłady szkoleniowe i informa-
cyjne. Można było takża uczestniczyć  
w treningach otwartych zespołów gra-
jących oraz w półfinałach NCAA. So-
botni wieczór był zarezerwowany na 
finał wspomnianych rozgrywek. W ra-
mach spotkania odbyły  się również 
liczne imprezy towarzyszące. Nie moż-
na było przegapić bankietu  
z wyborem najlepszych zawodniczek  
i trenerów minionego roku oraz przy-

– Jestem mile zaskoczony tym, co 
tutaj zobaczyłem i dziękuję, że mo-
głem być z wami. Teraz dopiero wiem, 
co znaczy MKS Pogoń Ruda Śląska – 
klub, w którym jest siła i wola walki. 
Życzę wszystkim wytrwałości oraz sa-
mych sportowych sukcesów – podkre-
ślał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali 
wspólnie kolędę. Jak podkreślają orga-
nizatorzy, było to pierwsze, ale z pew-
nością nie ostatnie świąteczne spotka-
nie przygotowane na tak dużą skalę.

Na gali Pogoni nie mogło zabraknąć  Marcina Baszczyńskiego.

Rudzianin szkolił się z najlepszymi.

znania zaszczytnych nagród, a także 
wejścia do trenerskiego „Hall of Fa-
me”. Wraz z polską delegacją (Wie-
sław Popik, Bartłomiej Piekarczyk, 
Dariusz Parkitny, Zbigniew Krzyża-
nowski, Andrzej Grzyb) uczestniczyli-
śmy w umówionych i przygotowanych 
specjalnie dla nas spotkaniach z mi-
strzem olimpijskim a obecnie szefem 
USAVolleyball – Dougiem Bealem, 
trenerem kadry żeńskiej Karchem Ki-
ralym, mistrzem olimpijskim Hugh 
McCutcheonem, szefową AVCA Kathy 
DeBoer oraz legendarnym trenerem 
Mickiem Haleyem – relacjonuje Mar-
cin Widera.

Bieg Dzika cieszy się dużą popularnością.

dzo dużym powodzeniem, dlatego uzna-
łam, że będzie to doskonała okazja do 
przyczynienia się do rozwoju nauki nad 
tą dyscypliną sportu. 

– Jakie masz kolejne plany badaw-
cze? 

– Chciałabym teraz przeprowadzić 
badania podczas II Rudzkiego Półmara-

tonu Industrialnego. Będzie to inna for-
muła badań. Chcę poszerzyć grupę ba-
danych i oprócz badań doświadczal-
nych, przeprowadzić też badanie ankie-
towe. Liczę na to, że uczestnicy tej 
rudzkiej imprezy chętnie wezmą w nich 
udział. 

 Arkadiusz Wieczorek
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