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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!

OIOM już gotowy!

Więcej str. 10 

MIASTO

Sześciolatki zostaną 
w przedszkolach

Po ostatnich zmianach wprowadzo-
nych przez Sejm w Ustawie o systemie 
oświaty pod koniec ubiegłego roku sze-
ściolatki nie podlegają już obowiązkowi 
szkolnemu. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi mogą pozostać w przedszkolu, a na-
ukę w pierwszej klasie rozpocząć dopie-
ro w roku szkolnym 2017/2018. Ta zmia-
na może wprowadzić spore zamieszanie 
i znacznie zmniejszyć liczbę miejsc 
w przedszkolach dostępnych dla dzieci 
trzyletnich.

Czytaj więcej na str. 3

KREDYT 
na każdą kieszeń

oprocentowanie • 
kredytów gotówkowych 
i konsolidacyjnych 
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe i fi rmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo napisz 
SMS-a o treści TAK

Doradztwo fi nansowe 
668-447-277

ODDZWONIMY

BYKOWINA
KAJZERKA
DUŻA I TANIA

019
szt. PIWO 

KASZTELAN 
0,5 l

179
szt.
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OFERTA WAŻNA OD ŚRODY 20 DO NIEDZIELI 24 STYCZNIA 2016 r.CENA ŚCIĘTA NA DŁUGO
REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

OLEJ
RZEPAKOWY
BOUTON 
D’OR 1 l

299
szt.

MLECZKO
ALPEJSKIE
MILKA 330 g

649
opak.

1299
kg

KIEŁBASA NIEDŹWIEDZIA

475
szt.

1359
opak.

,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR 
REDAKTORA

Arkadiusz Wieczorek
tel. 512-799-211

arkadiusz.wieczorek@wiadomoscirudzkie.pl

WYWIAD Z...

Rudzianka na 
studiach w USA

O nauce na uniwersytecie w Stanach 
Zjednoczonych opowiada nam była 
przewodnicząca Młodzieżowej Rady 
Miasta Ruda Śląska Aleksandra Kusiak. 
Co zrobić, żeby po szkole średniej móc 
wyjechać na studia za granicą, na co 
zwrócić uwagę i jak przygotować się do 
egzaminów na uczelnie wyższe za oce-
anem? Jak wygląda amerykańska szkoła 
i jak poradzić sobie kilkaset kilometrów 
od domu? O tym wszystkim opowiada 
nam mieszkanka Halemby.

Czytaj więcej na str. 9
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Altany drewniane najkorzystniejsze dla działkowców?
Na�tle�całej�Polski�Śląsk�przoduje�w�statystykach�dotyczących�działkowców.�W�naszym�regionie�odnotowana�jest�najwyższa�liczba�
zespołów�ogródków�działkowych,�a�dla�mieszkańców�rudzkich�blokowisk�taka�forma�kawałka�ziemi�na�świeżym�powietrzu�to�al-
ternatywa,�bez�której�wielu�nie�wyobraża�sobie�życia.�Jednak�posiadacze�działek�z�roku�na�rok�zmagają�się�z�coraz�większymi�
kosztami�utrzymania�ogródków,�przez�co�wielu�z�nich�boi�się,�że�w�kolejnych�latach�po�prostu�nie�będzie�ich�na�to�stać.

Nie jest tajemnicą, że w wielu 
polskich miastach rosną nie tylko 
ceny ogródków działkowych, ale 
również opłaty za dzierżawę. Czy 
jest to zjawisko nieuniknione?  
– Zostaliśmy poinformowani, że  
zostały podniesione stawki czyn-
szu na ogródki rekreacyjne i przydomowe. 
Dzierżawimy dwa takie ogródki już od 10 
lat i pierwszy raz zdarzyło się tak, że anek-
sem do umowy została nam podniesiona 

stawka o sto procent – żaliła się podczas 
rozmowy telefonicznej rudzianka dzier-
żawiąca ogródki działkowe w Bielszowi-
cach. – Mamy do wyboru dwie opcje – al-

bo przystajemy na zaproponowane zmia-
ny, albo wypowiada się nam umowę – tłu-
maczyła mieszkanka, dodając, że najwięk-
szą obawą jest dla niej to, że będzie musia-
ła zrezygnować z  radości, jaką daje jej 
prowadzenie własnego ogródka.

Sprawdziliśmy, jak stawki te zmieniły 
się w naszym mieście i kto musi liczyć się 
z podwyżką. Okazuje się, że znaczne pod-
wyższenie opłat za dzierżawę nierucho-
mości z przeznaczeniem pod ogródki re-
kreacyjne odczują przede wszystkim oso-
by, które na swoich działkach utrzymują 
altanę murowaną. – Do końca 2015 r. 
stawka tej opłaty była jednolita i wynosiła 
0,30 zł za metr kwadratowy gruntu rocznie 
– wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik praso-
wy rudzkiego magistratu. – Zarządzenie 
prezydent miasta z czerwca 2015 roku te-
go roku różnicuje w 2016 roku stawki 
opłat w zależności od rodzaju zabudowy 
ogrodu rekreacyjnego – dodaje.

Zróżnicowanie to polega na tym, że 
w przypadku zabudowy altaną drewnianą 
opłata wynosi 0,40 zł za m kw., altaną 
murowaną – 0,60 zł za m kw., altaną 
z tzw. innych materiałów – 0,50 zł za m 
kw. W przypadku ogródka niezabudowa-
nego opłata wynosi 0,60 zł m kw. – Re-
asumując, jedynie w przypadkach ogro-
dów rekreacyjnych zabudowanych altaną 
murowaną bądź ogrodów niezabudowa-
nych czynsz z tytułu dzierżawy wzrósł o sto 
procent – tłumaczy Adam Nowak. 

Magdalena Szewczyk

Murowana zabudowa wiąże się z największymi opłatami.
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Miasto�na�chwilę�obecną�zawarło�
2�497�umów�dzierżawy�ogródków�

działkowych,�natomiast�na�terenie�Rudy�
Śląskiej�funkcjonuje�aż�28�rodzinnych�

ogrodów�działkowych,�w�ramach�których�
użytkowanych�jest�około�5�096�działek.

Wypłata deputatu to wielomilionowe 
obciążenie dla spółek węglowych, przez 
co w ostatnich latach podejmowano próby 
ograniczania lub likwidacji tego świad-
czenia. W spółkach, których zakłady znaj-
dują się w Rudzie Śląskiej, Kompania 
Węglowa pozbawiła uprawnień do depu-
tatów emerytów i rencistów górniczych 
od 2015 roku. Do końca 2015 roku spółka 
zakończyła wypłatę świadczenia za rok 
2014. Katowicki Holding Węglowy w li-
stopadzie 2014 r. zawiesił deputat – także 
dla emerytów, na lata 2015 – 2017.

Obecnie specustawę porządkującą 
kwestię wypłat deputatu węglowego dla 
emerytów górniczych przygotowują 
wspólnie ministerstwa energii oraz ro-
dziny, pracy i polityki społecznej. – Ma-
my bardzo zróżnicowaną, żeby nie po-
wiedzieć skomplikowaną sytuację, jeśli 
chodzi o deputaty, wynikającą z historii 
zdarzeń restrukturyzacyjnych w podmio-
tach górniczych. Zamierzamy przygoto-
wać wspólnie z Ministerstwem Rodziny 
i Polityki Społecznej specustawę, aby ob-
jąć jedną regulacją wszystkich upraw-

nionych – zapowiedział podczas sejmo-
wych obrad Grzegorz Tobiszowski, wice-
szef Ministerstwa Energii. 

Prace nad nowymi przepisami mają 
rozpocząć się niebawem. – W najbliż-
szych dniach, bardziej niż tygodniach, 
chcemy wewnętrznie, budując grupę 
osób w Ministerstwie Energii i Minister-
stwie Rodziny i Polityki Społecznej, zbu-
dować założenia, aby zmierzyć się z tym 
problemem – tłumaczył wiceminister To-
biszowski.

Arkadiusz Wieczorek

GÓRNICTWO

Dyskutowali o deputatach
14�stycznia�w�Sejmie�powrócono�do�tematu�deputatów�węglowych�dla�emerytów�i�rencistów.�W�ostatnich�latach�kwestia�tego�
uprawnienia�–�przysługującego�zarówno�pracownikom�jak�i�emerytom�i�rencistom�górniczym�–�różnie�traktowana�była�w�spół-
kach�węglowych.�Teraz�ma�powstać�specustawa�regulująca�zasady�przyznawania�tych�świadczeń�pieniężnych.
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OŚWIATA

Zabraknie miejsc dla najmłodszych?
Po zmianach wprowadzonych w Ustawie o systemie oświaty przyjętej 
pod koniec grudnia zniesiono obowiązek szkolny dla sześciolatków. Ta 
zmiana dotyczy jednak także młodszych dzieci, gdyż to dla nich może 
zabraknąć miejsc w przedszkolach.

Przez ostatnie trzy lata Ruda Śląska dostosowy-
wała szkoły podstawowe do nauczania sześciolat-
ków, a przedszkola do przyjęcia większej liczby 
dzieci trzyletnich. Obecnie w rudzkich podsta-
wówkach mamy 92 oddziały klas pierwszych. Ile 
ich będzie w roku szkolnym 2016/2017, tego obec-
nie nikt nie jest w stanie oszacować. Według da-
nych Wydziału Oświaty 1 września 2016 r. naukę 
w szkole powinno rozpocząć 213 dzieci siedmio-
letnich, którym w przypadkach uzasadnionych 
ważnymi przyczynami został odroczony obowią-
zek szkolny w 2015 r. 

Nasuwa się pytanie, co z dziećmi, które w roku 
szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w wieku 
sześciu lat (zgodnie z ówczesnymi przepisami). 
Otóż będą ją mogły realizować na dotychczasowych 
zasadach lub jeśli rodzice do 31 marca 2016 r. złożą 
u dyrektora odpowiedni wniosek będą mogły od  
1 września 2016 r. kontynuować naukę w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej. W tym przypadku dziec-
ko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym 
samym promowaniu do klasy drugiej. Dzieci, które 
jeszcze raz rozpoczną naukę w klasie pierwszej nie 
będą musiały ponownie podlegać rekrutacji. Roz-
poczną naukę w tej samej szkole jeszcze raz. 

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami sześcio-
latki będą mogły na wniosek rodzica rozpocząć 
wcześniej naukę w szkole i do tego właśnie za-
chęca Wydział Oświaty. – Dzieci przeszły już 
roczne przygotowanie w przedszkolu, nasze szko-
ły i nauczyciele są doskonale przygotowani do 
nauczania sześciolatków, nie ma więc poważniej-
szego powodu, dla którego dzieci miałyby kolejny 
rok spędzić w przedszkolu – mówi Aleksandra 
Piecko, naczelniczka Wydziału Oświaty. 

Musimy też wziąć pod uwagę fakt, że czym 
więcej dzieci, które miały teraz rozpocząć naukę 
w szkole zostanie w przedszkolach, tym mniej 
miejsc zostanie dla dzieci młodszych. – W 2015 
roku prowadząc rekrutację dzieci do przedszkola 
posiadaliśmy ponad 1800 wolnych miejsc. Sko-
rzystały z nich trzylatki oraz 2,5-letnie dzieci. Je-
żeli wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną 
w przedszkolach to będziemy mogli zaoferować za-
ledwie 500 miejsc – tłumaczy Aleksandra Piecko. 

Ostateczną decyzję odnośnie każdego dziecka 
podejmą rodzice. Już teraz jednak istnieje obawa, 
że nowe przepisy sprawią, że szkoły nie będą wy-
pełnione i pojawi się problem z nauczycielami.  
– Problemem może być możliwość kontynuowa-

Sześciolatki z rudzkich szkół radzą sobie bardzo dobrze.
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nia zatrudnienia części nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej oraz części wychowawców świe-
tlic szkolnych – wylicza Aleksandra Piecko.  
– Mamy nadzieję, że przy wspólnym wysiłku śro-
dowisk, dla których ważna jest oświata, uda się 

nam przejść przez te zmiany w miarę bezboleśnie.  
Na razie jest za wcześnie na ocenę skutków,  
ponieważ nie znamy jeszcze wszystkich szczegó-
łów reformy – dodaje.

Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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Zamieszanie wokół ŚKUP |R��� Ś�����

Teraz można już w pełni korzystać ze ŚKUP.

– Ostatnio zamówiłam sobie kartę 
ŚKUP. Przy odbiorze dowiedziałam 
się, że od stycznia w ramach systemu 
ŚKUP będą funkcjonować bilety jedno-
razowe, a nie tylko – jak do tego czasu 
– okresowe. Gdy zaraz po nowym roku 
próbowałam skasować bilet w autobu-
sie linii kursującej po Rudzie, po przy-
łożeniu karty wyświetlał się komunikat, 
że funkcja jest niemożliwa, jednak pod-
czas podróży z Katowic przyjęło trans-
akcję – tłumaczy pani Ola, mieszkanka 

Halemby. – Zastanawiam się, czy dalej 
jest jakiś problem z systemem, czy mo-
że wprowadzony został jedynie na wy-
brane linie autobusowe? – pyta ru-
dzianka.

Sprawę postanowiliśmy wyjaśnić 
wspólnie z KZK GOP. Okazuje się, że 
przypadek rudzianki to zwykły zbieg 
okoliczności. – Wykonawca urządzeń 
sprawdzał funkcjonalność kasowników 
przed ofi cjalnym uruchomieniem i rze-
czywiście doszło do błędu, że w niektó-

rych pojazdach je 
uruchomiono. To 
spowodowało, że 
komuś mogło udać 
się skasować bilet 
kartą ŚKUP – tłu-
maczy Anna Kote-
ras, rzeczniczka 
prasowa KZK 

Karty ŚKUP w założeniu mają być dużym ułatwieniem, jednak wciąż są 
wielką zagadką dla ich użytkowników. Do naszej redakcji zgłosiła się 
mieszkanka Rudy Śląskiej, która zagubiła się w gąszczu zasad funkcjo-
nowania kart. Jedno jest pewne – musi upłynąć jeszcze trochę czasu, 
dopóki pasażerowie przyzwyczają się do systemu elektronicznego w ko-
munikacji. 

Planowana obwodnica Kochłowic 
będzie przebiegała jako przedłużenie 
ulicy Górnośląskiej przecinając ulicę 
Tunkla do ulicy Bałtyckiej i dalej ulicą 
Bałtycką do ulicy Radoszowskiej. 
W praktyce więc kierowcy będą mogli 
ominąć centrum dzielnicy oraz unikną 
przejazdu ruchliwą ulicą Radoszowską, 
by dostać się na drugi koniec Kochło-
wic. Projekt drogi znalazł się w inwe-
stycjach planowanych w tym roku, któ-
re to zapisano w budżecie miasta, co 
wzbudziło zainteresowanie kochłowi-
czan. – Czy jest szansa, że dzięki temu 
uda się ominąć korki w Kochłowicach, 
które doskwierają szczególnie przy oka-
zji remontów? Kiedy możemy doczekać 
się zmian? – dopytuje się pan Mirosław, 

mieszkaniec ulicy Tunkla. Urzędnicy 
zapewniają, że inwestycja jest na etapie 
przygotowawczym. – W budżecie 
miasta na rok 2016 przewidziano 
środki na rozpoczęcie prac projekto-
wych. Po przeprowadzeniu postępowa-
nia przetargowego na wykonanie prac 
projektowych będzie możliwe określe-
nie terminu opracowania dokumentacji 
projektowej, która szczegółowo określi 
przebieg obwodnicy i określi koszty jej 
wykonania – wyjaśnia Barbara Mikoła-
jek-Wałach, naczelniczka Wydziału 
Dróg i Mostów w rudzkim magistracie. 
– Rozpoczęcie prac budowlanych na-
stąpi po uzyskaniu prawomocnego po-
zwolenia na budowę  – dodaje.

 Joanna Oreł W tym miejscu będzie rozpoczynać się obwodnica Kochłowic.

Od 11 stycznia ŚKUP umożliwia zakup 
biletu jednorazowego, w ramach którego 

uruchomione zostały dwie taryfy 
– odległościowa i strefowo-czasowa. 

Zmiany nastąpiły także w cenniku – bilety 
elektroniczne są nieco tańsze od tych 

w formie papierowej.

Obwodnicą przez Kochłowice |K���������

Fo
to

: A
W

Fo
to

:  
ar

ch
.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

GOP. – Ofi cjalną datą uruchomienia 
biletów jednorazowych na ŚKUP był 
11 stycznia – od tego dnia można już 
w pełni korzystać z tego rodzaju biletu 
na każdej linii KZK GOP – zaznacza.

Warto dodać, że na karcie ŚKUP, 
w przypadku biletu jednorazowego, 
uruchomione zostały dwie taryfy – od-
ległościowa i strefowo-czasowa. 

Magdalena Szewczyk

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Kochłowic oraz sąsiednich dzielnic. Władze miasta planują wybudować obwodnicę w pierwszej z nich. 
W tegorocznym budżecie zarezerwowano pół miliona złotych na rozpoczęcie prac.

Zima to czas, kiedy warunki na 
drogach nas nie rozpieszczają, czego 
efekty mogą być nieszczęśliwe 
w skutkach. Tak też stało się w czwar-
tek (14.01.), kiedy to na ulicy 1 Maja 
doszło do potrącenia pieszej. Młody 
kierowca potrącił schodzącą już 
z oznakowanego przejścia dla pie-
szych 46-letnią kobietę. Pokrzyw-
dzona została przewieziona do szpi-
tala. 22-letniemu rudzianinowi poli-
cjanci zatrzymali prawo jazdy, które 
zostanie przekazane do rudzkiego są-
du celem podjęcia decyzji o ewentu-
alnym zakazie prowadzenia pojaz-
dów. 

„Graffi ciarz” 
wpadł

Policjanci z rudzkiej „czwórki” za-
trzymali młodego grafi ciarza. 19-letni 
rudzianin zniszczył elewację bloku 
przy ulicy Osiedlowej. „Artysta” zo-
stał już przesłuchany i przyznał się do 
popełnionego czynu, a za zniszczenie 
mienia grozi mu nawet pięć lat pozba-
wienia wolności.

Piesi pod 
kontrolą

Policjanci ujawnili 30 wykroczeń, 
z czego aż 23 pieszych ukarano man-
datami w wysokości od 50 złotych za 
przechodzenie przez ulicę w miejscach 
niedozwolonych, do 100 złotych za 
wejście na jezdnię przy zapalonym 
czerwonym świetle sygnalizatora. 
Ponadto w trakcie pierwszej w tym ro-
ku akcji „Pieszy” siedmiu kierowców 
spowodowało zagrożenia dla pieszych 
uczestników ruchu, za co zostali uka-
rani mandatami i do ich konta doliczo-
no punkty karne. 

JO

KRONIKA

REKLAMA

Potrącił 
pieszą
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John Irving
Aleja tajemnic

Czternastoletni Juan Diego, który urodził się i dorastał 
w Meksyku, ma młodszą siostrę Lupe, która myśli, że 
zna przyszłość, zwłaszcza swoją i brata. Jest telepatką, 
czyta w myślach i umie bezbłędnie rozszyfrować prze-
szłość większości ludzi, z którymi ma do czynienia. 
Z przyszłością różnie bywa, ale wyobraźcie sobie, co 
czuje dziewczynka, która myśli, że wie, co czeka ją lub 
osobę, którą najbardziej kocha. Do czego się posunie, 
aby odwrócić bieg przeznaczenia? 

Z wiekiem, szczególnie w snach i wspomnieniach, 
żyjemy przeszłością. Bywa, iż żyjemy nią bardziej niż 
tym, co otacza nas w chwili obecnej. 

Po latach Juan Diego wyruszy w podróż na Filipiny, ale 
będą mu towarzyszyć sny oraz wspomnienia z dzie-
ciństwa i czasów dorastania; to w nich jest najbardziej 
żywy. „Los naznaczył go swoim piętnem”, opisuje 
John Irving Juana Diego. „Ciąg zdarzeń, ogniwa na-
szego życia – to wszystko, co wiedzie nas tam, dokąd 
zmierzamy, szlaki, którymi podążamy do końca, to, 
czego się spodziewamy i nie spodziewamy, może stać 
pod znakiem zapytania, trwać niewidoczne, albo rzu-
cać się w oczy”.  John Irving

***

Shilpi Somaya Gowda
Ukochany syn

Poruszająca opowieść o losach młodego człowieka 
u progu dorosłego życia pióra autorki bestsellerowej 
„Sekretnej córki”. 

Anil przyszedł na świat w zamożnej rodzinie z rolni-
czych rejonów Indii. Wszyscy oczekują, że jako najstar-
szy, ukochany syn przejmie po ojcu rolę głowy klanu 
oraz lokalnego sędziego, mądrze i z wyczuciem roz-
strzygającego spory mieszkańców wioski. Anil doko-
nuje jednak innych wyborów. Jako pierwszy w swojej 
rodzinie skończy studia i zostanie lekarzem, pierwszy 
opuści też Indie, by pracować za oceanem. Tysiące ki-
lometrów od rodzinnej wioski rozpoczyna nowe życie 
w pełnym pokus Dallas, poznaje smak alkoholu i mi-
łości, odkrywa również mroczne strony swojej przy-
branej ojczyzny i na własnej skórze przekonuje się, ile 
niebezpiecznych sprzeczności ona skrywa. Praca w ob-
leganym przez najbiedniejszych mieszkańców miasta 
szpitalu jest wyczerpująca i nie szczędzi mu rozczaro-
wań, mimo to Anil nie zamierza się poddawać, zdecy-
dowany w tym właśnie miejscu na świecie zbudować 
swoją przyszłość. 

| Polecamy
,,Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi 

laurkami. Te laurki pełne kwiatków są dla 
wszystkich babć i dziadków. A dziadkowie 

wraz z babciami już czekają przed 
domami.  

Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni 
jak na bal.” 

Wszystkiego najlepszego  
dla Eli i Eugeniusza Styrc  
oraz Basi i Grzesia Piątek  

życzą wnuki!
* * *

Od Wiktorii i Michałka dla Babci Zosi 
i Dziadka Janka, by każdy dzień był jak 
niespodzianka pyszny, kolorowy, mile 

zaskakujący, pożądany oraz oczekiwany.
* * *

Najlepsze życzenia dla Teresy Fojk 
Życzymy Tobie, Babciu miła, byś zawsze 

w życiu szczęśliwa była.
Życzymy Ci, Babciu, życia najdłuższego, 
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!

Życzą Aldona, Igor i Artur.
* * *

Najlepsze życzenia z okazji ich święta dla 
babci Jadzi H., babci Jadzi B. i dziadka 
Mariana: zdrowia, błogosławieństwa 

Bożego, uśmiechu i wszelkiej pomyślności  
życzy Pawełek.

* * *
Babcia Brydzia. 

Babciu droga, Babciu miła, Niech Ci Bozia 
daje siła. Dużo zdrowia i uśmiechu, niech 
Ci słońce zawsze świeci, pośród wnuków  

swych i dzieci.
Życzenia składają: Mia, Niki, Teo, 
Nikodem, Jeremiasz i Pawełek.

* * *
Kochana Babciu, Kochany Dziadku Janino 

i Stanisławie Gagat. Niechaj te słowa 
w Wasze dni święta będą oznaką, że 

wnuk o Was pamięta. Stąd dużo zdrowia, 
szczęścia, słodyczy i pomyślności z serca 

Wam życzy Paweł Moniewski.
* * *

Bądźcie zdrowi dziadkowie kochani 
i bądźcie zawsze razem z nami! 

Wszystkiego Najlepszego dla Babci Edytki 
i Dziadka Janka od wnuczek Sary, Sandry 

oraz prawnuczki Julki i prawnuczka 
Maćka.

* * *
Kochani babciu Erno i dziadku 

Stanisławie – z okazji Waszych świąt 
życzę Wam dużo szczęścia,  

pomyślności i zdrowia.
Życzy wnuczek Robert.

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) wykazu nierucho-
mości gruntowych własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonych w rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiących działki nr:
– 1267/93 o powierzchni 745 m² – 1272/93 o powierzchni 745 m²
– 1268/93 o powierzchni 710 m² – 1273/93 o powierzchni 751 m²
– 1269/93 o powierzchni 762 m² – 1274/93 o powierzchni 737 m²
– 1270/93 o powierzchni 750 m² – 1275/93 o powierzchni 734 m²
– 1271/93 o powierzchni 841 m²  – 1276/93 o powierzchni 758 m²
obręb Bielszowice, karta mapy 6, KW nr GL1S/00013130/2, które zostaną od-
dane w drodze ustnych przetargów nieograniczonych w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu nieruchomości wynoszą:
– dla działki nr 1267/93 – 93.000,00 zł – dla działki nr 1272/93 – 93.000,00 zł
– dla działki nr  1268/93 – 89.000,00 zł – dla działki nr 1273/93 – 94.000,00 zł
– dla działki nr 1269/93 – 95.000,00 zł – dla działki nr 1274/93 – 92.000,00 zł
– dla działki nr 1270/93 – 94.000,00 zł – dla działki nr 1275/93 – 92.000,00 zł
– dla działki nr 1271/93 – 105.000,00 zł – dla działki nr 1276/93 – 95.000,00 zł

 

Jak najwięcej zdrowia i wiele radości!
Dużo czasu wolnego, samych 

przyjemności.
Nic do naprawiania czy do gotowania,
tylko przyjemnego świata poznawania!

Kochanej Babci Lodzi  
i Dziadkowi Marianowi 

– Julia i Maciek.

* * *
Żyjcie nam Babunie lat ze dwieście
Boście najlepsze w całym mieście.

Gdy za bardzo rozrabiamy
Pod wasze skrzydła zawsze uciekamy.

Wy nas zawsze wybronicie
I wszystkie psoty wybaczycie
My was kochamy i kochać nie 

przestaniemy
Bo wiemy, że od Was to samo 

dostaniemy.
Życzymy Wam Babunie zdrowia dobrego

Gdyż prezentu lepszego  
nie znamy od tego.

Najukochańszym Babciom na 
świecie Danucie Stania i Ilonie Dojaś 
wszystkiego co najlepsze z okazji ich 

święta życzą kochające  
wnuczki Vanessa i Nicole.

* * *
Babci i dziadkowi Irenie i Joachimowi 

Kałuża i babci Irenie Niemczyk  
z okazji ich święta dużo zdrowia i samych 

pogodnych dni 
życzy wnuczka Julka. Kocham Was.

* * *
Najukochańszej Babci Danusi  

i Dziadkowi Zenkowi 
życzymy  

zdrówka, radości i uśmiechu  
każdego dnia. 

Julia, Emilka i Bartosz.
* * *

Babciu! Dziadku!  
Tak bardzo Was kocham i dziekuję Wam 
za Wasz uśmiech, który ogrzewa mnie 

w środku, w różnych chwilach  
mego życia. Najbardziej  

dziekuję Wam za to,  
że jesteście.
Życzy Agatka

 Babci Marioli i Dziadkowi Krystianowi
Babci Ani i Dziadkowi Andrzejowi.

Gdy Ci smutno, 
Gdy Ci źle
Jesteś przy nas, nie bój się

Kochanej Basi Turkiewicz
Najpiękniejsze z najpiękniejszych życzenia urodzinowe  

ślą córka Martyna i mąż Tadeusz

10 lutego, na łamach naszej gazety będzie można 
złożyć życzenia walentynkowe ukochanej osobie. 
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa 
rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:  
10 zł do 26 słów bez zdjęcia (za każde kolejne 26 
słów wielokrotność 10 zł) oraz 15 zł do 26 słów ze 
zdjęciem (za każde kolejne 26 słów wielokrotność 
10 zł) Życzenia przyjmujemy do 5 lutego 2016 r.  
w redakcji przy ul. Niedurnego 36. Szczegóły pod 
numerem telefonu 32 248-60-97.

Złóż życzenia walentynkowe ukochanej osobie  
na łamach ,,Wiadomości rudzkich”! 

naszym babciom i dziadkom Życzenia urodzinowe

Zdjęcia pełne miłości

Oto najlepsze 
zdjęcia, które nade-
słano do naszej re-
dakcji z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 
Przez kilka dni,  
w ramach akcji ogło-
szonej na profilu 
„WR” na Facebooku, 
przesłaliście mnó-
stwo pięknych i ro-
dzinnych zdjęć. Dla-
tego postanowiliśmy 
wybrać nie jedno, ale aż trzy zdjęcia, dla 
których autorów przygotowaliśmy nagro-
dy-niespodzianki. Babciom i Dziadkom 
życzymy wszystkiego najlepszego, dużo 
szczęścia, zdrowia oraz samych rado-
snych chwil spędzonych z wnuczętami!

Ale to nie koniec upominków! Z oka-
zji zbliżających się walentynek czeka-
my na zdjęcia zakochanych par. Poprzez 
głosowanie wybierzemy te, za które 
przyznamy romantyczny weekend 
w górach. Zdjęcia można przesyłać na 
mejla redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
lub poprzez FB. JO

Miejsce I – Aniela i Eugeniusz Skrobarczykowie z wnuczkami:  
Abigail, Hanah, Natalią i Esterą.

Miejsce III – Danuta Just z wnuczkami 
– Magdaleną i Zuzanną.

Miejsce II – Janina i Bernard Musiołowie z wnukiem Patrykiem.

OGŁOSZENIE
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Gramy po śląsku w Violinowej Gospodzie
„Razem Ty i Ja” to tytuł najnowszej 

płyty zespołu Nas Troje, który w minio-
ną niedzielę (17.01.) koncertował w Re-
stauracji Śląskiej Violinowa Gospoda. 
Zespół Nas Troje pochodzi z Radzionko-
wa, a na śląskiej scenie występuje od 
wielu lat. Na najnowszej płycie zespołu 
znalazły się znane już przeboje takie jak: 
„Dla mnie jesteś najpiękniejsza”, „Salo-
wy Jorguś” czy „Za Twój uśmiech” oraz 
mnóstwo nowych propozycji w cieka-
wych aranżacjach. Cała płyta utrzymana 
jest w śląskim klimacie i charaktery-
stycznym dla tej grupy brzmieniu. 

Prezentacja najnowszego materiału 
zespołu było okazją do spotkania ze ślą-
skimi wykonawcami, którzy na zapro-
szenie zespołu i „Wiadomości Rudzkich” 
przybyli do Rudy Śląskiej. Publiczność 
świetnie się bawiła przy największych 
przebojach Janiny Libery, Bernadety 
Kowalskiej, Beaty Mańkowskiej i ze-
społu Jinks. Podczas koncertu zaprezen-
towali się także nowo powstały zespół 
Betiber oraz Mariusz Doroz – pracujący 
właśnie nad materiałem na swoją nową 
płytę. Podczas kolejnego spotkania w ra-
mach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają 
po śląsku” przygotowaliśmy dla zebra-
nej publiczności mnóstwo konkursów 
i nagród. Kolejne koncerty już nieba-
wem.  Arkadiusz Wieczorek

WiAdOmOści RudzKie gRAją pO śląSKu
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Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni 
przyjaciele spotkali się po raz pierwszy na wspólnym ko-
lędowaniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7. 
Była to okazja do kultywowania tradycji, integracji śro-
dowisk oraz pokazania po raz kolejny, że artyści ZSP  
nr 7 to utalentowana młodzież, która potrafi wzruszać od 
serca.

– Jako środowisko osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów często organizujemy spotkania integrujące 
ze środowiskiem lokalnym. Postanowiliśmy tę ideę 
przenieść na kolędowanie, bo przeżywamy świąteczny 
czas, kiedy to wszyscy integrują się przy wspólnym sto-
le i we wspólnym śpiewie – podkreślała Arlena Przy-
bylska, nauczycielka w ZSP nr 7.

Podczas czwartkowego (14.01.) spotkania na scenie 
zaprezentowali się nie tylko uczniowie szkoły, ale tak-
że zaproszeni goście – w tym Józef Skrzek oraz pod-
opieczni ośrodków dla niepełnosprawnych „Najświęt-
sze Serce Jezusa” oraz „Święta Elżbieta”. – Idea, która 

nam przyświecała, to kultywowanie tradycji śpiewania 
kolęd, integracja, a także pokazanie, że osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie pięknie potrafią zaprezento-
wać się na scenie – wzruszać z niej oraz zachwycać  
– mówiła Arlena Przybylska.

 JO

Uczniowie kolędowali wraz z Józefem Skrzekiem.

HALEMBA

To tutaj tworzyły się podwaliny klas integracyjnych 
w naszym mieście. Klas, w których nasi uczniowie 
mieli i nadal mają okazję nieustannie otwierać się na 
drugiego człowieka. W Szkole Podstawowej Sportowej 
nr 15 na Halembie obchodzono w piątek (15.01.) 25-le-
cie integracji. 

Piątkowa uroczystość skupiona była wokół spotka-
nia absolwentów klas integracyjnych, degustacji przy-
smaków oraz koncertu noworocznego. To właśnie 
przy jego okazji wystąpili podopieczni zaprzyjaźnio-
nych ze szkołą ośrodków oraz jej uczniowie. Ponadto 
wręczono wyróżnienia dla byłych już nauczycieli 
szkoły oraz rodziców uczniów, którzy mieli najwięk-
szy wkład w rozwój działalności SPS nr 15. Wśród 
tych drugich znalazła się wiceprezydent miasta, Anna 
Krzysteczko. – Dzięki nauce w tej właśnie szkole mój 
syn jest dziś dorosłym, wrażliwym i empatycznym 
mężczyzną. W imieniu prezydent miasta oraz własnym, 
przewodniczącego Rady Miasta i wszystkich radnych 
składam na ręce dyrekcji sredeczne gratulacje. Nato-
miast rodzicom i dzieciom życzę, żeby było wam tu jak 
najlepiej, bo zapewniam, że po latach będziecie do-
brze wspominać tę szkołę – podkreślała wiceprezydent 
Rudy Śląskiej. 

JO

Podczas 25-lecia wyróżniono m.in. wiceprezydent.

NOWY�BYTOM

Niech moc będzie z Wami – tymi słowami powitała 
uczestników Ogólnopolskiego Konwentu Gier i Fanta-
styki „Ruda Mithrilu: Mroczna legenda” Katarzyna Fur-
maniuk, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Ru-
dzie Śląskiej, które było współorganizatorem weekendo-
wej imprezy. – Cieszymy się, że właśnie u nas udało się 
zorganizować imprezę, która skupia fantastycznych mło-
dych ludzi z pasją – mówiła Katarzyna Furmaniuk. 

Główna część konwentu odbywała się właśnie 
w MCK-u. Tutaj zorganizowano warsztaty, wykłady 
i spotkania z autorami, pisarzami i scenarzystami gier 
komputerowych. – Ruda Śląska to idealne miejsce na 
tego typu imprezy. Spotkaliśmy się tutaj z grupą wielu 
zaangażowanych w to ludzi, dzięki którym to spotkanie 
mogło się odbyć – mówił Marcin Tomkiewicz, koordy-
nator konwentu. 

Dwudniowy konwent trwał także w nocy z soboty na 
niedzielę, kiedy to budynek MCK-u stał się miejscem 
pełnym tajemnic, z którymi zmierzyli się uczestnicy 

Ruda

Sięgnęli  
po gwiazdy

To już piąta edycja noworocznego spotkania.

Dzięki takim wydarzeniom rudzianie mogą wkro-
czyć w nowy rok z muzycznym akompaniamentem na 
najwyższym poziomie. W środę (13.01.) w Młodzieżo-
wym Domu Kultury po raz piąty odbył się koncert no-
woroczny, tym razem pod hasłem „Sięgajmy gwiazd”. 
Wyjątkowi rudzianie mogli zaprezentować swoje mu-
zyczne talenty nie tylko przed swoimi bliskimi, ale 
również każdemu kto chciał uczestniczyć w tym mu-
zycznym wydarzeniu.

– Doceniamy, że są osoby, które chciały spędzić ten 
wieczór z gwiazdami, po które my sięgamy – mówiła 
Renata Buryan, dyrektorka Młodzieżowego Domu 
Kultury w Rudzie. – „Gwiazdy” od początku występo-
wały w tytułach naszych koncertów noworocznych. 
W zeszłym roku mijał on pod hasłem „A my tak w wy-
patrywaniu gwiazdy”. Mamy nadzieję, że występ na-
szych gwiazd dostarczył publiczności wielkich, pozy-
tywnych wrażeń oraz duchowych doznań – dodała dy-
rektorka. Podczas wydarzenia wystąpili laureaci kon-
kursów wokalnych i muzycznych, którzy przez cały 
rok pracują nad swoim artystycznym kunsztem. Zapre-
zentowali oni światowe przeboje i standardy muzyki 
rozrywkowej. Na scenie pojawili się również nauczy-
ciele MDK. MS

Czarny�Las

Pokolędujmy 
wspólnie

Już w najbliższy weekend odbędzie się XXI Rudz-
kie Spotkanie Kolędowe. W kościele pw. Ducha Świę-
tego na Czarnym Lesie mieszkańcy Rudy Śląskiej 
spotkają się, aby wspólnie ze scholami i zespołami 
działającymi w rudzkich parafiach kolędować przy bo-
żym żłóbku.

Coroczne Rudzkie Spotkanie Kolędowe odbędzie 
się w niedzielę, 24 stycznia o godz. 16. Jednak już 
o godz 15 będzie można uczestniczyć w mszy świętej. 
Ponadto o godz. 14 w domu parafialnym odbędzie się 
spotkanie kolędujących zespołów, dla których zorgani-
zowana zostanie próba.

Przypomnijmy, że idea powstania Rudzkiego Spo-
tkania Kolędowego zrodziła się, gdy w parafii Ducha 
Świętego na Czarnym Lesie działał zespół „Psallite”. 
Równocześnie także w innnych parafiach w naszym 
mieście swoją działalność rozwijały zespoły chcące 
połączyć muzyczne siły. Dziś każdy z nich przyjeżdża 
zaprezentować w kościele na Czarnym Lesie swoje 
autorskie kolędy, ale jest to również okazja do wspól-
nego wykonania najbardziej znanych i tradycyjnych 
pieśni. JO

Ruda

Czas na dialog
Rudzki Powiatowy Urząd pracy organizuje Dzień 

Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej oka-
zji zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli wziąć 
udział w Dialogu Eksperckim.  

– Dialog został przygotowany z myślą o integracji 
środowiska instytucjonalnego z przedstawicielami pra-
codawców naszego regionu, bezpośrednio przyczynia-
jąc się i wpływając na dynamiczny rozwój przedsię-
biorczości w regionie – podkreśla Iwona Woźniak-Ba-
gińska, dyrektorka rudzkiego Powiatowego Urzędu 
Pracy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę, 27 
stycznia w godzinach od 9 do 12 w siedzibie „pośred-
niaka”. W planach – wykłady ekspertów dotyczące naj-
ważniejszych aspektów prowadzenia działalności go-
spodarczej, udzielanie porad przedstawicieli zaproszo-
nych organizacji oraz konsultacje z pracownikami  
PUP-u. Pojawią się m.in. pracownicy Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowe-
go, Straży Granicznej, Śląskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości, Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” oraz 
Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 JO

RUDA

Gwiazdkowa
niespodzianka

Paczki trafiły do dzieci w wieku 2-14 lat.

Już po raz trzeci w Rudzie Śląskiej zorganizowano 
Gwiazdkową Niespodziankę. W Kościele Bożym 
w Rudzie na najmłodszych czekało 500 paczek. – Cie-
szymy się, że możemy pomagać. Chcemy pokazać, że 
każdy z nas może zrobić coś dobrego dla innych. Z roku 
na rok przybywa nam dzieciaków, którym możemy po-
darować prezenty – mówił Tomasz Adler, pastor Ko-
ścioła Bożego w Rudzie Śląskiej. 

Paczki powędrowały do dzieci w wieku od 2 do 14 
lat. Dla uczestników spotkania przygotowano ponadto 
gry i zabawy, konkursy oraz przedstawienie. Najważ-
niejszym punktem programu było oczywiście przeka-
zanie paczek świątecznych dzieciom zaproszonym 
dzięki współpracy m.in. ze szkołami i Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. Akcja przeprowadzana jest 
przy współpracy z międzynarodową organizacją do-
broczynną Samaritan’s Purse, dzięki której do Rudy 
Śląskiej trafiają paczki, przygotowywane przez rodziny 
z zagranicy. Elementem wyróżniającym tę akcję od in-
nych jest to, że paczki przygotowywane są przez dzieci 
dla dzieci. – W siedzibie Kościoła Bożego podczas 
dwóch spotkań rozdano ponad 300 paczek, reszta trafi 
do potrzebujących dzieci poprzez szkoły lub bezpośred-
nio do ich domów – zapowiedział Tomasz Adler.

 AW
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Chętnych do wspólnej gry nie brakowało.
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LARP „Mroczna legenda”. LARP, czyli Live Action Ro-
le Playing, opiera się na odgrywaniu przez uczestników 
ról, w tym przypadku w świecie wykreowanym przez 
Howarda Philipsa Lovecrafta. Wielu uczestników kon-
wentu odwiedziło także nowobytomską halę MOSiR-u, 
gdzie można było zagrać w różne gry planszowe i kar-
ciane oraz zapoznać się z ofertą wystawców.  AW

Fantastyczny konwent w Rudzie Śląskiej

Ćwierćwiecze integracji

Świątecznie w ZSP nr 7

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
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Z Rudy Śląskiej do Filadelfi i

– Kiedy pierwszy raz pomyślałaś o wyjeździe na 
studia za granicę?

– Pomysł wyjazdu pojawił się w gimnazjum, kiedy 
usłyszałam o konkursie „Droga na Harvard”. Wtedy 
pomyślałam o studiach za granicą. Najpierw brałam 
pod uwagę Europę, Stany Zjednoczone pojawiły się 
później. Przez cały okres liceum przygotowywałam 
się do egzaminów wstępnych pod kątem tego, żeby 
spróbować swoich sił poza krajem. 

– Jak wyglądały te przygotowania? 
– Przede wszystkim musiałam bardzo dobrze opa-

nować język. W Stanach bardzo liczy się też to, co 
kandydat na studenta robi poza tradycyjnymi zajęcia-
mi w szkole. Trzeba pokazać, że ma się różne zaintere-
sowania i swój czas poświęca się także na zajęcia do-
datkowe. Dla mnie takim najważniejszym zajęciem 
była praca w Młodzieżowej Radzie Miasta. O pracy 
w tej organizacji na stanowisku przewodniczącej pisa-
łam esej aplikacyjny, który spodobał się na uczelni, na 
której obecnie studiuję.

– Czy po przyjeździe do Stanów coś Cię zasko-
czyło i czy miałaś jakieś obawy, jadąc tak daleko od 
domu?

– Najbardziej zaskoczona byłam nastawieniem lu-
dzi. Na ulicach ludzie uśmiechają się do siebie, rozma-
wiają nawet, jeśli się nie znają. Mam wrażenie, że są 
po prostu pozytywnie nastawieni do życia i do innych 

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

ludzi. Obawiałam się, że posługiwanie się obcym języ-
kiem na co dzień nie będzie proste. Jednak teraz już 
wiem, że to czego uczy polska szkoła jest wystarczają-
ce. Brakowało mi oczywiście takiej pewności siebie 
w mówieniu, ale ta łatwość posługiwania się językiem 
przychodzi z czasem. Sam Uniwersytet i życie tutaj 
wygląda dokładnie tak jak w fi lmach o amerykańskich 
szkołach – to też mnie trochę zaskoczyło.

– Studiujesz w Filadelfi i z innymi Polakami?

Aleksandra Kusiak, 20-latka pochodząca z Rudy Śląskiej, po zakończeniu nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa 
Morcinka w Wirku wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Oli drogę do amerykańskiego Uniwersytetu Pensylwanii 
(Filadelfi a) otworzył jej m.in. udział w pracach rudzkiej Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej. 
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– Jest nas na moim roku pięcioro – to osoby pocho-
dzące z Polski, z którymi mam dobry kontakt. Tworzy-
my grupę i razem spędzamy wolny czas. Jest też parę 
osób, które urodziły się już w USA, ale ich rodzice 
pochodzą z naszego kraju.

– Ciekawy jest fakt, że tak właściwie to nie wia-
domo co studiujesz...

– To rzeczywiście prawda. Mam czas do końca dru-
giego roku na wybranie głównego kierunku. Póki co 

Grupa polskich studentów w Filadelfi i wraz z Olą Kusiak.
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Aleksandra Kusiak.

uczęszczam na kursy z historii, matematyki, nauk 
o ziemi oraz sztuki. Staram się powoli wypełniać wy-
magania stawiane przez uczelnię. Poważnie myślę 
o wybraniu za rok matematyki, ale rozważam też wy-
branie specjalizacji z języka hiszpańskiego albo poli-
tologii. 

– Zamierzasz zostać w Stanach Zjednoczonych 
na stałe?

– Myślę o powrocie jeśli nie do Polski to do Europy. 
Nie wiem jednak, czy nie wydarzy się coś co sprawi, 
że postanowię zostać tu na dłużej. Mam jeszcze 3,5 
roku na zastanowienie. Jednak zawsze domem będzie 
dla mnie Polska i przede wszystkim Ruda Śląska. 

Arkadiusz Wieczorek

W piątek (15.01.) fala 
otwartych i pomocnych 
serc zalała aulę Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 w Kochłowicach, gdzie 
wspólnie z zespołami Ca-
pax Dei, Duchu Ogniu, 
Klaudia i Kasia Chwołka 
oraz Kamraty publiczność 
kolędowała oraz uczestni-
czyła w aukcjach, z których 
dochód jak również i sym-
boliczna cegiełka zostały 
przeznaczone na operację 
serduszka Boryska. – Kolę-
dowaliśmy dla dwóch ma-
luchów. Jeden miał niedaw-
no urodziny – urodził się 
tysiące lat temu, drugi żyje 
z nami i bardzo nas potrzebuje – to Borysek. Ten 
pierwszy wie dobrze, że Borysek rodząc się w tej 
rodzinie i wśród takich ludzi – zostanie uratowa-
ny – podkreśla Aleksandra Poloczek z MOSiR-u, 
która współprowadziła piątkowy koncert.

Z kolei w niedzielę to mieszkańcy Siemianowic 
Śląskich kolędowali dla naszego maluszka. W znaj-
dującym się tam kościele pw. św. Michała Archanio-
ła odbył się koncert charytatywny Chóru Santarello. 
W sumie podczas tych dwóch wydarzeń udało się 

KONCERT CHARYTATYWNY

Kolędowali dla Boryska
Tym razem poprzez wspólne śpiewanie kolęd rudzianie, a także mieszkańcy ościennych 
miast kolejny raz postanowili pomóc małemu Boryskowi, który ma poważną wadę serca, 
i czeka na najważniejszą w swoim życiu operację. 

uzbierać prawie 9 tys. zł. Dotychczasowe zbiórki 
sprawiły, że kwota, jaka jest potrzebna na operację 
mającą na celu uleczenie wady HLHS w serduszku 
Boryska, zmalała do ok. 87 tys. zł. Czas więc na 
ostateczną mobilizację, bo pozostało coraz mniej 
czasu do kluczowego zabiegu, który ma odbyć się 
w specjalistycznej, niemieckiej klinice. Boryska 
można wspomóc m.in. poprzez przelew na konto 
o numerze: PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843 
– z dopiskiem: ZC 6584 BORYS LOSKA.  JO

Rudzianie chętnie brali udział w aukcjach.
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– Uczestnicy spotkania 
to osoby, które chcą skon-
frontować swoje przemy-
ślenia z faktycznymi odczu-
ciami naszych „żywych 
książek” – mówił Damian 
Belok z Miejskiego Cen-
trum Kultury. – Można po-
rozmawiać np. z osobą nie-
widomą czy Rosjaninem, 
który od lat żyje w Polsce. 
Zainteresowanie jest duże 
i okazuje się, że lubimy roz-
mawiać i poznawać nowych 
ludzi – dodał. 

Dużym zainteresowa-
niem ze strony uczestników 
cieszyła się Monika Hałaś, 
która po raz pierwszy brała udział w spotkaniu 
jako żywa książka. – W tym roku debiutuję jako 
żywa książka. Dużo osób było ciekawych kultury 
i języka ukraińskiego. Niestety w ostatnich latach 
propaganda medialna sprawiła, że niektórzy Po-
lacy zastanawiają się, czy odbiór Polski jest na 
Ukrainie pozytywny. Ukraińcy Polaków bardzo 
szanują i uważają, że jesteśmy bratnimi naroda-
mi. Różnice między nami są marginalne – zapew-
niała Monika Hałaś. 

ŻYWA BIBLIOTEKA

Przełamywali stereotypy
Już po raz trzeci w Rudzie Śląskiej zorganizowano Żywą Bibliotekę. Sam pomysł ma swoje 
korzenie w Danii, gdzie w 2000 roku odbyła się pierwsza edycja tej akcji. Ideą spotkań jest 
możliwość rozmowy z osobami, z którymi nie mamy możliwości porozmawiania na co dzień.  
Wśród żywych książek znaleźli się m.in. Ukrainka, policjant, kontrolerka biletów, kresowiak, 
weganka czy matka dziecka z zespołem Downa.

Wśród żywych książek znalazła się także 
kontrolerka biletów z KZK GOP. – Najgorszy 
był agresywny pasażer, z powodu którego mu-
siałam wzywać policję. Na szczęście kobiety 
nigdy nie kontrolują w pojedynkę – opowiadała 
Bożena Maszewska. – Kiedy indziej pasażer 
nie mógł pogodzić się, że to właśnie kobieta 
wypisuje mu mandat za jazdę bez biletu – mó-
wiła. 

AW

Chętnie „wypożyczany” przez młodzież był policjant.
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Z Rudy Śląskiej do Filadelfi i
Aleksandra Kusiak, 20-latka pochodząca z Rudy Śląskiej, po zakończeniu nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa 
Morcinka w Wirku wyjechała na studia do Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Oli drogę do amerykańskiego Uniwersytetu Pensylwanii 
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– Uruchomienie oddziału to bez 
wątpienia jedna z najważniejszych in-
westycji, niezbędnych dla zapewnienia 
właściwego funkcjonowania szpitala. 
Brak takiego oddziału mógłby w przy-
szłości uniemożliwić realizację przez 
rudzką placówkę wysokospecjalistycz-
nych procedur medycznych – podkre-
śla prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Wspieranie rozwoju szpitala miejskie-
go to także jedno z zadań zapisanych 
w  Strategii Rozwoju Miasta Ruda Ślą-
ska na lata 2014 – 2030 – dodaje.

Nowo powstający Oddział Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) 
posiada osiem w pełni wyposażonych 
stanowisk intensywnej terapii, z moż-
liwością utworzenia jeszcze jednego 
stanowiska. Sprzęt, którym dysponuje 
OAiIT, jest w pełni zgodny z aktual-
nym rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia. – Nie wszystkie oddziały inten-
sywnej terapii są wyposażone zgodnie 
z tym aktem prawnym, gdyż mają czas 
na dostosowanie się do obowiązują-
cych przepisów do końca 2016 roku. 
Nasz Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii jest oddziałem nowo 
powstającym, więc musi w stu procen-
tach spełniać wszystkie wymagania 
– podkreśla prezydent Dziedzic. 
– Sprzęt zakupiony przez szpital jest 
już kompletny i gotowy do użytku. Bez 
tego nie uzyskalibyśmy pozytywnej 
opinii Inspekcji Sanitarnej, a co za 
tym idzie, zarejestrowanie oddziału 
w rejestrze wojewódzkim byłoby nie-
możliwe – zauważa.

Oddział został wyposażony w no-
woczesne łóżka do intensywnej tera-
pii, dostosowane do pacjentów o bar-
dzo dużej masie ciała, wysokiej klasy 
materace przeciwodleżynowe, respi-
ratory do prowadzenia sztucznej wen-
tylacji płuc, pompy infuzyjne służące 
do bardzo precyzyjnego dawkowania 
leków, monitory wszystkich istotnych 
funkcji życiowych, łącznie z wysoko-
specjalistycznymi inwazyjnymi meto-
dami pomiaru ciśnienia krwi i ciśnie-
nia śródczaszkowego, urządzenia do 
ogrzewania pacjentów i przetaczanych 
płynów, aparat do hemofi ltracji, czyli 
do czasowego wspomagania lub zastę-
powania funkcji nerek, aparat USG 
dedykowany dla intensywnej terapii, 
bronchofi beroskop i wiele innych 
drobnych, ale niezbędnych urządzeń.

– Wskazania do leczenia na oddzia-
le są precyzyjnie określone w przepi-
sach – wyjaśnia dr Urszula Dudzińska, 
szefowa Działu Anestezjologii. – Bę-
dziemy tam przyjmować dorosłych pa-
cjentów z ciężką niewydolnością jed-
nego lub wielu narządów, wymagającą 
zaawansowanych technik leczenia np. 
wentylacji mechanicznej, leczenia 
nerkozastępczego, inwazyjnego moni-
torowania układu krążenia itp. 
Nie jest przy tym istotna przyczyna te-
go stanu – może to być uraz, infekcja, 
zatrucie, stan po rozległej operacji lub 
zatrzymaniu krążenia czy reanimacji. 
Niemniej występujące u tych pacjen-
tów zaburzenia powinny być poten-
cjalnie odwracalne – dodaje.

Nowy oddział mieści się w Goduli 
w pawilonie F, na pierwszym piętrze 
i zajmuje pomieszczenia, w których 
wcześniej znajdowała się część Od-
działu Kardiologii. Całkowita po-
wierzchnia OIOM-u wynosi 450 m2, 
z czego powierzchnia „łóżkowa” zaj-
muje jedną trzecią. Składa się na nią 
jedna duża sala na siedem (w przy-
szłości osiem) stanowisk oraz izolatka 
z jednym stanowiskiem. Pozostałe po-
mieszczenia to niezbędne zaplecze 
(pomieszczenia magazynowe, porząd-
kowe, gospodarcze, sanitarne, dyżurki 
lekarzy i pielęgniarek, gabinet ordyna-
tora, sekretariat).

Obecnie pacjenci z rudzkiego szpi-
tala są wysyłani na różne OIOM-y 
w całym województwie. Jest to co naj-
mniej kilkunastu pacjentów miesięcz-
nie. – To, do jakiego miasta trafi a pa-
cjent, zależy od tego, gdzie w danej 
chwili jest wolne miejsce – tłumaczy 
prezes szpitala dr Sławomir Święcho-
wicz. – Niestety często istnieje ko-
nieczność przetransportowania cho-
rych na odległe oddziały – nawet do 
Bielska, Częstochowy czy Raciborza, 
gdyż te bliżej położone są często w stu 
procentach obłożone. Teraz sytuacja 
się poprawi – informuje.

Utworzenie OAiIT w Rudzie Ślą-
skiej nie oznacza jednak, że na oddział 
będą trafi ać wyłącznie pacjenci z rudz-

kiego szpitala, bo możliwość rejoniza-
cji wykluczają kontrakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. – Podobnie 
jak obecnie pacjenci z Rudy Śląskiej 
są przekazywani na oddziały inten-
sywnej terapii w całym województwie, 
tak samo nasz szpital, posiadając wol-
ne miejsce na OIOM-ie, przyjmie 
każdego pacjenta, spełniającego kry-
teria takiej hospitalizacji – tłumaczy 
dr Święchowicz.

Oddział będzie obsługiwała wy-
kwalifi kowana kadra medyczna – bę-
dzie na nim zatrudnionych pięciu le-
karzy specjalistów anestezjologii i in-
tensywnej terapii oraz 18 pielęgniarek 
anestezjologicznych, rehabilitanci, se-
kretarka medyczna i salowe. – Obec-
nie w szpitalu pracują lekarze i pielę-
gniarki wyspecjalizowani w anestezjo-
logii i intensywnej terapii, ale jest ich 
zbyt mało, by zagwarantować funkcjo-
nowanie OIOM-u oraz znieczulanie 
chorych do operacji – wyjaśnia 
Agnieszka Kozak, wiceprezes rudz-
kiego szpitala. – Zatrudnienie nowych 
specjalistów jest niezbędne i aktualnie 
trwa rekrutacja pracowników. W pew-
nym zakresie będziemy się też posiłko-
wać kadrą zatrudnioną w Dziale Ane-
stezjologii, który został włączony do 
nowego oddziału – dodaje.

Pieniądze na uruchomienie Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Szpital w Rudzie Śląskiej będzie miał własny Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Oddział posiada już pełne wyposaże-
nie i uzyskał wszystkie niezbędne zgody. Teraz władze szpitala starają się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
To właśnie od rozmów z NFZ będzie zależało, jak szybko placówka rozpocznie działalność medyczną. Na uruchomienie 
OIOM-u władze Rudy Śląskiej przeznaczyły ok. 4 mln zł. 8-łóżkowy oddział będzie funkcjonował razem z anestezjologią.

Rudzki szpital z OIOM-em!

w Rudzie Śląskiej w całości zostały 
przekazane z gminnego budżetu. 
– Miasto jest stuprocentowym udzia-
łowcem szpitala, dlatego też podjęli-
śmy decyzję o jego dokapitalizowa-
niu. Koszt inwestycji wyniósł 4 mln 
zł, z czego mniej więcej połowa zo-
stała przeznaczona na prace budow-
lane i instalacyjne, a pozostała część 
na zakup sprzętu – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. Szpital poniesie 
jeszcze dodatkowe koszty urucho-
mienia oddziału do czasu uzyskania 
kontraktu z NFZ.

Szpital w Rudzie Śląskiej rocznie 
notuje około 20 tys. hospitalizacji, 45 
tys. wizyt w poradniach specjalistycz-
nych i 25 tys. porad w Izbie Przyjęć. 
W placówce wykonywanych jest rocz-
nie ponad 4 tys. zabiegów operacyj-
nych. Zatrudnia ona obecnie 865 osób 
(etaty). Wartość ubiegłorocznego 
kontraktu szpitala z NFZ wynosiła 60 
mln zł, na ten rok jest to 62 mln zł.

Oprócz nowo powstającego Od-
działu Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii dla dorosłych w rudzkim szpi-
talu funkcjonuje już oddział dla ciężko 
chorych noworodków i wcześniaków. 
Posiada on III stopień referencyjności. 
Oddziały intensywnej terapii dla dzie-
ci tworzone są natomiast przy dużych 
szpitalach pediatrycznych.

KP

Rudzki Odział Intensywnej Opieki Medycznej ma osiem 
w pełni wyposażonych stanowisk dla pacjentów w ciężkim stanie.

Rudzki OIOM czeka na kontrakt z NFZ.
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Prace społecznie użyteczne będą 
prowadzone w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej oraz w 24 insty-
tucjach miejskich. Na ich organizację 
zarezerwowano ponad 450 tys. zł. 
Z tej kwoty 60% refundowanych jest 
przez Fundusz Pracy. – Udział w pra-
cach społecznie użytecznych pozwala 
bezrobotnym wdrożyć się w system 
pracy. Chodzi tu przede wszystkim 
o ukształtowanie odpowiednich na-
wyków związanych z zatrudnieniem 
oraz dyscypliną pracy – mówi Kry-
stian Morys, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. – Oso-
by te pracują do 10 godzin w tygo-
dniu, otrzymując wynagrodzenie 
w wysokości 8,10 zł za przepracowa-

ną godzinę – wyjaśnia. Co ważne, 
osoby wykonujące prace społecznie 
użyteczne nie tracą statusu osoby 
bezrobotnej.  

Pierwsza grupa rozpoczęła pracę 
już 18 stycznia br. Liczy ona 25 
uczestników. – To osoby bezrobotne, 
bezdomne lub  zagrożone bezdomno-
ścią, które wcześniej brały udział 
w warsztatach edukacyjnych i kursie 
zawodowym – tłumaczy Krystian Mo-
rys. – Dziesięciu z tych uczestników 
będzie remontować mieszkania so-
cjalne, które później zostaną im przy-
dzielone – podkreśla. Kolejne 100 
osób rozpocznie pracę 1 marca.

Podczas udziału w pracach spo-
łecznie użytecznych osobom bezro-

botnym udzielana jest pomoc w ra-
mach działania Klubu Integracji Spo-
łecznej MOPS. Tam korzystają z do-
radztwa zawodowego, otrzymują po-
moc w wyszukiwaniu ofert pracy, pi-
saniu życiorysów, listów motywacyj-
nych, czy zakładaniu kont interneto-
wych. Bezrobotni przygotowywani są 
też do kontaktu z potencjalnym praco-
dawcą. – Dzięki tej pomocy i doświad-
czeniu zdobytemu podczas wykony-
wania prac społecznie użytecznych 
łatwiej jest im znaleźć pracę – podkre-
śla Morys.  

W roku 2015 w pracach społecznie 
użytecznych udział wzięło 251 osób 
bezrobotnych. 24 z nich znalazły po-
tem stałe zatrudnienie, głównie w fir-

mach budowlanych i sprzątających. 
Uczestnicy zeszłorocznego progra-
mu wykonywali szereg prac. Upo-
rządkowali 385 działek miejskich, 
zebrali ponad  460 tys. litrów odpa-
dów oraz przedmioty wielkogabary-
towe i odpady roślinne, porządkowa-
li piwnice, korytarze i strychy z za-
sobów MPGM, prowadzili drobne 
prace remontowe w placówkach 
oświatowych, w Ośrodku Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie, w Domu Po-
mocy Społecznej dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej. Ponadto 
wyremontowali dziewięć mieszkań 
socjalnych i mieszkanie chronione 
przy Placu Szopena. Wykonywali 
również prace remontowe i porząd-

125 osób weźmie w tym roku udział w pracach społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej.  Program skierowany jest do bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 
Za swoją pracę uczestnicy otrzymają wynagrodzenie. Bezrobotni będą sprzątać oraz wykonywać drobne prace konserwatorskie i remontowe. W ten sposób 
zwiększą swoje szanse na powrót na rynek pracy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas zeszłorocznych prac społecznie użytecznych stałe zatrudnienie 
znalazły 24 osoby. 

Prace społecznie użyteczne
kowe w siedzibie Związku Emerytów 
i Rencistów oraz pomagali w dystry-
bucji żywności w ramach FEAD. 

Z kolei w roku 2014 uczestnicy 
prac społecznie użytecznych upo-
rządkowali 312 terenów, zebrali pra-
wie 370 tys. litrów odpadów nie li-
cząc odpadów wielkogabarytowych 
i zielonych, wyremontowali 12 miesz-
kań oraz wykonali wiele innych prac 
remontowych i porządkowych. Do-
datkowo na 18 ulicach słupy, latarnie 
i znaki drogowe zostały oczyszczone 
z ogłoszeń umieszczonych tam bez 
zgody właściciela. 

Od 2010 r. w pracach społecznie 
użytecznych wzięło udział 1361 osób, 
z czego 141 podjęło pracę.  IM

Organizatorzy rudzkiego biegu nie ukrywa-
ją, że jego pomysł zrodził się podczas udziału 
w innym wydarzeniu – „Biegu Dzika” w po-
bliskich lasach panewnickich. – Jest to cy-
kliczna impreza, która gromadzi każdego mie-
siąca kilkaset osób, a wśród nich całe rodziny. 
Wraz z moimi współpracownikami z rudzkiego 
MOSiR-u uznałam, że podobny cykl biegów 
śmiało można zorganizować również w Rudzie 
Śląskiej, tym bardziej, że w naszym mieście  
nie brakuje lasów – wyjaśnia Aleksandra Po-
loczek, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

Kolejnym wspólnym mianownikiem łączą-
cym oba cykle biegów jest osoba rudzkiego 
ultramaratończyka Augusta Jakubika, organi-
zującego dotąd panewnickie biegi. – Bez wa-
hania przystałem na pomysł organizacji takie-
go cyklu w Rudzie Śląskiej. Z rozmów z biega-
czami z naszego miasta wiem, że taka impreza 
jest potrzebna i cieszę się, że udało się to 
przedsięwzięcie sfinalizować. Już w lutym 
startujemy z pierwszym biegiem – podkreśla 
August Jakubik.

Cykl „Bieg Wiewiórki” składać się będzie 
z 9 biegów, które raz w miesiącu będą się od-
bywać w halembskich lasach. Bazą dla zawod-
ników będzie infrastruktura Szkoły Podstawo-
wej nr 15 przy ul. Energetyków. Na bieżni 
przy szkole znajdować się będzie start oraz 
meta, natomiast w budynku będzie można sko-
rzystać z szatni, toalet i pryszniców.

Trasę każdego biegu stanowić będzie pętla 
o długości 4 km, którą zawodnicy, w zależno-
ści od swoich możliwości, będą pokonywać od 

Kolejna impreza biegowa rusza w Rudzie Śląskiej! W halembskich lasach wystartuje „Bieg Wiewiórki”. Będzie to cykl 9 biegów dla całych rodzin. Ich uczest-
nicy będą mieli do pokonania od 4 do 16 km. Dzięki temu w imprezie będą mogły wziąć udział również osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę 
z bieganiem. Trasę będzie można pokonać biegiem lub marszem z kijami. Nie zabraknie też specjalnego dystansu dla dzieci. Ich rywalizacja zostanie zorga-
nizowana na długości 1 km. Pierwszy „Bieg Wiewiórki” już 13 lutego br. 

Startuje „Bieg Wiewiórki”

jednego do czterech razy. – Jest to idealne  
rozwiązanie, ponieważ osoby rozpoczynające 
przygodę z bieganiem będą mogły przebiec 

jedno lub dwa okrążenia, natomiast zaprawie-
ni w bojach biegacze będą mogli przebiec 
maksymalnie 16 km – informuje August Jaku-

bik. – Dodatkowo w rywalizacji będą mogli 
wziąć udział zawodnicy uprawiający nordic 
walking, czyli marsz z kijami, a przed biegiem 
głównym odbędzie się bieg dla dzieci na dy-
stansie 1 000 m – dodaje.

Organizatorzy biegów podkreślają, że w tej 
imprezie liczy się przede wszystkim dobra za-
bawa. – Chcemy nagradzać aktywność biega-
czy, a nie ich wyniki. Dlatego te osoby, które 
ukończą przynajmniej sześć z dziewięciu bie-
gów, na zakończenie cyklu otrzymają statuetkę 
z symbolem biegu, czyli z wiewiórką – tłuma-
czy August Jakubik. 

A dlaczego „Bieg Wiewiórki”? – To sympa-
tyczne zwierzątko jest maskotką naszego mia-
sta. Jest rude – to nawiązanie do nazwy Ruda 
Śląska i można je bez problemu spotkać w par-
kach i lasach naszego miasta – wyjaśnia Alek-
sandra Poloczek.

Pierwsze zawody z cyklu „Bieg Wiewiórki” 
zaplanowane zostały na 13 lutego (sobota). 
Rejestracja zawodników od godz. 9.30 do 
10.50. O godz. 11.00 start biegu dla dzieci, 
o godz. 11.15 start biegu głównego, trzy minu-
ty później wystartują zawodnicy w kategorii 
nordic walking. Ciekawostką, która wyróżniać 
będzie ten bieg od innych imprez, będzie orga-
nizowane na zakończenie każdego biegu 
wspólne ognisko z udziałem uczestników za-
wodów. Kolejne biegi odbędą się w soboty: 
5 marca, 9 kwietnia, 21 maja, 11 czerwca, 20 
sierpnia, 24 września, 22 października i 5 li-
stopada. Jednorazowe wpisowe dla osoby do-
rosłej wynosi 15 zł, a dla dziecka 5 zł.

  TK

www.biegwiewiorki.pl
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Nie byłoby ekologii, innowacji, rozwoju zielonych technologii, gdyby nie oni. Na co dzień zwykli ludzie, 
pracownicy instytucji związanych z ochroną środowiska, pracownicy naukowi, pasjonaci. To co ich wyróż-
nia, to tętniące zielone serce w piersi. Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach wyróżni tych, którym środowisko naturalne nie jest obojętne.

Ruszył nabór 
na zielone serca

Ruszyły przygotowania do tego-
rocznej edycji Zielonych Czeków 
– dorocznej nagrody fi nansowej przy-
znawanej osobom fi zycznym bądź ze-
społom, które swoimi działaniami 
przyczyniają się do poprawy stanu 
środowiska w naszym województwie. 
Nagrody przyznawane są podczas ob-
chodów Dnia Ziemi. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przyjął regula-
min konkursu oraz powołał Kapitułę 
nagrody. Prawo zgłaszania kandyda-
tów do Zielonych Czeków przysługuje 
samym kandydatom oraz Komisji Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej Sejmi-
ku Województwa Śląskiego, instytu-
cjom ochrony środowiska z terenu 
województwa śląskiego, wydziałom 
ochrony środowiska jednostek samo-
rządów terytorialnych, organizacjom 
pozarządowym z terenu województwa 
śląskiego o charakterze regionalnym, 
placówkom edukacyjnym, szkołom 
wyższym i instytucjom naukowym 
z terenu województwa śląskiego oraz 
izbom gospodarczym z terenu woje-
wództwa śląskiego Klubowi Publicy-
stów Ochrony Środowiska EKOS.

Kapituła składająca się z ekspertów, 
pracowników naukowych oraz działa-
czy na rzecz ochrony środowiska i po-
pularyzacji przyrody wyłoni laureatów 
w następujących kategoriach:

innowacje i technologie,• 
programy i akcje dotyczące ochro-• 
ny przyrody,
prace naukowo-badawcze,• 
edukacja ekologiczna dzieci i mło-• 
dzieży,
publicystyka ekologiczna,• 
działania popularyzatorskie i pro-• 
mocja postaw proekologicznych.

Zgodnie z zapisami regulaminu na-
grody przyznawane są w formie pie-
niężnej i niepieniężnej, w postaci dy-

plomu honorowego lub dyplomu 
uznania.

Nagrody pieniężne przyznawane 
w ramach konkursu Zielone Czeki 
wynoszą:

nagroda indywidualna – do • 
7.500,00 zł w kategoriach innowa-
cje i technologie oraz działania 
popularyzatorskie i promocja po-
staw proekologicznych,
nagroda zespołowa – do 15.000,00 • 
zł przy uwzględnieniu, że zespół 
nie może liczyć więcej niż trzy 
osoby, a nagroda dla członka ze-
społu nie może przekroczyć kwoty 
5.000,00 zł w kategoriach innowa-
cje i technologie oraz działania po-
pularyzatorskie i promocja postaw 
proekologicznych,
nagroda specjalna na zasadach • 
określonych w pkt. 1 i pkt. 2.

Zgłoszenie kandydata musi zawie-
rać wypełniony wniosek wraz z uza-
sadnieniem, rekomendację przynaj-
mniej jednej z wymienionych powy-

żej instytucji w przypadku zgłoszeń 
wypełnionych przez kandydatów 
oraz instytucji zgłaszającej w przy-
padku zgłoszeń wypełnionych przez 
te instytucje. Dokumenty należy skła-
dać w kancelarii Funduszu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, przy ul. Plebiscytowej 19 
z dopiskiem „Zielony Czek”. Termin 
przyjmowania wniosków w biurze 
Funduszu upływa 18 marca, a ogło-
szenie listy laureatów nastąpi pod-
czas gali z okazji Dnia Ziemi, czyli 
22 kwietnia. 

Od 1994 roku Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
nagrodził już ponad 200 osób. Laure-
atami zostawali twórcy niekonwencjo-
nalnych, nowoczesnych rozwiązań 
w zakresie ekologii, naukowcy, spo-
łecznicy i nauczyciele. 

W 21. edycji wpłynęło w sumie 55 
wniosków o przyznanie Zielonych 
Czeków 2015. W tym: w kategorii in-

nowacje i technologie – cztery wnio-
ski, w kategorii programy i akcje pro-
ekologiczne dotyczące ochrony przy-
rody – trzy wnioski, w kategorii prace 
naukowo-badawcze – trzy wnioski, 
w kategorii edukacja ekologiczna 
dzieci i młodzieży – 14 wniosków, 
w kategorii publicystyka ekologiczna 
– sześć wniosków, a w kategorii dzia-
łania popularyzatorskie i promocja 
postaw proekologicznych – 25 wnio-
sków. Kapituła, w skład której wcho-
dzą eksperci, pracownicy naukowi 
oraz działacze na rzecz ochrony śro-
dowiska i popularyzacji przyrody, 
przyznali cztery nagrody indywidual-
ne i trzy zespołowe oraz piętnaście 
dyplomów honorowych i jeden dy-
plom uznania. 

Warto rozejrzeć się w swoim środowi-
sku. Być może jest tam ktoś, u kogo 
również bije zielone serce i kto zasługu-
je na wyróżnienie. Więcej informacji 
znajduje się na stronie WFOŚiGW w Ka-
towicach. Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
ofi cjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Laureaci Zielonych Czeków z 2015 r.



Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie najwyższej  
stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa  

do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionego mieszkania

pRzetaRg 
                                 adres , struktura, piętro  pow. użytkowa  stawka wywoławcza czynszu
w Rudzie Śl. – wirku: ul. Józefa Elsnera 2a/1, 2 p. + k., parter       41,00 m2                              13,00 zł 
* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną (co), zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz 
śmieci oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia budynku.

warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w  zamkniętej kopercie z dopi-

skiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do  dnia 9.02.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć 
w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.

2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące zł) oraz 100,- zł + 23% Vat tytułem opłaty przetar-
gowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 9.02.2016 r. do godz. 14,00 i dołączenie kserokopii wpłat do 
oferty. Konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2016 r. o godz. 12.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty 
wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad staw-

kę wywoławczą.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na poczet kaucji zabezpieczającej 

opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie 

uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu może zo-
stać zawarta jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Oso-
bie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności 
prowadzenia postępowania przetargowego. Umowa najmu oraz Regulamin najmu lokali mieszkalnych w RSM są dostępne na 
stronie internetowej: www.rsm.com.pl

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemne-
go powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 1.02.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Pierwszy w życiu bal

W studniówce „Mickiewicza” 
uczestniczyli uczniowie trzech 
klas, którzy w tym roku przystą-
pią do matury. Do balu przygoto-
wywali się od kilku miesięcy.  
– Organizacją studniówki  
uczniowie zajmują się sami, 
oczywiście przyglądałam się tym 
przygotowaniom i wiem, że wło-
żyli w to wiele serca – podkreśla 
Katarzyna Botorek, wychowaw-
czyni klasy maturalnej. 

Studniówka rozpoczęła się tra-
dycyjnym polonezem, nie brako-
wało również przemówień, chwil 
wzruszeń i dobrej zabawy. Teraz 
pora na ostatnie przygotowania 
do egzaminów – Liceum w tej 
chwili trwa zaledwie trzy lata, 
uczyć trzeba się więc przez cały 
czas. Te ostatnie sto dni to już 
czas na poważne powtórki, ale 
wierzę, że tak jak w ubiegłych la-
tach nasi uczniowie świetnie so-
bie poradzą – mówi Leszek Dyt-
kowski.

Arkadiusz Wieczorek

STUDNIÓWKI 2016

4 maja rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne. Tradycyjnie na około sto dni przed egzaminem dojrzałości odbywają się studniówki. To pierwszy po-
ważny bal w życiu uczniów szkół średnich. – Z moich trzydziestoletnich obserwacji wynika, że charakter studniówek się nie zmienia. Chodzi o dobrą zabawę 
i spotkanie w innych niż na co dzień okolicznościach – mówi Leszek Dytkowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej. 

Czerwona podwiązka to nieodzowny atrybut na balu maturalnym.
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poloneza czas zacząć. uroczysta przysięga gwarantuje dobrą zabawę.

Humory dopisywały przez cały wieczór.  Była okazja do zatańczenia z nauczycielami.

obowiązkowe pamiątkowe zdjęcia.

wiĘCeJ zdJĘĆ na
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,  
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,  

których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro o pow. 36,80 m2 86.400,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2 72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 38,00 m2 74.836,- zł
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro o pow. 48,80 m2 99.600,- zł
ul. Podlas 4/61, 2 p. + k., X piętro o pow. 37,10 m2 67.578,- zł
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter  o pow. 32,60 m2 67.120,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 37,00 m2 80.750,- zł
ul. Antoniego Tiałowskiego 9c/2, 2 p. + k., parter o pow. 38,50 m2 66.915,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter o pow. 62,00 m2 128.200,- zł 
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro o pow. 36,70 m2 93.400,- zł 
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro o pow. 38,70 m2 83.100,- zł 
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro o pow. 44,20 m2 90.336,- zł 
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro o pow. 39,00 m2 82.157,- zł 
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro  o pow. 50,70 m2 114.494,- zł 
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p. + k., II piętro o pow. 37,90 m2 70.516,- zł 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k.,IV piętro o pow. 45,30 m2 104.000,- zł 
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro o pow. 35,00 m2 73.522,- zł 
w Rudzie Śl. – wirku: 
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro o pow. 54,70 m2 123.700,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro o pow. 62,20 m2 130.000,- zł 
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro o pow. 34,30 m2 73.470,- zł 
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter o pow. 46,40 m2 105.861,- zł
w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro o pow. 37,90 m2 85.031,- zł 
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p. + k., IV piętro o pow. 38,80 m2 71.788,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie: 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 48,65 m2 100.326,- zł 
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro o pow. 47,30 m2 108.992,- zł 
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro o pow. 40,90 m2 91.142,- zł 
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro o pow. 34,00 m2 87.377,- zł 
ul. Solidarności 11c/14, 2 p. + k., III piętro o pow. 38,80 m2 70.464,- zł 

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności wi-
nien zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny 1. 
podpis.
Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem kwoty wynika-2. 
jącej z niniejszego ogłoszenia.
Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;3. 
Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu  (należy4.  podać 
miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące  zwrotu i przepadku kaucji.

Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, 
ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik 
Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO 
BP O/Gliwice.

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza 
złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący 
na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym 
wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej 
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku 
nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spół-
dzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym 
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w 
banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawiera-
jące niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymia-
ną okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 
wew. 209.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie 
pierwszeństwa do  zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności  

do niżej wymienionych mieszkań
i pRzetaRG 

 kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 12/10, 2 p. + k., IV piętro o pow. 44,20 m2 78.095,- zł
ul. Podlas 26/22, 2 p. + k., III piętro o pow. 37,90 m2 66.018,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Ludwika Piechy 1b/1, 2 p. + k., parter o pow. 51,25 m2 101.917,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/20, 4 p. + k., VII piętro o pow. 72,47 m2 133.848,- zł

ii pRzetaRG
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 8c/1, 2 p. + k., parter o pow. 38,00 m2 47.844,- zł
w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p. + k., parter o pow. 35,98 m2 63.915,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26a/19, 2 p. + k., IV piętro o pow. 35,30 m2 60.808,- zł 
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 10/15, 4 p. + k., V piętro o pow. 73,00 m2 135.004,- zł
ul. Sztolniowa 4a/4, 2 p. + k., II piętro o pow. 48,65 m2 95.966,- zł
ul. Szpaków 39/1, 3 p. + k., parter o pow. 76,40 m2 137.506,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdzielcze-

go własnościowego prawa w zasobach RSM.
Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w za-

mkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .............
....................” do dnia 9.02.2016 r. do godz. 14.00.

Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze 
Spółdzielni RSM.

Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23% Vat tytułem opłaty przetargo-
wej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) przele-
wem do dnia 9.02.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr 
konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2016r o godz. 11.00 przy udziale oferentów za oka-
zaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjścio-
wej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-
wyżkę ponad kwotę wywoławczą.

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 
Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewen-
tualną wymianą okien (do 5 lat) Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni 
od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta banko-
wego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hi-
poteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawiera-
jące niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferentami ma-
ją członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę wywoław-
czą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość złożonych 
ofert.

Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent, który 
posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie).

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 1.02.2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w termi-
nach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:

A-1 Ruda Śl. – Godula, tel. (32) 248-22-32
A-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom, tel. (32) 248-61-94
A-3 Ruda Śl. – 1, tel. (32) 248-44-10
A-4 Ruda Śl. – Halemba, tel. (32) 242-65-93
Ruda Śl. – Kochłowice, tel. (32) 242-88-97
A-5 Ruda Śl. – Wirek, Bielszowice, tel. (32) 242-09-35
A-6 Ruda Śl. – Bykowina, tel. (32) 242-70-75
A-7 Ruda Śl. – Orzegów, tel. (32) 248-18-11
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1. miesiąca od 

dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 
209, 290. Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą 
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograni-
czonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznacze-
niem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stano-
wiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1300/1193 o powierzch-
ni 921 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW Gl1S/00039359/1. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zosta-
nie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudo-
wanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszo-
wice, k.m. 7, nr kW Gl1S/00047771/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska działka nr 1300/1193 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). działki znajdują się 
w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1300/1193 pod 
zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 
1304/1193 wynosi:
– 118.100,00 zł, tj. działka pod zabudowę 107.000,00 zł, droga 11.100,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod 
zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen 
z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie 
stanowić podstawę do ustalenia:

– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wyso-
kości 15% ww. ceny,

– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny poda-

tek od towarów i usług.
 Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie bu-

dynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, 
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. wa-
runku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależ-
nie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 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 budyn-
ku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 22.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 6.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr 
1300/1193” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska (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 8.00-18.00, 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 Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

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.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. Pożyczka za 0%.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy 
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 29.09.2015 r. oraz 
17.12.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1446/24 o powierzchni 1259 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapisanych na 
karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1S/00007869/6. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem MN1.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 101.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów 
i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy 
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez 
cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasa-
dach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 5.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działka nr 1446/24” przelewem na 
rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Ślą-
ska, 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: po-
niedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem prze-
targu 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. 
32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy 
Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 16.09.2015 r. oraz 
15.12.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1445/24 o powierzchni 1462 m2, użytki: lz-III, R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapi-
sanych na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr kW Gl1S/00007869/6. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem MN1.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 117.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i 
usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy 
notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez 
cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasa-
dach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. 
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia 
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, 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 18.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 5.900,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa, działka nr 1445/24” przelewem na 
rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Ślą-
ska, 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: po-
niedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem prze-
targu 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. 
32 248-75-63.



„Nie umiera ten,  
kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Panu
Stanisławowi Gawlikowi

pracownikowi Straży Miejskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach  
po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Usługi

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelko-
wanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
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, wy-
kładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-
01-77.

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

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-
01-77.

  Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazie-
nek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-
569.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 
32 243-01-77.

 NOWE POŻYCZKI BEZ BIK, Z ZAJĘCIAMI 
KOMORNICZYMI. 516-516-611, 32 260-
00-33.

 Ale szybka i elastyczna pożyczka do 25000 
zł. 32 230-39-74.

 Nie masz zdolności kredytowej potrze-
bujesz gotówki. Tel. 32 243-01-77. 

 
 C.o. – montaż, instalacja. Tel. 508-127-072.

Usługi pogrzebowe

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, 
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.

 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.

 Ruda , dwupokojowe, 36,40 m2, 78 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 90 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 
 Atrakcyjne nowe domy szeregowe:

HALEMBA Nowy Świat 108 m2 od 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.

 Kredyty hipoteczne www.nieruchomosci-
gabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotów-
ka, tel. 531-465-977. 

 Kawalerki: Solidarności 30 m2, 62 tys., 
Czarny Las, 34 m2, 64 tys., Bykowina, 37 m2, 
66 tys., Chroboka, 30 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 
793-017-323.

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

 Trzypokojowe: Szpaków 77 m2, 155 tys., 
Kochłowice 63 m2. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Dwupokojowe 42 m2, 67 tys. zł, Ruda, c.o. 
miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe 51 m2, 129 tys. zł, Ruda Po-
łudniowa, c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 
793-396-040.

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

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

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

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

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

 Sprzedam M-3, 43 m2, Wirek, bez pośredni-
ków. Tel. 600-112-699.

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

 Sprzedam lub zamienię M-3 własnościowe 
56 m2 na większe, stan bardzo dobry. Godula 
ul.Podlas. Bez pośredników. Tel. 509-204-999.

 Sprzedam kawalerkę 33,3 m2, Wirek. Bez 
pośredników. Tel. 668-997-700.

 Do wynajęcia kawalerka, Ruda 1, wy-
remontowana, wyposażo-na, c.o., 800 zł 
+ media. Tel. 606-717-534.

 Sprzedam kiosk handlowy wraz z wyposa-
żeniem o pow. 45 m2 w Rudzie 1, ul. Szyb Po-
wietrzny. Tel. 600-029-555.

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

Motoryzacja

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, całych, 
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 szwal-
ni odzieżowej. Tel. 691-403-472.

 Firma zatrudni kierowców kat C, CE, D z 
uprawnieniami na przewóz rzeczy lub osób. 
Tel.kont. 32 273-63-69, 693-399-001.

 Zatrudnię fryzjerkę do nowo otwartego 
studia w Rudzie. Tel. 533-983-553.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), elektryków z uprawnieniami. Pra-
wo jazdy mile widziane. Nawiążemy również 
współpracę z małymi firmami budowlanymi. 
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099-922.

 Szukam pracy: magazynier, operator wóz-
ków, ochroniarz. Tel. 511-754-594.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-781.

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.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej  

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowa-
nie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Mia-
sta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej  sta-
nowiąca działkę nr  2531/163 o powierzchni 2973 m2, użytek Bp, obręb Bielszowice, 
karta mapy 4, zapisaną w KW nr GL1S/00008298/9.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych 
(symbol planu KDW). 

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej  
i mieszkaniowej, terenów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. 
Znajdują się na niej betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach 
budowlanych.

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej uli-
cy Wysokiej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 276.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% 

ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego 

roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów  

i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do 
dnia 23.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości  13.800,00 zł, przelewem 
na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wy-
magane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

PODZIęKOWANIE
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy 

w ciężkich chwilach, nadesłali kondolencje, 
złożyli kwiaty i wieńce 

oraz uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych 

śp. Marka Wesoły 
składamy serdeczne podziękowania, wdzięczność i szacunek

żona, synowie i rodzina
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FUTSAL

Dwa oblicza Gwiazdy
G������ R��� Ś����� 2:2 (2:0) N��� G������

Ekstraklasa futsalu
1 Gatta Active Zduńska Wola 12 27
2 Rekord Bielsko-Biała 12 24
3 Pogoń ‘04 Szczecin 12 22
4 Nbit Gliwice 12 21
5 Red Devils Chojnice 12 19
6 FC Toruń 12 16
7 GAF Omega Gliwice 11 13
8 KGHM Euromaster Chr. Gł. 12 13
9 Red Dragons Pniewy 12 13
10 Clearex Chorzów 12 12
11 AZS UŚ Katowice 11 10
12 Gwiazda Ruda Śląska 12 5

Zwycięstwo liderek
Ostatni mecz rundy zasadniczej kadetki 

KPKS-u Halemba rozegrały na własnej ha-
li, podejmując drużynę z Pyskowic. Jedynie 
w pierwszym secie przyjezdne nawiązały 
z rudziankami równą grę. Dopiero w koń-
cówce gospodynie wyszły na pewne prowa-
dzenie i wygrały 25:21. Dwa kolejne sety to 
była już formalność. Halembianki wygrały 
je 25:9 i 25:14. Najskuteczniejsza ponownie 
okazała się przyjmująca Szafarczyk, ale 
dzięki dobrej zagrywce wysoko uplasowały 
się Spodzieja, Stencel i Skworc. 
KPKS H������ 3:0 (25:21, 25:9, 25:14) 

KSS G������ P��������

W SKRÓCIE

K������ �������� 
���������� R����� P�����

Remisem zakończył się niedzielny 
(17.01.) mecz Gwiazdy z Nbitem Gliwi-
ce. Dla rudzian to pierwszy punkt zdoby-
ty na własnym terenie. Do takiego stanu 
rzeczy najbardziej przyczyniła się pierw-
sza połowa meczu.

SIATKÓWKA

Na dobry początek
Po noworocznej 

przerwie do rozgry-
wek wrócił zespół 
młodziczek KPKS-u
Halemba. Pierwszy 
turniej czwartego etapu przyszło im roze-
grać w Czeladzi. Oprócz gospodyń siatkar-
ki zagrały także z drużyną z Mikołowa.

W pierwszym meczu bez większych 
problemów pokonały one zespół gospodyń 
MCKS Czeladź. Trener ze spokojem po-
zwalał sobie wprowadzać do składu zmien-
niczki, które miały szansę dobrze się zapre-
zentować. Dwa sety były zwycięskie 
– 22:25 i 15:25.

Drugie spotkanie było zdecydowanie 
bardziej wyrównane. Pewne wejście 
w pierwszego seta pozwoliło rudziankom  
wyjść na kilkupunktowe prowadzenie, któ-
re halembianki utrzymały do końca, wy-
grywając 25:20.

Drugi set jednak całkowicie należał do 
mikołowianek. Na początku dzięki wielu 
błędom w przyjęciu, zbudowały sobie 
dużą przewagę, której nie udało się zni-
welować. Trener próbował odmienić lo-

To był dobry występ rudzianek.

Rudzianka Karolina Bartusek, reprezen-
tantka KS Mostostal Zabrze rozpoczynając 
w tym roku starty w kategorii młodziczek 
(dziewczęta do lat 14.) razem ze swoją part-
nerką Zuzanną Smejilis z AT Promaster 
Szczecin zdobyła srebrny medal w grze de-
blowej halowych mistrzostw Polski w teni-
sie ziemnym. 

Tegoroczny turniej mistrzowski rozgry-
wany był w Sobocie koło Poznania w dniach 
11-16.01. Medal dziewczyn w grze podwój-
nej nabrał realnych kształtów po ćwierćfi na-
łowym zwycięstwie z deblowym nr „dwa” 
wśród młodziczek Saska/Ejsmond 6:3, 6:4. 
W fi nale młode tenisistki musiały już jednak 
uznać zdecydowaną wyższość turniejowej 
„jedynki”, pary Baszak/Wierzbowska. 
W grze pojedynczej Karolina dotarła do 
ćwierćfi nału, w którym spotkała się ze swo-
ją odwieczną rywalką, ubiegłoroczną mi-
strzynią Polski w kategorii do lat 12. Polą 
Wygonowską. Tym razem zwycięsko z tego 
pojedynku wyszła zawodniczka z Olsztyna.

Medal halowych mistrzostw Polski do lat 
14. to kolejny dowód na ciągły progres for-
my, a umiejętności Karoliny pozwalają na 
skuteczną walkę z najlepszymi dziewczyna-
mi w Polsce.

sy spotkania wprowadzając do gry drugi 
skład, jednak niewiele to zmieniło w 
grze. KPKS przegrywał wysoko – 13:25. 

KPKS Halemba 2:1 (25:20, 13:25, 
15:12) UKS Trójka Mikołów, MCKS 

Czeladź 0:2 (22:25, 15:25, 0:0) 
KPKS Halemba

 Karolina wraz z deblową 
partnerką wywalczyła srebro.

TENIS ZIEMNY

Deblowe 
srebro 

dla Karoliny
Gwiazda zaczęła to spotkanie agre-

sywnie i już w pierwszych sekundach 
Hewlik po przeprowadzeniu dobrej akcji 
z Piaseckim umieścił piłkę w siatce ry-
wali. Nbit ruszył szybko do odrobienia 
tej straty, jednak tego dnia dobrze dyspo-
nowany był bramkarz Gwiazdy – Brzenk. 
Walka toczyła się, a kibice mogli zaob-
serwować zwiększającą się przewagę ru-
dzian. Przed przerwą dobrą grę potwier-
dził Lapa, który podwyższył wynik na 
2:0

– Nie dojechaliśmy w pierwszej poło-
wie na to spotkanie. Nie byliśmy mental-
nie przygotowani do tego meczu – mówił 
po spotkaniu opiekun gliwiczan Seba-
stian Wiewióra. W drugiej połowie go-

ście radzili sobie już lepiej, ale rozwinąć 
im skrzydła pozwoliła w dużej mierze de-
fensywna gra gospodarzy. Mur, który 
zbudowali rudzianie, trzymał się długo. 
Pierwsza ściana zawaliła się w 33. minu-
cie po tym jak bramkę dla gliwiczan zdo-
był Musiał.  Goście dostali po tej akcji 
skrzydeł, co zaowocowało ostatnią bram-
ką w meczu, która ustaliła wynik na 2:2.

– Zabrakło nam goli do zwycięstwa. 
Chłopaki pokazali, że potrafi ą grać w pił-
kę. Szkoda tego remisu, bo punkty są nam 
potrzebne. Jeżeli do końca zagramy takie 
mecze jak dziś, to na pewno po sezonie 
pogratuluję zawodnikom, bo mogliśmy 
zobaczyć dziś dobrą grę – mówił po me-
czu Adam Kryger, trener Gwiazdy.

W pierwszej połowie 
rudzianie zaprezentowali się lepiej.

P���� �����
Rotacji na Wirku ciąg dalszy

       W Wawelu Wirek doszło do kolejnej zmiany trenera. Z klubem pożegnał 
się Kamil Zieleźnik, który będzie prowadził drużynę juniorów Górnika Zabrze. Klub 
obowiązki pierwszego szkoleniowca powierzył byłemu zawodnikowi Wawelu Piotrowi 
Boguszowi. Nowy trener jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach. Ostatnio prowadził z powodzeniem drużyny młodzieżowe chorzowskiego Ru-
chu. Zawodnicy mają już za sobą pierwsze treningi pod okiem nowego szkoleniowca.

Grabara w The Reds!
O młodym wychowanku Wawelu Wirek było głośno już przed świętami, jednak jego 

transfer do Anglii cały czas nie był pewny. W minionym tygodniu już wszystko stało się 
jasne. Kamil Grabara, bramkarz Ruchu Chorzów podpisał trzyletni kontrakt z Liverpo-
olem.

Bramkarz „niebieskich” przeszedł pozytywnie testy i złożył już podpis na kontrakcie. 
Kamil karierę na Wyspach rozpocznie od występów w drużynie U18. W akademii pił-
karskiej Liverpoolu polski talent będzie trenował pod okiem Neila Critchley`a, który 
prowadzi zespół do 18. lat. Nieznana jest kwota, za którą zawodnik przeszedł do ligi 
angielskiej, jednak mówi się, że mogło to być nawet 800 tysięcy funtów.

W tie-breaku mimo dość nerwowej koń-
cówki rudzianki wygrały 15:12 i całe 
spotkanie 2:1.

S������� 
������� �����

Koszykówka
23 stycznia godz.17.00 

Pogoń Ruda Śląska – MOSiR Cieszyn

Futsal
23 stycznia Clearex Chorzów –

 Gwiazda Ruda Śląska

Narciarstwo Alpejskie
30 stycznia w Wiśle-Łabajowie na Stożku 

odbędą się XVII Mistrzostwa Rudy Śląskiej 
w Narciarstwie Alpejskim. Regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy można znaleźć na 

stronie MOSiR-u.

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 fi rmy.

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

W pierwszej połowie 

REKLAMA



Pogoń rozegrała dobry mecz, ale wróciła z niczym. 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu 
lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł. 
(zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 1 
– Ruda 

Plac Chopina 3/02
lokal na parterze 

w budynku mieszkalnym 

115,22 elektryczna, 
wod.-kan. 

5,00 1.000,00 28.01.2016 r.
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 1 
– Ruda 

ul. Piastowska 11/03
lokal na parterze 

w budynku mieszkalnym 

21,90 
elektryczna, 

wod.-kan. 
– odcięta

5,00 500,00 28.01.2016 r.
godz. 11.00

3

Ruda Śląska 4 
– Orzegów 

ul. Królowej Jadwigi 2/01 
lokal na parterze w budynku 

mieszkalnym WMN 

85,90 

+ piwnica 

31,40 

elektryczna, 
wod.-kan.,

c.o.
9,00 1.500,00 28.01.2016 r.

godz. 12.00

4

Ruda Śląska 6 
– Halemba 

ul. Solidarności 7/5
lokal na piętrze w budynku 

handlowo-usługowym

243,98 
elektryczna, 
wod.-kan.,

c.o.
15,00 2.500,00 28.01.2016 r.

godz. 13.00

5

Ruda Śląska 6 
– Halemba 

ul. Młyńska 1/1
lokal – budynek wolnostojący 

+ dzierżawa terenu 
o pow. 104,00 m2 

90,51 elektryczna, 
wod.-kan. 9,00 1.500,00 28.01.2016 r.

godz. 15.00

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośred-

nio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskie-

go Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy 
ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na po-
szczególne lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 
03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 
na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: 
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 
(w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie poda-
jąc: wpłata wadium na przetarg w dniu 3.02.2016 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) 
z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 
29 stycznia 2016 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda 
Śląska – pokój 24 (I piętro Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy 
z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowa-
dzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien 
zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem 
Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub ofe-
rowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, 
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 218, pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 
32 242-00-82, wew. 744, 745.

Ambitni, waleczni, ale przegrani
MCK�S J������� 72:68 (20:10, 17:22, 19:17, 16:19) P���� R��� Ś�����

Po ostatnim zwycięstwie ko-
szykarze Pogoni jechali do Ja-
worzna z dużymi nadziejami na 
kolejną zdobycz punktową. 
W piątkowym (15.01.) meczu 
nie zabrakło ambicji i polotu 
w grze rudzian, ale mimo to i tak 
ze zwycięstwa cieszyli się go-
spodarze.

Po przegranej 10 punktami 
pierwszej kwarcie goście odra-
biali straty, panując chwilami 
pod obiema tablicami. W drugiej 

II liga mężczyzn, grupa C
1 AGH Kraków 28 15
2 KK Polonia Bytom 28 15
3 MCKiS Jaworzno 26 15
4 KS AZS PŚ Gliwice 25 15
5 AZS Politech. Cz-wa 23 15
6 Pogoń Ruda Śląska 22 15
7 Zagłębie Sosnowiec 22 15
8 Alba Chorzów 22 15
9 KS MOSiR Cieszyn 22 15
10 AZS AWF Katowice 19 15
11 TS Wisła Kraków 18 15
12 MKS II Dąbrowa Gór. 15 15

Dalej przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do 
Plebiscytu Sportowca i Trenera Roku 2015. 
Kandydatury zostaną opublikowane w gaze-
cie, na portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz na 
profi lu portalu społecznościowego Facebook. 

By zgłosić swojego kandydata należy 
wysłać do nas maila z następującymi dany-
mi o kandydacie: imię i nazwisko, zdjęcie, 
adres, nazwa klubu, numer pesel, wiek, krót-
ka notka opisująca osiągnięcia sportowe kan-
dydata w roku 2015. Zgłoszenia można także 
dostarczać osobiście do redakcji.

XXIII P�������� �� S�������� � T������ R��� 2015

Zbliża się plebiscytowa rywalizacja
Zarówno kandydaci na najlepszego sportowca 

jak i trenera powinni być urodzeni w Rudzie Ślą-
skiej lub pracować w klubie z naszego miasta. 
W kategorii skrzat obowiązuje limit wiekowy do 

13 lat. Czytelnicy będą mieli możliwość 
wyboru Najpopularniejszego Sportowca, 
Sportowca Skrzata oraz Sportowca Ama-

tora. Natomiast Najlepszego Sportowca i Trenera 
Roku wytypuje specjalnie powołana w tym celu 
komisja. Rozdane zostaną również nagrody spe-
cjalne.  Do 31 stycznia przyjmować będziemy 
zgłoszenia klubów. Natomiast w lutym rozpocz-

nie się głosowanie. 
Wszystko to podsu-
mujemy 4 marca 
uroczystą galą.

i trzeciej kwarcie gra rudzian 
mogła się podobać – dobrze pre-
zentował się na parkiecie Sten-
kala, który zanotował double-do-
uble, zdobywając 17 punktów 
oraz zaliczając 13 zbiórek. 

Po sporym fragmencie dobrej 
gry na sekundy przed końcem 
Pogoń przegrywała już tylko 
trzema punktami. Próbę zniwe-
lowania tej różnicy podjął Mora-
wiec jednak jego rzut nie znalazł 
drogi do kosza.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
13.01.2016 r. do dnia 3.02.2016 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 
obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, po-
łożonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Bytomskiej, 
stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
3037/257 o powierzchni 393 m2, obręb Orzegów, zapi-
saną na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00017681/7 (działy III i IV wolne są od wpisów), 
która zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

OGŁOSZENIE

Wszyscy, którzy chcą zgłosić swoich kandydatów w kategoriach Sportowiec, 
Trener, Sportowiec Skrzat oraz Sportowiec Amator powinni nadesłać 
wiadomość w tej sprawie na maila redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

lub robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl
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