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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!

MIASTO

Przeprowadzka 
już w marcu

Nowoczesny obiekt to m.in. więcej sal 
rozpraw i miejsc parkingowych, czy 
skomputeryzowane oraz zinformatyzowa-
ne biuro obsługi interesanta. To wszystko 
będzie wpływało na szybszą realizację 
spraw. Sąd Rejonowy przeniesie się do 
nowej siedziby na Czarnym Lesie już 
w marcu. Będzie to jeden z najnowocze-
śniejszych budynków wśród tego typu in-
stytucji. Przeniesienie z dotychczasowej 
siedziby w Wirku ma się odbyć w sposób, 
który nie wpłynie na pracę sądu.

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
Dojeżdżamy do Klienta

,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR REDAKTORA

tel. 503-590-069
magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

299
szt.

Magdalena 
Szewczyk

Szkoła najlepszym 
wyborem dla sześciolatka?

Więcej str. 11-14

WOKÓŁ NAS

Nowy projekt, 
znane twarze
Beata, Bernard i Krzysztof to trójka 

młodych artystów, którzy stworzyli 
wspólny muzyczny projekt. Muzyka, 
którą tworzą, zaczerpnięta jest z różnych 
gatunków. W swoich kompozycjach gru-
pa stara się łączyć muzykę rozrywkową, 
taneczną, a także elementy ballady oraz 
poezji śpiewanej. Zespół skupia się także 
na tym, aby w jego muzyce nie zabrakło 
elementów regionalnych. W ramach cy-
klu „Wiadomości Rudzkie grają po Ślą-
sku” prezentujemy zespół Betiber.

Czytaj więcej na str. 7
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

RAJSKIE 
MLECZKO

1199
szt. KAPUSTA 
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1399
KG

szt.

NA KARMY
SUCHE

BYKOWINA

99

JACOBS KAWA ZIARNISTA
500 G

2799
szt.

13
SER ZŁOTY
MAGNACKI

2499
szt.

BAGIETKA
PARYSKA

199
szt.

299
szt.

199
KG1

W SKLEPIE PONAD 200 PRODUKTÓW 
OBJĘTYCH RABATEM

1399
szt.

3499
szt. 27

NOWOŚĆ
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KONCERT CHARYTATYWNY

Młodzi młodym
Pod hasłem „Młodzi młodym” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym 

Bytomiu odbył się koncert charytatywny (4.02.) przygotowany przez Mło-
dzieżową Radę Miasta oraz nauczycieli i młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2. – Współpracujemy, aby pomóc dzieciom ze Świetlicy  
Socjoterapeutycznej działającej przy parafii pw. św. Wawrzyńca i Antoniego 
w Rudzie Śląskiej-Wirku oraz na pomoc dla czekającego na operację serduszka 
Boryska Loski – mówi Magdalena Foik-Winek, nauczycielka w ZSO nr 2. 

Na scenie wystąpili uczniowie i ab-
solwenci wireckiego liceum oraz 
uczniowie innych rudzkich szkół, któ-
rzy wcześniej wzięli udział w przesłu-
chaniach konkursowych w „Morcin-
ku”. Nie brakowało dobrej zabawy 
i ludzi o wielkim sercu, którzy uczest-
niczyli w licytacjach. – Udało nam się 
poprzez licytację bardzo fajnych gadże-
tów uzbierać sporą kwotę, która jak 
zawsze przyczyni się do uśmiechu na 
twarzach maluchów – mówiła Aleksan-
dra Poloczek z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, która współprowa-
dziła licytację podczas koncertu.

W maratonie wzięły udział panie, które chciały pomóc Boryskowi.
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REKLAMA

 Butle PROPAN-ButAN 
11 KG

ŚląsK czystej 
eNeRGii

Nowy salon nc+
Ruda Śląska-Halemba

ul.Kłodnicka 56 (w sklepie Intermarche).
Tel. 601 427 311

Zapraszamy!

Złóż życzenia na Dzień Kobiet
w ,,Wiadomościach Rudzkich”! 

2 marca na łamach naszej gazety będzie można 
złożyć życzenia na Dzień Kobiet. Dla naszych 
Czytelników przygotowaliśmy dwa rodzaje 

ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach: 
10 zł do 25 słów bez zdjęcia

(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł) 
oraz 15 zł do 25 słów ze zdjęciem

(za każde kolejne 25 słów wielokrotność 10 zł)
Na życzenia czekamy do piątku 25 lutego do godz. 

15.00. Życzenia można przesyłać mailowo ogloszenia@
wiadomoscirudzkie.pl lub przynieść osobiście do redakcji 

– N. Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00. 

Kwota zabrana podczas akcji „Młodzi 
młodym” to 7250,45 zł. – W ostatnim 
czasie udało nam się zebrać bardzo dużo 
pieniędzy, dzięki którym nasz syn będzie 
mógł przejść operację ratującą mu życie 
– podkreślała Sandra Loska, mama cho-
rego Boryska. – Jesteśmy obecnie w trak-
cie ustalania terminu operacji w Niem-
czech. Niebawem uda nam się podliczyć 
wszystkie pieniądze, jakie udało się ze-
brać. Jednak już dziś jesteśmy przekona-
ni, że wszystko dobrze się skończy. Pa-
trząc jak wielu dobrych ludzi nam poma-
ga, nie mogę myśleć inaczej – dodała. 

Arkadiusz Wieczorek 

Licytacje gadżetów cieszyły się sporym zainteresowaniem.
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PRoteZy ZęBoWe W RamaCh NFZ 

BeZ KoLejKi
NZoZ StUDio DeNtaL 

ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88

– Sandra Loska jest naszą absolwent-
ką, więc kiedy tylko dowiedzieliśmy się, 
że jest taka potrzeba i na operację dla 
Boryska przyda się każda złotówka, 
stwierdziliśmy, że trzeba pomóc – mówi 
Anna Sucharowska, nauczycielka 
w Gimnazjum nr 9 i inicjatorka piątko-
wego maratonu fitness.

 Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
pań, które w rytm energetycznej muzyki 
spalały zbędne kalorie i zasilały konto 
dla Boryska podczas tabaty, treningu 
funkcjonalnego oraz zumboli. – To jest 
poniekąd pozytywne wydarzenie także 
dla uczniów – niech widzą, jak należy 
pomagać i jak organizuje się tego typu 

akcje – tym bardziej, że nasza młodzież 
jest chętna do uczestniczenia w nich  
– podkreśla Wojciech Kołodziej, dyrek-
tor szkoły. – Poza tym chcemy, żeby na-
si uczniowie utożsamiali się z tą szkołą 
– nie tylko przez lata spędzone tutaj na 
nauce, ale także opuszczając jej mury. 
Tak żeby wiedzieli, że jest to miejsce, do 
którego zawsze mogą wrócić i w którym 
zawsze znajdą pomoc oraz wsparcie. 
Przykładem tego jest właśnie historia 
Boryska – dodaje.

 Uczestnicy piątkowego wydarzenia 
mogli wziąć udział również m.in. w za-
jęciach jogi oraz sztuki walki i zabie-
gach metodą Bowena, czy posilić się 
przygotowanymi smakołykami. W su-

mie w trakcie maratonu zebrano 3400 
zł. Natomiast wieczór zwieńczył kon-
cert dla Boryska w gliwickim klubie 
Rock’a. Charytatywnie zagrali: Black 
Tower i Dance on Glass. Udało się tam 
uzbierać 1290 złotych i 13 euro centów. 
Ostatnio także w Radzionkowie pod-
czas II Wiedeńskiego Balu zbierano 
fundusze dla naszego maluszka. Tam 
przybyło kolejne 10 tys. zł! Na tym jed-
nak nie koniec. Prawdziwa muzyczno-
charytatywna gratka szykuje się  
22 marca w Miejskim Centrum Kultury, 
gdzie o godz. 18 zaplanowano charyta-
tywny koncert Stanisława Soyki dla 
Boryska Loski.

Joanna Oreł

FITNESS

Mają serce do pomagania
W piątkowy wieczór (5.02.) młodzież, kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 9 oraz jego przyjaciele, a przede wszystkim panie 

złaknione aktywności i tego, by pomagać poprzez sportową postawę, poświęcili wspólnie czas dla Boryska – naszego maluszka, 
który czeka na operację serca, mającą uratować mu życie. To była kolejna impreza charytatywna, podczas której zbierano fundu-
sze na leczenie dwulatka, ale nie ostatnia.
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NOWA SIEDZIBA SĄDU

Czas na wielką przeprowadzkę
W marcu rozpocznie się przeprowadzka z dotychczasowej siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej do nowego budyn-

ku. W ramach inwestycji powstał nowoczesny obiekt, przybyło sal rozpraw i miejsc parkingowych, utworzone także zostało 
skomputeryzowane i zinformatyzowane biuro obsługi interesanta, a wszystkie sprawy mają być realizowane szybciej niż do-
tychczas. Co ważne – przenosiny mają się odbyć „bezboleśnie” – a to oznacza, że próbując załatwić sprawę w rudzkim sądzie, 
nie natkniemy się na zamknięte drzwi. 

Budowa nowej siedziby sądu przy 
ul. Bukowej na Czarnym Lesie rozpo-
częła się w grudniu 2013 roku i od razu 
zapowiadano, że będzie to jeden z najno-
wocześniejszych tego typu obiektów 
w kraju. Teraz inwestycja jest już na fi ni-
szu. W ramach niej powstał obiekt z pię-
cioma kondygnacjami w pionie central-
nym oraz czterema kondygnacjami 
w prawym oraz w lewym skrzydle. Do 
tych właśnie pomieszczeń w marcu roz-
pocznie się wielka przeprowadzka z bu-
dynków przy ul. 1 Maja 225 i z ul. Czar-
noleśnej. – Przeprowadzka odbędzie się 
etapami zgodnie z ustalonym harmono-
gramem. Planujemy, że w ciągu miesiąca 
przeniesione zostaną wszystkie wydziały 
do nowej siedziby – zapowiada Tomasz 

Nowy budynek sądu jest jednym z najnowocześniejszych.
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W nowej siedzibie sądu przybędzie 
o cztery nowe sale rozpraw. To potrzeba 
chwili, bo tylko w 2015 roku w rudzkim 

sądzie rozpoznanych zostało 44 684 
spraw, a rok wcześniej ok. 40 tys. 

spraw. – Większa liczba sal rozpraw 
pozwoli na wyznaczenie większej liczby 
posiedzeń, co także wpłynie na szybkość 

rozpatrywanych spraw – podkreśla 
Tomasz Pawlik. 

Pawlik, rzecznik prasowy Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach, pod który podlega 
rudzki sąd. – Obsługa interesantów bę-
dzie prowadzona w starej siedzibie przez 
cały marzec w punkcie obsługi interesan-
ta na ul. 1 Maja 225. Tam będzie również 
czynna kasa i biuro podawcze.  

RESTAURACJA
KAWIARNIA

• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Największe ekspozycje nagrobków 
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

Budżet obywatelski, który w ubiegłym 
roku wynosił 2,4 mln zł, a który po raz 
pierwszy został rozdzielony na inwesty-
cje ogólnomiejskie oraz te o charakterze 
lokalnym, był analizowany przez Bona 
Fides od kwietnia do listopada 2015 ro-
ku. Jak podkreśla Grzegorz Wójkowski, 
prezes stowarzyszenia – obserwując or-
ganizację budżetu obywatelskiego w Ru-
dzie Śląskiej można odnotować kilka 
dobrych praktyk. Wśród nich godny 
uwagi i polecenia w innych miastach jest 
m.in. sposób informowania o realizacji 
projektów wybranych przez mieszkań-
ców w poprzednich edycjach. Zarówno 
w Biuletynie Informacji Publicznej jak 
i na portalu budżetu obywatelskiego co 
kwartał publikowana jest tabelka, w któ-
rej znajdują się informacje w tej spra-
wie.

Porównując realizację kolejnych edy-
cji budżetu obywatelskiego można za-
uważyć także inne, pozytywne zmiany. 
W niektórych miejscach doszczegóło-
wiono regulamin, dzięki czemu jest on 
jaśniejszy dla mieszkańców. Poprawie 
uległ także portal budżetu obywatelskie-
go, dzięki czemu łatwiej można na nim 
znaleźć niezbędne informacje. Bona Fi-
des zwraca jednak uwagę na to, żeby 
jeszcze bardziej zachęcić do aktywności 
w ramach tworzenia budżetu – szczegól-
nie jeżeli chodzi o składanie wniosków. 
Według Wójkowskiego przydało się 
również zwiększyć frekwencję podczas 
głosowania. – W kolejnych latach warto 
ustawić urny do głosowania nie tylko 
w szkołach i fi liach biblioteki, ale także 
w innych jednostkach organizacyjnych 
urzędu czy miejscach użyteczności pu-
blicznej należących do miasta – radzi 
Grzegorz Wójkowski. 

Z sugestią tą zapoznali się już rudzcy 
urzędnicy. – Przypominam, że w ramach 
budżetu obywatelskiego na 2016 r. miesz-
kańcy mogli głosować w 15 punktach zloka-
lizowanych we wszystkich dzielnicach Rudy 
Śląskiej oraz elektronicznie, za pośrednic-
twem platformy SEKAP. Utrudnieniem we 
wprowadzeniu dodatkowych punktów do 
głosowania jest założenie, aby wszystkie 
punkty były czynne mniej więcej w tych sa-
mych godzinach, przez sześć dni w tygodniu 
– wyjaśnia sekretarz miasta Grażyna Jandu-
ła-Jonda.

Niemniej jednak miasto sukcesywnie 
pracuje nad coraz lepszą i skuteczniejszą 
realizacją budżetu obywatelskiego. 
– Mieszkańcy mieli i nadal mają możliwość 
przekazywania swoich uwag, dotyczących 
procedury realizacji budżetu obywatelskie-
go kontaktując się z Urzędem Miasta osobi-
ście, telefonicznie i pisemnie (także drogą 
elektroniczną) lub za pośrednictwem rad-
nych Rady Miasta. Dodam także, że organi-
zowane cyklicznie (dwa razy do roku) spo-
tkania prezydent miasta z mieszkańcami są 
okazją do przekazania swoich uwag na te-
mat budżetu obywatelskiego (tylko w 2015 
roku w spotkaniach tych uczestniczyło  ok. 
500 osób) – podkreśla Grażyna Janduła-
Jonda.

Jeżeli zaś chodzi o sugestię autorów ra-
portu, aby umożliwić głosowania wszyst-
kim mieszkańcom Rudy Śląskiej, a nie tyl-
ko tym, którzy są zameldowani w naszym 
mieście, urzędnicy uważają, że to pozbawi-
łoby ich możliwości weryfi kacji głosują-
cych. – Nie będziemy dążyć do zwiększenia 
frekwencji za wszelką cenę, kosztem rzetel-
ności realizacji procedur. Chcemy, aby licz-
ba oddanych głosów świadczyła o faktycz-
nym zaangażowaniu mieszkańców – zazna-
cza sekretarz miasta. Joanna Oreł

BUDŻET OBYWATELSKI

Obywatelskie 
inwestycje pod lupą

Jaśniejszy regulamin, skuteczniejsze dotarcie z informacjami do mieszkańców 
oraz ich większa dostępność – to niektóre z wniosków płynących z raportu stowa-
rzyszenia Bona Fides, które przeanalizowało budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej. 
Autorzy analizy podkreślają, że nasze miasto stosuje szereg dobrych praktyk, ale 
niektóre z nich wymagają jeszcze niewielkiego dopracowania.Jeżeli zaś chodzi o prowadzone spra-

wy, to te będą się odbywały także na 
Wirku. – Wszystkie rozprawy, których 
termin został wyznaczony na marzec, 
odbędą się w dotychczasowej siedzibie. 
W tym zakresie nie jest planowana żad-
na przerwa. Mogą wystąpić kilkudnio-
we trudności bezpośredniego kontaktu 
z wydziałami merytorycznymi, w czasie 
kiedy będzie on przenoszony. Informa-
cje w tym zakresie będą na bieżąco 
umieszczane na naszej stronie interne-
towej – informuje sędzia Pawlik.

Natomiast od 1 kwietnia już wszyst-
kie sprawy można będzie załatwiać 
w nowej siedzibie przy ul. Bukowej 5a. 
I tutaj kolejna dobra informacja – w no-
wej siedzibie będzie 16 sal rozpraw, 
czyli o cztery więcej niż dotychczas, 
które równocześnie będą większe oraz 
nowocześnie urządzone. Nowy budy-
nek będzie także bardziej przyjazny 
m.in. dla kierowców, bo na parkingu 
będzie aż 201 miejsc parkingowych, 

w tym siedem dla osób niepeł-
nosprawnych. Na tym jednak 
nie koniec. – Zostanie utwo-
rzone skomputeryzowane 
i zinformatyzowane biuro ob-
sługi interesanta wraz z czy-
telnią akt. Strony postępowań 
sądowych uzyskają szybki do-
stęp do bieżącej informacji 
o stanie zaawansowania spra-
wy. Nowe warunki w biurze 
obsługi interesanta poprawią 

kontakty pomiędzy sądem a interesan-
tem – zapewnia Pawlik. 

Dodajmy, że dotychczasowa siedziba 
rudzkiego Sądu Rejonowego po prze-
nosinach przejdzie na własność Skarbu 
Państwa.

 Joanna Oreł

REKLAMA
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Zastanów się, gdzie parkujesz |R��� Ś�����

Niektórzy kierowcy za nic mają zakazy oraz przepisy.

Prawo nakładania mandatów kar-
nych zostało nadane Straży Miejskiej 
ustawą o strażach gminnych. – Przepi-
sy nie ograniczają w żaden sposób 
strażników w zakresie stosowania po-
stepowania mandatowego wobec na-
ruszających przepisy o zakazach za-
trzymywania i postoju – podkreśla 
Krzysztof Piekarz, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

W przypadku nieprawidłowego par-
kowania funkcjonariusze pozostawiają 
za wycieraczką informację dla kierują-

cego, w której zostaje on poinformo-
wany o popełnionym wykroczeniu 
i wezwany do wizyty w Straży Miej-
skiej. Celem jest jednak dopiero wyja-
śnienie okoliczności. Co w momencie, 
gdy kierowca nie pojawi się w okre-
ślonym terminie? – W takiej sytuacji 
prowadzimy czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy wykroczenia oraz 
okoliczności zdarzenia – wyjaśnia 
Krzysztof Piekarz.

Jeden z naszych Czytelników pyta 
również, czy Straż Miejska może w ta-

kiej sytuacji przy-
znać punkty karne 
– Za naruszenie 
zakazu zatrzyma-
nia i postoju przy-
znaje się jeden 
punkt karny, nato-
miast w przypadku 

Znalazłeś już kiedyś za wycieraczką swojego auta karteczkę z zawiado-
mieniem od Straży Miejskiej? Mandat za złe parkowanie może zaboleć, 
dlatego warto przypomnieć sobie, w jakich sytuacjach rudzkie służby 
miejskie mogą go wystawić i jak wygląda procedura.

Próg zwalniający to jeden z najpopu-
larniejszych sposobów na spowolnienie 
ruchu. Poprzez wybudowanie progu po-
wstaje przeszkoda, która wymusza na 
kierujących zwolnienie do prędkości ok. 
20-30 km/h. Wydział Dróg i Mostów 
UM, który odpowiada za lokalizację pro-
gów zwalniających tłumaczy, że pierw-
szym krokiem prowadzącym do zamon-
towania kolejnych progów na ulicach 
miasta jest złożenie odpowiedniego 
wniosku. – Podstawą rozpatrzenia spra-
wy jest złożenie pisemnego wniosku wraz 
z uzasadnieniem. Temat zostaje przed-
stawiony na posiedzeniu Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
– mówi Barbara Mikołajek-Wałach, na-

czelniczka Wydziału Dróg i Mostów.
– Następnie po uzyskaniu pozytywnej 
opinii wniosek przekazany zostaje do 
jednostek administrujących dane osie-
dle, celem uzyskania opinii bądź w przy-
padku innego zagospodarowania wokół 
drogi, wniosek zostaje przekazany już do 
realizacji – dodaje.  

Wszystko więc w rękach mieszkań-
ców, którzy powinni wniosek złożyć 
i uzyskać poparcie większej grupy 
mieszkańców rejonu, w którym próg 
miałby powstać. W ostatnim czasie no-
we progi zwalniające powstały m.in. 
przy ulicy Śmiłowickiej, Cynkowej, Wa-
welskiej, Piernikarczyka i Harcerskiej.  

Arkadiusz Wieczorek Zdaniem mieszkańców próg zwalniający w tym miejscu jest potrzebny.

W 2015 r. rudzcy strażnicy odnotowali 2747 wykroczeń, 
dotyczących łamania zakazu parkowania. W takich 
przypadkach Straż Miejska może nakładać grzywnę 
w wysokości do 500 zł w przypadku pojedynczego 

wykroczenia (np. zaparkowanie w niedozwolonym miejscu), 
a w przypadku zbiegu kilku wykroczeń (np. zaparkowania 
w niedozwolonym miejscu i w sposób niszczący trawnik) 

nawet do 1000 zł.

Progi zwalniające na wniosek mieszkańców |H������
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

postoju przez osobę nieuprawnioną na 
miejscu przeznaczonym dla osoby nie-
pełnosprawnej – pięć punktów – wyja-
śnia komendant. Inaczej traktowani są 

natomiast kierowcy parkujący na zie-
leńcach – odpowiadają oni bowiem za 
zniszczenie lub uszkodzenie roślinno-
ści. Magdalena Szewczyk

Z prośbą o zajęcie się tematem progów zwalniających zwrócili się do naszej redakcji mieszkańcy ulicy Energetyków w Halembie. – To wbrew pozorom 
bardzo ruchliwa ulica, na której samochody poruszają się często z nadmierną prędkością – tłumaczy pani Katarzyna. – To także droga prowadząca do 
szkoły, którą przechodzi mnóstwo najmłodszych. Boję się czasem o bezpieczeństwo mojej córki – dodaje. 

KRONIKA

REKLAMA

Zatrzymano podpalacza
Policjanci z komisariatu drugiego w Rudzie 

Śląskiej zatrzymali sprawcę podpalenia samocho-
du kia picanto na ulicy Bocianów. Mężczyzna był 
pod wpływem alkoholu i nie potrafi ł wytłuma-
czyć, dlaczego podpalił auto. Ogień częściowo 
zniszczył pojazd, ale na szczęście nie przeniósł się 
on na inne samochody. Straty wynoszą ponad 10 
tys. zł. 35-letniemu podpalaczowi grozi pięć lat 
więzienia. 

Nie pogodził się 
z rozstaniem

Policjanci zatrzymali 40-latka, który wybił 
szybę i zniszczył część wyposażenia zakładu fry-
zjerskiego przy ul. Katowickiej, należącego do 
jego byłej partnerki. Mężczyzna wybił szybę rzu-
cając w nią kamieniem, przez co zdemolował tak-
że część wyposażenia salonu. Jego właścicielka 
oszacowała straty na ponad 1500 złotych. Zatrzy-
manemu sprawcy grozi do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

Okradł harcerzy
Rudzcy harcerze spotkali się niedawno z nie-

miłą „niespodzianką”. Ktoś ukradł z ich siedziby  
sprzęt turystyczny i megafon nagłaśniający, któ-
rych wartość wynosiła ok. tysiąca złotych. Śled-
czy z „jedynki” natychmiast przystąpili do pracy 
operacyjnej, dzięki której ustalili i zatrzymali 
sprawcę włamania. Kryminalni odzyskali część 
skradzionych przedmiotów, resztę rudzianin zdą-
żył już sprzedać. 29-latek przyznał się do popeł-
nienia przestępstwa i chce dobrowolnie poddać 
się karze. Zobowiązał się również do odzyskania 
sprzedanych rzeczy i zwrócenia ich harcerzom.

Znęcał się nad żoną
Policyjny dozór, zakaz zbliżania się do ofi ary 

i nakaz opuszczenia domu – to środki zapobie-
gawcze, które zastosował prokurator wobec 
61-letniego mężczyzny. Pijany mężczyzna wsz-
czął awanturę ze swoją 67-letnią żoną, w trakcie 
której zaatakował kobietę nożem. Wezwani na 
miejsce policjanci zatrzymali awanturnika. Bada-
nie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie 
blisko 2,5 promila alkoholu. Ranna kobieta trafi ła 
do szpitala, a jej mąż do policyjnego aresztu. Za-
trzymany usłyszał zarzuty. Prokurator objął go poli-
cyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się do 
ofi ary przemocy. Nakazał też sprawcy opuścić 
mieszkanie, w którym do tej pory przebywał 
wspólnie z żoną. Policjanci z Halemby objęli 
kobietę procedurą niebieskiej karty. JO



www.wiadomoscirudzkie.pl INTERWENCJA | 10.02.20165

RUDA ŚLĄSKA

Długi za zmarłych spłaca miasto
Każdy z nas po śmierci bliskiej osoby może odziedziczyć majątek po zmarłym. Równocześnie długi zmar-
łej osoby również przechodzą na osobę, która zdecyduje się na przyjęcie spadku. Osoba dziedzicząca 
może jednak spadek odrzucić i wówczas nie musi spłacać zobowiązań. Ale te nie znikają. Wierzyciele 
nadal mogą żądać swoich pieniędzy. Jeśli spadkobiercy odrzucą spadek (mają na to sześć miesięcy, 
najczęściej liczone od śmierci), wówczas zaczyna obowiązywać tzw. prawo kaduka. W takiej bowiem  
sytuacji spadek przejdzie na gminę, w której zmarły mieszkał przed śmiercią. Jak wygląda to w naszym 
mieście?
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– Miasto zobowiązane jest do 
spłaty długów spadkowych (tj. po-
wstałych do momentu śmierci 
spadkodawcy) do wysokości odzie-
dziczonego majątku. Wysokość ta 
ustalana jest przez wyznaczonego 
przez sąd komornika sądowego 
lub skarbowego, który sporządza 
spis inwentarza po zmarłym – tłu-
maczy Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta. 

Gmina odpowiada więc jedynie 
za długi do wysokości pozosta-
wionego przez zmarłego majątku. 
Wierzyciel nie będzie jednak cze-
kał aż gmina sprzeda je po zmar-
łym. Miasto zobowiązane jest do 
wypłaty nawet, jeśli pozostawio-
nego majątku nie uda się spienię-
żyć, co dla wierzycieli, którzy 
chcą odzyskać pożyczone pienią-
dze oznacza, że nie muszą czekać 
na ewentualne licytacje i zakup 
majątku przez zainteresowane 
osoby. Komornik, który prowadzi 
egzekucję, sporządza spis majątku 
który zostawił zmarły, jego wie-

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż  
prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w:

1) Rudzie Śl. 10 w rejonie ulic Jankowskiego/ogińskiego pow. 781,00 m2 składającego się 
z działek: nr 3374/163 i 3239/166, KW GL1S/00001223/4

2) Rudzie Śl. 5 przy ul. Szpaków pow. 718,00,00 m2 działka: nr 678/505, KW 
GL1S/00022565/6

3) Rudzie Śl. 10 w rejonie ulic Jankowskiego/noskowskiego pow. 960,00 m2 składającego 
się z działek: działka: nr 3328/207 i 3329/207, KW GL1S/00001223/4

i warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości, które 

wyznacza się na dzień 25.02.2016 r. od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu 
się z Administracjami:

– przy ul. Różyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku ( tel. 32 242-09-35) dot: ad.1 i ad.3
– przy ul. Gwareckiej 4 w Rudzie Śl.-Bykowinie ( tel. 32 242-70-75) dot: ad .2
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości zobowiązuje 

się  do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM (w Dziale Technicznym przy 
ul. Magazynowej 12 pok. 314 (tel. 32 248-24-11 wew. 231) dot: ww. nieruchomości oraz 
sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytko-
wania nieruchomości po jej przejęciu .

3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej pokój 213). 
pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego. Użytkowa-
nia gruntu w rejonie: w terminie do dnia 29.02.2016 r. do godz. 9.00.

4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości: ad. 1/ 6.330,00 zł + VaT, ad. 2/ 3.900,00 zł + 
VaT,  ad. 3/ 8.000,00 zł + VaT na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 
0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.

5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT 
i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do działu 
księgowości pokój 318 w celu odbioru faktury VaT.

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

wyjściowej tj. ad. 1/ 63.300,00zł + VaT, ad. 2/ 39.000,00 zł + VaT, ad. 3/ 80.000,00 zł + VaT
iii informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2016 r. o godz.10.00 w siedzibie RSM ul. Magazy- 

nowa 12, Ruda Śl.-1 pok. 317. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego 
kosztów podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania 
bez winy oferenta. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwróco-
ne do 7 dni porozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd. Wadium oferenta, któ-
rego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,nie do-
kona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia 
wyników przetargu.

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

podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii No-
tarialnej wskazanej przez RSM. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetar-
gu bez podania przyczyny.

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

rzycieli, wartość majątku i na jego 
podstawie ustalana jest granica od-
powiedzialności gminy. Na tej 
podstawie komornik zajmuje ra-
chunek magistratu. – W ciągu 
ostatnich kilku lat liczba spraw 

Spłacenie długów to dodatkowy koszt dla miasta.

OGŁOSZENIE

spadkowych, w których Ruda Ślą-
ska odziedziczyła spadek po swo-
ich byłych mieszkańcach, znacznie 
wzrosła. Obecnie w toku jest ok. 
pięćdziesięciu takich spraw, syste-
matycznie też Sąd Rejonowy za-
wiadamia o nowych toczących się 
postępowaniach – wyjaśnia Adam 
Nowak. 

W przypadku naszego miasta od 
początku 2012 roku do lutego tego 
roku miasto Ruda Śląska tytułem 
długów spadkowych musiało za-
płacić ponad 400 tys. zł. Dodajmy, 
że jeżeli zmarły nie zostawił po 
sobie poza długami żadnego ma-
jątku, gmina nie będzie musiała 
ponosić odpowiedzialności i spła-
cać zobowiązań. 

Arkadiusz Wieczorek 

REKLAMA
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Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

Agata Grzesiczak
córka Żanety i Artura

ur. 3.02. (3650 g i 54 cm)

Kacper Mila
syn Barbary i Tomasza

ur. 29.01. (4060 g i 58 cm)

Kinga Lessnau
córka Beaty i Mariusza

ur. 01.02. (2900 g i 52 cm)

Klaudia Barwiak
córka Patrycji i Rafała

ur. 1.02. (3700 g i 59 cm)

Małgorzata Grajcar
córka Kingi i Rafała

ur. 31.01. (3370 g i 54 cm)

Paulina Spallek
córka Anny i Dawida

ur. 30.01. (3280 g i 59 cm)

Maksymilian Korzeniec
syn Anny i Krzysztofa

ur. 27.01. (2675 g i 52 cm)

Zofi a Traczyk
córka Katarzyny i Mateusza
ur. 29.01. (3464 g i 56 cm)

Martyna Rekus
córka Natalii i Michała

ur. 31.01. (3060 g i 55 cm)

Leon Owcarz
syn Marty i Tomasza

ur. 31.01. (3150 g i 52 cm)

Kubuś Florek
syn Agnieszki i Jarosława

ur. 31.01. (3900 g i 55 cm)

Adaś Kowalczyk
syn Aliny i Pawła

ur. 1.02. (2580 g i 49 cm)

Błażej Drzymała
syn Justyny i Michała

ur. 3.02. (3100 g i 56 cm)

Agata Ramik
córka Elżbiety i Mateusza
ur. 4.02. (4250 g i 60 cm)

Adrian Faska
syn Anety i Marcina

ur. 2.02. (3800 g i 57 cm)

Zuzanna Bedyk
córka Anety i Łukasza

ur. 4.02. (2820 g i 53 cm)

Marcelina Ślęzak
córka Magdaleny i Wojciecha

ur. 4.02. (3180 g i 54 cm)

Zofi a Stolorz
córka Sandry i Piotra

ur. 2.02. (2838 g i 51 cm)

Staś Kowalczyk
syn Aliny i Pawła

ur. 1.02. (2300 g i 49 cm)

Martyna Wrona
córka Iwony i Marcina

ur. 3.02. (2810 g i 52 cm)

Filip Palynek
syn Moniki i Mateusza

ur. 5.02. (2600 g i 53 cm)

WALENTYNKI 2016
Weekend w Szczyrku już czeka na naszych zakochanych
Czas na ostateczne 

rozwiązanie naszej wa-
lentynkowej zabawy. Do 
naszej redakcji trafi ło 
mnóstwo fantastycznych 
zdjęć, wśród których 
wytypowaliście najlep-
sze. Decyzją Czytelni-
ków na weekend w Ho-
telu Alpin w Szczyrku, 
w ramach którego czeka 
kolacja szefa kuchni, nocleg oraz relaks w saunie i jacuzzi, wyjadą Agniesz-
ka i Dawid Małkowscy. Bardzo niewielka liczba SMS-ów dzieliła zwycięz-
ców od Sandry Watoły i Dawida Grzejszczaka, dlatego postanowiliśmy na-
grodzić i tę parę. Przygotowaliśmy zestaw upominków w postaci książek 
i naszych redakcyjnych kubków. Po odbiór zapraszamy do Redakcji. Dzię-
kujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia oraz udział w zabawie.

11 lutego, godz. 16.30
MBP Filia nr 13 (Godula) – „Serce 
od serca” – zajęcia plastyczne dla 

dzieci
11 lutego, godz. 17.00

Centrum Inicjatyw Społecznych 
Stary Orzegów – „Cudowna obrona 

Jasnej Góry przed Szwedami 
w 1655 roku” – prelekcja Marka 

Wacława Judyckiego
12 lutego, godz.18.00

Dom Kultury Bielszowice –
 Koncert Wiedeński
12 lutego, godz.16.00

MBP Filia nr 18 (Halemba) 
– cykliczne zajęcia szachowe dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych
12 lutego, godz. 9.30

MBP Biblioteka Centralna, 

Oddział dla Dzieci (Wirek) 
– zajęcia literacko-plastyczne dla 

dzieci
12 lutego, godz. 17.00

Biblioteka Centralna, Galeria 
Krekot – „Spotkanie z historią. 
Polsko-czeska wojna o Śląsk 

Cieszyński” – prelekcję 
poprowadzi Daniel Korbel, 

redaktor naczelny miesięczników 
„Wojna REVUE” i „II światowa”

14 lutego, godz. 16.30
fl ash mob „One Bilion Rising/

Nazywam się Miliard”, rynek 
Nowy Bytom

14 lutego, godz. 17.00
Miejskie Centrum Kultury 

–„Pomsta”
14 lutego, godz. 19.00

C�, �����, �����?

Dom Kultury Bielszowice 
– „Andropauza”

15 lutego, godz. 17.00
MBP Filia nr 18 (Halemba) 

– złoty środek, czyli spotkania 
z jogą 

15 lutego, godz. 15.00
MBP Filia nr 15 (Kochłowice) – 

„Romantyczna podróż po Europie. 
Spotkanie walentynkowe”. 

Prelekcję i pokaz multimedialny 
poprowadzi Irena Urbiczek

16 lutego, godz. 17.00
MBP Filia nr 18 (Halemba) 

– zajęcia ruchowo-taneczne dla 
dzieci

16 lutego, godz. 17.00
MBP Filia nr 18 (Halemba) 

– zajęcia bachata, zouk i inne

Dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie do 

Centrum Kultury w Katowicach 
na Moscow City Ballet. Impreza 

odbędzie się 16.02.2016 
Wyślij SMS-a o treści: 

wiad.MCB + imię i nazwisko na 
numer 71100 (koszt SMS-a to 

1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). 
Na SMS-y czekamy 10.02.2016 
od godz. 10.00 do 12.02.2016 

do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie do Pałacu 

Młodzieży w Katowicach na 
Małżeński Rajd Dakar. Spektakl 

odbędzie się 20.02.2016.
Wyślij SMS-a o treści: 

wiad.MRD + imię i nazwisko na 
numer 71100 (koszt SMS-a to 

1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). 
Na SMS-y czekamy 10.02.2016 
od godz. 10.00 do 12.02.2016 

do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie do Domu 

Muzyki i Tańca w Zabrzu na Koncert 
z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie 

się 6.03.2016. Gwiazdą wieczoru 
będą Czerwone Gitary. 
Wyślij SMS-a o treści: 

wiad.DK+ imię i nazwisko na numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% 
VAT tj. 1,23 zł brutt o). Na SMS-y 

czekamy 10.02.2016 od godz. 10.00 
do 12.02.2016 do godz. 12.00.

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na 
spektakl „Pomsta”, który odbędzie się 14 lutego 
w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.

Wyślij SMS-a o treści: wiad.pomsta + imię i nazwisko na numer  
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutt o). 

Na SMS-y czekamy 10.02.2016 od godz. 10.00 do 11.02.2016 
do godz. 12.00.

REKLAMA

I miejsce: Agnieszka i Dawid Małkowscy.

II miejsce:  Sandra Watoła i Dawid Grzejszczak.
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Nowy projekt na śląskiej scenie muzycznej

– Betiber to zupełnie nowy projekt. 
Opowiedzcie nam o swoim pomyśle 
na zespół.

– Betiber nie jest prosty do sklasyfi-
kowania. Nasza muzyka łączy w sobie 
elementy zaczerpnięte z różnych gatun-
ków. Chcieliśmy stworzyć coś, co za-
wiera w sobie zarówno muzykę roz-
rywkową, taneczną jak i elementy bal-
lady oraz poezji śpiewanej. Jesteśmy 
dumni z tego, że pochodzimy ze Śląska, 
dlatego też nie mogło zabraknąć ele-
mentów regionalnych, takich jak nasza 
śląska godka. Jeżeli zaś chodzi o inspi-
racje, które w późniejszym etapie prze-
radzają się w teksty naszych piosenek, 
są one głównie zaczerpnięte z życia co-
dziennego. Uczucia, bo to głównie im 
poświęcamy uwagę, towarzyszą każde-
mu z nas i wydaje nam się, że jest to 
ważny element, o którym warto i nawet 
należy pisać. 

– Zaczęliście pracę nad wspólnym 
projektem niedawno, ale znaliście się 
już wcześniej. 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy zupełnie nową grupę, 
która pojawiła się na śląskim rynku muzycznym. Po raz pierwszy zespół Betieber zaprezento-
wał się przed publicznością podczas koncertu w Violinowej Gospodzie w styczniu tego roku. 
Kolejna odsłona 18 lutego w Restauracji „Wawelska”.
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– Kilkukrotnie już współpracowali-
śmy przy różnych projektach, nigdy 
jednak jako duet śpiewający. To właśnie 
podczas nagrywania teledysku do jed-
nego z nich, pojawił się pomysł stwo-
rzenia czegoś nowego. Dzięki wspólne-
mu zaangażowaniu w dość krótkim 
czasie powstała nasza pierwsza piosen-
ka „Czy bydziesz zy mnom”. Teledysk 
został nakręcony w bajkowej scenerii 
na zamku w Mosznej. Chcieliśmy, aby 
był wyjątkowy, dlatego też wypożyczy-
liśmy stroje odpowiadające starodaw-
nej epoce. Może i wydaje się to dziwne, 
ale mieliśmy ogromny problem z wy-
myśleniem odpowiedniej nazwy dla na-
szego zespołu. Postawiliśmy na prosto-
tę. Betiber to nic innego jak połączenie 
pierwszych liter imion dwóch pasują-
cych do siebie wokali: Beaty i Bernar-
da. 

– W zespole są dwa wokale, ale to 
chyba nie koniec składu? 

– Beata Powolny oraz Bernard Ku-
rzawa to wokaliści. Teksty piosenek, 

aranże oraz muzyka to głównie zasługa 
Bernarda, który jest wszechstronnie 
uzdolniony. Do zespołu dołączył rów-
nież Krzysztof Procek, który poza tym, 
że wprowadza dobry humor, zajmuje 
się również aranżem. Jesteśmy młodym 
zespołem, każdy z nas jednak ma na 
swoim koncie inne projekty muzyczne  
i swoją ścieżkę kariery. Skupiamy się 
teraz na tworzeniu kolejnych utworów, 
ponieważ nie ukrywamy, że naszym 
marzeniem jest wydać płytę, na której 
każdy znajdzie coś dla siebie. Nie mo-
żemy się również doczekać kolejnych 
koncertów i kontaktu ze wspaniałą pu-
blicznością. 

– Co daje Wam największą radość? 
Tworzenie muzyki, czy występy? 

– Mamy już za sobą kilka koncer-
tów. To jest właśnie to, co cieszy arty-
stów najbardziej, ponieważ daje nam 
to możliwość dalszego promowania 
swojej twórczości. Nie ma nic pięk-
niejszego niż zadowolone i uśmiech-
nięte twarze osób, które przychodzą 

na koncert, bo naprawdę chcą nas po-
słuchać. 

– Macie jakieś marzenia i plany do 
zrealizowania w najbliższym czasie?

– Jak już wspomnieliśmy, naszym 
głównym celem jest wydanie płyty. Do-
kładamy wszelkich starań, aby było to 
jak najszybciej. Sami nie możemy się 

już doczekać, ponieważ włożyliśmy  
w ten projekt dużo serca i pracy. Płyta 
będzie zawierała dwanaście autorskich 
utworów. Co do terminu wydania, to 
jednego jesteśmy pewni, że płyta ukaże 
się jeszcze w tym roku. Reszta niech 
zostanie na razie tajemnicą.

Arkadiusz Wieczorek 

REKLAMA
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Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia 
zaprezentowali na scenie Miejskiego Centrum Kultury 
efekty swojej półrocznej edukacji muzycznej. Jednak 
tak naprawdę mogliśmy usłyszeć rezultaty kilkuletniej 
pracy naszych uczniów.

Zaprezentowali się uczniowie niemalże wszystkich 
roczników. – Chcieliśmy pokazać całe spektrum od 
najmłodszych dzieciaków do tych najstarszych – z ma-
turalnej klasy. I to jest dobre, bo ci młodsi widzą star-
szych i mogą podziwiać efekty ich pracy, a ci starsi 
mogą zobaczyć siebie sprzed dziesięciu lat – podkreśla 
Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia. 

Wtorkowy (2.02.) koncert był zwieńczeniem popi-
sów i przesłuchań naszych młodych muzyków. Zapre-
zentowali się podczas nich najlepsi z najlepszych. Był 
to szczególny koncert także z innego względu, bo 
ostatni półroczny dla uczniów, kończących w tym roku 
swoją edukację muzyczną w murach rudzkiej szkoły. 

Będą to jej pierwsi absolwenci. – Oni to szalenie prze-
żywają, że muszą odejść. Tych uczniów jest jedenastu. 
Będziemy chyba do końca życia ich pamiętać, bo oni 
tworzyli od początku atmosferę, która dzisiaj tutaj pa-
nuje – zaznacza Mirosław Krause.  JO

Wystąpili uczniowie z kilku roczników.

BIELSZOWICE

Młodzi artyści rudzkiego Amatorskiego Teatru Pierro 
tradycyjnie już zaprosili sympatyków swojej grupy na 
doroczny koncert „Dziś nadzieja rodzi się”, który odbył 
się pod hasłem „Pod Niebieskim Aniołem”. Młodzi ar-
tyści zaprezentowali program artystyczny, na który zło-

żyły się kolędy, pastorałki i spektakle jasełkowe wysta-
wiane w ostatnim sezonie świątecznym. – To dobry 
moment, żeby zaprezentować bliskim to, czym zajmują 
się członkowie teatru na co dzień. Pokazaliśmy m.in. 
spektakl klasy drugiej gimnazjalnej, w której prowadzo-
na jest innowacja regionalna – mówi Anna Morajko, 
nauczycielka ZSO nr 2 w Wirku. – Tym spektaklem wy-
graliśmy miejski konkurs jasełkowy i chcieliśmy go po-
kazać najbliższym – dodaje. Podczas spotkania wręczo-
no też podziękowania rodzicom, którzy angażują się 
w pracę teatru i dzięki którym jego aktorzy mogą wy-
jeżdżać na spektakle oraz prezentować się w nowych 
strojach. Na działalność teatru zbierano też fundusze 
podczas kiermaszu ciast wykonanych przez rodziców. 
– Zawsze w ten słodki sposób udaje nam się zebrać tro-
chę pieniędzy na najpilniejsze wydatki, których przy ta-
kiej działalności nie brakuje. Dlatego wszystkim, którzy 
nas wsparli, dziękujemy – mówiła Anna Morajko.  AW

Młodzi artyści zaprezentowali swój program. 

WIREK

Konkurs dla przedszkolaków „Cukierkowe drzewo” 
miał swój finał w CH Plaza w Wirku, które wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych „In-ni” zor-
ganizowało to wyjątkowo słodkie spotkanie. Prawie 
500 przedszkolaków razem ze swoimi opiekunami 
przygotowywało prace plastyczne oparte na wierszu 
rudzkiej poetki Moniki Czoik-Nowickiej, pomysło-
dawczyni konkursu. 

– Wybór jakiegokolwiek drzewka był ogromnie trud-
ny. Każde z nich jest piękne, bo trudno jest zmierzyć 
zaangażowanie młodych artystów. Przez długi okres 
pracy jury nie byłam w stanie wybrać drzewa, które po-
dobało mi się najbardziej – podsumowała konkurs Ka-
tarzyna Feczko, dyrektorka centrum.  

Grupy przedszkolne z 24 placówek z Rudy Śląskiej 
walczyły o cukierkowy puchar prezydent miasta, który 
powędrował do Miejskiego Przedszkola nr 18. Miejsce 
drugie zajęły przedszkolaki z MP 20, a trzecie Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1. Jury przyznało też kilka 
wyróżnień. – To obraz wspaniałego świata, wyobraź-

BIELSZOWICE

Z wizytą w gimnazjum

Pytań do autorki książki nie brakowało.

Milena Wiktoria Jaworska ma 16 lat i w zeszłym ro-
ku wydała swoją pierwszą książkę zatytułowaną „Mi-
les”. Główną bohaterka powieści jest Millie, dziewczy-
na, która z nikim się nie spotyka, nie ubiera się tak, jak 
nakazują szkolne trendy i lubi astronomię a to nie są 
cechy, które przysparzałyby jej popularności w szkole. 
W życie bohaterki wkracza też tajemniczy kolega 
z równoległej klasy, który okazuje się być postacią 
z innego świata, do którego należy również Millie.  
O swojej książce oraz o tym jak powstała, autorka opo-
wiadała uczniom Gimnazjum nr 14 w Bielszowicach. 
– Staram się spotykać z młodzieżą jak najczęściej, żeby 
mówić o tym, że warto szukać swojej drogi i rozwijać 
swoją pasję. Lubię takie spotkania jak tutaj, gdzie 
uczestnicy są aktywni i zadają mnóstwo bardzo cieka-
wych pytań  – mówiła Milena Wiktoria Jaworska.  
– W pamięci zostanie mi też fragment mojej książki 
przetłumaczony na gwarę śląską. To sprawiło mi 
ogromną radość, zwłaszcza, że jestem na Śląsku pierw-
szy raz – dodała. Autorka do Rudy Śląskiej przyjechała 
w odpowiedzi na zaproszenie ucznia bielszowickiego 
gimnazjum. – Napisałem do Mileny i okazało się, że 
chętnie odwiedzi naszą szkołę. Pani dyrektor zgodziła 
się na to spotkanie, dzięki czemu mogliśmy się spotkać 
i porozmawiać nie tylko o książce, ale także o wielu 
ważnych dla nas sprawach – tłumaczył Patryk Obarski, 
uczeń Gimnazjum nr 14.   AW

BIELSZOWICE

Spędzili noc w Bullerbyn
To była wyjątkowa, bo już jubileuszowa, piąta Noc 

Harcerska, organizowana w Zespole Szkół Specjalnych 
nr 4 w Bielszowicach. W nocy z piątku na sobotę 
(5-6.02.) spotkali się tam uczniowie, nauczyciele oraz 
oczywiście harcerze, chcący promować ideę czytelnic-
twa w murach placówki. 

Imprezę współprowadzili nauczyciele oraz harcerze 
z Hufca ZHP Ruda Śląska. – Uczniowie brali udział 
w wielu zabawach i przeróżnych konkurencjach, któ-
rych głównym celem było odnalezienie skarbu. Konku-
rencje inspirowane były zabawami i przygodami dzieci 
z Bullerbyn, które wcześniej były omawiane na zaję-
ciach lekcyjnych i lekcjach bibliotecznych – relacjonuje 
Justyna Drozd, jedna z nauczycielek w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 4. – Zabawa była przednia. W prze-
rwach między konkurencjami wszyscy raczyli się wspa-
niałym posiłkiem, wspólnie przygotowanym. Po zakoń-
czonej zabawie pełni pozytywnych wrażeń, ale zmęczę-
ni poszukiwacze skarbu, udali się na zasłużony wypo-
czynek – dodaje.

Akcja trwała bowiem do sobotniego poranka, kiedy 
to uczniowie, a równocześnie nocni poszukiwacze 
skarbu, wrócili do domów. JO

NOWY�BYTOM

Tłusty czwartek  
u niewidomych
Spotkanie przy pączku zorganizowano w siedzibie 

Polskiego Związku Niewidomych koło Ruda Śląska. 
Było ono jednym z wielu organizowanych w tym miej-
scu dla członków koła i dla wszystkich, którzy mają 
ochotę spędzić czas w rodzinnej atmosferze. – W ostat-
nim czasie przybyło nam kilku nowych członków, z czego 
bardzo się cieszymy. Czym nas więcej, tym lepiej. Spoty-
kamy się i wymieniamy doświadczeniami – mówi Teresa 
Cisek, prezes Polskiego Związku Niewidomych koło 
Ruda Śląska. – To idealny sposób, żeby móc podpytać 
innych, jak radzą sobie w trudnych sytuacjach, z którymi 
na co dzień spotykają się osoby niewidome i słabowidzą-
ce – dodaje.  

Podczas spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewania 
i mnóstwa rozmów. Osoby spotykające się w siedzibie 
koła w Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 9 mogą 
spędzać tu czas trzy razy w tygodniu (w środy i piątki 
w godzinach 9-12 i czwartki od 13 do 16). Organizacja 
zaprasza także do siebie wszystkie osoby, które mają 
problemy ze wzrokiem i chcą zasięgnąć porady lub sko-
rzystać z szerokiej gamy szkoleń, jakie proponuje Polski 
Związek Niewidomych. 

AW

KOCHŁOWICE

Bezpieczny  
Internet

Nagrody odebrali autorzy najlepszych plakatów.

W Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach pod-
sumowano czwartą edycję konkursu „Bezpieczny In-
ternet”. W tym roku w konkursie wzięło udział 94 
uczniów z rudzkich podstawówek. Zadaniem uczestni-
ków było wykonanie w programie komputerowym pla-
katu adresowanego do rówieśników na temat bezpie-
czeństwa w sieci. – Internet jest dobrodziejstwem, ale 
też ogromnym zagrożeniem dla najmłodszych. Staramy 
się zwracać uwagę naszych uczniów na zagrożenia ja-
kie mogą czekać w sieci. Stąd też pomysł na konkurs, 
który organizujemy z okazji Światowego Dnia Bez-
piecznego Internetu przypadającego 10 lutego – tłuma-
czy Joanna Przybylska, pedagog szkolny w SP 20 

Uczniowie z dziewięciu rudzkich placówek wyko-
nali prace przestrzegające m.in. przed podawaniem 
swoich danych w sieci, czy na temat przemocy, jaka 
może nas spotkać ze strony innych użytkowników. 
O tym wszystkim uczniowie dowiadują się także pod-
czas lekcji. – Przede wszystkim na lekcjach informatyki 
poruszamy ten temat, ale nauczyciele zwracają na to 
uwagę także przy innych okazjach – nie tylko uczniom, 
ale także rodzicom, od których też wiele zależy. W domu 
też musimy zwracać uwagę na to, co nasze dziecko robi 
przed komputerem – apeluje Joanna Przybylska.  

AW

NOWY�BYTOM
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Czytanie wierszy sprawiło mnóstwo radości. 
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nia dzieci nie zna granic, dlatego dla dorosłych, którzy 
mają wskazać najlepszych to naprawdę trudna decyzja 
– mówił Kornel Wilczek, rudzki malarz.

W trakcie finału nie zabrakło także występów naj-
młodszych oraz wspólnego czytania. Najmłodszych 
w bajkowy świat wierszy Moniki Czoik-Nowickiej za-
brał Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta, który 
był gościem specjalnym finałowego spotkania. AW 

Cukierkowe drzewa nagrodzone

Pod Niebieskim Aniołem

Półrocze muzycznej edukacji
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Płyta „Rudzkie pierniki” 
zawiera jedenaście krótkich, 
pełnych refl eksji opowiadań 

o wydarzeniach z życia bohaterów 
projektu. Wspólnym mianownikiem 

tych wszystkich opowieści jest 
miłość do śląskich tradycji i śląskiej 

ziemi. W całym projekcie udział 
wzięło łącznie 120 seniorów. 

 OLGA KLOKOVA LEKARZ IRYDOLOG Z ODESSY – ZAPRASZA NA DIAGNOZĘ IRYDOLOGICZNĄ
W DNIU 19 LUTY 2016 R. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1, UL. ZWYCIĘSTWA 3/2

Irydologia zajmuje się diagnozą stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki oka. Umożliwia komplek-
sową ocenę stanu zdrowia oraz ocenę układów i narządów organizmu.

Diagnoza irydologiczna /bezbolesna, nieinwazyjna/pozwala:
określić predyspozycje genetyczne do osłabienia określonych narządów wewnętrznych i zachorowa-• 
nia na poszczególne choroby,
zobaczyć zmiany świadczące o rozwijającej się chorobie, której fi zycznych oznak jeszcze się nie od-• 
czuwa.

Tak jak np. w przypadku miażdżycy, wysokiego cholesterolu, zmian nowotworowych itp.
zaobserwować zmiany wskazujące na zawał serca, udar mózgu, czy chorobę nowotworową, • 
zlokalizować narząd, w którym toczy się stan zapalny, co nie zawsze jest oczywiste i może być trudne • 
do zdiagnozowania w klasycznych badaniach.

WIZYTA OBEJMUJE: 
badanie irydologiczne, czyli trafną ocenę i opis stanu zdrowia, 

a po rozmowie z pacjentem możliwość podjęcia 
leczenia indywidualnie dobranymi preparatami naturalnymi.

ZAPISY POD NR TEL. 607-261-411

KOSZT 

BADANIA

80 zł

– Czym był dla Pani udział 
w tym projekcie?

– Nagranie było dla mnie ogrom-
nym przeżyciem! O tym, że powsta-
je taki ciekawy projekt, dowiedzieli-
śmy się od naszej prowadzącej Klub 
Seniora. Powiedziała, że jeśli ktoś 
ma ochotę przelać kawałek swojego 
życia na papier, to serdecznie zachę-
ca. Gdy sięgnęłam wstecz, pomyśla-
łam, że moje życie ciekawe było już 
od dziecka, jednak czasy wojenne 
wiążą się ze wspomnieniami, do 
których nie lubię wracać. W ha-
lembskim klubie brakowało odważ-
nej osoby, która przedstawiłaby ja-
kąś historię, dlatego postanowiłam, 
że to ja coś napiszę.

– O czym Pani zdecydowała się 
napisać?

– Opisałam, jak przeszło pół wie-
ku prześpiewaliśmy wraz z mężem 
w chórze. Śpiew i muzyka były 
u nas w domu od zawsze – przy każ-
dej okazji. Przeżyliśmy nasze życie 
śpiewająco i przede wszystkim 
– z miłością. Wspominam także 
o naszych złotych godach, które ob-
chodziliśmy w tym samym roku, 
kiedy obchodzono 50-lecie Unii Eu-
ropejskiej. Mieliśmy to szczęście, że 

wylosowano nas, jako jedną z nie-
licznych par, byśmy udali się na tę 
uroczystość do Brukseli – tam wrę-
czono nam pamiątkowy medal i dy-
plom. Chciałam tą krótką opowie-
ścią przekazać, że jeśli się czegoś 
bardzo chce, to można to zrobić.

– Z papieru wszystko zostało 
przeniesione na nagranie audio. 
Stresowała się Pani taką formą?

– Na początku nie wiedzieliśmy, 
że będzie nagrywana 
płyta. Początkowo 
wymaganiem było 
spisanie opowiadań 
i wybranie tych naj-
lepszych do publika-
cji. Byłam mile za-
skoczona, że nasze 
historie zostaną na-
grane. Teraz liczę na 
to, że zostawiłam dla 

WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Przeżyliśmy nasze życie śpiewająco
„Rudzkie pierniki. Historii kilka przez Seniorów opowiedzianych” to jedna z ciekawszych inicjatyw, które ostat-
nio zrodziły się w Rudzie Śląskiej. Swoimi życiowymi historiami nagranymi na płycie  podzielili się członkowie 
Klubów Seniora prowadzonych przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza. Zbiór wspomnień wywołuje u słu-
chacza przypływ nostalgii i emocji – można się przy nich z jednj strony śmiać, a z drugiej strony uronić łezkę. 
O tym jak wyglądał udział w przedsięwzięciu, rozmawiamy z Anastazją Pająk, uczestniczką projektu.

pokoleń mój przekaz, że ze śpiewem 
można wszystko. W chórze poznałam 
męża, z nim założyłam rodzinę i wy-
chowałam dzieci. Pomimo wielu obo-
wiązków na muzykę zawsze był czas. 
To ona wyzwalała w nas dodatkową 
energię i radość życia.

– Czy spotkała się już Pani z ja-
kimś odzewem po przesłuchaniu 
płyty?

– Tak, usłyszałam już, że na płycie 
wszystko jest pięknie opisane, a jedna 
pani powiedziała mi, że podczas słu-
chania rozpłakała się ze wzruszenia. 
Moja opowieść kończy się śmiercią 
męża, z której długo nie mogłam się 
otrząsnąć. Jednak po ciężkich przeży-
ciach ocknęłam się i postanowiłam 
dalej robić to, co robiliśmy wspólnie. 
Przy siłach utrzymuje mnie muzyka 
– śpiewam do dziś w chórze Ave już 
67 rok. Magdalena Szewczyk

OGŁOSZENIE 
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 39 ust. 1,art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o podjęciu uchwały:
Nr PR.0007.19.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy autostradą A4, która jest doku-
mentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące obszaru określonego w wyżej wymienionej 
uchwale. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w terminie do dnia 11 marca 
2016 r.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą 
składać uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wno-
szone: w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska; ustnie do protokołu; 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym na e-mail: architektura@ruda-sl.pl do dnia 11 marca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda 
Śląska.

Jedna z uczestniczek projektu „Rudzkie pierniki”.
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Kochany Czytelniku, który właśnie wziąłeś do ręki tę książkę,
Nie bój się, to nie jest kolejna nudna książka o fi lmach i kinie, napi-

sana językiem zrozumiałym tylko dla wybrańców. 
To nie jest lista arcydzieł.  
To nie jest też lista fi lmów, które „musisz obejrzeć, zanim umrzesz”. 
Co to więc jest?
To książka o miłości, ogromnych i niezapomnianych emocjach, któ-

re kino wywołuje. O moich emocjach. 
To pierwsza część intymnej podróży przez moje największe fi lmo-

we fascynacje. Poczuj się więc, Czytelniku kochany, jakbyś był gościem 
w moim mieszkaniu i oglądał kolejne fi lmy, które znajdujesz na pół-
kach regału z fi lmami. 

Ta książka to również przewodnik po fi lmowych kanałach i sklepach 
z fi lmami, w których można dzisiaj zgłupieć z nadmiaru oferty. Nie mu-
sisz wiedzieć, bo i skąd, co jest warte uwagi, na co warto poświęcić 
godzinę lub dwie ze swojego życia i nie wiesz, co może Cię zaintere-
sować. Służę pomocą.  

Karolina Korwin Piotrowska
Krótka książka o miłości

OGŁOSZENIA
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

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

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą 
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 9.12.2015 r. za-
kończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. 
Artura Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1293/1193 
o powierzchni 952 m2, użytki: Bz, lz-IV, R-V, 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 zostanie zbyta 
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przezna-
czonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o po-
wierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr kW Gl1S/00047771/4. 
działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska działka nr 1293/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic we-
wnętrznych 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 1293/1193 pod zabudowę 
mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:

– 97.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 88.105,00 zł, droga 8.895,00 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 wysokości 15% 

ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od to-

warów i usług.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 9.03.2016 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 peł-
ną 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 
2.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.900,00 zł z dopiskiem „wadium 
– ul. Grottgera, działka nr 1293/1193” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzi-
nach: 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 przyczy-
ny.

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

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA OddANIE W NAJEM NA CZAS OZNACZONY 
W dNIACH Od 21.03.2016 R. dO 28.03.2016 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

GMINY MIASTA RUdA ŚlĄSkA POŁOŻONYCH W REJONIE Ul. kAROlA GOdUlI – PRZEdSZkOlNEJ 
W CElU PROWAdZENIA HANdlU W OkRESIE ŚWIĄT WIElkANOCNYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach od 
21.03.2016 r. do 28.03.2016 r. nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Ruda Śląska, położo-
nych w Rudzie Śląskiej przy ulicy karola Goduli – Przedszkolnej, zapisanych w obrębie Orzegów na karcie mapy 
3, w księgach wieczystych kW 8229 R, kW 10654 R o numerze geodezyjnym:

– 458/51 o powierzchni całkowitej 222 m²,
– 708/51 o powierzchni całkowitej 1079 m²
Nieruchomości przeznaczone w najem: 8 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, 

oznaczone numerami od 1 – 8.
licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu gruntu pod każde  stanowisko wynosi 100,00 zł za cały okres 
trwania umowy najmu tj. od 21.03.2016 r. do 28.03.2016 r. 

Wywoławcza (netto) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 
21.03.2016 r. do 28.03.2016 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 25.03.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2016 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy kupieckiej 
2a)  w terminie do 29.02.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde licy-
towane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – księgowy z dopiskiem „wadium najem gruntu 
pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. karola Goduli – Przedszkolnej nr …(podać nr stanowiska na 
które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Oso-
by, które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde 
z osobna.

Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. 

Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. 
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą fizyczną lub podmiotem, która nie zalega z opłatami względem Mia-

sta Ruda Śląska. Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległości wobec Gminy. 
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32‑244‑90‑00 
wew. 2260.

PRzedsIębIoRsTwo eneRGeTykI CIePlneJ  
sP. z o.o. w RUdzIe ŚląskIeJ

ofeRUJe do wynAJęCIA
powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 231,20 m²  
tj. 9 pomieszczeń biurowych, korytarz oraz sanitariaty 
w budynku przy ul. Zabrzańskiej 38 w Rudzie Śląskiej. 
Pomieszczenia są  usytuowane na III piętrze budynku 

z przynależnym parkingiem.  
Istnieje możliwość wynajmu pojedynczych pomieszczeń. 

Warunki i cena do uzgodnienia. 

Pomieszczenia można oglądać w każdy dzień roboczy  
w godz. od 9.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu  
pod nr tel. 32 344-78-25 bądź e-mail: i.idzik@pec.rsl.pl. 

kĄCIk AdPOCYJNY
Axel to młodziutki piesek wielkości ok. łydki. To wulkan energii, wszędzie go pełno. 

Zgadza się z psami i suczkami. Fajnie gdyby zamieszkał w domu z ogrodem, co dodat-
kowo pozwoli mu rozładować nadmiar szczęścia i energii. Psiak potrzebuje rodziny 
aktywnej, która poświęci mu czas na zabawę i szkolenie. Axel jest bardzo radosnym  
i pogodnym psem. kontakt w sprawie adopcji, tel. 509-471-357 lub 509-450-480.
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Informator dla rodziców  
– dlaczego warto posłać sześciolatki do szkoły

Szybszy rozwój dziecka
Jest wiele powodów przemawiających za tym, 

żeby posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat. Ko-
ronny argument to ten, że dzieci, które rozpoczyna-
ją naukę w tym wieku, szybciej się rozwijają niż ich 
rówieśnicy, którzy później zaczęli podstawówkę. 
Takiego zdania jest większość psychologów. Po-
twierdzają to też badania. Przykładowo dzieci, któ-
re w 2009 r. poszły do szkoły jako sześciolatki, 
świetnie poradziły sobie na zeszłorocznym spraw-
dzianie szóstoklasistów. Ich średni wynik był lep-
szy od uczniów, którzy rozpoczynali edukację 
w wieku 7 lat. Okazuje się zatem, że im dziecko 
szybciej rozpocznie naukę, tym lepsze osiąga wyni-
ki. Ponadto dzieci, które idą wcześniej do szkoły, 
zyskują wcześniejszy dostęp do lepszej niż w przed-
szkolu infrastruktury naukowej (zyskują darmowe 
zajęcia pozalekcyjne), sportowej (boiska i place za-
baw) i informatycznej.

Nauka i zabawa
Posłanie sześciolatka do szkoły wcale nie ozna-

cza zabierania mu dzieciństwa. Dzieci w pierwszej 
klasie uczą się poprzez zabawę. To nie są sztywne 
lekcje jakie my – dorośli – pamiętamy z naszego 
dzieciństwa. Dzieci mają do dyspozycji kąciki do 
zabawy i odpowiednie meble. Nie obowiązuje ich 
też 45 minut przeznaczone na lekcję. Czas, który 
spędzają w klasie, jest dostosowany do ich możli-

Rudzkie szkoły czekają na sześciolatków!
Wybór czy posłać pociechę do „zerówki”, czy do pierwszej klasy, spędza sen z powiek niejednej mamie czy ojcu. Tymczasem decyzja może okazać się bar-

dzo prosta, bo we wrześniu rudzkie sześciolatki będą gotowe na rozpoczęcie nauki w szkole. Są do tego przygotowywane od roku w przedszkolach, do któ-
rych uczęszczają. Placówki w Rudzie Śląskiej są zaś doskonale przygotowane na ich przyjęcie. Klasy są przestronne, wyposażone w odpowiednie dla dzieci 
sześcioletnich sprzęty i pomoce. W salach znajdują się kąciki rekreacyjne z grami edukacyjnymi i zabawkami. Ponadto każda szkoła posiada plac zabaw. 

wości percepcyjnych i fizycznych. Pozostały czas 
mogą spędzać na zabawie, spacerach i grach sporto-
wych.

Na świecie to się sprawdza 
Dzieci nie trzeba ratować przed szkołą, tylko trze-

ba wspierać ich rozwój, a wcześniejsze rozpoczęcie 
edukacji to wykorzystanie najlepszego okresu 
w rozwoju dziecka. Wiedzą o tym na całym świecie. 
W większości krajów europejskich sześciolatki uczą 
się w pierwszej klasie. Spośród 202 państw, 134 wy-
syłają sześciolatki do szkół. Sześciolatki (lub młod-
sze dzieci) idą do pierwszej klasy w 22 krajach Unii 
Europejskiej. Jest tak np. w Austrii, Belgii, Niem-
czech, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, 
Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, 
Słowenii, na Węgrzech oraz we Włoszech. Na Cy-
prze, w Grecji, Holandii i Wielkiej Brytanii do szkół 
trafiają już pięciolatki. Ostatnio zdecydowały o tym 
Norwegia, Dania i Słowenia. 

Zadowoleni rodzice 
Badania przeprowadzone w 2014 roku przez Wyż-

szą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie wykaza-
ły, że 87 proc. ankietowanych rodziców, którzy po-
słali swoje dzieci w wieku 6 lat do szkoły, zauważyło 
u nich pozytywne zmiany. 79 proc. rodziców ponow-
nie podjęłoby decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu 
nauki przez ich dzieci, a ponad 89 proc. rodziców 
oceniało: „dobrze” lub „dobrze z zastrzeżeniami” 

– W tej chwili Bartosz jest w dwudziestopię-
cioosobowej grupie sześcioletnich starszaków.  
Czy we wrześniu syn idzie do szkoły, czy zostaje 
w przedszkolu?

– Bartosz idzie we wrześniu do I klasy. Nie wa-
hałam się przy podejmowaniu tej decyzji.

– Czy nie ma Pani obaw, że Bartosz będzie 
miał trudności adaptacyjne?

– Uważam, że moje dziecko jest na tyle rozwi-
nięte emocjonalnie, psychicznie i fizycznie, że nie 
będzie miało problemu z adaptacją w szkole. Bar-
dzo ważną kwestią jest to, czy rodzic spędza 
z dzieckiem czas i je obserwuje, kibicuje jego za-
interesowaniom i zachęca do rozwoju. Rozumiem 
rodziców, których dzieci mają na przykład proble-
my komunikacyjne lub adaptacyjne. 

– Pytała Pani, syna czy chce już iść do szko-
ły?

– Tak. Bartosz cały czas powtarza, że chce iść 
do szkoły. Nie dlatego, że nie podoba mu się 
przedszkole, albo że nie lubi swoich kolegów. 
Wręcz przeciwnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z przedszkola, bo dużo się w nim dzieje i jest bo-
gaty program nauczania. Moje dziecko chce iść do 
szkoły, bo interesuje się innymi rzeczami, nie tyl-
ko zabawą. Liczy już do tysiąca, odejmuje i doda-
je, zna alfabet, zaczyna czytać. Jeśli zostanie  

Myślę perspektywicznie
Rozmawiamy z Ramoną Sładkowską, mamą Bartosza, który w lutym kończy 6 lat. Od września pójdzie do szkoły. 

w przedszkolu, to będzie się nudził i powtarzał 
materiał, który już zna.

– Jak długo Bartek korzystał z przedszkola?
– Syn jest przedszkolakiem od 3. roku życia, 

a wcześniej chodził do żłobka. 
– Nie sądzi Pani, że dziecko, które nie było 

posyłane do przedszkola, będzie miało większe 
problemy z adaptacją w szkole?

– Nie jestem psychologiem, więc trudno mi to 
oceniać. Myślę, że do każdego dziecka należy 
podchodzić indywidualnie. Poza tym nadal obo-
wiązywać będzie roczne przygotowanie przed-
szkolne, więc jeśli chcemy, żeby dziecko chodziło 
do szkoły od 6. roku życia, to przedszkole powin-
no zacząć w wieku 5 lat. Gdybym miała jakieś 
wątpliwości, to przede wszystkim  skonsultowała-
bym to ze specjalistą z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

– Jakie są negatywne strony skierowania 
dziecka do szkoły?

– Cóż, posłanie dziecka do szkoły wiąże się 
z większą pracą rodzica. Fajnie jest, kiedy dziecko 
jest w przedszkolu, jest pod odpowiednią opieką, 
zje obiad itd. Kiedy jest w szkole trzeba dopilno-
wać np. zadań domowych. Zdaję sobie sprawę, że 
mnie samej przybędzie obowiązków, ale swoją 
wygodą nie mogę ograniczać rozwoju dziecka.

– Czy ma Pani obawy przed spełnieniem 
przez szkołę warunków dotyczących infra-
struktury, dostosowania wyposażenia i organi-
zacji lekcji?

– Szkołę, do której będzie chodził Bartosz, obej-
rzałam osobiście i nie mam wątpliwości, że trafi do 
odpowiedniego otoczenia. Klasy są w zupełności 
dostosowane do 6-latków. Wyglądają podobnie do 
sal przedszkolnych. 

– Szkoła wiąże się z większym rygorem. Nie 
obawia się Pani, że syn nie wytrzyma 45 minut 
w skupieniu?

– Nauczanie w klasach I-III nie wygląda tak, jak 
w starszych klasach. Lekcje są zintegrowane, na-
uka odbywa się poprzez zabawę, śpiew, plastykę, 
więc myślę, że dobrze sobie poradzi. 

– Uczęszczanie do szkoły wiąże się z różnymi 
godzinami rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Jak 
pracujący rodzic może rozwiązać ten problem?

– Cóż, rodziców 7-latków też będzie czekał taki 
dylemat. Muszą więc sami zdecydować, czy taki 
problem ma wpłynąć na ścieżkę edukacyjną ich 
dziecka. Dobrym rozwiązaniem są szkolne świetli-
ce, gdzie dzieci spędzają czas na zabawie i gdzie 
mogą w spokoju odrobić lekcje. 

– Czy są jeszcze jakieś kwestie, które mają 
wpływ na Pani decyzję?

– Myślę perspektywicznie. Bartosz urodził się 
w czasie wyżu demograficznego. Jeśli poślę go do 
szkoły teraz, nie będę się musiała martwić, czy bę-
dzie dla niego miejsce w wybranym liceum. 

– Pojawiają się głosy, że wcześniejsza eduka-
cja szkolna to skrócenie dzieciństwa. Zgadza się 
Pani z tym stwierdzeniem?

– Nie. Bartosz sam chce iść do szkoły. Nie inte-
resuje go już tylko zabawa, a ja chcę mu pokazać 
nowe możliwości rozwoju.

Rozmawiała Anna Skuta

poziom przygotowania szkoły do rozpoczęcia prac 
z uczniami sześcioletnimi.

Zapytaj specjalistę
Jeśli rodzic ma wątpliwości, czy jego sześciolet-

nie dziecko poradzi sobie w pierwszej klasie, mo-

że zasięgnąć opinii i porady wychowawcy przed-
szkola, psychologa, pedagoga oraz skorzystać z dni 
otwartych w szkole podstawowej.

* Wykorzystano materiały MEN z sierpnia 
2015 r. 

Rudzkie szkoły są dobrze przygotowane do przyjęcia szcześciolatków.

Bartuś już nie może się doczekać,  
kiedy pójdzie do szkoły.
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Od września ubiegłego roku mam przyjemność pracować z klasą 
dzieci sześcioletnich. Podopieczni w tym wieku są bardzo aktywni 
i ciekawi świata. Dlatego też staram się jak najlepiej wspierać kre-
atywność uczniów i rozwijać ich potencjał. Zawsze prowadzę  lekcję 
w taki sposób, aby wzbudziła ona zainteresowanie wszystkich dzieci.  

Przede wszystkim w swojej pracy stosuję zróżnicowane metody  
i formy. Dobieram je w taki sposób, aby większą część lekcji ucznio-
wie brali czynny udział w zajęciach. Czynny nie oznacza siedzenia 
w ławkach oraz wypełniania ćwiczeń. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o aktywność uczniów, która jest bardzo ważna dla takiej grupy wie-
kowej. Dzieci zapoznają się z nowymi dla nich wiadomościami po-
przez zabawę, wspólne prace zespołowe, rozmowy, wiersze, opowia-
dania, bajki, inscenizacje, doświadczenia wykonywane w klasie, po-
kazy, dysponując przy tym wieloma interesującymi pomocami dy-
daktycznymi pozwalającymi na dokładniejsze zrozumienie przera-
bianego materiału. Rezultat  aktywności w takiej formie to m.in. 
chęci uczniów do pracy z książką, ćwiczeniami, kartami pracy, które 
po każdej takiej wprowadzającej części zajęć są chętnie przez naj-
młodszych uzupełniane. Świadczy to o tym, że wzbudzanie ciekawo-
ści dzieci w taki sposób, jaki one oczekują, wiąże się z nabywaniem 
przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej. 

Dzieci potrzebują dużo ruchu, przez co lubią uczęszczać na lekcje 
wychowania fizycznego. Podczas nich również staram się, aby zaję-
cia były ciekawe i atrakcyjne. Już we wrześniu na pierwszych lek-
cjach uczniowie byli pod wrażeniem sprzętu sportowego, w jaki wy-
posażona jest szkoła (zestawy lekkoatletyczne), przez co z dużym 
zaangażowaniem poznają różne formy aktywności fizycznej. Nato-
miast urozmaiceniem jest dla dzieci sala zabaw Fiki Miki, gdzie mogą 
podejmować zabawy z własnej inicjatywy, co jest dla uczniów w tym 
wieku bardzo ważne. Zdecydowanie mogę potwierdzić, że my – na-
uczyciele – jak i nasze rudzkie szkoły, w których na co dzień pracuje-
my – jesteśmy dobrze przygotowani do przyjęcia i nauczania sześcio-
latków. 

Ten, kto miał do czynienia z sześciolatkiem, śmiało jest w stanie stwierdzić, że jest to niesamowita 
postać. Nie jest on łatwym partnerem, ale przy odrobinie zrozumienia, akceptacji i luzu staje się świet-
nym kompanem podczas edukacyjnej podróży. Ten waleczny maluch zawsze chce być najlepszy, 
a w trakcie osiągania celu jest wytrwały i nieustępliwy, a ponadto całemu otoczeniu daje do zrozumie-
nia, że nad wszystkim ma kontrolę. Duet złożony z nauczyciela i sześciolatka jest niczym John Watson 
i Sherlock Holmes. Pierwszy z nich posiada szeroką wiedzę, drugi jest ogromnie zdeterminowany, 
by rozwiązać zagadkę. I tak również jest w naszej klasie. Dzieciaki są otwarte na nowe doświadczenia 
i niezwykle ciekawe – mają apetyt na świat, pragną go odkrywać. Jedyne, czego potrzebują, to osoby, 
która właściwie nimi pokieruje, która niejednokrotnie zrozumie, jakie są ich pragnienia i podoła ich 
aktywności fizycznej. Moi drugoklasiści którzy przekroczyli próg szkolny w wieku sześciu lat, a nie-
którzy nawet pięciu lat, są pozytywnie zaskoczeni szkołą. Często nie potrafią pogodzić się z dłuższą 
przerwą od niej. Ich entuzjazm pozytywnie zaskakuje niejednego dorosłego. Dzieciaki zdobywają wie-
dzę ucząc się przez zabawę. Zakochały się w doświadczeniach, chętnie współpracują, a praca w gru-
pach z liderem to dla nich pestka. Często zaskakują, dlatego trzeba być ich spontanicznym i niejedno-
krotnie szalonym towarzyszem. Im więcej radości na naszych twarzach, tym większy nasz wspólny 
sukces. 

Dominika Misiak, nauczycielka  
edukacji wczesnoszkolnej 

Ze swojego doświadczenia nauczycielskiego mogę po-
twierdzić, że sześć lat to dobry wiek na rozpoczęcie nauki 
w szkole. Jestem o tym przekonana, dlatego też wszystkich 
rodziców do tego namawiam. Nie ma się czego obawiać. 
W latach 2012 – 2014 byłam wychowawcą klasy, w której 
większość uczniów rozpoczęła edukację w wieku sześciu 
lat. Podstawą prowadzonych przeze mnie zajęć była zaba-
wa, bo osobiście wyznaję zasadę Stefana Szumana o in-
stynkcie i naturalnej potrzebie bawienia się. To podejście 
doskonale sprawdza się w praktyce. Uczniowie sześcioletni, 
których miałam przyjemność uczyć, nie tylko nie odstawali 
od pozostałych pod względem osiągnięć, ale wręcz plaso-
wali się w czołówce klasowej. Przykładem może być fakt, iż 
to właśnie uczeń, który rozpoczynał szkołę jako sześciola-
tek, zdobył tytuł rudzkiego „Omnibusa”. Tym samym zna-
komicie podsumował naukę na pierwszym etapie edukacyj-
nym. Prowadzona przeze mnie klasa stanowiła jednocześnie 
młodszą grupę zespołu teatralnego „Bajkoland”, który pro-
wadzę od wielu lat w naszej szkole. Dzięki temu uczniowie 
mieli również możliwość rozwoju poprzez edukację teatral-
ną oraz podnosili swoje umiejętności w relacjach społecz-
nych. Odnosili też spore sukcesy prezentując przygotowane 
spektakle nie tylko w szkole, ale również na deskach teatral-
nych. Zdobyli pierwsze miejsce na Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej w Rudzie Śląskiej. Do dziś jestem z nich 
bardzo dumna. 

Teresa Jonas,  
nauczycielka

Aneta Bryk, nauczycielka

Moja wnuczka rozpoczęła naukę w szkole w wieku 6 lat. Dziś 
jest już w drugiej klasie. Kiedy po raz pierwszy zasiadła w ławce 
szkolnej była bardzo dzielna, a mnie rozpierała duma, gdy pa-
trzyłam na moją małą uczennicę. Zuzia łagodnie weszła w życie 
szkoły i, co najważniejsze, z chęcią do niej chodzi. Była zadowo-
lona, że jest  już w pierwszej klasie i może się  nauczyć wielu 
ciekawych rzeczy. Podczas każdego spotkania z wnuczką widzę, 
jak szybko staje się coraz bardziej samodzielna i odpowiedzial-
na. Świetnie radzi sobie w nowych sytuacjach. Każda nowość to 
dla niej wyzwanie, a rutyna jest nie do przyjęcia. Bardzo lubię 
nasze wspólne rozmowy, które przynoszą nam obu wiele satys-
fakcji. Dla mnie stanowią one nie lada wyzwanie, bo Zuzia po-
trafi mnie podejść i „zagiąć” na tysiąc sposobów. Jestem przeko-
nana, że duży wpływ na to, że wnuczka tak świetnie się rozwija 
miało to, że rozpoczęła naukę jako sześciolatka. 

Grażyna Dziedzic,  
prezydent Rudy Śląskiej  

– babcia Zuzi
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Wysyłanie dzieci do szkoły w wieku sześciu lat moim 
zdaniem ma duży sens. Obaj moi synowie rozpoczęli edu-
kację właśnie w tym wieku. Dziś Kacper jest w piątej kla-
sie, a Aleks w klasie trzeciej. To był dobry wybór, bo syno-
wie szybko zaczęli się rozwijać intelektualnie i społecznie. 
Dzięki temu szybko rozwinęli też zdolności interpersonal-
ne i dziś mają wiele kolegów i koleżanek. Zadanie domowe 
nie było dla nich problemem. Odrabianie lekcji zajmowało 
im czasem zaledwie kwadrans. To niewiele, bo dla porów-
nania powiem, że dłużej trwają „Teletubisie”. Synowie pod 
względem postępów w nauce niczym nie odstawali od 
siedmiolatków, z którymi uczęszczali do klasy. Obaj zdo-
byli wiele nagród w konkursach szkolnych. Mają duże 
osiągnięcia w dziedzinie informatyki. I nie chodzi tu wcale 
o granie w gry komputerowe, ale o programowanie oraz 
użytkowe wykorzystanie komputera. Dziś decyzję o posła-
niu dzieci do szkoły w wieku sześciu lat podjęlibyśmy 
z żoną ponownie. 

Artur Dezor, tata Kacpra i Aleksandra

Nasza córka poszła do szkoły jako sześcio-
latka. Nie żałujemy tej decyzji. Julia stała się 
dzięki temu bardziej samodzielna. Szybko na-
uczyła się radzić sobie w nowych sytuacjach.  
W szkole uczy się także odpowiedzialności, na 
przykład kiedy trzeba odrobić zadanie domo-
we. Dzięki temu, że w placówce panuje miła 
atmosfera, a nauczyciele są przyjaźnie nasta-
wieni do dzieci, córka chętnie chodzi do szkoły 
i dobrze sobie w niej radzi. Julia z powodze-
niem bierze udział w organizowanych konkur-
sach szkolnych. Zdobyła już nagrodę w kon-
kursie plastycznym, co sprawiło jej i nam dużo 
radości. Cieszymy się, że córka trafiła do szko-
ły, która jest bezpieczna i dba o prawidłowy 
rozwój naszego dziecka.

Anna Dragon,  
mama Julii Magdalena Holewa, 

mama Dominiki

Jestem bardzo zadowolona, że moja córka poszła do szkoły 
jako sześciolatka. Stała się bardziej obowiązkowa, samodzielna 
i otwarta w kontaktach z innymi.  Rozwija swoje zainteresowania 
poprzez wiedzę zdobytą w szkole. Chodzenie do szkoły sprawia 
jej wiele przyjemności. Gdybym miała podjąć jeszcze raz decy-
zję, byłaby dokładnie taka sama. Zadaję córce pytanie, czy wola-
łaby chodzić do szkoły czy do przedszkola, a ona odpowiada, że 
do szkoły.

Anna Bielawska,  
mama 6-letniej Julii

Kłęby myśli i wątpliwości towa-
rzyszyły mi, gdy 1 września, trzyma-
jąc Julię za jej małą rączkę, przekra-
czałam z nią próg szkoły podstawo-
wej. Jak moje sześcioletnie dziecko 
odnajdzie się w nowej rzeczywisto-
ści? Jak uniesie przeciążony plecak? 
Co ją czeka za tymi murami? 

Dziś, patrząc z perspektywy czasu, 
jakże bezzasadne wydają mi się tam-
tejsze rozterki. Myśląc „szkoła” 
przed oczyma mam uśmiechniętą bu-
zię córki zbiegającej do szatni, dziec-
ko zachwycone nową rzeczywisto-
ścią, chłonące każdy jej element, 
przyswajające z łatwością wiedzę, 
gotowe i chętne do zdobywania kolejnych umiejętności. Dziecko, które 
w przeciągu zaledwie kilku miesięcy osiągnęło niesamowity postęp intelektu-
alny i emocjonalny. Samodzielne, odpowiedzialne, ciekawe otaczającego je 
świata.

Dzisiejsza szkoła oferuje wiele rozwiązań, ujmuje otwartością w stosunku 
do rodzica i ucznia. Zapewnia zajęcia prowadzone w ciekawy sposób, szereg 
udogodnień, w tym możliwość pozostawienia podręczników i zeszytów 
w klasie oraz bogatą gamę zajęć dodatkowych mających na celu rozwijanie 
małych talentów.

Czy zatem sześciolatki i ich rodzice powinni bać się szkoły? Moim zda-
niem zdecydowanie nie!

Szkoły podstawowe 
w naszym mieście od 
dawna są przygotowa-
ne na przyjęcie sze-
ścioletnich uczniów 
do klasy pierwszej. 
Zostały wyposażone 
w nowoczesne pomo-
ce naukowe, a sale dy-
daktyczne są przygo-
towane do pracy z naj-
młodszymi dziećmi. 

W naszej szkole 
każda sala lekcyjna 
przeznaczona dla klas 
I-III posiada część dy-
daktyczną i część re-
kreacyjną, wyposażo-
ną w dywan i poduchy. 
Stoliki i krzesełka są 
dostosowane do wzro-
stu dzieci, a w klasach znajdują się kąciki tematyczne związane z realizowaną podstawą programową oraz biblioteczki. 
Uczniowie pozostawiają podręczniki i części przyborów w salach lekcyjnych i w indywidualnych szafkach. Dzięki temu 
nie muszą nosić ciężkich tornistrów. 

Nasi nauczyciele mają zindywidualizowane podejście do każdego ucznia. Zatrudniamy również pedagoga, psychologa, 
logopedę czy specjalistę od gimnastyki korekcyjnej. Są oni zawsze do dyspozycji zarówno uczniów jak i rodziców. 

Nasze sześciolatki osiągnęły ogromny sukces na arenie krajowej – zajęły II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„Książki Naszych Marzeń”. Jako laureaci dzieci odebrały nagrodę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To właśnie dzię-
ki nim nasza biblioteka wzbogaciła się o nowy księgozbiór. 

Grażyna Kukiełka, dyrektor szkoły podstawowej
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– Nie żałuje Pani, że posłała synów do 
szkoły w wieku sześciu lat?

 – To była bardzo dobra decyzja. Obaj sy-
nowie bardzo dobrze sobie radzą. 

– Nie obawiała się Pani nowych obo-
wiązków i tego, że któryś z synów się nie 
zaaklimatyzuje?

– Starszy syn był jedynym sześciolatkiem 
w klasie. Było to sześć lat temu. Bałam się 
jak zareaguje, jak sobie poradzi. Ale teraz 
wszystko jest przystosowane do młodszych 
dzieci: krzesełka, stoliki, toalety. Uczniowie 
mają swoje szafki i nie muszą już nosić cięż-
kich tornistrów. Atutem jest też to, że klasy 
nie są liczne, a podręczniki darmowe. Cała 
klasa młodszego syna daje sobie radę. Pro-
gram realizują na bieżąco. Widzę, że Marcel 
bardzo lubi szkołę. Nie odczuwa tego jako 
obowiązku, mimo że dzieci dostają oceny, 
piszą sprawdziany i  uczą się języka obcego.

– Syn nie ma problemu z wytrzymaniem 
45 minut na lekcji?

– Nie. Zajęcia są tak zaplanowane, żeby 
dzieci się nie nudziły. Podczas lekcji mają  
i trochę ruchu, i zabawy. Kiedy nauczyciel 
widzi, że uczniowie zaczynają się wiercić, to 
siadają na dywaniku. Tam mają zabawy mu-
zyczne, czytanie bajek, oglądają filmy lub 
słuchają czegoś. W trakcie roku szkolnego 
już dla najmłodszych uczniów organizowa-
nych jest dużo wycieczek i wyjść, na przy-
kład do pobliskiego „gastronomika” na pie-
czenie pierników, czy do kina. Dzieciaki były 
też na wyjeździe w Koszęcinie.

– Jednak niektórym dzieciom trudno 
jest dostosować się do ram czasowych. Jak 
to wygląda na przykład z pójściem do toa-
lety w trakcie lekcji, czy jedzeniem posił-
ków?

– Dzieci zgłaszają potrzebę wychowaw-
czyni i mogą wyjść do toalety na lekcji. Są  
uczone, że istnieją przerwy, ale to nie jest 
tak, że od razu wymagane jest od nich takie 
dostosowanie się. W pierwszej klasie dzieci 
mogą korzystać z toalety, kiedy chcą. Nato-

Nie skróciłam synom 
dzieciństwa

Rozmowa z Katarzyną Ejchorst, której dwaj synowie poszli do 
szkoły w wieku sześciu lat. Kuba jest już gimnazjalistą, a Marcel 
uczniem pierwszej klasy.

Gotowość szkolna to osiągnięcie 
przez dziecko takiego poziomu roz-
wojowego w sferze fizycznej, psy-
chicznej, emocjonalnej, społecznej 
oraz percepcyjno-motorycznej, który 
pozwala mu na rozpoczęcie procesu 
nauki i nabywania podstawowych 
umiejętności takich jak czytanie, pi-
sanie i liczenie. Jest to również szcze-
gólny rodzaj wrażliwości i podatno-
ści na systematyczne nauczanie oraz 
podporządkowywanie się uwagom 
i poleceniom osób dorosłych. Goto-
wość w rozwoju fizycznym to odpo-
wiedni stan zdrowia oraz właściwa 
motoryka duża i mała, na co ma 
wpływ prawidłowy stan układu kost-
nego, mięśniowego i nerwowego. 
Harmonijny rozwój tej sfery pozwala 
dziecku sprawnie się poruszać, utrzy-
mywać równowagę, spokojnie sie-
dzieć przez pewien czas w jednym 
miejscu, a także osiągnąć dobrą 
sprawność ruchów ręki w zakresie 
rysowania i przygotowania do  nauki 
pisania. Osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu rozwoju procesów poznaw-
czych, w tym uwagi, pamięci, spo-
strzegania wzrokowego i słuchowego 
oraz komunikacji werbalnej i myśle-
nia, pozwalają dziecku na pełne 
i efektywne korzystanie z procesu 
edukacji szkolnej, a także realizowa-
nie obowiązków szkolnych. Koniecz-
ne wydaje się uwzględnienie w wa-
runkach szkolnych przełomowych 
zmian rozwojowych, jakie następują 
w rozwoju dziecka między szóstym 
a siódmym rokiem życia. Analiza 
najnowszych doniesień naukowych 
z dziedziny neuropsychologii i neu-
rodydaktyki wskazuje, iż gotowość 
szkolna dziecka to efekt interakcji 
wielu obszarów, przede wszystkim 
dojrzewania, czyli naturalnych, spon-
tanicznych zmian rozwojowych poja-
wiających się wraz z wiekiem i roz-
woju pobudzanego przez czynniki 
środowiskowe oraz aktywność wła-
sną dziecka (Wygotski, 1971; Brze-
zińska, 2004; Bruner, 2006; Filipiak, 
2012). 

Nie można pominąć w tym miej-
scu roli jaką odgrywa w dojrzewaniu 
dziecka rozwój ludzkiego mózgu. 
Formuje się on i dojrzewa w długim 
procesie, począwszy od momentu za-
płodnienia i trwa aż do dorosłości. 

Odpowiednio stymulowany 
mózg rozwija się 

najintensywniej do 6.roku 
życia, a liczba połączeń 

nerwowych zwiększa się 
dwukrotnie przekraczając 

zapotrzebowanie. 

Właściwy rozwój polega tu nie ty-
le na przyroście liczby komórek ner-
wowych, co na tworzeniu niezliczo-
nej sieci połączeń między nimi, co 
dzieje się pod wpływem oddziałują-
cych na młody organizm bodźców  
i nowych doświadczeń. Liczba połą-
czeń nerwowych w korze wzrokowej 
i słuchowej ustala się wówczas na po-
ziomie właściwym osobie dorosłej. 
W tym samym czasie dojrzewają ob-
szary odpowiedzialne za posługiwa-
nie się językiem, co stanowi bazę na 
całe dorosłe życie. Dlatego tak ważne 
są interakcje pomiędzy dzieckiem 
a środowiskiem, w którym ono doj-
rzewa, zwłaszcza w pierwszych la-
tach życia. Decyduje ona o tworzeniu 
się sieci połączeń w mózgu i tworzy 
podłoże do dalszego uczenia się i roz-
woju. Istnieją dowody, iż pozbawie-
nie dziecka nowych doświadczeń, 
ubóstwo stymulacji środowiskowej 
negatywnie wpływa na rozwój mó-
zgu. Taką stymulację dzieci otrzymu-
ją nie tylko w środowisku rodzinnym, 
ale również we właściwie zorganizo-
wanym środowisku dydaktycznym.

 Ocena gotowości szkolnej powin-
na obejmować również obszary takie 
jak zachowanie i emocje. Ważna bę-
dzie umiejętność przyszłego ucznia 
do kontrolowania swoich reakcji, 
przewidywania ich i hamowania nie-
których zachowań. W związku z tym 
należy wziąć pod uwagę specyfikę 
funkcjonowania dziecka sześciolet-
niego, które wymaga dostosowania 
warunków i procesu edukacyjnego 
do jego możliwości. Owa specyfika 
polega na przykład na stosunkowo 
dużej jeszcze labilności uwagi, mniej-
szej zdolności skupienia się na kilku 
czynnościach równocześnie, na krót-
szych odcinkach czasu pracy, wol-
niejszym dekodowaniu wiadomości 
i dominacji pamięci mechanicznej, 
większej potrzebie ruchu, niedosko-
nałościach prac graficznych.

Sześciolatek potrafi 
dokonać analizy i syntezy 

sylabowej wyrazów, 
podziału zdania na wyrazy, 

a także wyodrębniać 
pierwszą głoskę w wyrazie. 

Znaczna część sześciolatków 
jest w stanie pracować 
na symbolach, nie ma 

trudności w zapamiętaniu 
i różnicowaniu kształtów 

takich jak na przykład 
litery i cyfry. U sześciolatka 

dominuje myślenie 
konkretno-wyobrażeniowe. 

 

Niestabilność układu nerwowego 
sześciolatka może rzutować na jego 
rozwój i funkcjonowanie emocjonal-
ne. Charakterystyczną cechą jest ła-
twość i zmienność nastroju, większa 
drażliwość, płaczliwość, unikanie 
trudności i słabe radzenie sobie z sy-
tuacją oceny lub presją czasu. Moty-
wacja dziecka jest głównie zewnętrz-
na, stąd tak ważna jest postawa ro-
dzica i wychowawcy, którzy w od-
powiedni sposób zachęcają dziecko 
do wysiłku i pokonywania trudności. 
Ważnym aspektem dojrzałości szkol-
nej jest zakres samodzielności dziec-
ka, stopień jego zaradności oraz 
umiejętności organizowania sobie 
zabawy i czynności zadaniowych, 
stąd też istotnie ważnym jest zapew-
nienie dziecku właściwych warun-
ków edukacyjnych, rekreacyjnych 
oraz bezpieczeństwa na terenie szko-
ły. 

Warunki stworzone 
przez szkołę w procesie 
nauczania uwzględniają 
możliwość dziecka do 

przerw międzyzajęciowych, 
krótkich odcinków pracy, 

zabaw ruchowych, pomocy 
angażujących wiele 

zmysłów. Zrezygnowano 
z zajęć wyłącznie przy 

stolikach, na rzecz 
swobodnych zajęć na 

dywanie i w ruchu, 
korzystając z naturalnej 

potrzeby dziecka do ruchu 
rozwijającego.

Niezwykle istotnym elementem 
trafnej oceny gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole jest więc ze-
branie szerokiej gamy obserwacji 
oraz informacji dotyczących funk-
cjonowania dziecka zarówno w śro-
dowisku domowym, jak i przed-
szkolnym. Tylko dzięki szerokiemu 
rozumieniu pojęcia gotowości szkol-
nej możliwe jest indywidualne po-
dejście do każdego dziecka i podję-
cie słusznej decyzji o momencie roz-
poczęcia przez nie nauki w klasie 
pierwszej. Teoria różnic indywidual-
nych mówi, iż gotowość szkolna jest 
dostępna w równym stopniu tak dzie-
ciom sześcioletnim, jak i siedmiolet-
nim.

Opracował zespół ekspertów  
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 

w Rudzie Śląskiej w składzie:  
Kazimiera Gomola – pedagog,  

Bernadeta Szincel-Piorun – psycholog,  
Anna Kowalik – psycholog,  

Lucyna Morawiec – psycholog. 

Porada eksperta: teoria różnic indywidualnych mówi, że gotowość szkolna jest do-
stępna w równym stopniu tak dzieciom sześcioletnim, jak i siedmioletnim.

Dziecko u progu szkoły

miast śniadania jedzą tylko na przerwach. 
Wtedy zostają w swojej klasie i spokojnie 
mogą zjeść posiłek. W szkole są trzy prze-
rwy obiadowe. Najmłodsi uczniowie jedzą 
razem na pierwszej przerwie. Ponadto parter 
szkoły jest dostosowany do uczniów klas 
I-III, a piętro przeznaczone jest dla starszych 
klas. 

– A zadania domowe? To przecież do-
datkowa praca dla dziecka.

– Zadania domowe oczywiście są, ale na 
świetlicy jest tzw. magiczna godzina, pod-
czas której dzieci mogą odrobić lekcje z pa-
niami ze świetlicy. Uczniowie nie mają zada-
wanych prac domowych na weekend.

– Właśnie, świetlica. Czy syn lubi tam 
przebywać? Bo różnie z tym bywa. 

– Tak, bardzo. W świetlicy też prowadzo-
ne są różne zajęcia takie jak rytmika, kon-
kursy i zabawy. Dzieci nie nudzą się, nie są 
pozostawione same sobie. Proszę pamiętać, 
że w przedszkolu też są dyżury dla tych, któ-
rzy zostają dłużej lub przychodzą wcześniej. 
Wtedy wszystkie dzieci trafiają do jednej sa-
li, bo zajęcia dydaktyczne w przedszkolu 
odbywają się w określonych godzinach. 

– Proszę powiedzieć, co z dzieckiem 
podczas ferii i wakacji? Przecież sześciola-
tek jest za mały, żeby zostawić go samego 
w domu.

– Przez dwa tygodnie będzie w szkole zi-
mowisko, na które można zapisać dziecko. 
W wakacje są organizowane półkolonie, ko-
lonie i obozy, na które mogą już zapisać się 
sześciolatki. Przy szkole syna działają harce-
rze, którzy również organizują letnie wyjaz-
dy i zajęcia dla tych najmłodszych uczniów. 
Ponadto są jeszcze nasze kochane babcie, 
których opiece możemy powierzyć wnuki. 

 – Co może Pani poradzić rodzicom, 
którzy wahają się z posłaniem sześciolatka 
do szkoły?

 – Nie rozumiem obaw tych rodziców. 
Dzieci, które wcześniej zaczynają szkołę, le-
piej się rozwijają emocjonalnie i intelektual-
nie. Nie uważam, że zabrałam im dzieciń-
stwo. W tym wieku dzieci są tak chłonne, tak 
się szybko uczą, że kolejny rok w przedszko-
lu to nie jest dla nich dobre rozwiązanie. 
Tym bardziej, że tegoroczne sześciolatki, je-
żeli nie pójdą do szkoły, to będą powtarzały 
rok w przedszkolu. W szkole dzieci mogą 
rozwijać swoje zainteresowania. Mogą ko-
rzystać z wielu zajęć pozalekcyjnych, takich 
jak  kółka artystyczne, plastyczne, muzycz-
ne. Wszystkich, których znam, namawiam 
do posłania dziecka do szkoły od sześciu lat. 
Na pewno są dzieci, które potrzebują więcej 
czasu na przystosowanie się do nowych wa-
runków, ale później okazuje się, że świetnie 
sobie radzą. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Iwona Małyska
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

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

położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wawrzyna 
kałusa z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego.

 Przedmiotem oddania w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku 
przy ulicy Wawrzyna Kałusa, stanowiąca działkę nr 4289/195 o powierzchni 
774 m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, Gl1S/00009474/4 (działy III i IV 
ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana 
oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej betonowe i muro-
wane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych oraz po asfalto-
wej drodze.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Wawrzyna kału-
sa.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 73.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wyso-

kości 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 to-
warów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat 
od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 7.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysoko-
ści: 3.700,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji 
Przetargowej przed przetargiem 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony 
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u 

zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzyna kałusa 
z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze III ustnego prze-
targu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest nie-
zabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Ślą-
skiej-Wirku u zbiegu ulicy Strażackiej i Wawrzyna 
Kałusa o powierzchni 966 m2, obejmująca stano-
wiące całość gospodarczą działki nr 3151/195 o 
powierzchni 77 m², 3153/195 o powierzchni 92 
m², 3154/195 o powierzchni 797 m², obręb Nowa 
Wieś, karta mapy 1, Gl1S/00009474/4 (działy III i 
IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (symbol planu MN1).

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, 
posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana 
oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się 
na niej studzienki wodociągowe, betonowe i mu-
rowane pozostałości po wyburzonych obiektach 
budowlanych oraz po asfaltowej drodze. 

Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicz-
nych ulic Strażackiej i Wawrzyna kałusa.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 
– 89.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić 
podstawę do ustalenia:

– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą na-
leży 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 po-
większone o podatek od towarów i usług wg stawki 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa 
się wybudowanie budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 
lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2016 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 ogło-
szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie 
do dnia 7.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w 
wysokości: 4.500,00 zł, przelewem na konto lub 
w kasie Urzędu i przedłożą komisji Przetargo-
wej przed przetargiem 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.

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 nieru-
chomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w 
Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy  ulicy ks. ludwika Tunkla, obręb kochłowi-
ce, karta mapy 5, stanowiących działki nr:

– 746/151 o powierzchni 885 m²,  kW nr Gl1S/00001127/1,
– 747/151 o powierzchni 829 m²,  kW nr Gl1S/00001127/1,
– 748/151 o powierzchni 755 m²,  kW nr Gl1S/00001127/1,
– 754/143 o powierzchni 774 m²,  kW nr Gl1S/00018204/7,
– 755/143 o powierzchni 716 m²,  kW nr Gl1S/00018204/7, 
– 756/143 o powierzchni 711 m²,  kW nr Gl1S/00018204/7,

które zostaną oddane w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych.”

Ceny wywoławcze (netto) do przetargów nieruchomości wynoszą:
– dla działki nr 746/151 – 116.000,00 zł,   – dla działki nr 754/143 – 98.000,00 zł,
– dla działki nr 747/151 – 107.000,00 zł,   – dla działki nr 755/143 – 91.000,00 zł,
– dla działki nr 748/151 – 96.000,00 zł,   – dla działki nr 756/143 – 90.000,00 zł.

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-
Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetar-
gu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie 
Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej obejmującej 
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 
1463 m2, obręb Orzegów, k.m. 2, oznaczone numerami geo-
dezyjnymi:

– 1444/24 o powierzchni 1310 m2, użytki: Bz, R-IIIb, kW nr 
Gl1S/00007517/4,

– 1460/24 o powierzchni 153 m2, użytki: B, lz-III, kW nr 
Gl1S/00007869/6 - z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1460/24 
i 1444/24 (w części) stanowią tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (symbol planu MN1), ponadto działka 
nr 1444/24 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach roz-
graniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu 
KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapo-
znać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą te-
renów oznaczonych symbolami MN1 i kdW.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 169.000,00 
zł.

Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić pod-
stawę do ustalenia:

– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wie-
czyste 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 rocz-
ne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każde-
go roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość 
opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określo-
nych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybu-
dowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie 
surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu 
notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić 
podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodat-
kowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, 
niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2016 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 budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w termi-
nie do dnia 5.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wyso-
kości 8.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. leszczynowa, 
działki nr 1444/24 i 1460/24” przelewem na rachunek ban-
kowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu 
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem 
przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane do-
kumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodar-
ki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż spółdzielczego 

własnościowego prawa do trzech lokali mieszkalnych 
 
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do 

nw. lokali: 
III przetarg 

a) lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Szybowej w Ru-
dzie Śląskiej-Bykowinie, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.06.2079 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1429/89, 1438/89, 1449/89, 
1452/92, 1662/89 o łącznej powierzchni 1733 m2, obręb Bykowina, k.m.1, kW nr 
Gl1S/00032976/3 (opisane powyżej prawo nie posiada założonej księgi wieczystej). lokal 
o powierzchni użytkowej 48,65 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, 
wc, znajduje się na V piętrze budynku mieszkalnego 2-klatkowego, 10-kondygnacyjnego, 
podpiwniczonego. lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elek-
tryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na 
stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Cena wywoławcza 
do przetargu wynosi 80.000,00 zł,

b) lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku nr 24b przy ul. Cypriana 
Norwida w Rudzie Śląskiej-Rudzie, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mia-
sta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym do dnia 09.08.2077 r. Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1282/63, 946/54, 
947/54, 950/55, 951/55, 965/58, 966/58, 969/63, 970/63, 971/63, 978/61 o łącznej po-
wierzchni 4261 m2, obręb Ruda, k.m.7, kW nr Gl1S/00024481/7 (opisane powyżej prawo 
nie posiada założonej księgi wieczystej). lokal o powierzchni użytkowej 31,72 m2 składa-
jący się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na III piętrze budynku 
mieszkalnego 3-klatkowego, 11-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. lokal wyposażony 
jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową 
(odłączona), centralne ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest prze-
prowadzenie remontu lokalu. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 48.000,00 zł. 

II przetarg 
c) lokalu mieszkalnego 4 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Kościelnej w Rudzie 

Śląskiej-Rudzie, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1553/165 o po-
wierzchni 1157 m2, obręb Ruda, k.m.8, kW nr Gl1S/00025464/9 (opisane powyżej prawo 
nie posiada założonej księgi wieczystej). 

lokal o powierzchni użytkowej 41,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpo-
koju, łazienki z wc, znajduje się na I piętrze budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego, 
podpiwniczonego. 

lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna 
– odłączona), ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest prze-
prowadzenie remontu lokalu. Budynek mieszkalny przy ul. kościelnej 6 został wpisany do 
rejestru zabytków województwa katowickiego pod numerem A/1518/93. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 62.000,00 zł. 

Wylicytowana cena lokali płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 
lokale jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania 

nimi. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 

Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie 
do dnia 1.03.2016 r. wadium w wysokości 4.000,00 zł – dla lokalu przy ul. Szybowej 6/13, 
2.400,00 zł – dla lokalu przy ul. Cypriana Norwida 24B/11 oraz 3.100,00 zł – dla lokalu 
przy ul. kościelnej 6/4 przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmu-
je 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, czwar-
tek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie komisji Przetargowej dowodu 
wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłosze-
nia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale 
mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wa-
dium w podanym terminie i przedłożyły komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 
30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone 
wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisa-
niem umowy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Infor-
macji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 
32-248-75-63. 

Oględzin lokali można dokonać w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 15.02.2016 r. – lokalu w dzielnicy Bykowina

– w dniu 18.02.2016 r. – lokali w dzielnicy Ruda

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEdAŻ lOkAlI MIESZkAlNYCH 
Powierzchnia Powierzchnia Udział Cena dzielnica  wysokość
użytkowa przynależnej w nieruch. wywoł. opis  wadium
lokalu (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł) (zł)

1. ul. Joanny 20/13    Godula  4.500,00 zł
48,30  9,10   1,29  90.000,00 parter, 2 pok.+ kuch., łaz.,c.o., działka 
    nr 2785/270 o pow. 4574 m2, obręb Orze-
gów,
    k.m.1, kW nr Gl1S/00011821/9
2. ul. Magazynowa 31/3      Ruda   2.800,00 zł
 35,51  4,03  7,61  56.000,00 parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
    działka nr 895/85 o pow. 2352 m2, 
    obręb Ruda, k.m.7, kW nr Gl1S/00008307/6 
3. ul. Podlas 3/45     Godula    1.600,00 zł
 18,10  5,00  0,66 32.000,00 III piętro, 1 pok., przedpok. wc, piec działka 
    nr 2743/270 o pow. 3470 m2, obręb Orzegów,
    k.m.1, kW nr Gl1S/00011820/2 

W dziale III kW nr Gl1S/00011821/9 figuruje wpis „zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej”. dział 
IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

działy III i IV - kW nr Gl1S/00008307/6 i kW nr Gl1S/00011820/2 są wolne od wpisów. 
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami upłynęły w dniu 10.11.2015 r.  
Przetarg odbędzie się w dniu 9.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z dopiskiem „wadium – lokal 
ul.................” w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 2.03.2016 r. przelewem na konto: Nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę 
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie 
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00; zaleca się przedłożenie komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. W 
przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na 
każdy z lokali. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, za-
poznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wir-
ku przy ul. 1 Maja 218 (dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi 
remontami na nieruchomościach jw. oraz uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieru-
chomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin). 

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczo-
ną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), 
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymaga-
ne dokumenty i oświadczenia. 

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po 
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi 
się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniej-
szonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. 
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 22.02.2016 r. – lokali poz. 1, 3 – w dniu 24.02.2016 r. – lokalu poz. 2
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

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

położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura 
Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości 
pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 14.12.2015 r. 
 zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod 
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 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 niezabudowanej 
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, 
nr kW Gl1S/00047771/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 
stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szero-
kości min. 6 m (symbol planu KDW). działki znajdują się w granicy strefy „B” 
pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1295/1193 pod zabu-
dowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 
wynosi:

– 80.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 71.040,00 zł, droga 8.960,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod za-

budowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny 
wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie sta-
nowić 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.
 
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat 
od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może sta-
nowić 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 17.03.2016 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 budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 10.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 
zł z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, działka nr 1295/1193” przelewem na 
rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski ka-
towice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-
16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrze-
ga się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska. 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustne-
go przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej wła-
sności Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy 
Noworudzkiej – działki numer 491 o powierzchni 
1994 m2 obręb Ruda k.m. 5, zapisanej w księdze 
wieczystej nr Gl1S/00012847/4 (działy III i IV są 
wolne od wpisów), w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 5.12.2089 
r. Pierwszy i drugi przetarg odbyły się w dniach: 
16.10.2015 r. i 15.12.2015 r.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska działka stanowi teren obiektów i urządzeń 
elektroenergetycznych (symbol planu E1).

3. Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie 
zabudowy przemysłowej i niezabudowanych tere-
nów pod produkcję, posiada kształt prostokąta, 
jest zatrawiona i porośnięta zielenią nieurządzo-
ną.

działka objęta jest umową najmu nr UM/2380/
AG/1589/dP-d/2014 z dnia 1.08.2014 r. na okres 
do dnia 31.07.2017 r.

 dojazd do nieruchomości odbywać się będzie 
z drogi publicznej ul. Szyb Walenty poprzez dro-
gi wewnętrzne ulice: Szyb Mikołaj i Noworudz-
ką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie 
ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. 
Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 46.000,00 zł 
i zostanie powiększone o podatek VAT. Nabywca 
będzie zobowiązany uiszczać opłaty roczne z tytu-
łu wieczystego użytkowania.

Cena wywoławcza (netto) do III przetargu wy-
nosi 50.000,00 zł.

 Cena osiągnięta w przetargu zostanie powięk-
szona o należny podatek od towarów i usług wg 
stawki obowiązującej w dacie zbycia 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2016 r. 
o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizycz-
ne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na por-
talu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz 
w terminie do dnia 1.03.2016 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 2.500,00 zł, przelewem na 
konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Prze-
targowej przed przetargiem wymagane dokumen-
ty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 
32 244-90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę 

dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przepro-
wadzone w dniach 18.11.2015 r. oraz 20.01.2016 r. zakoń-
czyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego prze-
targu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane 
nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Górnej, 
stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4873/434 o powierzchni 1411 m2, użytki: Bp, Ps-IV,
– 4874/434 o powierzchni 640 m2, użytek RV,
– 4875/434 o powierzchni 881 m2, użytek RV,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 

wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW Gl1S/00030687/6. działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej 
każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzeda-
na łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej 
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 4876/434 o powierzchni 602 m2, użytek 
RV, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr kW Gl1S/00030687/6.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 4874/434 
i 4875/434 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (symbol planu MN2), działki nr 4873/434 i 4876/434 
oznaczone są symbolem MN2 oraz fragmentarycznie stano-
wią teren ulicy dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości min. 10 m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pa-
sach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu KD1/2).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek 
pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 
1/3 działki nr 4876/434 wynoszą:

– dla działki nr 4873/434 – 124.000,00 zł,
– dla działki nr 4874/434 – 69.000,00 zł,
– dla działki nr 4875/434 – 89.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie po-

większona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2016 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 budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na 
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do 
dnia 16.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach 
dla działki nr : 4873/434 – 6.200,00 zł, 4874/434 – 3.500,00 
zł, 4875/434 – 4.500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Gór-
na, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyj-
muje 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, czwar-
tek 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.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę numer 2590/122  o po-
wierzchni 678 m², obręb  Wirek k.m. 1 zapisana w księdze wieczystej  nr Gl1S/00007268/3 (dział III i IV są wolne od wpisów 
) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.11.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzin-
ną oraz funkcję usługową (symbol planu  MWU2).

działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiada  kształt prostoką-
ta, porośnięta jest zielenią nieurządzoną, znajdują się na niej pozostałości po wcześniejszej zabudowie.

Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja; dojazd może odbywać się poprzez istniejący 
zjazd z ulicy 1 Maja. 

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 85.000,00 zł 
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie 

sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2016 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 pełną 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 11.03.2016 r.  dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.300,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą 
komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu  wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

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
 wywoł.
 czynszu
w Rudzie Śl.-Halembie:
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro   40,90 m2  11,50 zł 

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty nieza-
leżne 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 – po-

kój 213 pisemnej oferty w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem 
lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do  dnia 1.03.2016 
r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg za-
łączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie 
internetowej RSM.

2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 2.000,00 zł/dwa ty-
siące zł/ oraz 100,- zł + 23%Vat tytułem opłaty przetargowej na każde 
mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 1.03.2016 r. do godz. 
14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty. konto bankowe Spół-
dzielni PkO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 2.03.2016 r. o godz. 11.00 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 stawkę wywoławczą.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na 
własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.

Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniej-
szą zostanie przelana na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszo-
we.

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 zaofero-
waną stawkę. Umowa najmu może zostać zawarta jedynie na czas okre-
ślony do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż 
na kolejne 5 lat. Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo 
pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez koniecz-
ności 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 wska-
zane konto bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomie-
nia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 22.02.2016 r. w godz. od 
14.00 do 16.00.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy Spół-

dzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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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, kafel-
kowanie, 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, tapi-
cerki. 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/PRZEPROWADZ-
KI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

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

 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
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.

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

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

072.

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

 Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel. 
508-099-051.

 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malo-
wanie, panele. Tel. 501-815-416.
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 Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!! 

Sprawdź, tel. 668-681-880.

 Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, 
rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

Usługi pogrzebowe

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-
26-27.

Nieruchomości

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

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

 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.

 Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 162 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, 75 
tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL

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

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

 Dwupokojowe: Energetyków, 35 m2, 78 
tys., Równoległa, 46 m2. LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 Trzypokojowe: Szpaków, 77 m2, 155 tys., 
Bielszowicka, 60 m2. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

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

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

 Dwupokojowe 51 m2, 125 tys. zł, Ruda Po-
łudniowa, c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 
793-396-040.

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

 Wynajmę lokal użytkowy idealny na pro-
wadzenie działalności handlowej, usługowej 
w Zabrzu położony w centrum osiedla, przy 
ulicy parking. Lokal posiada duże okna, bar-
dzo dużą salę sprzedaży, zaplecze, sanitariat, 
pomieszczenia biurowe.

Powierzchnia lokalu 133 m2. Ogrzewanie 
centralne miejskie. Wystawiamy Faktury VAT, 
tel 601-167-837. 

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

 Do wynajęcia mieszkanie Nowy Bytom 
ul. Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.

 Do wynajęcia lokal w centrum Nowego 
Bytomia. Tel. 603-372-240.

 Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel. 
509-147-563.

 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe z bal-
konem, 43 m2, 2 piętro, Ruda Południowa 
obok Mc Donald’s, niski czynsz. Tel. 783-616-
610.

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.

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

Praca

 Zatrudnię krojczynię i krawcową do szwal-
ni odzieżowej. Tel. 691-403-472.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), elektryków z uprawnieniami. 
Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy rów-
nież współpracę z małymi firmami budowla-
nymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099-
922.

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

 Restauracja Vertigo w Paniówkach 
przy ul. Gliwickiej 18a zatrudni kucharzy i 
kelnerów. Tel. 515-081-174, 515-262-
173.

 Zatrudnię elektryka z uprawnieniami SEP. 
Tel. 668-189-468.

 Zatrudnię instruktora nauki jazdy kat. B – 
Ruda Śląska, okolice. OSK Daria. Tel. 692-
933-222.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.

Różne

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

 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.

Panu Henrykowi Sławikowi Prezesowi Zarządu Huty Pokój SA, 
Związkom Zawodowym Huty Pokój SA, współpracownikom

serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia 

i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Ignacego Kiwic
składa

żona i syn z rodziną

Kancelaria Notarialna w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach  
przy ulicy Radoszowskiej nr 166

 ZATRUDNI PRACOWNIKA bIUROWEgO  
W PEŁNyM WyMIARZE gODZIN

Wymagana bardzo dobra  umiejętność pisania na komputerze, dyspozycyjność, 
komunikatywność, znajomość zagadnień  dotyczących nieruchomości, 

w szczególności nabyte doświadczenie w zakresie pracy biurowej.  
Zgłoszenia wyłącznie osobiste w siedzibie Kancelarii Notarialnej  

w dniu 17 lutego 2016 r. w godz. od 12.00 do 13.00  
z dokumentami wymaganymi do przyjęcia do pracy.

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

Tel. 690-020-740

Z okazji 50. rocznicy urodzin 
Izabeli Drewniok

Sto lat! Sto lat, niech nam żyje  
w zdrowiu, cieple i miłości. 

Wśród przyjaciół, wśród rodziny 
nigdy, nigdy w samotności!

Życzą Ewa, Andrzej oraz Edyta, 
Romek z rodzinami

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor 
naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz 
Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Szewczyk, tel. 503-590-069. Redakcja: 41-709 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 
502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra 
Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, 
śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. 
z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych  

w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.  
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gabriela 
Narutowicza z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego .

1. Przedmiotem zbycia w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nierucho-
mości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach, obręb Bielszowice k.m. 7, stanowiących oznaczone nu-
merami geodezyjnymi działki:

– 1285/1088 o powierzchni 1331 m²
– 1286/1088 o powierzchni 1265 m2

 zapisane w księdze wieczystej nr Gl1S/00022224/4 (działy III i IV są wolne od 
wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Pierwszy i drugi 
przetarg odbyły się w dniach: 20.10.2015 r i 14.12.2015 r.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/lXI/2006 Rady Miasta 
Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic wewnętrznych (symbole planu MN2 
i kdW). działki pod zabudowę mieszkaniową są niezagospodarowane, położone 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są zatra-
wione i porośnięte zielenią nieurządzoną.

 dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ulicy Gabriela Narutowicza za-
pewniony jest poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach o nume-
rach: 1052, 1289/1089 na zasadach ogólnych. 

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu 
dla działki numer : 

– 1285/1088 wynosi – 105.000,00 zł 
– 1286/1088 wynosi – 98.000,00 zł
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.  
4. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 

z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz 
w terminie do dnia 03.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– działka 1285/1088 5.300,00 zł
– działka 1286/1088 4.900,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Przetargowej 

przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-

mi (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura 
Grottgera z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze 

sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 11.12.2015 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

 Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczy-
ste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura 
Grottgera, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: Bz, lz-IV, 
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 zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wy-
noszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr kW Gl1S/00047771/4. działy III i IV 
ww. księgi wolne są od wpisów. 

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 
1294/1193 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 1294/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:

– 95.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 86.070,00 zł, droga 8.930,00 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 wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w sta-

nie 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 15.03.2016 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 (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 8.03.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.800,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. 
Grottgera, działka nr 1294/1193” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedzia-
łek – 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 Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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1. Krzysztof Dudek 
(TL Pogoń Ruda Śląska)

Młodzieżowy wicemistrz 
Polski w skoku w dal 
w 2015 roku. Rekord ży-
ciowy – 7,40 m. Posiada 
I klasę sportową PZLA. 
Student AWF Katowice. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Łukasz Gansiniec 
(SPR Grunwald 

Ruda Śląska)
 

Jeden z najlepszych pra-
woskrzydłowych szczypior-
nistów w II lidze z klubu 
SPR Grunwald, który zaj-
muje pierwsze miejsce 
w ligowej tabeli. 

Wyślij SMS-a 
na nr 71100 o treści 

NPS.2, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

3. Adrian Hajduk 
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

W ubiegłym roku po wyle-
czeniu poważnej kontuzji 
wywalczył już po raz siód-
my w karierze tytuł mistrza 
Polski seniorów w zapa-
sach w stylu wolnym w ka-
tegorii wagowej do 57 kg. 
W roku 2016 stanie do ry-
walizacji o kwalifi kację 
olimpijską na IO w Rio de 
Janeiro. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.3, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

4. Jacek Hewlik 
(Gwiazda Ruda Śląska)

Lider i zarazem czołowy 
strzelec zespołu Gwiazdy. 
Od wielu sezonów związa-
ny z klubem. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.4, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Dawid Jona 

Zdobywca trzeciego miej-
sca na mistrzostwach Pol-
ski juniorów w kolarstwie 
przełajowym oraz drugie-
go miejsca w Pucharze Pol-
ski. Reprezentował Polskę 
w mistrzostwach świata 
juniorów w 2015 r. Członek 
kadry narodowej. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.5, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

6. Anna Nocoń
(WOPR Ruda Śląska)

Ma na swoim koncie trze-
cie miejsce w konkurencji 
100 m podczas Orange 
Cup – Eindhoven/Holan-
dia. Jest mistrzynią Polski 
w ratownictwie wodnym. 
W roku 2015 zdobyła łącz-
nie 51 medali. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.6, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

7. Andrzej Ogonowski 
(Rudzki Klub Kyokushin 

Karate)

Ma za sobą ponad 20 lat 
startów w zawodach na 
wszystkich szczeblach krajo-
wych i międzynarodowych. 
W roku 2015 r. zdobył tytuł 
mistrza Polski oraz trzecie 
miejsce w Pucharze Europy. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.7, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

8. Karolina Pawera 
(UKP Ruda Śląska)

Finalistka mistrzostw Polski 
juniorów 15-letnich. Za-
wodniczka osiąga także licz-
ne sukcesy na innych zawo-
dach. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.8, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

9.  Angelika Piekorz 
(KS RUGBY 

Ruda Śląska)

Na swoim koncie ma m.in. 
drugie wicemistrzostwo Pol-
ski (brązowy medal) rugby 
7-osobowego kobiet (wraz 
z zespołem) w sezonie 
2014/2015 r. Była także 
uczestniczką ubiegłorocznych 
Mistrzostw Europy Kobiet  
Rugby 7 w Kownie (Litwa). 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.9, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

10. Sylwia Spoljar 
(AZS AWF Katowice)

Zawodniczka podczas XXI 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży – w pływaniu 
zajęła trzecie miejsce 
– 50 stylem klasycznym. 
Jest także reprezentantką 
w kadrze narodowej.
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.10, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

11. Rafał Stanisławski 
(Grunwald 

Ruda Śląska)

W 2015 roku najbardziej 
wyróżniający się zawod-
nik rudzkiej drużyny. 
W rundzie jesiennej sezo-
nu 2015/2016 zaliczył swo-
isty hat trick – punktował 
najlepiej w „Notach Trene-
ra” oraz wygrał plebiscyt 
na zawodnika rundy. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.11, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

12. Patrycja Szymczak
(UKS Manta Ruda Śląska)

W 2015 roku wywalczyła 
osiem medali mistrzostw 
Śląska 13-latków, ustano-
wiła rekord Śląska 13-lat-
ków w konkurencji 400 m 

stylem dowolnym. Podczas 
międzywojewódzkich mi-
strzostw młodzików wy-
walczyła cztery złote me-
dale. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.12,
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

13. Aleksander 
Wojtachnio  
(KS Pogoń 

Ruda Śląska)

Ten utalentowany zawod-
nik zdobył w 2015 roku 
mistrzostwa Polski pod-
czas zawodów w Rzeszo-
wie, Rudnikach oraz 
w Warszawie.  Zapaśnik 
reprezentował także nasz 
kraj na mistrzostwach Eu-
ropy w Istambule. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.13, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

14. Łukasz Wojtaszczyk 
(KPKS Halemba)

Zawodnik w tym roku 
zdobył ósme miejsce na 
mistrzostwach Europy 
oraz pierwsze miejsce na  
mistrzostwach Polski ju-
niorów oraz trzecie miej-
sce na mistrzostwach Pol-
ski seniorów. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.14, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

15. Patryk Żuławnik 
(CKS Slavia)

Patryk jest mistrzem Ślą-
ska juniorów do lat 20. 
Startuje w kategorii 105 
kg. Jego wynik wynosi  
260 kg (110 w rwaniu 
i 150 w podrzucie). Zaj-
mował pierwsze miejsca 
na turniejach i memoria-
łach na Śląsku. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści NPS.15, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

Wybieramy najlepszych sportowców 2015 r.
XXIII P�������� �� N���������� S�������� � T������ R��� 2015 

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXIII organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 43 zgłoszenia. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebi-
scytowa. Poniżej publikujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować można za pomocą SMS-ów (szczegóły wysyłania 
SMS-ów przy kandydatach), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR. Wiadomości Rudzkie oraz na stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl (dziś 
rozpocznie się tam głosowanie na Najpopularniejszego Sportowca). Ogółem głosowanie potrwa do 26 lutego do godz. 12.00.

Wybieramy najlepszych sportowców 2015 r.

1. Karolina Bartusek 
(KS MOSTOSTAL Zabrze)

Młoda zawodniczka może się 
juz pochwalić drugim miej-
scem w mistrzostwach Polski 
do lat 12 w singlu i deblu. Ka-
rolina jest także reprezentant-
ką kadry narodowej w letnich 
i zimowych mistrzostwach Eu-
ropy do lat 12. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.1, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

2. Zuzanna Czyż
(TKS SLAVIA Ruda Śląska)

Tenisistka zdobyła w ubiegłym 
roku brązowy medal w mi-
strzostwach Śląska do lat 10 
oraz trzecie miejsce w turnie-
ju Masters Ziajka Trophy. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.2, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

3. Jan Dyrda 
(K S BAJTLE RUGBY 

Ruda Śląska)

Zawodnik i zarazem kapi-
tan drużyny Mini Żaków KS 
BAJTLE RUGBY Ruda Ślą-
ska. Wielokrotnie wybiera-
ny przez sędziów i obser-
watorów najlepszym za-
wodnikiem turniejów. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.3, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

4. Łukasz Kamiński  
(SPR Grunwald 

Ruda Śląska)

To młody, utalentowany 
piłkarz ręczny SPR Grun-
wald Ruda Śląska. W swo-
jej kategorii wiekowej na-
leży do najbardziej wyróż-
niających się zawodników 
w rozgrywkach ligowych.
 Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.4, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

5. Jakub Kozłowski  
(TL  Pogoń Ruda Śląska)

Mistrz Śląska dzieci w bie-
gu na 300 m. V klasa spor-
towa PZLA. Uczeń klasy 
sportowej Gimnazjum 
nr 9. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.5, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

6. Szymon Ott o 
(Grunwald 

Ruda Śląska)

Szymon to jeden z najbar-
dziej wyróżniających się 
zawodników Grunwaldu. 
Gra na pozycjach ofensyw-
nych, przez co napędza 
atak swojej drużyny. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.6, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

7. Monika Skorupa 
(KPKS Halemba)

Zajęła m.in. pierwsze miej-
sce w Ogólnopolskich Za-
wodach Halemba w trój-
kach kobiet, pierwsze 
miejsce w Międzynarodo-
wym Turnieju „Winobra-
nie” oraz zdobyła zwycię-
stwo w Grand Prix Polski.
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.7, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

8. Denis Sładkowski 
(Slavia 

Ruda Śląska)

Król Strzelców V Ligi Orli-
ków Starszych 2005 Pod-
okręgu Katowice. Ma na 
koncie 36 zdobytych bra-
mek. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.8, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

N���������������� S��������� W����������� ��� S��������� S�����
9. Barbara Sikora 

(,,Iskra” w Zabrzu )

Multi medalistka mistrzostw 
Polski w gimnastyce sportowej 
juniorek młodszych klasy II eli-
te, na której zdobyła złote me-
dale w: wieloboju, skoku przez 
stół gimnastyczny, w ćwicze-
niach na poręczach. Szkoli się 
do igrzysk w Tokio 2020 r. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści SKRZAT.9, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

10. Michał Trzcionka 
(UKP Ruda Śląska)

Zawodnik zdobył srebrny 
medal podczas mistrzostw 
Śląska 10-latków na dystan-
sie 50 m stylem motylko-
wym. Wielokrotnie stawał 
na podium podczas zawo-
dów Ligi Klubów Śląskich. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.10, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

11. Alicja Warwas 
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

W 2015 roku dwukrotnie 
zwyciężała w turniejach 
dla dzieci i młodzieży.  
W październiku 2015 r. zaję-
ła pierwsze miejsce w VI Tur-
nieju Kumite w Jastrzębiu 
Zdroju a także w Grand Prix 
Beskidów w Bielsku-Białej. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.11, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

12. Igor Wróbel 
(UKP Ruda Śląska)

Wicemistrz Śląska na 100 m 
stylem klasycznym oraz wice-
mistrz Śląska na dystansie 
200 m stylem klasycznym. Za-
wodnik osiąga liczne sukcesy 
we wszystkich zawodach. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 
o treści SKRZAT.12, koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% VAT.

1. Tomasz Adamski 

Zawodnik drużyny Mati k, 
król strzelców w sezonie 
2015, zdobywca 44 bra-
mek w Lidze Rudzkich Or-
lików. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.1, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

2. Kamil Goraus 

Od 15. roku życia gra w ko-
szykówkę. Od dwóch lat 
systematycznie trenuje 
także amatorsko bieganie. 
Za sobą ma już kilka star-
tów w półmaratonach. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.2, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

3. Adam Grzymkowski 

Zawodnik drużyny Zygzak, 
która jest liderem w I lidze 
Ligi Old Boys, w dziewię-
ciu meczach tego sezonu 
strzelił już 18 bramek. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.3, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

W����������� 
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 4.Adam Janus

Lider drużyny 10 Kilo 
Mniej. Średnio zdobywa 
w meczu 17,3 punktów 
oraz 12,1 zbiórek na mecz. 
Jest na pierwszym miejscu 
pod względem efektywno-
ści gry. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.4, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT
 

5. Mateusz Król 

Najbardziej wyróżniający 
się w statystykach gracz 
Rudzkiej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki. Młody gracz ze 
Świętochłowic występuje 
w RALS od kilku sezonów. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.5, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

6. Jerzy Sekura

Jerzy kocha sport i rywaliza-
cję. Przebiegł maraton Sile-
sia, przy tym dalej aktywnie 
działa w zapasach, gdzie 
jest  czterokrotnym mi-
strzem Polski weteranów. 
Wyślij SMS-a na nr 71100 

o treści AMATOR.6, 
koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT.

K�������� � ��������� 
N�������� T�����  

2015 ����
Mateusz Niegot (WOPR Ruda Śląska), 

Bogusław Rybak (KS RUGBY Ruda Śląska), 
Jan Walkowiak (KS Pogoń Ruda Śląska), 

Krzysztof Kotulski (TL Pogoń Ruda Śląska), 
Tomasz Garczyński (ZKS Slavia Ruda Śląska), 

Dorota Kies (KPKS Halemba), 
Piotr Muc (Rudzki Klub Kyokushin Karate), 

Daniel Weselak (UKP Ruda Śląska), 
Anna Samol (SPR Grunwald Ruda Śląska), 

Adam Kryger (Gwiazda Ruda Śląska).
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Koniec pięknej historii
Ekipa GSM Nasz Dom przegrała 

w środę (3.02.) z ekstraklasowym 
KGHM Euromaster Chrobry Gło-
gów 2:7. Głogowianie prowadzili 
grę przez większość spotkania. 
Bramki jednak nie padały, bo bronił 
dobrze Mercik. W końcówce pierw-
szej połowy goście zdobyli trzy 
bramki i było już po meczu.

W drugiej połowie walki nie brako-
wało jednak doświadczony zespół go-
ści skutecznie kontrował. Było już 6:0 
gdy KGHM wycofał bramkarza. 
W efekcie tego rudzianie zdobyli  dwie 
bramki. Rywale zdołali jednak w koń-
cówce zdobyć gola z rzutu karnego. 

Ekipie GSM Nasz Dom należy się 
ogromny szacunek za postawę w tej 
edycji Pucharu Polski w futsalu.

GSM Nasz Dom Ruda Śląska: 
Mercik, Hasse – Szczygieł, So-
biech, Świerkowski, Neznal, Opel-
dus, Kasprzyk, Hajnc, Wróblew-
ski, Klimas, Noga

Futsal Ekstraklasa
1 Gatta Active Zduńska Wola 14 31
2 Rekord Bielsko-Biała 14 25
3 Pogoń ‘04 Szczecin 14 25
4 Red Devils Chojnice 14 23
5 Nbit Gliwice 14 21
6 GAF Omega Gliwice 14 20
7 FC Toruń 13 19
8 KGHM Euromaster Chr. Gł. 14 16
9 Clearex Chorzów 14 15
10 Red Dragons Pniewy 13 14
11 AZS UŚ Katowice 14 11
12 Gwiazda Ruda Śląska 14 8

Mistrzynie z Gimnazjum nr 8
Po raz kolejny zawodniczki  

KPKS-u reprezentujące Gimnazjum 
nr 8 zostały mistrzyniami Rudy Ślą-
skiej w piłce siatkowej dziewcząt 
szkół gimnazjalnych. Był to pierw-
szy krok na drodze do powtórzenia 
zeszłorocznego sukcesu (czwarte 
miejsce na Śląsku). Kolejnym eta-
pem będą zawody rejonowe z repre-
zentacją Zabrza.

W SKRÓCIE

Kolumny sportowe  
zredagował Robert Połzoń

KOSzyKÓWKa

Pogoń górą!

W sobotę (6.02.) Pogoń zagrała ze  
świetnie spisującym się do tej pory be-
niaminkiem AZS Gliwice. Akademicy 
do meczu z rudzianami z 17 meczów 
wygrali 11 i zajmowali czwartą pozycję 
w tabeli.  Zawodnicy mieli jednak chy-
ba sposób na tę drużynę, ponieważ 
w pierwszym meczu dość łatwo ją ogra-
li, a w rewanżu również okazali się lep-
si od gliwiczan.

Emocji nie brakowało. W spotka-
niu prowadzenie zmieniało się aż 
siedmiokrotnie, a przez ponad 29 
minut wygrywali gliwiczanie. 
Wszystko wyjaśniło się w czwartej  
kwarcie, w której świetnie w obronie 
spisywała się Pogoń. Rudzianie wy-
grali tę kwartę 25:15. Dobrze punk-
towali w tym meczu Maślanka oraz 
Stankala.

Porażka z Politechniką
Grunwald Ruda Śląska 21:27 (7:16) AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce

Mecz w Nowym Bytomiu był bardzo ciekawy.

PiłKA RęcZnA

SIaTKÓWKa

Awans z drugiego miejsca
Młodziczki KPKS-u Halemba  ostatni turniej IV 

etapu rozegrały 6 lutego na własnym parkiecie. Po-
nownie zmierzyły się tam z zespołami z Czeladzi 
i Michałkowic. Aby zapewnić sobie awans, zespół 
potrzebował jednego zwycięstwa.

Plan minimum został wypełniony już w pierw-
szym spotkaniu z MCKS-em Czeladź. Pomimo złe-
go rozpoczęcia (2:9) gospodynie szybko odrobiły 
stratę z nawiązką wygrywając pewnie do 20. Kon-
tynuując dobrą grę, drugi set również padł ich łu-
pem.

Z zapewnionym awansem trener pozwolił sobie  
w drugim spotkaniu na to, by nie wystawić do gry 
kilka podstawowych zawodniczek. Dobre szkolenio-
we zagranie pozwoliło zdobyć doświadczenie mniej 
ogranym zawodniczkom. Pomimo przegranej 0:2, 
cieszy fakt z postępów, jakie robią przede wszystkim 
młodsze z dziewczyn, które w przyszłym sezonie bę-
dą zawodniczkami pierwszoplanowymi. Zawodniczki wykonały zadanie.

Pogoń Ruda Śląska 79:72 (18:21,16:16, 20:20, 25:15)  
KS AZS Politechnika Gliwice

W sobotnim meczu (6.02.) drugiej ligi 
piłkarzy ręcznych Grunwald Ruda Ślą-
ska przegrał z AZS Politechniką Święto-
krzyską 21:27. O wygranej przyjezdnych 

FuTSal

Przegrana w Chorzowie
Gwiazda w niedzielę (7.02.) roze-

grała mecz z Clearexem Chorzów.  
Zawodnicy z Rudy Śląskiej nie będą  
miło wspominali tego spotkania. 
Przegrali oni 4:0, lecz do utraty 
pierwszego gola toczyli z chorzo-
wianami równorzędny bój.

W pierwszych minutach akcji 
kontratakowych mieli więcej pod-
opieczni trenera Krygera. W tej czę-
ści meczu bliski zdobycia gola był 
Hewlik. Gospodarze starali się grać 
lepiej, ale na początku meczu im to 
nie wychodziło. Na drodze do pierw-
szej bramki dla gospodarzy stał do-
brze dysponowany bramkarz ru-

dzian. W 18. minucie bramkę zdo-
byli chorzowianie po ładnej akcji  
Budniaka. Rudzianie przed przerwą 
mieli jeszcze okazję wyrównać. Ich 
próby okazały się jednak bezsku-
teczne.

W poważnych opałach rudzianie 
znaleźli się w 27. minucie, gdy za 
czerwoną kartkę z parkietu wyleciał 
Daniłejko.  Gospodarze ruszyli do 
ataku, ale nie przyniosło to rezulta-
tu. Dopiero kiedy trener Kryger wy-
cofał bramkarza i rudzianie nadzie-
wali się na kontry, aż trzy z nich 
zdołały znaleźć drogę do bramki go-
ści. Gwieździe nie udało się opuścić ostatniego miejsca w tabeli.

zadecydowała skuteczna gra w obronie  
i świetna postawa kieleckich bramkarzy 
w pierwszej połowie.  Goście stracili  
w niej tylko siedem bramek, a dziewię-

ciobramkowa przewaga pozwalała na 
lekką grę i spokojną kontrolę przebiegu 
spotkania. Po niej przez 20 minut zespół 
z Kielc zagrał jeszcze lepiej i w 50. mi-

nucie wygrywał już 25:12. W końcówce  
Grunwald zmniejszył straty, ale nie uda-
ło się naszym zawodnikom doprowadzić 
chociażby do remisu.

PReZydent MiAStA 
RudA ŚląSKA 

wykonujący zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej informuje o 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w  Rudzie 
Śląskiej w rejonie: 

ulicy Szyb Andrzeja, która zo-• 
stanie oddana w najem, z prze-
znaczeniem pod istniejący garaż 
murowany położony w komplek-
sie garaży,
ulicy Piotra Skargi, która zostanie • 
oddana w najem, z przeznacze-
niem pod istniejący garaż wolno-
stojący.

OGłOSZenie
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Brazylijskie jiu-jitsu

Kolejne powody do dumy

Kolejne medale wpadły na konto Bastionu.

Nadeszła pora, by ponownie ubrać 
sportowe obuwie i zacząć przygotowania 
do II Rudzkiego Półmaratonu. Od 3 lute-
go w każdą środę pod czujnym okiem 
Augusta Jakubika rudzianie będą mogli 
podszkolić swoje sportowe umiejętności.

– W tamtym roku taka formuła treningu 
się sprawdziła, ponieważ te osoby, które 
zaczęły biegać, ukończyły założone przez 
siebie dystanse podczas półmaratonu. 
Część przygotowywała się do dystansu 7 
km a bardziej doświadczeni do całego 
półmaratonu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, którzy po-

Spartan Fight Challengers to ogólnopolskie 
zawody w których fighterzy brazylijskiego jiu-
jitsu mogli zmierzyć się w dwóch formułach  
– w walkach bez kimon (no gi) i w kimonach 
(gi). Zawodnicy z rudzkiego Bastionu ponownie 
dobrze zaprezentowali się na tych zawodach.

Dobra formę potwierdził  Denis Sekura. Tym 
razem jego łupem padły dwa krążki – złoty 
i srebrny. W walce w kimonach Denis nie miał 
sobie równych, co potwierdził w finale, gdzie 
zdominował przeciwnika i wygrał ten pojedynek 
na punkty 10:2. W formule walk bez kimon po 
stoczeniu trzech walk musiał on uznać wyższość 
rywala w finale. Srebro zdobył również Marcin 
Szadkowski. Dwie pierwsze walki udało mu się 
wygrać przez poddanie, natomiast w finale – po 
zaciętym boju – musiał pogodzić się z porażką.  
Drugie miejsce na tych zawodach zdobyła rów-
nież Martyna Mieszczak (gi). Na konto rudzian 
trafił także brązowy krążek, a jego zdobywcą był 
Paweł Pawłowski (no gi).

Biegi

Treningowa inauguracja

Na inauguracji pojawiło się wielu spragnionych biegania rudzian.

nownie chcieli takich treningów, wzna-
wiamy pomysł – tłumaczy August Jaku-
bik, rudzki ultramaratończyk, który bę-
dzie prowadził treningi do półmaratonu.

Zajęcia odbywać się będą w każdą śro-
dę o godz. 18.00 do końca marca na Bur-
lochu, a od kwietnia na stadionie przy  
ul. Czarnoleśnej. W okolicach kwietnia 
organizatorzy planują rozpocząć treningi 
z nordic walking.

Od początku roku pod adresem: http://
www.sts-timing.pl/rudzkipolmaraton/ 
można zapisywać się na II Rudzki Pół-
maraton.

PRezydenT MiaSTa  
ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 3.02.2016 r. 
do dnia 24.02.2016 r., na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda 
Śląska, plac jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 221) wyka-
zu zabudowanej nieruchomości gruntowej własności skarbu 
Państwa, położonej w rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy 
Wojciecha Korfantego, stanowiącej działkę oznaczoną nume-
rem geodezyjnym 1898/65 o powierzchni 74 m2, obręb By-
kowina, zapisaną na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW 
Gl1s/00021762/0 (działy iii i iV wolne są od wpisów), która zo-
stanie sprzedana z przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (ii 
piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości grunto-
wej znajdującej się w rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy: 

Podlaskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznacze-• 
niem pod istniejące i nowy ogródek rekreacyjny,
sokolskiej, która zostanie oddana w najem  z przeznacze-• 
niem pod placyk gospodarczy na rzecz Miejskiego Przedsię-
biorstwa gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

zaPaSy

Austriackie medale

Trzy medalistki z Austrii.

W dniach 5-6.02. w Wolfurcie rozegrany 
został Międzynarodowy Turniej w Zapa-
sach Kobiet Flatz Open.

Inauguracja sezonu startowego 2016, 
która miała miejsce na austriackich matach, 
wypadła bardzo dobrze dla zawodniczek 
ZKS-u Slavia Ruda Śląska. Rudzianki wy-
walczyły w Wolfurcie trzy medale. Najlep-
sza w kategorii do 75 kg była Natalia 
Strzałka, a trzecie miejsca przypadły 
w udziale Dominice Kulwickiej (55 kg) 
i Natalii Kubaty (58 kg).
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