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Trwa głosowanie na kandydatów
w XXI Plebiscycie „Wiadomości Rudzkich”
na Sportowca i Trenera Roku.
Podobnie jak rok temu głosować można
za pośrednictwem naszego portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl oraz
portalu społecznościowego Facebook,
a także wysyłając SMS-y.
Zachęcamy do wspólnej zabawy!
____________________________________________________________________
Zapraszamy na CASTING
na Miss Rudy Śląskiej 2014
szczegóły str. 4

5 lutego (środa) 2014 r. numer 5/1107

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Biskup wielki duchem

Awans szkół

Więcej na str. 2

Zmiana rozkładu linii 121

Więcej na str. 3

Więcej na str. 9
REKLAMA

To temat gorący i niespokojny – wywołał panikę i histerię w mieście. Czy Mariusz Trynkiewicz (morderca i pedoﬁl) zamieszka w Rudzie Śląskiej? Według najnowszych informacji – to tylko niesprawdzone domysły.

Trynkiewicz nie zamieszka
w Rudzie Śląskiej?
– Po rozmowach z Komendą Wojewódzką Policji mogę potwierdzić,
że Mariusz Trynkiewicz nie zamieszka w Rudzie Śląskiej – mówiła
prezydent Grażyna Dziedzic podczas ostatniej sesji Rady Miasta
w Rudzie Śląskiej.
Według tych informacji Trynkiewicz nie zamieszka również na Śląsku. Choć w ubiegłym tygodniu
media spekulowały, że to właśnie
Rudę Śląską obrał sobie za miejsce
zamieszkania. W mieście wybuchła
histeria. Szczególnie wśród mieszkańców ulicy Dąbrowskiego w Wirku, gdzie morderca miałby za-

mieszkać. W ubiegły wtorek
(28.01.) w pobliskiej MBP odbyło
się spotkanie z władzami miasta.
Mieszkańcy tego rejonu chcieli
usłyszeć jasne deklaracje, że Trynkiewicz tutaj nie zamieszka. Nie
zabrakło również tych, którzy zapowiedzieli, że długo tutaj nie pożyje.
– Boimy się go, ale nie damy mu
tutaj pożyć. Mam małe dzieci i boję
się o ich życie. Trynkiewicz zapowiadał, że jeszcze zaatakuje, nie
chcemy go tutaj – mówił jeden
z mieszkańców ul. Dąbrowskiego.
Dokończenie na str. 3

Konferencji prasowej ws. Trynkiewicza towarzyszyło ogromne zainteresowanie mediów.

Foto: MHS
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KRONIKA TYGODNIA
Wyciek amoniaku
W piątek (31.01.) z centrum zaopatrzeniowego jednej z sieci handlowych ewakuowano 32 osoby. Na
terenach przemysłowych, znajdujących się przy ul. Zabrzańskiej w Rudzie, doszło do wycieku 200 litrów
amoniaku. Zdarzenie było następstwem awarii instalacji chłodniczej
znajdującej się tam chłodni. W akcji
brały udział zastępy straży pożarnej
z Rudy Śląskiej, Katowic oraz strażacy z jednostki ratownictwa chemicznego w Gliwicach-Łabędach.
Dwie osoby trafiły do szpitala, ale
zostały szybko wypuszczone.

Pożar altanki
W sobotę (1.02.), w okolicy ul.
Tołstoja w Czarnym Lesie, doszło
do pożaru stojącej tam altanki. Na
miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej, które ugasiły ogień.
Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.
Przyczyny pożaru nie są znane.

Na tych posłów nie zagłosują!
Sejm przyjął projekt ustawy
o zwolnieniach lekarskich służb
mundurowych. Od tej pory żołnierze, policjanci i przedstawiciele innych formacji otrzymają na tzw.
L-4 już nie 100, a 80 procent uposażenia tak jak w powszechnym systemie. Mundurowi nie kryją z tego
powodu oburzenia, bo jak mówią,
ustawa nie uwzględnia specyfiki
odróżniającej służbę od pracy.
– Takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe i różne od rozwiązań
praktykowanych przez Unię Europejską – mówi Rafał Jankowski,
wiceszef śląskich związków zawodowych policjantów.
Związkowcy postanowili przeprowadzić wśród mundurowych
z całego województwa akcję informacyjną.

– Poinformujemy ich jak głosowali
posłowie naszego regionu w tak istotnej dla nas sprawie. Przybliżymy ich
sylwetki, wypowiedzi i przypomnimy,
z których okręgów kandydują – mówi
Jankowski.
Wśród posłów – na liście znalazła się
również posłanka na Sejm RP Danuta
Pietraszewska z Rudy Śląskiej, która
tak uzasadnia głosowanie w Sejmie:
– Nowelizowana ustawa zrównała
procentowo świadczenia chorobowe
za L-4 w służbach mundurowych do
poziomu powszechnie obowiązującego. Ważne jest to, że pieniądze te
(20% z dotychczasowej wysokości
L-4) pozostają w branży. Będą one
służyć tym, którzy musieli bez dodatkowego wynagrodzenia zastępować
chorych kolegów. Mundurowi mają
już dodatkowe przywileje, których nie

Rudzkie licea coraz lepsze

Kradł w kopalni
Policjanci komisariatu w Rudzie
Śląskiej ustalili i zatrzymali sprawcę włamań i kradzieży z haków tak
zwanych szatni łańcuszkowych.
Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Mysłowic. Okradał swoich
kolegów, z którymi pracował w kopalni „Halemba”. Do sprawcy doprowadziły działania kryminalnych
z halembskiego komisariatu, prowadzone od dwóch miesięcy. 47-latek przyznał się do popełnienia
przedstawionych mu zarzutów
i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Grozi mu 10 lat
więzienia.

Podtrucie tlenkiem węgla
Trzy osoby, w tym dwoje dzieci,
30 stycznia trafiły do szpitala z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w bloku
znajdującym się przy ulicy Kolistej
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. Na miejscu pojawiła się straż
pożarna i pogotowie.

Statystyki
Urodzenia: 
Zgony: 
Małżeństwa: 
Rozwody: 

– 41
– 31
–1
–5

III LO w Kochłowicach awansowało o 57 miejsc w województwie.

Rudzkie licea nr II i III poprawiły swoje notowania, LO nr II awansowało o 9 miejsc w województwie, a LO nr III aż o 57. Po raz
szesnasty miesięcznik edukacyjny
„Perspektywy” opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.
Oceniając licea z całego kraju Kapituła Rankingu brała pod uwagę
sukcesy szkoły w olimpiadach,
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury

Foto: MS

z przedmiotów dodatkowych. Korzystano z danych zawartych w protokołach komitetów głównych
Olimpiad, zestawień okręgowych
komisji egzaminacyjnych oraz danych Systemu Informacji Oświatowej.
– Zawsze ostrożnie podchodzę
do ocen rankingowych. Szkoły różnią się liczbą uczniów, co ma też
przełożenie np. na udział młodzieży
w olimpiadach, a to rzutuje na

kwestionuję. Każdy zainteresowany
może się zapoznać z nimi w Internecie
– twierdzi posłanka Pietraszewska.
Niemal natychmiast po opublikowaniu „czarnej listy” odezwał się poseł na Sejm RP – Marek Plura, który
podczas głosowania nie zdążył nacisnąć przycisku na „tak”. Poseł poprosił o wpisanie na listę, bo przyjęty
projekt ustawy jest według niego
słuszny.
– Rozwiązanie to jest także sprawiedliwe społecznie, ponieważ zbliża
zasady korzystania ze zwolnienia lekarskiego wśród służb mundurowych
do zasad obowiązujących pracowników „nieumundurowanych”. Zwolnienia, o których mowa, zasadniczo
nie są wynikiem warunków pracy, lecz
zachorowań powszechnych, dotykających każdego. Trudno przecież przy-

jąć, że grypa policjanta powinna być
powodem lepszego wynagrodzenia
niż grypa np. nauczycielki, lub pracownika socjalnego, którzy także mają status funkcjonariuszy publicznych
– pisze poseł Marek Plura.
Tyle tylko, że według mundurowych ich praca nie powinna być traktowana jak każda inna. Bo jak mówią,
w swej służbie narażają własne życie
i zdrowie. I dlatego związkowcy piszą
do posła Plury:
,,Nie opowiadamy się za żadną
opcją polityczną, nie nawołujemy by
nikt ze środowiska mundurowych nie
oddał na Pana Posła i Pańskich kolegów głosu, informujemy jedynie, kto
i jak głosował w istotnych dla nas
sprawach. Ustawę wprowadza sejm
ale głosami posłów.”
Monika Herman-Sopniewska

ostatecznie zajmowane miejsca.
Jednak myślę, że w tym wypadku
awans obu szkół został wypracowany i w pełni zasłużony. Jestem
pewna, że zarówno grono pedagogiczne jak i uczniowie będą dokładać wszelkich starań, aby poziom
ich szkół był coraz wyższy – mówi
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Do awansu rudzkich placówek
oświatowych przyczyniły się
z pewnością sukcesy obu szkół.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 zdobyli wyróżnienie w IX konkursie historycznym „Niezależne zrzeszenie studentów 1980-1989”, a także I miejsce w konkursie multimedialnym
„Kardynał August Hlond – prymas
Polski i wielki patriota”. Z kolei
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 zajęli np. III
miejsce w wojewódzkim Konkursie Kolędowym w Świętochłowicach, a grupa klasy regionalnej weszła do finału w projekcie „Międzynarodowa Szkoła Dialogu”.
– Ten sukces to efekt dużego zaangażowania nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.
Szkoła od wielu lat osiąga bardzo
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego został
zaliczony w województwie na poziomie 54,84%, a w naszej szkole

na poziomie 77,4%. Z języka angielskiego nasza młodzież zdała na
82%, podczas gdy w całym województwie na poziomie 70,42%,
z matematyki na 74,2%, a w województwie na 57,63%. Od wielu lat
uczestniczymy w różnych projektach unijnych, współpracujemy
z uczelniami wyższymi, młodzież
bierze udział w konkursach i olimpiadach. To wszystko zaprocentowało awansem w rankingu – podsumowuje Barbara Malik, zastępca
dyrektora szkoły ZSO nr 3.
Najlepszym liceum ogólnokształcącym w kraju według rankingu jest Liceum Akademickie
UMK z Torunia, a najlepszym
technikum – Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół ElektroMechanicznych w Nowym Sączu.
W rywalizacji wojewódzkiej pierwsze miejsce zajęło V LO z BielskaBiałej, które uplasowało się na 55.
lokacie w kraju, oraz Technikum
nr 1 w ZS im. Władysława Szubińskiego w Cieszynie.
– Myślę, że nasza pozycja w rankingu, w odniesieniu do całej Polski,
pozastawia jeszcze do życzenia. Szkoły muszą jeszcze wiele zrobić, by poprawić swoje notowania – mówi Grażyna Dziedzic. – Tylko ścisłe współdziałanie nauczycieli i uczniów, codzienna praca może dać pozytywne
efekty – podkreśla.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA

REHABILITACJA I FITNESS
BASEN KRYTY NOWY BYTOM
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
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ZUMBA instruktor Weronika Waleszczyńska
SEXY DANCE
HIP-HOP zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
VACU FIT, PLATFORMA WIBRACYJNA
MASAŻE
REHABILITACJA
BILARD, NAPOJE I PRZEKĄSKI W „CAFFE BYFYJ”
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA ZAJĘCIA 602-570-525; 797-740-722
Ruda Śląska ul. Pokoju 13

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ NA www.rehafitt.pl
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Był wybitnym duszpasterzem znanym nie tylko Ślązakom ewangelickim, ale i śląskim katolikom. W ciągu 13 lat
zdążył zapisać się także w sercach wielu rudzian. Odszedł od nas zwierzchnik katowickiej diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i zastępca zwierzchnika tego Kościoła w Polsce – biskup Tadeusz Szurman. Zmarł 30 stycznia,
w wieku 59 lat.

Odszedł biskup wielki duchem

Biskup Tadeusz Szurman zmarł 30 stycznia 2014 r.

Choć urodził się w Simoradzu
na Śląsku Cieszyńskim, duchowna działalność przywiodła go
w 1978 r. do paraﬁi w Rudzie
Śląskiej-Wirku, gdzie później
został proboszczem. Znany jest
w całym województwie śląskim,
jednak rudzcy duchowni oraz paraﬁanie Kościoła luterańskiego
mieli ogromne szczęście poznać
go bliżej.
– Jako dziecko pamiętam młodego księdza Szurmana, który od
czasu do czasu pojawiał się
w moim rodzinnym Mikołowie.
W rodzinie i w paraﬁi funkcjonował jako duszpasterz młodzieży.
Jako student teologii również
miałem z nim styczność. Od początku wyczuwało się, że była to
postać charyzmatyczna. Był to
człowiek, który miał w sobie niezwykłe ciepło, a jednocześnie cechowała go niesamowita pracowitość i skromność – mówił ks.
Marcin Brzóska, proboszcz administrator paraﬁi ewangelickoaugsburskiej Odkupiciela w Wirku.

Foto: TVS

– Zawsze kiedy się spotykaliśmy, pierwsze pytanie jakie padało z jego strony, brzmiało: „Co
u Ciebie słychać? Co w paraﬁi?”. Nawet gdy był już biskupem, nie przestał być duszpasterzem tu, w Wirku – wspominał
ksiądz.
Biskup od zawsze był człowiekiem naturalnym, niezależnie od
sytuacji. Nie pchał się do przodu,
przed szereg. Wszędzie gdzie
była napięta atmosfera, a pojawił
się ksiądz, wszystko cichło, opadało. Dla każdego miał czas.
– Ksiądz wszystkich pamiętał,
znał nazwiska, podchodził, rozmawiał, witał, żegnał. Niesamowity człowiek. Udzielał ślubu
moim dzieciom – opowiadał paraﬁanin Paweł Goleśny, prezes
chóru i członek rady paraﬁalnej.
– Zapadła mi w pamięć scena,
gdy malowaliśmy kościół i ks.
Szurman wszedł na rusztowanie,
wziął pędzel i jeszcze poprawiał
– dodał.
Paraﬁanie zdają sobie sprawę
jak wiele zawdzięczają biskupo-

wi. Odbudowany po wybuchu
gazu budynek paraﬁalny, który
znajduje się przy kościele, jest
jego zasługą. Przy pracy pomagał również ﬁzycznie – pomimo
wszelkich problemów ze zdrowiem. Do dzisiaj także paraﬁanie
korzystają ze śpiewników, które
są kopią ręcznie przepisywanych
przez ks. Szurmana pieśni. Pan
Paweł wspomina wielki smutek,
gdy ksiądz odchodził z rudzkiej
paraﬁi.
W październiku 2001 r. ksiądz
Tadeusz został biskupem diecezji
katowickiej, jednak jego działania niezmiennie skierowane były
na te same obszary i problemy:
– Ks. Szurman nie był typem biskupa – administratora. Konieczne sprawy w tym zakresie załatwiał ukradkiem i z obowiązku.
To nie było dla niego najważniejsze – tak o obowiązkach biskupa
wspomniał ks. Brzóska i dodał:
– Biskup cenił sobie współpracę
ekumeniczną. Odprawiał regularne nabożeństwa ekumeniczne
zarówno w Rudzie Śląskiej jak
i Świętochłowicach, co potem
kontynuował w Katowicach. Był
to jeden z jego priorytetów.
W ciężkich chwilach byli z nim
kapłani Kościoła katolickiego,
nawołując do modlitwy.
Biskup Tadeusz Szurman, po
kilkunastu dniach spędzonych
w szpitalu, przegrał walkę z chorobą nowotworową. Pogrzeb
zmarłego duchownego odbył się
w poniedziałek, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, a następnie na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Francuskiej.
– Kościół ewangelicki stracił
biskupa nietuzinkowego, który
służył przykładem i pracą. Choć
był człowiekiem niewielkiej postury, był duchowym gigantem.
Odcisnął piętno na ludzkich życiorysach, wychowywał – tak zakończył wspomnienie ks. Marcin
Brzóska.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Trynkiewicz nie zamieszka w Rudzie?
Dokończenie ze str. 1
Po prasowych spekulacjach władze Rudy Śląskiej zdecydowały się podjąć środki
bezpieczeństwa. Zapadła decyzja, by w rejon ul. Dąbrowskiego skierować dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Kolejnym
krokiem było wystosowanie do komendanta śląskiej Policji wniosku o udział w pracach specjalnego zespołu obserwatora
z Rudy Śląskiej.
Jak zapewniają władze Rudy Śląskiej,
to nie koniec środków zaradczych.
– Mamy też zapewnienie ze strony Policji, że również i te służby będą kontrolować
ten rejon Wirku – zapewniał Marek Partuś,
zastępca komendanta Straży Miejskiej.
Podczas wtorkowego spotkania prezydent

Rudy Śląskiej skrytykowała dotychczasowe działania rządu w sprawie nierozwiązania problemu z wychodzącymi na wolność
po odbyciu wyroku groźnymi przestępcami.
– To wstyd, że do tej pory sprawa nie
została jednoznacznie rozwiązana. Nie może być tak, że projekt uchwały przygotowywany jest za pięć dwunasta, a w tym czasie
cały kraj żyje w niepewności i strachu –
nie kryła oburzenia prezydent.
Mariusz Trynkiewicz na wolność wyjdzie 11 lutego. Gdzie skieruje swoje pierwsze kroki? – czas pokaże. Kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie Trynkiewicza odbyło się 4 lutego. O szczegółach
w kolejnym wydaniu WR.
MHS
REKLAMA

Royal
Profesjonalny Salonik
fryzjersko-kosmetyczny
dla zwierząt

ul.Norwida 26
Ruda Śląska 41-700
tel.733 705 665
Atrakcyjne ceny, szeroki zakres usług,
profesjonalna obsługa.
Psy w Saloniku Royal są obsługiwane w bezpiecznych warunkach, przy
użyciu profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt.
Pracujemy na markowym sprzęcie.
Nie podajemy zwierzętom żadnych środków uspakajających.
Specjalizujemy się we fryzurach komercyjnych,
czyli takich jakie są wygodne dla psa i właściciela.
Serdecznie zapraszamy!

Polecamy: przyprawy bez chemii | herbaty | jagody goji| oleje
soki 100% | mleka | smalec roślinny (bez cholesterolu)
Zapraszamy do sklepu
ze zdrową żywnością,
każdy znajdzie coś dla siebie.
Oferta obejmuje produkty dla:
DIABETYKÓW | ALERGIKÓW
WEGETARIAN I VEGAN
DBAJĄCYCH O ZDROWY
STYL ŻYCIA

Melisa Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny 14, tel. 731-372-000
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Szpital pełen książek

Przekazaniu książek towarzyszyły wspólne zabawy.

Dzięki najmłodszym z Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi chore dzieci mogą
się chociaż na chwilę przenieść
w inny, bajkowy świat. Przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły bowiem
udział w akcji „Książka dla szpitala”. Dzięki ich zaangażowaniu po-

Foto: arch.

nad 200 książek trafiło do dzieci
przebywających na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej.
Akcja była okazją ku temu, by
porozmawiać z przedszkolakami
o tym, czym jest choroba i uświadomić im, że warto pomagać innym.

Imienia Marii Kownackiej

W trakcie nadania imienia placówce hymn przedszkola odśpiewali najmłodsi.

Była nauczycielką, bibliotekarką
i pisarką. Swoją twórczość poświęciła
najmłodszym. To właśnie ona cieszyła
się największym uznaniem wśród dzieci i ich rodziców, którzy wspólnie zadecydowali o tym, by Miejskie Przedszkole nr 40 nazwać imieniem Marii
Kownackiej. Uroczystość nadania

Foto:SH

imienia pisarki placówce, która odbyła
się w miniony wtorek (28.01.) towarzyszyła obchodom 30-lecia przedszkola.
– Oto minęło 30 lat istnienia naszego
przedszkola i w dalszą drogę ruszamy
już z ulubienicą dzieci – Marią Kownacką – mówiła w trakcie uroczystości
nadania imienia Alicja Mróz, dyrektor

– Wszyscy nauczyciele wraz z wychowankami i rodzicami mocno zaangażowali się w zbiórkę książek.
W okresie przedświątecznym rozmawialiśmy z dziećmi o wrażliwości,
sposobie okazywania uczuć oraz
możliwości niesienia pomocy. Dzieci brały udział w zajęciach, słuchały
opowiadań czytanych przez nauczycieli, włączały się do rozmów – opowiada Iwona Barszcz, nauczycielka
z Miejskiego Przedszkola nr 47
z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej-Bykowinie.
W piątek 24 stycznia zebrane
książki zostały przekazane przebywającym w szpitalu dzieciom. Anna
Janas, Katarzyna Muzykant, Joanna
Holeczek i Iwona Barszcz przekazały dary przebierając się za bajkowe
postacie – wspólnie z dziećmi czytały bajki, śpiewały i rysowały. –
Wszystkim dzieciom bardzo się to
podobało, niektóre chociaż na
chwilkę zapomniały o chorobie –
dodaje Iwona Barszcz.
Sandra Hajduk

placówki. – Wybór Marii Kownackiej
jako patronki przedszkola nie był kwestią przypadku. Pisarka jest bliska sercu każdego dziecka. To właśnie dzieciom poświęciła cały swój bogaty dorobek literacki. Z jej biografii i twórczości
czerpiemy wiele wskazówek odnoszących się do codziennego życia, poznajemy uroki naszej ojczystej ziemi, uczymy
się wrażliwości na piękno polskiej mowy – tłumaczyła.
Jak podkreślali najmłodsi, przygody
ulepionego z plasteliny Plastusia są
jedną z ich ulubionych książek: – Ja
jeszcze sama nie umiem czytać, ale mama mi czyta. Przygody Plastusia są
bardzo ciekawe. Chyba wszystkie dzieci je lubią – podkreślała sześcioipółletnia Hania Rotyńska, uczęszczająca do
placówki.
W uroczystości nadania imienia placówce uczestniczyły nie tylko dzieci,
ale także pedagodzy i specjalnie zaproszeni goście. Odsłonięcia nowej nazwy
dokonała wiceprezydent Anna Krzysteczko.
Sandra Hajduk

Profilaktyka przeciw AIDS

Wykład Marii Siwek zainaugurował miejską konferencję.

Lekarze i pielęgniarki spotkali
się w sali sesyjnej w rudzkim magistracie. W piątek (31.01.) przedstawiciele służby zdrowia wzięli
udział w konferencji miejskiej pt.
„Znam rekomendacje PTN AIDS.
Zalecam test na HIV”.
– Celem konferencji jest zwiększenie świadomości w mieście dotyczącej HIV i AIDS. Takie spotkania
są źródłem wiedzy bardzo fachowej. Media często spłycają temat –
mówiła Danuta Balcer z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.
Prelegentami na konferencji byli:
Maria Siwek – specjalista terapii

Foto: RP

uzależnień oraz Edward Bożek,
kierownik Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie.
– Mój wykład wprowadzający
dotyczy profilaktyki HIV i AIDS.
Pamiętajmy, że to problem, który
może dotyczyć każdego z nas.
Chciałabym, aby wiedza na ten temat okazała się najlepszą szczepionką – tłumaczyła Maria Siwek.
– Profilaktyka zakażeń HIV
i AIDS jest niezwykle istotna dla
każdego, kto pracuje z drugim człowiekiem – dodała.
Robert Połzoń

REKLAMA
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Rodzinne wsparcie
Prawdziwa pomoc powinna płynąć przede wszystkim z rodziny.
Z takim przesłaniem Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym
z siedzibą w Rudzie Śląskiej od
2005 roku wspiera potrzebujących
i schorowanych.
– Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym to inicjatywa
Henryka Sławika, prezesa zarządu
i dyrektora naczelnego HUTY POKÓJ S.A. Wspólnie z darczyńcami
i wolontariuszami realizujemy ją
już od prawie dekady – tłumaczy
Jerzy Trzciński, prezes zarządu
stowarzyszenia.
Do stowarzyszenia na bieżąco
wpływają prośby od osób związanych z grupą kapitałową HUTA
POKÓJ (najczęściej członków rodzin pracowników oraz emerytów)

WOKÓŁ NAS

o udzielenie pomocy np. ze względu na konieczność sfinansowania
drogich lekarstw czy procedur medycznych lub ogólnie bardzo trudną sytuację życiową.
– Jeżeli mogę służyć ludziom pomocą, zawsze chętnie to robię. Widzę, jak bardzo ta pomoc jest potrzebna byłym lub obecnym pracownikom huty – podkreśla Teresa
Loska, wolontariusz w SPRH. –
Wiele przypadków, w których pomagamy, dotyczy dzieci. Duże
wsparcie w ciągu ostatniego roku
otrzymali też od nas emeryci – dodaje.
Stowarzyszenie posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego,
co oznacza, że można przekazać na
jego rzecz 1% podatku dochodowego w ramach rozliczenia z Urzę-

Terapeutyczne kolędowanie
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W SKRÓCIE
dem Skarbowym.
W dużej mierze
właśnie
dzięki
środkom pozyskanym z tzw. 1%,
SPRH w roku
2013 m.in. dofinansowało transport dzieci chorych onkologicznie, zorganizowało opiekę pielęgniarską dla osób
obłożnie chorych,
najuboższych
emerytów i rencistów oraz współfinansowało turnusy rehabilitacyjne
dla pracowników i ich dzieci.
– Stowarzyszenie działa bardzo
prężnie. Moja żona dzięki SPRH
uzyskała pomoc lekarską w specja-

Targi u Okonia

listycznej klinice. Wiem też od kolegów, że im lub ich bliskim stowarzyszenie również bardzo pomogło
– mówi Władysław Karpała, emeryt HUTY POKÓJ S.A.
Robert Połzoń

Kolędy dla Hospicjum

8 lutego wyjątkowa okazja
dla wędkarzy – amatorów oraz
zawodowców. Salon wędkarski OKOŃ zaprasza na pierwszą w tym roku taką imprezę na
Śląsku. Od godziny 9.00 do
16.00 w C.H. Domino w Wirku
można zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem wielu
znanych marek czy wziąć
udział w warsztatach z Dynamite Baits. Dodatkowo odbędzie się losowanie nagród, będzie także możliwość skorzystania z rabatu.

Bezpański casting
Dusze z zacięciem teatralnym, talentem wokalnym, czy
tanecznym zapraszamy na casting Teatru Bezpańskiego, który pozwala poznać świat z innej
perspektywy.
Przesłuchania
odbędą się w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń twórczych
„Marchołt” w Katowicach przy
ulicy Warszawskiej 37. Zainteresowanych zapraszamy 15 lutego w godzinach od 16.00 do
20.00 i 16 lutego od godziny
12.00 do 18.00.

Pozytywnie o deficycie

Zespół Capax Dei szybko zachęcił podopiecznych ośrodka i rodziców do wspólnego śpiewu.
Foto: RP

Młodzi ze Stowarzyszenia zapewniają, że problem Hospicjum jest im bliski i będą kontynuować
swoje działania.
Foto: MS

W środę (29.01.) cały Ośrodek
Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych na Bykowinie wypełnił
się świąteczną atmosferą. Mimo, że
Boże Narodzenie już dawno minęło, świąteczny koncert zespołu Capax Dei zachęcił każdego do wspólnego kolędowania.
– Z zespołem Capax Dei mieliśmy już okazję kolędować w ubiegłym roku. Jest to wspaniały zespół
i uważam, że dzięki ich muzyce zostanie u nas troszeczkę ciepła bożonarodzeniowego – mówił Arkadiusz
Staisz, dyrektor ośrodka. – Nie ma
żadnych przeszkód, by takie koncerty stały się tradycją ośrodka. Zespół zawsze wyraża chęć, by grać
dla dzieciaków – dodał.

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza po raz kolejny wyszło
z inicjatywą pomocy, która wpisała się w tradycję działalności
grupy. W niedzielę, 2 lutego,
w parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa na Bykowinie odbył
się koncert, który nie tylko zakończył okres świąteczny, ale
niósł ze sobą wyższe idee.
– Koncert zorganizowaliśmy
w ostatnim dniu kiedy można
śpiewać kolędy. Muzykują dzisiaj
połączone siły młodzieży oazowej, klubu młodzieżowego Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza
oraz rodziny. Celem koncertu jest
wspomożenie Hospicjum Domowego w Rudzie Śląskiej – tłuma-

W repertuarze zespołu Capax
Dei dominowały polskie kolędy
i pastorałki.
– Zawsze staramy się zachęcać
ludzi do śpiewu. Zagramy tradycyjne kolędy więc chcemy, by wszyscy włączyli się do wspólnej zabawy – mówiła Aleksandra Materla,
członkini zespołu Capax Dei.
– Takie spotkania mają znaczenie dla całych rodzin. Stają się one
większą wspólnotą. Rodzice zacieśniają ze sobą więzi i mogą wymieniać się doświadczeniami –
tłumaczyła Katarzyna Czech, fizjoterapeutka z Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych.
Robert Połzoń

czył Dariusz Kowalski, opiekun
Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
Wydarzeniu towarzyszyła specjalna kwesta, w którą zaangażowali się młodzi „nereuszowicze”.
– Przez koncert chcemy powiedzieć ludziom, że istnieje takie
Hospicjum oraz że chętni wolontariusze mogą wspomóc w cierpieniu – dodał Dariusz Kowalski.
Rudzianie, którzy wypełnili po
brzegi świątynię, w świątecznej
atmosferze wysłuchali różnorodnych utworów: od dawnych kolęd
wielogłosowych, poprzez folkowe, aż do współczesnych pastorałek.
Magdalena Szewczyk

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat deficytu i zadłużenia Rudy Śląskiej na najbliższe
lata. Oznacza to, że w tym roku
miasto będzie mogło zaciągnąć
planowany kredyt, z którego
sfinansuje część wydatków inwestycyjnych. W tym roku pochłoną one aż 69 mln zł, czyli
najwięcej od trzech lat.

Umowa podpisana!
W poprzednim numerze pisaliśmy, że umowa dotycząca
utrzymania DTŚ podpisana została 28.01. Jak się okazało,
termin ten wypadł jednak dwa
dni później – czyli 30 stycznia.
Do opóźnienia doszło, gdyż
Miasto czekało na wpłatę zabezpieczenia od wykonawcy
kontraktu. Miasta, które podpisały umowę 28.01., polegały
tylko na gwarancji.
reklama
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Droga donikąd – tak można powiedzieć o chodniku biegnącym obok bloku stojącego przy ul. Głównej 28. Wybetonowana
ścieżka nagle się urywa, a przechodzień traﬁa prosto w dziurę. – Tu można połamać sobie nogi – mówią bielszowiczanie.

Droga donikąd
Z prośbą o interwencję zgłosił się do
nas jeden z mieszkańców wymienionego bloku: – To co się w tym miejscu
znajduje jest czymś na kształt chodnika.
Dla starszych osób jest to po prostu pułapka. Chodnik nagle się kończy, a wystające korzenie drzew powodują, że
o wywrotkę w tym miejscu nie jest trudno – opisywał sytuację dzwoniąc do
redakcji.
Z uwagami przedstawionymi
przez bielszowiczanina udaliśmy się
do Urzędu Miasta: – W związku z interwencją mieszkańców dotyczącą
chodnika w rejonie ul. Głównej 28
została przeprowadzona wizja w te-

renie. W jej trakcie stwierdzono, że
chodnik, którego dotyczy interwencja
to znajdujący się w tej okolicy gruntowy ciąg pieszy, prowadzący od budynku przy ul. Głównej 28 do budynku
przy ul. Kunickiego 17a. Jest on położony na działce Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, w związku z czym
miasto nie może wykonywać na tym
terenie żadnych prac – tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta w rudzkim magistracie.
O zaistniałej sytuacji poinformowaliśmy zatem Rudzką Spółdzielnię
Mieszkaniową.

– Mamy w opracowaniu projekt
budowy parkingu wraz z drogą dojazdową wewnętrzną pomiędzy budynkami Główna 26-28. W zasobach
ADM-5 nie było chodnika łączącego
budynek przy ul. Głównej 28 w kierunku Kunickiego 17a stanowiącego
własność Gminy Ruda Śląska. Przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych ADM-5 wykona uporządkowanie końcowego odcinka chodnika przy ścianie szczytowej budynku Głównej 28 w granicy RSM – poinformowała nas Gabriela Lutomska, rzecznik prasowy RSM.
Sandra Hajduk

Chodnik biegnący obok bloku stojącego przy ul. Głównej 28 nagle się kończy.

Foto: RP
REKLAMA



Z redakcyjnej skrzynki

– Ostatnio postanowiłem wyrobić paszport i jakież było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że nie mogę tego zrobić w rudzkim magistracie. Pamiętam, że jeszcze na początku 2013 roku można było
spokojnie tę sprawę załatwić w Rudzie Śląskiej. A teraz co? Mam
jeździć specjalnie do innego miasta? Jakie są tego powody? – pyta
pan Andrzej, mieszkaniec Bykowiny.
– Przyczyną likwidacji punktów terenowych w naszym mieście była decyzja Wojewody Śląskiego, który wypowiedział prezydentom
miast porozumienia, na podstawie których prowadzone były TPP.
Zgodnie ze stanowiskiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących realizacji zadań
paszportowych, pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędach
miast nie są uprawnieni do przetwarzania danych zawartych w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zawierającej m.in. identyﬁkatory biometryczne. Takie
uprawnienie jest natomiast konieczne do przyjmowania wniosków
o wydanie paszportu. I tak od 1 kwietnia 2013 roku decyzją Wojewody Śląskiego w rudzkim Urzędzie Miasta nie są przyjmowane wnioski o wydanie paszportów. Obecnie sprawy te załatwia się wyłącznie
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz oddziałach paszportowych
i delagaturach Wojewody. Na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczona jest pełna informacja dotycząca składania wniosków i warunków uzyskania paszportu. Można też obliczyć wysokość
opłaty paszportowej. Strona ta zawiera także adresy i dane kontaktowe wszystkich jednostek paszportowych na terenie województwa śląskiego, gdzie można złożyć wniosek i odebrać paszport – mówi Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM
w Rudzie Śląskiej.

ZŁÓŻ

ŻYCZENIA WALENTYNKOWE

UKOCHANEJ OSOBIE NA ŁAMACH

,,WIADOMOŚCI RUDZKICH”!

12 lutego, na łamach naszej gazety będzie
można złożyć życzenia walentynkowe
ukochanej osobie. Dla naszych
Czytelników przygotowaliśmy
dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie
niskich cenach:
10 zł do 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 7 lutego do godz. 12.00.
Życzenia można przesyłać mailowo
ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl
lub przynieść osobiście do redakcji – N. Bytom,
ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00–16.00.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika HermanSopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor
techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk, Magdalena
Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul.
Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela
Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Hanna Matysek, tel. 512-799-211, Agnieszka Pach, Aleksandra Mazur, 32 248-60-97,
czynny w godz. pn.-pt. 8.00-16.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Agora Poligraﬁa 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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Ponad 50 osób bezdomnych skorzystało w styczniu br. z rudzkich ośrodków zapewniających dach nad głową i ciepłe pożywienie. – Miasto dokłada
wszelkich starań, by zjawisko bezdomności i głodu nie dotykało mieszkańców Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji na lata 2014-2015.

Ruda Śląska przyjazna niepełnosprawnym

Pomoc dla bezdomnych

Bezdomni mężczyźni mogą uzyskać
schronienie w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, natomiast kobiety, które z różnych powodów utraciły dach
nad głową, otrzymują pomoc w Domu
dla Matki z Dzieckiem i Kobiet w Ciąży
lub w Centrum Interwencji Kryzysowej
PCK. Noclegownia znajduje się w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie przy ul.
Tołstoja 11 i jest czynna codziennie od
16.00 do 7.00. Dysponuje 44 miejscami. – W roku ubiegłym do pracowników
socjalnych zgłosiło się 119 bezdomnych
mężczyzn – mówi Krzysztof Strzyż
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Średnio z noclegowni dla bezdomnych skorzystało
około 37 osób miesięcznie – dodaje.
Podstawowym warunkiem przyjęcia
do placówki jest trzeźwość – zgodnie
z regulaminem nie są przyjmowane
osoby będące pod wpływem alkoholu.
– Poza doraźnym zapewnieniem schronienia, od poniedziałku do piątku
w noclegowni w godzinach 7.00-9.00
dyżur pełni dwóch pracowników socjalnych MOPS, którzy służą doradztwem
tym, którzy są zdecydowani zmienić
swoje życie i wyjść z bezdomności –
podkreśla Krzysztof Strzyż.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje programy dla osób bezdom-

nych lub zagrożonych bezdomnością,
np. Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, który jest podstawowym narzędziem pracy z osobami
bezdomnymi. – Naszym celem jest doprowadzenie do wyjścia z bezdomności
i usamodzielnienia się osób bezdomnych – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor MOPS. – Pracownicy socjalni
podejmują pracę indywidualną i grupową ze zgłaszającymi się osobami. Są
one motywowane do leczenia odwykowego, jeśli mają problem z alkoholem,
a także do kontaktu z Klubem Integracji
Społecznej celem znalezienia pracy –
mówi. Rudzki MOPS realizuje również
gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego, w ramach którego osoby
bezdomne lub zagrożone bezdomnością mogą ukończyć kurs zawodowy
i podjąć prace społecznie-użyteczne,
w czasie których samodzielnie remontują lokale socjalne, które na koniec
zasiedlają.
Kobiety bezdomne lub borykające
się z przemocą w rodzinie mogą schronić się w Domu dla Matki z Dzieckiem
i Kobiet w Ciąży w Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Rudzie Śląskiej
przy ul. Przy Kolei 7. – Aby uzyskać
schronienie wraz z całodobowym wyży-

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat deﬁcytu i zadłużenia Rudy Śląskiej na najbliższe lata. Oznacza to, że w tym
roku miasto będzie mogło zaciągnąć planowany kredyt, z którego sﬁnansuje część wydatków inwestycyjnych. W tym roku pochłoną one aż 69 mln zł,
czyli najwięcej od trzech lat.

Wskaźniki pozytywne!

Pieniądze przeznaczone w tym roku
na inwestycje będą stanowić blisko 12
proc. ogółu wszystkich wydatków
Rudy Śląskiej. To więcej niż w ostatnich latach. Wysoki poziom nakładów
inwestycyjnych sprawił, że po raz
pierwszy od trzech lat miasto zwiększy
swoje zadłużenie. – W tegorocznym budżecie różnica między dochodami a wydatkami wyniesie prawie 11 mln złotych
– tłumaczy Grażyna Dziedzic. – Powstały w ten sposób deﬁcyt zamierzamy
pokryć z preferencyjnej pożyczki oraz
kredytu. W całości zostaną one przeznaczone na inwestycje – podkreśla
prezydent. Wydane na inwestycje pieniądze Ruda Śląska będzie mogła odzyskać z funduszy europejskich. – Obecnie obowiązują inne zasady rozliczania
inwestycji europejskich. Nie musimy już
czekać na załatwienie wszystkich formalności. Możemy to zrobić później. To
rozwiązanie bardzo przyspiesza realizację inwestycji w mieście – tłumaczy
prezydent Grażyna Dziedzic.
Jak deklarują władze miasta, zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań nie
wpłynie na stabilność ﬁnansową gminy, której wskaźnik zadłużenia w sto-

sunku do dochodów znajduje się w tym
roku na bezpiecznym poziomie 29,44
proc. Dzięki temu Regionalna Izba Obrachunkowa wydała w ostatnich dniach
pozytywną opinię dotyczącą zaciągnięcia przez miasto dodatkowych zobowiązań. I tak w tym roku Ruda Śląska
może zaciągnąć 6,5 mln zł kredytu,
który przeznaczony zostanie na inwestycje drogowe. Ponad 5,2 mln z tej
puli przeznaczonych zostanie na dalszą
budowę trasy N-S, a 1,3 mln zł na przebudowę mostu przy ul. Poniatowskiego
w Halembie. Z kolei pożyczka w kwocie 4,2 mln zł ma pokryć część wydatków, jakie potrzebne są na termomodernizacje placówek oświatowych:
Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida (1,5 mln zł), Szkoły Podstawowej
nr 4 przy ul. Tołstoja (niemal 1 mln zł),
budynku przedszkola nr 8 przy ul. Sobieskiego (prawie 400 tys. zł) oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
przy ul. Orzegowskiej (1,3 mln zł).
Wskaźnik zadłużenia Rudy Śląskiej
na poziomie niespełna 30 proc. utrzymuje się już od trzech lat. Dla porównania, na koniec 2010 roku wynosił on
ponad 43 proc. Jest to dowód na sku-

wieniem wystarczy zgłosić się po skierowanie do Sekcji Pracowników Socjalnych w swojej dzielnicy zamieszkania – mówi Krystian Morys.
– W 2013 roku ze schronienia w Domu
PCK skorzystało 77 kobiet z dziećmi,
w tym 35 z powodu przemocy w rodzinie i 42 z powodu bezdomności. Obecnie przebywa w placówce 11 kobiet i 7
dzieci – dodaje. Podobnie jak w przypadku mężczyzn, także kobiety objęte
są pomocą socjalną, są wspierane
w rozwiązywaniu problemów i motywowane do korzystania z pomocy psychologa, prawnika oraz pedagoga.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoba bezdomna może liczyć na
pomoc w formie schronienia i jednego
gorącego posiłku oraz zasiłku okresowego. Przyznawane są także zasiłki
celowe na zakup odzieży i obuwia
w zależności od pory roku. Pomoc ta
jednak może zostać ograniczona, głównie w przypadku braku współpracy
z pracownikiem socjalnym. – Myślę, że
to sprawiedliwe rozwiązanie – mówi
prezydent Grażyna Dziedzic. – Osobom, którym zależy, by wyjść z bezdomności i poprawić swoją jakość życia,
gwarantowane jest wsparcie, zarówno
ﬁnansowe jak i psychologiczne. Ci, którzy odrzucają pomoc sami skazują się

teczne ograniczenie zadłużenia gminy.
Co ważne, w ostatnich latach w Rudzie
Śląskiej wzrósł jednocześnie udział dochodów własnych miasta, które pokryły ponad 67 proc. zeszłorocznych wydatków. W 2010 roku było to niecałe 62
proc. – Niewątpliwie jest to zjawisko
pozytywne, świadczące o samodzielności ﬁnansowej naszego miasta – komentuje skarbnik miasta Ewa Guziel.
Dzięki temu oraz dzięki wprowadzonemu przez obecne władze miasta radykalnemu programowi oszczędzania,
w ciągu trzech lat udało się zmniejszyć
długi tylko z tytułu pożyczek, kredytów
i obligacji o prawie 50 mln zł (na koniec 2010 roku zadłużenie wynosiło
bowiem 206 mln zł, a w następnych latach kolejno: 188 mln zł w roku 2011;
161,3 mln zł w 2012 roku i nieco ponad
156,7 mln zł w roku 2013). Dodatkowo
w tym czasie spłacono też 28,3 mln zł
odsetek, 12,5 mln zł poręczeń, 15,3 mln
zł zobowiązań zlikwidowanego szpitala i 27,9 mln zł zobowiązań wymagalnych.
Ponadto od początku kadencji władzom Rudy Śląskiej udało się spłacić
ponad 123,7 mln zł z tytułu rat pożyczek, obligacji i kredytów, zaciągniętych w poprzednich latach. Warto przy
tym dodać, że miesięczny koszt obsługi
odsetek od długów Rudy Śląskiej to
658 tys. złotych, czyli rocznie ponad
56 zł „na głowę mieszkańca”. Zadłużenie z poprzednich lat w dalszym ciągu

W tym roku rudzka Straż Miejska wytypowała do regularnych kontroli 7 miejsc, w których
przebywają osoby bezdomne.

na życie na ulicy – podkreśla. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku 9 osób
bezdomnych usamodzielniło się.
W pomoc osobom bezdomnym zaangażowana jest również rudzka Straż
Miejska. – Na bieżąco weryﬁkujemy
zgłoszenia o przebywaniu osób bezdomnych na terenie miasta – mówi Marek Partuś, zastępca komendanta Straży
Miejskiej. – Za każdym razem pouczamy osoby bezdomne o możliwościach
skorzystania z noclegowni i pomocy
oferowanej przez miasto. W tym roku
wytypowaliśmy 7 miejsc, w których
przebywają osoby bezdomne, które regularnie kontrolujemy. Jeżeli osoba
bezdomna jest trzeźwa i wyrazi taką
wolę, Straż Miejska odwozi ją do noclegowni – dodaje.
Pamiętajmy: pomocy w uzyskaniu
schronienia, odzieży i posiłku bez-

będzie spłacane również w tym roku.
Ogółem w tegorocznym budżecie wydatki określone zostały na poziomie 579 mln zł, natomiast dochody
mają wynieść 568,2 mln zł. Ostatecznie
planowane zadłużenie Rudy Śląskiej na
koniec 2014 roku ma wynieść 167,5
mln zł. Najwięcej w tym roku władze
Rudy Śląskiej zamierzają przeznaczyć
na projekty drogowe, które pochłoną
prawie 37 mln zł, czyli ponad połowę
wszystkich środków przeznaczonych
na inwestycje. Ponad 1/3 z tej kwoty
zostanie przeznaczona na dalszą budowę trasy N-S.
Kolejne pozycje na liście tegorocznych inwestycji zajmują te związane
z termomodernizacją placówek oświatowych. Ogółem pochłonie to ponad
6,6 mln zł. Istotną pozycję w tegorocznym budżecie miasta stanowią też wydatki przeznaczone na remonty. – Są

domnym mężczyznom udzielają pracownicy socjalni Działu Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
przy ul. Markowej 22, pokój nr 10.
Bezdomne kobiety uzyskają wsparcie
i skierowanie do odpowiedniej placówki pomocowej w siedzibach sekcji pracowników socjalnych. Informacje o możliwościach pomocy
można uzyskać przez całą dobę pod
bezpłatnymi numerami telefonów
Centrum Zarządzania Kryzysowego:
800-158-800 oraz infolinii dla bezdomnych z woj. śląskiego: 800-100022. – Nie przechodźmy obojętnie
obok osób bezdomnych – apeluje prezydent Dziedzic. – Możemy pomóc
osobom na życiowym zakręcie i odmienić ich życie – zauważa.
AS

one traktowane jako wydatki bieżące,
choć tak naprawdę dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny – mówi
Ewa Guziel, skarbnik miasta. Ogółem
na remonty miasto zamierza w tym
roku przeznaczyć 23 mln zł. Najwięcej
środków pochłoną remonty dróg (ponad 11 mln zł) oraz remonty miejskiego
zasobu mieszkaniowego (8 mln zł).
Bardzo dużo miejsca w zestawieniu
wydatków inwestycyjnych poświęcono
zadaniom związanym ze sportem i rekreacją. – Obok inwestycji drogowych
i termomodernizacji placówek oświatowych to właśnie zadania związane ze
sportem i rekreacją są tymi kluczowymi. Mieszkańcy, czy to podczas spotkań,
czy też przy okazji składania propozycji
do budżetu obywatelskiego, wskazywali
potrzebę realizacji takich inwestycji –
zaznacza Grażyna Dziedzic.
KP

PRZYJDŹ I WYPOWIEDZ SIĘ
O NOWEJ STRATEGII MIASTA
Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta na
lata 2014-2030. Jednym z ich elementów będzie spotkanie z mieszkańcami, które 12 lutego o godz. 12.00 rozpocznie się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Karola Goduli 36. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z konsultowanym dokumentem oraz
ustalić hierarchię celów zapisanych w projekcie strategii.

– Zgodnie z polską konstytucją osoby niepełnosprawne mają prawo do
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a my, działając zarówno
w imię wypełniania odpowiednich
przepisów, jak również z potrzeby serca, staramy się robić wszystko, żeby
tak właśnie było – zapewnia prezydent
Grażyna Dziedzic.
W Rudzie Śląskiej zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych realizuje
przede wszystkim Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. – Nasza praca
obejmuje organizowanie usług opiekuńczych, ustalanie uprawnień i wypłatę świadczeń opiekuńczych, kierowanie do odpowiednich ośrodków
i realizację innych zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych – wylicza
Halina Ignor, pełnomocnik prezydent
miasta ds. osób niepełnosprawnych.
Uchwalony program określa zadania
miasta w zakresie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych i porządkuje
kierunki działań. Zapewnia również
odpowiednią efektywność poprzez
monitoring i ewaluację działań. Każdy
realizator rokrocznie składa sprawozdanie z realizacji projektu, z którym
można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchwalony program zakłada realizację 44 projektów, z których 14 jest
kontynuowanych, a 30 zupełnie nowych. – Projekty dotyczą m.in. usuwania barier architektonicznych i transportowych, organizacji grup wsparcia,
organizacji imprez kulturalnych czy
sportowych, prowadzenia rehabilitacji
– mówi Halina Ignor. – Jednym z projektów będzie dogoterapia „Z psem
za pan brat”, która będzie realizowana w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi. Innym jest
utworzenie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który zrealizuje
ZSS nr 3 – dodaje. Centrum zajmie się
kompleksową proﬁlaktyką ukierunkowaną na zniwelowanie zaburzeń rozwojowych, a także kampanią informacyjną z tego zakresu. Innym projektem
ujętym w programie jest prowadzenie
przez organizacje pozarządowe rehabilitacji mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo poprzez
różnorodne terapie zajęciowe, m.in.
ćwiczenia w wodzie, muzykoterapię,
zajęcia kulinarne czy plastyczno-manualne. Program zakłada również organizację zimowego festiwalu dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej „Kryształowy Sopelek”, festiwalu artystyczno-wokalnego „do-re-mi”, festiwalu
„Jesienne klimaty”, a także Tygodnia

Uchwalony program zakłada realizację 44 projektów dotyczących m.in. organizacji imprez kulturalnych i sportowych oraz prowadzenia rehabilitacji

Godności Osób Niepełnosprawnych.
Dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów zostanie również udostępniony specjalny informator z wykazem
instytucji i organizacji pozarządowych
mogących udzielić im wsparcia.
– Projekty będą realizowane ze
środków własnych poszczególnych realizatorów projektów, przy pomocy
sponsorów, ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu miasta oraz ze
środków unijnych – informuje Halina
Ignor. – Żeby system wsparcia osób
niepełnosprawnych dobrze działał, potrzebne jest kompleksowe działanie

KZK GOP uwzględnił postulaty mieszkańców Rudy Śląskiej w związku z funkcjonowaniem linii 121. Autobusy tej
linii jeżdżą już według częściowo zmienionego rozkładu jazdy oraz nie zatrzymują się na przystanku przy dworcu
w Chebziu. Nowy, zmieniony rozkład jazdy obowiązuje od 1 lutego.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii 121
Mieszkańcy o zmiany w rozkładzie jazdy linii 121 wnioskowali już
jesienią zeszłego roku. Postulaty
w głównej mierze dotyczyły godzin
odjazdów, które nie były ich zdaniem dostosowane do potrzeb. –
Problem ten dotyczył pracowników
części zakładów pracy w Chebziu
oraz Huty Pokój, którzy np. kończąc
swoją zmianę mieli zaraz autobus,
a gdy na niego nie zdążyli, na kolejny musieli czekać nieraz godzinę –
tłumaczy rudzki radny, Józef Skudlik, który na wniosek mieszkańców
postulował o wprowadzenie zmian.
– Teraz, dzięki wprowadzeniu kilkuminutowych przesunięć w godzinach odjazdów niektórych kursów
linii 121, niedogodności te powinny
zniknąć – dodaje.
Kolejna sugestia przedstawiana
przez rudzian korzystających na co
dzień z linii 121 dotyczyła tego, by
autobusy tej linii omijały przystanek „Chebzie Dworzec PKP”.
Dzięki tej zmianie autobusy nie muszą teraz „nadrabiać” dodatkowego
kilkusetmetrowego dystansu, który
pokonywały nieraz tylko po to,
by zabrać jedną osobę z przystanku.
– Wszystkie te zmiany zostały ujęte

Autobusy linii 121 nie zatrzymują się już na przystanku przy dworcu w Chebziu.

w nowym rozkładzie jazdy, przedstawionym przez przedstawicieli
KZK GOP. Obowiązuje on od
1 lutego – informuje wiceprezydent
Jacek Morek.
Przy okazji zmian w rozkładzie
linii 121 jak bumerang powraca
kwestia zlikwidowanej przez KZK
GOP w lipcu ub. roku linii 215.
Przypomnijmy, że linia autobusowa
nr 215 przebiegała od dzielnicy
Orzegów przez Godulę, Chebzie,
Nowy Bytom, Wirek i Bykowinę
do Kochłowic. Trasa ta w dużej

części pokrywała się z trasą autobusów linii 121 i tym właśnie KZK
GOP argumentował decyzję o jej
likwidacji. Równocześnie zwiększono częstotliwość kursów linii
121 i zmodyﬁkowano jej trasę
o przystanki obsługiwane tylko
przez linię 215.
Decyzja ta spotkała się z protestem mieszkańców Orzegowa i Bykowiny. Pasażerom nie spodobała
się nie tylko likwidacja linii 215, ale
również to, że po zmianach linia
121 omija dwa przystanki, które do-
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i współpraca instytucji samorządowych, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych. Idealnie, gdy
w działania angażują się również organizacje kościelne, a także zwykli
mieszkańcy – mówi Grażyna Dziedzic.
Pierwszy miejski program działań
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
integracji ze społeczeństwem „Miasto
przyjazne niepełnosprawnym” został
przyjęty w roku 2000, a kolejny był
uchwalony w 2009 i obowiązywał
w latach 2009-2013. Działania miasta
są doceniane poza nim – tylko w 2012
roku Ruda Śląska została po raz drugi

tychczas były przez nią obsługiwane. Podczas przeprowadzonych
przez miasto konsultacji społecznych 2/3 z prawie 500 uczestników
opowiedziało się za przywróceniem
poprzedniej trasy. Jednocześnie
rudzcy radni w grudniu 2013 r. podjęli rezolucję w sprawie przywrócenia linii 215.
W najbliższym czasie pozytywne
rozpatrzenie wniosku o przywrócenie linii 215 będzie niestety niemożliwe. – Na przełomie marca i kwietnia rozpocznie się rozbiórka
wiaduktu przy ul. Tunkla. Prace potrwają kilka miesięcy i w tym czasie
nastąpią również zmiany w organizacji ruchu. Co za tym idzie, nie będzie możliwe przywrócenie linii,
kiedy na trasie jej przebiegu funkcjonuje tymczasowa organizacja
ruchu – podkreśla Jacek Morek.
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego komunikacją w Rudzie
Śląskiej, ekonomią przewozów i ich
dostosowaniem do potrzeb rudzian
zajmuje się od 20 lat. Niestety
z roku na rok koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej gwałtownie rosną, a na jej organizację miasto przekazuje Związkowi coraz
wyższe składki. Zarówno władze
miasta, jak i Związku szukają każdego rozwiązania, które powstrzyma ten wzrost.
TK

wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najlepsze działania na rzecz
osób niepełnosprawnych realizowane
przez polskie samorządy, a marszałek
województwa śląskiego przyznał wyróżnienia w konkursie Śląski Samorząd Równych Szans.
W Rudzie Śląskiej tylko w 2013
roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności wydał 1850
orzeczeń osobom dorosłym, a osobom
poniżej 16 roku życia 552 orzeczenia.
Warto zaznaczyć, że rudzki magistrat
zatrudnia 44 osoby niepełnosprawne,
w związku z czym spełnia sześcioprocentowy wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Dzięki temu nie
płaci miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli wskaźnik nie
jest spełniony, urząd musi wpłacać odpowiednie kwoty na Fundusz. Według
ostatnich danych dotyczących liczby
osób niepełnosprawnych w Polsce, zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności z 2011 roku,
liczba ta wynosi prawie 4,7 mln, co
stanowi ponad 12% ludności kraju.
Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności wśród Polaków są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.
Wśród orzeczeń wydawanych przez
rudzkie MZON najczęstszą przyczyną
niepełnosprawności są choroby narządów ruchu.
AS

Wyślij miastu
walentynkę!
Z okazji zbliżających się walentynek rudzki magistrat ogłasza konkurs
na najciekawsze wyznanie miłości!
Oczekujemy kreatywnych i inspirujących wypowiedzi odpowiadających na pytanie „Za co kochasz Rudę
Śląską?!”. – Każdy mieszkaniec ma
swój osobisty stosunek do miasta.
Ruda Śląska jest miejscem różnorodnym i myślę, że można ją kochać
z wielu powodów, dlatego zachęcam
do wyrażenia swojej opinii – mówi
Renata Młynarczuk, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta.
Na odpowiedzi czekamy do 13 lutego. Swoje opinie można przesyłać
na adres media@ruda-sl.pl, bądź za
pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (www.facebook.
com/rudaslaska). – Z nadesłanych
wypowiedzi wybierzemy dziesięć
najciekawszych, które zostaną nagrodzone. W międzyczasie na Facebooku będziemy publikować nadsyłane opinie – tłumaczy Młynarczuk.
– Być może ktoś kiedyś mieszkał w
Rudzie Śląskiej i w jego życiu nadal
zajmuje ona szczególne miejsce –
podkreśla. Podsumowanie konkursu
odbędzie się 14 lutego.
DR
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REKLAMA

Katowice, Kleofas, Murcki, Mysłowice, Śląsk, Niwka-Modrzejów, Wesoła, Wieczorek, Wujek, Staszic, Kazimierz-Juliusz, Powstańców Śląskich, Gliwice, Grodziec, Jowisz, Pstrowski,
Andaluzja, Bielszowice, Bobrek-Centrum, Bolesław Śmiały, Brzeszcze, Chwałowice, Halemba-Wirek, Julian, Marcel, Piast, Piekary, Rozbark, Wawel-Pokój, Knurów-Szczygłowice,
Rydułtowy-Anna, Sośnica-Makoszowy, Ziemowit, Szombierki, Siemianowice, Miechowice,
Dębieńsko, Paryż, Barbara Chorzów.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazu części budynku o powierzchni
1.006 m2 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Wawelskiej 7, która przydzielona zostanie na podstawie umowy
najmu zawartej na czas nieoznaczony
na rzecz dotychczasowego użytkownika,
na prowadzenie działalności w zakresie
opieki zdrowotnej.

EKOWIADOMOŚCI

ekologią
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EKO-obiektyw
Dzięki nowej linii kredytowej planowanej do uruchomienia przez WFOŚiGW w Katowicach już w marcu będą możliwe do realizacji inwestycje
związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Jeszcze w tym roku dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach będzie możliwe wsparcie dla osób ﬁzycznych oraz instytucji na działania
związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Jest szansa
na czyste powietrze
Nie od dziś wiadomo, że podstawowym składem powietrza jest
azot (78%), tlen (21%) oraz inne
pierwiastki (1%), ale czy ta „równowaga” nadal jest zachowana?
Co prawda nie możemy dokonać
aż takiej rewolucji i zmniejszyć
drastycznie ilości azotu lub tlenu,
ale proporcje mogą się nieco
zmieniać przy innych pierwiastkach, mogą zmieniać się nawet
same pierwiastki, które wchodząc
w reakcje chemiczne, nie są już
tak przyjazne dla naszego środowiska i dla nas samych.
Stan powietrza jest coraz gorszy. Nieefektywne paleniska
i straty ciepła powodują nie tyle
zanieczyszczenia, co straty w naszych portfelach. Nie każdego
stać na modernizację systemów
grzewczych czy docieplenie budynku.
Jeszcze w tym roku dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie możliwe
wsparcie dla osób ﬁzycznych oraz
instytucji na działania związane
z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił przetarg na
obsługę nowej linii kredytowej
przeznaczonej na doﬁnansowanie
zadań służących poprawie jakości

powietrza. Wysokość udostępnionej na ten cel kwoty wynosi 10
mln zł.
Kredytowaniem objęte będą
przedsięwzięcia polegające na:
– budowie, modernizacji lub
wymianie na bardziej efektywne
ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych oraz układów
technologicznych,
przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń,
podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego
dla istniejących obiektów,
– budowie systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł
energii,
– zastosowaniu rozwiązań technicznych zmniejszających straty
ciepła w obiektach, dla których
pozwolenie na użytkowanie wydano przed 1.01.1993 r. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem poprzez składowanie
odpadów
zawierających
azbest.
O kredyty w ramach tej linii
bankowej mogą ubiegać się osoby
ﬁzyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wysokość
doﬁnansowania wynosi do 90 procent nakładów inwestycyjnych,
lecz nie więcej niż 300 tys. zł.
Fundusz zakłada ﬁnansowanie
działań (udzielanie pożyczek)
przez okres 12 miesięcy od mo-

mentu podpisania umowy z instytucją ﬁnansową, która wygra
przetarg.
Wnioski kredytowe potencjalnych beneﬁcjentów mają być rozpatrywane do 15 dni od momentu
jego złożenia.
Efektem ekologicznym i rzeczowym jest wykonanie zadania,
a jego potwierdzeniem oświadczenie kredytobiorcy o zakończeniu zadania zgodnie z zakresem
przedstawionym w harmonogramie rzeczowo-ﬁnansowym, stanowiącym załącznik do umowy
kredytowej
oraz
dokumenty
umożliwiające przystąpienie do
użytkowania zgodnie z prawem
budowlanym, jeżeli będą wymagane.
Zadanie powinno zakończyć się
do 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. Kredyt może być
spłacany nawet przez 12 lat.
Mamy nadzieję, że kolejna propozycja wsparcia dla osób zainteresowanych poprawą jakości powietrza oraz modernizacją budynków pod kątem strat ciepła spotka
się z dużym zainteresowaniem.
Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach uruchomił projekty związane z dotacją kredytów np. na
kolektory słoneczne, czy termomodernizację, które świetnie się
sprawdziły.
Agnieszka Kominek

Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz instytucji użyteczności publicznej.

Zakładanie kolektorów słonecznych.

Zakładanie ekologicznych pieców.

EKO-fakty
Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2012 roku około 8,5% światowego zapotrzebowania na energię. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody.
W 2012 roku odpowiadała ona za 75% energii z odnawialnych źródeł.
Kolejne źródła to energia wiatru (11%), energia geotermalna (6%),
biomasa i biopaliwa (5,5%) oraz energia słoneczna (2%)[1]. Obecne
trendy wskazują, że w latach 2010-2020 poziom wyprodukowanej energii z wiatru może wzrosnąć ok. dziesięciokrotnie a energii słonecznej
ok. 100-krotnie, co spowoduje, że w 2020 r. energetyka słoneczna stanie
się największym producentem energii odnawialnej na świecie, wyprzedzając energetykę wodną i wiatrową. W 2020 roku zarówno energetyka
słoneczna jak i energetyka wiatrowa liczone osobno będą produkowały
więcej energii elektrycznej niż wszystkie elektrownie jądrowe na świecie.
(źródło: www.wikipedia.org)

h
maluc

-

Zgadnij co to:
1. Nie widzisz go i nie
czujesz. Oddychają nim
zwierzęta i ludzie.
2. Do oczyszczania dymów.
Instalują go na szczycie
kominów.
3. Bywa czarna, biała,
bura. Płynie po niebie,
Nazywa się........

EKO-słowniczek
Niekonwencjonalne źródła energii – źródła, które nie wykorzystują w procesie przetwarzania spalania organicznych paliw kopalnych. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie odnawialne źródła
energii, np. energię słoneczną (solary), energię wiatru, ciepło geotermalne, jak również energię nuklearną.
Straty ciepła – spowodowane są głównie jego przenikaniem przez
przegrody zewnętrzne – ściany, okna, dach i podłogi na gruncie. W budynkach z wentylacją grawitacyjną w znacznej mierze straty ciepła
w budynku spowodowane są tym, że wentylacja taka wyciąga z wnętrz
zanieczyszczone powietrze wraz z ciepłem, a na jego miejsce – przez
różne nieszczelności domu – wprowadza zimne powietrze zewnętrzne. Pewne ilości ciepła uciekają z pomieszczeń przez niepożądane
nieszczelności, a także wskutek otwierania drzwi wejściowych
i okien.

SPROSTOWANIE
W ostatnim artykule „Zielone Płuca Miasta” podaliśmy błędną informację o powierzchni Parku Śląskiego w Chorzowie. Prawidłowe dane to
620 ha lub wg innych źródeł 550 ha. Za pomyłkę przepraszamy.
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KĄCIK ADOPCYJNY

Sunia to 10-letnia suczka, która trafiła do schroniska w 2005 roku. Była
młodym psem, który szybko zauroczył
rodzinę z dziećmi. Sunia od razu pokochała nowych opiekunów. Niestety po 8 latach wróciła do schroniska
– okazało się, że nikt nie ma dla niej
czasu. Sunia jest smutna, nie rozumie
dlaczego znów jest sama. Kontakt w
sprawie adopcji, tel. 519-680-905

GÓRNICZA PÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243-27-47, fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zatrudni osobę
na stanowisko Inspektora Nadzoru robót instalacyjnych na ½ etatu lub
umowę zlecenie.
Wymagania:
1. staż pracy minimum 5 lat w nadzorze inwestorskim,
2. uprawnienia instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania,
3. przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
4. znajomość obsługi komputera,
5. znajomość zasad kosztorysowania i aktualnego oprogramowania
w tej dziedzinie.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny i udokumentowanie spełnienia wymienionych powyżej wymogów prosimy składać w siedzibie
Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

POLECAMY...

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ul. ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest zabudowana murem oporowym nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, o powierzchni 3850 m², położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca
stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 2127/120 o powierzchni 1623
m² i 2281/125 o powierzchni 2227 m², obręb Kochłowice, karta mapy 3, zapisane w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014984/0. Dział III i IV ww.
księgi wolny jest od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną (symbol planu MM2).
Działka nr 2127/120 i część działki nr 2281/125 od strony wschodniej, objęte są strefą ochrony sanitarnej
cmentarzy. Obszar działki nr 2127/120 leży w obrębie strefy „B” – ochrony konserwatorskiej.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów zielonych i kościoła; posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Teren nieruchomości lekko opada w kierunku zachodnim. Pod powierzchnią gruntu znajdują się fundamenty po byłych obiektach szkoły, na powierzchni – pozostałości betonowych placów. Zachodnią granicę stanowi
w części mur oporowy o długości 43 m i 15 m, który jest w złym stanie technicznym (nabywca jest
zobowiązany do utrzymywania i konserwacji muru oporowego). Ogrodzenie (częściowe) jest wykonane z elementów żelbetonowych oraz z siatki w ramach na słupkach murowanych, na podmurówce murowanej w złym stanie technicznym. Jedynie działka nr 2127/120 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tunkla, w związku z tym dojazd do zbywanego
terenu może odbywać się z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Zgodnie z art. 43 ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 260) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ulicy ks. Ludwika Tunkla.
Cena wywoławcza do III przetargu wynosi: 290.000,00 zł.
III przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2014 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W III 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 21.02.2014 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.500,00 zł przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty i oświadczenia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska). Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu
(dotyczy również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć
zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości
podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. 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 pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają
przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone
niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32
248-75-63.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (032) 243-27-47, fax (032) 243-30-78
www.naszdom.info.pl
Ogłoszenie
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie Przetargu Nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2014 roku w podanych
rodzajach:
• roboty dekarsko-blacharskie + awaryjne (pokrycia z papy termozgrzewalnej),
• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania + awaryjne,
• remonty instalacji elektrycznych i odgromowych,
• wymiana stolarki okiennej (na PCV) z wentylacja mechaniczną ,
• wymiana, uzupełnienie uszczelnień w stykach płyt prefabrykowanych,
• roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacje ścian, malarskie ),
• roboty ślusarskie,
• wykonanie i remonty nawierzchni chodników i parkingów,
• wycinka, przycinka i nasadzenie drzew (gatunki szlachetne),
• roboty dociepleniowe (w systemie BSO, zalecany Weber Terranowa),
• uszczelnianie przewodów kominowych,
• usługi projektowe (w zakresie architektury, konstrukcji, infrastruktury),
• usługi kominiarskie.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
,,Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych w 2014 r. – (rodzaj robót) – nie otwierać” w terminie do 21.02.2014 r. godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju 113.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty: dekarsko-blacharskie, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ogólnobudowlane, roboty związane
wykonaniem lub remontem chodników oraz parkingów, roboty dociepleniowe, usługi projektowe (w zakresie
architektury, konstrukcji, infrastruktury), usługi kominiarskie wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł.(na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: Bank
Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój, nr konta 60 8470 0001 2001 0080 8680 0003 z dopiskiem „Wykonanie robót
remontowych i usługowych w 2014 r. – (rodzaj robót).”
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju 119 w cenie
100,00 zł netto (123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacja na temat przetargu udziela się pod numerem telefonu (032) 243-25-65 wew. 26 lub 46.

Iwona Żytkowiak

Tam, gdzie 
twój dom
Opowieść o miłości, zawiłej grze przypadku i przeznaczenia oraz łasce wybaczania.
Losy trzech pokoleń kobiet, z których
każda chciała być szczęśliwa. Ich grzechem
było to, że przyszło im żyć w dwudziestym
wieku.
Główna bohaterka, Róża Kannenberg,
wraca po latach do rodzinnego domu, który odziedziczyła w spadku. Tutaj jej babka
wprowadziła się, gdy wojska niemieckie
opuszczały miasto. Tutaj na świat przyszła
ona i jej bliźniacza siostra. Dom, w którym
brakowało mężczyzn. I gdzie wszystko się
zaczęło.
Odsłania się przeszłość kolejnych kobiet
z jej rodu. Czy Róży uda się zerwać z rodzinnym schematem i wreszcie rozpocząć nowe
życie?
Iwona Żytkowiak (ur. 1963) – absolwentka polonistyki i studiów filozoficznoetycznych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Członek Związku Literatów Polskich. Od
urodzenia mieszka i pracuje w Barlinku.
Czas dzieli na w miarę równe części – rodzinę, pracę i pasję (kolejność nie jest przypadkowa). Matka czterech synów. W wolnych
chwilach uwielbia długie spacery po Bieszczadach i grę na pianinie z najmłodszym
synem. Autorka powieści „Tonia” (2011) ,
„Spotkania przy lustrze” (2012) i „Kobiety
z sąsiedztwa” (2013).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 22.01.2014 r. zakończył się
wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1515 m2, zapisane na karcie mapy
1, obręb Orzegów, położone w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Stromej, obejmujące stanowiące całość
gospodarczą: działkę własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczoną numerem geodezyjnym 2984/164
o powierzchni 469 m2 (KW nr GL1S/00013069/3) oraz prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 2947/166 o powierzchni 1046 m2 (KW nr GL1S/00022881/7) ustanowione do
dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu Państwa
(działy III i IV ww. ksiąg wieczystych wolne są od wpisów).Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości figurują jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1) oraz fragmentarycznie teren zabudowy
usługowej (symbol planu UP1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą
terenów oznaczonych symbolami MW1 i UP1.
Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położone są w sąsiedztwie
zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej; teren jest porośnięty w części drzewami
oraz krzewami. Występuje nierówność terenu. Na terenie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane
są pozostałości po wyburzonych obiektach kubaturowych. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ulicy Stromej. Zjazd powinien być zlokalizowany na przedłużeniu ul. Piasecznej. W celu
budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania
do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie z art.
43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013.260 j.t.), nowo sytuowane obiekty budowlane powinny być
usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Stromej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.03.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 4.000,00 zł
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,
Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Stroma” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie
do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu,
przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. 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 z VAT pomniejszonej o
wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 24875-63.

OGŁOSZENIA

 Trzypokojowe, 65 m2 130 tys., Bykowina.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983057, 784-699-569.

 Trzypokojowe, 50 m2, 98 tys., Ruda 1, c.o.
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

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

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Usługi ogólnobudowlane oraz tapicerskie
w domu klienta. Tel. 501-408-879, 665-007941.
 Transport tanio. Tel. 601-452-034.
 „REM-BUD” tynki maszynowe gipsowe oraz cementowo-wapienne, tel. 791111-370.
 Cyklinowanie KUŚMIERSKI. Tel. 501281-222, 32 243-30-24.
 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.

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

 Aż do 25.000 zł dojazd, dzwoń, tel.
512-996-794, 516-663-600.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.

USŁUGI POGRZEBOWE

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
 Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
 Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-260780.
 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 POŻYCZKI ﬁrmowe: k. podatkowa,
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. Dla ﬁrm nie wykazujących
wszystkich przychodów, na stracie, dochód na oświadczenie, szybka decyzja,
tel. 32 253-90-23, 795-406-305.
 Serwis AGD – naprawa pralek. tel.
530-412-007.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.
 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
 KREDYTY. Prosto. Szybko. Skutecznie.
ZADZWOŃ: tel. 886-839-888.

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

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
 Halemba, jednopokojowe, 26 m , 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Halemba, dwupokojowe, 46 m2, 115 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Godula, jednopokojowe, 37 m , 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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 Ruda, trzypokojowe, 62 m , 135 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

 Sprzedam dom, Kochłowice, 350 tys., 130
m2. LOKATOR, tel. 793-396-040.

CODZIENNIE NOWE OFERTY
TANICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL.
 Lokal do wynajęcia 70 m2. Tel. 888-625108.
 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.
 Wynajmę na działalność gospodarczą –
centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/84 m2. Tel.
608-206-636.
 Do wynajęcia od zaraz M-3 Nowy Bytom
ul. Szarotek, nowe budownictwo, 1 piętro.
Tel. 500-017-429 po 15.00.
 Sprzedam 3-pokojowe w ocieplonym
bloku ul. Fojkisa, 2 piętro, 63 m2 od zaraz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 505-537-359.
 Godula M-3, 38 m , 89 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.
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 Ruda M-3 48 m2, 100 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.
 Wirek M-3 48 m2, 117 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.
 Godula M-4, 64 m2, 148 tys. VestraLocum.pl, tel. 600-445-053.
 Sprzedam M-5, 70 m2. Tel. 502-393177.

 Kawalerka do wynajęcia – Godula. Tel.
513-346-980.

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706692, 605-731-250.

NAUKA
 Pisanie prac magisterskich, inżynierskich itp. Pomoc, tel. 504-150-238.

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez
BIK kom 500-255-201.

 Do wynajęcia mieszkania, pomieszczenia na biura, magazyny, warsztat samochodowy + działka 525 m2 przy ul. Dąbrowskiego 29 (obok CH PLAZA). Tel. 725-144-808.

MOTORYZACJA

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo,
Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507572-625.

 Zatrudnię do biura rachunkowego osobę
do prowadzenia ksiąg handlowych oraz sporządzania bilansu na samodzielne stanowisko. Tel. 515-191-397, 515-191-379.
 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu metalowo-sanitarnego, wiek powyżej 30 lat. Tel.
608-364-483.
 Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci
z doświadczeniem (min. 2 lata). Tel. 32-24032-08.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472138.

 Antyki, starocie, meble, ﬁgurki, zegary,
inne kupię. Tel. 515-533-560.
 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLOWEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU kupię. Tel. 507-851-852.
 Kupię zegarki naręczne, kieszonkowe, ordery, odznaczenia, monety itp. Srebro w każdej postaci, militarne zdjęcia, elementy
umundurowania, broń białą. Dojazd, gotówka. Tel. 510-500-666.
 NOWO OTWARTY SKLEP Z ODZIEŻĄ NOWĄ I UŻYWANĄ – Halemba, ul.
Kuźników 2.
 Agencja Sztuki i Reklamy AGR poleca
na walentynki haftowane wyroby ﬁlcowe.
Zaprasza również na Warsztaty Rękodzieła.
Tel. 600-122-568, www.sztukareklama-agr.
eu.

 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 39 m2, 75 tys., Wirek, c.o.
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 36 m2, 83 tys., Halemba,
c.o. miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.
 Dwupokojowe, 45 m2, 113 tys., Kochłowice. LOKATOR, tel. 793-396-040.

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
rodzicom zmarłej

Karolinki NOWARY

składają
uczestnicy zajęć i kadra
Osiedlowego Domu Kultury
Rudzkiej Spóldzielni Mieszkaniowej „Matecznik”

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazów nieruchomości gruntowych:
1. nr 1799/211 położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Narcyzów – Magnolii
2. nr 1801/211 położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic Narcyzów – Magnolii
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, na których posadowione są garaże, które przydzielone zostaną na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony
na rzecz dotychczasowych najemców.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu garażu mieszczącego się w Rudzie Śląskiej przy
ul. Jana Dobrego, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska, który
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu obowiązującej na 3 lata na
rzecz dotychczasowego użytkownika.

Posiadłość
Dom wolno stojący Halemba
Dom wolno stojący Halemba
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Ruda Śl.-Ruda
Zabrze-Makoszowy
M-2 Ruda Śl.-Godula
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Godula
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
M-5 Ruda Śl.-Ruda
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
M-4 Św-ce-Chropaczów
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice
M-3 Ruda Śl.-Wirek
M-2 Ruda Śl.-Wirek
Dom szeregowy Wirek
Bytom Karb/Konstytucji
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.-Nowy Bytom
Ruda Śl.- Nowy Bytom
Ruda Śl.-Bykowina

207/2x160/1881 m2 800 000 zł
252/680
780 000 zł
250/682
460 000 zł
240/508
499 000 zł
pow. od 749 m2
71 000 zł
pow. od 763 m2
72 000 zł
pow. od 814 m2
76 000 zł
pow. od 956 m2
88 000 zł
2
pow. 1022 m
120 000 zł
36 m2
99 tys. zł
40 m2
135 tys. zł
43 m2
65 tys. zł
47 m2
125 tys. zł
43 m2
99 tys. zł
44 m2
97 tys. zł
50 m2
129 tys. zł
2
55 m
90 tys. zł
78 m2
205 tys. zł
95 m2
198 tys. zł
113 m2
69 tys. zł
50 m2
137 tys. zł
2
62 m
1100 zł/m-c
44 m2
1000 zł/m-c
44 m2
850 zł/m-c
38 m2
1000 zł/m-c
28 m2
900 zł/m-c
118 m2
2000 zł/m-c
167 m2
260 tys. zł
180 m2
5 900 zł/m-c
2
106 m
199 tys. netto
106 m2
1200 zł/m-c
90 m2
3000 zł/m-c
37 m2
600 zł/m-c
200 m2
55 tys.

 Zatrudnię od zaraz – tokarz, frezer. Tel.
692-413-875.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.


matematyczny.com.pl tel. 501-730750.

 Naprawa AGD. Tel. 666-360-136.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-376-855, 32340-91-05.

 Do wynajęcia M-3 .Tel. 603-534-022.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2, Ruda
Śląska-Godula, tel. 501-018-217.

 Komputery, laptopy – naprawa, konﬁguracja, instalacja. perkomp.pl, tel. 666-360136.

PRACA

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


Gotówka do 25 000 zł bez BIK na
oświadcz. Tel. 605-848-324.

 Domofony, serwis RTV. Tel. 500-540743.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO,
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515533-560.

 Wirek – sprzedam, dwupokojowe, 42 m2.
GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2,
120 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA, tel. 791669-630.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

 Korepetycje matematyka, chemia. Tel.
603-534-022.

 Kredyty konsolidacyjne, pozabankowe, chwilówki, wysoka przyznawalność,
tel. 888-484-868.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Wynajmę atrakcyjną pizzerię w Rudzie
Śląskiej. Tel. 606-352-226.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypokojowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel.
607-706-692.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Skup samochodów wszystkich marek. Tel.
515-533-560.
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ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
DOMY

 KOSMETOLOG mobilny, KWASY 50
– SMS: tel. 601-430-654, oddzwonimy.

DZIAŁKI

USŁUGI

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

WYNAJEM

 Trzypokojowe, 61 m2, 130 tys., Wirek.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

LOKAL

OGŁOSZENIA DROBNE

W��������� R������ 5.02.2014

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-175-863

www.stemark.pl

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Owocowej, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod budynek
mieszkalny, garaż, ogródek rekreacyjny, w rejonie ul. Czarnoleśnej,
która zostanie oddana w najem
w celu korzystania przez najemców
z istniejących garaży, ul. Młodzieżowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Śląskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny, ul. Katowickiej, które zostaną oddane w najem
z przeznaczeniem pod istniejący
garaż, ul. Kochłowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Katowickiej, która
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Kasztanowej, Kłodnickiej i Porannej, które zostaną
oddane w najem z przeznaczeniem
pod istniejące stacje pomiarowo
– redukcyjne, ul. Kalinowej, które zostaną oddane w dzierżawę na
okres 2 lat z przeznaczeniem pod
teren zielony, ul. Kalinowej, które
zostaną oddane w najem na okres 2
lat z przeznaczeniem pod istniejący
parking, drogę, chodnik, pomieszczenie gospodarcze, ul. Kalinowej,
które zostaną oddane w najem na
okres 2 lat z przeznaczeniem pod
istniejący parking, drogę, chodnik,
pomieszczenie gospodarcze.

ZŁOMOWANIE
AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

AUTO-ZŁOM

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771 61 31
0,70 g
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
r
za kg
Płacimy gotówką - Najlepsze ceny
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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 40 lat czterech
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15.01.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garaży
murowanych są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Łukowej,
obręb Kochłowice, k.m. 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007909/9 (w dziale trzecim wpisane są
służebności gruntowe polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 3016/160; dział IV wolny jest od wpisów), oznaczone numerami geodezyjnymi:
b) 3583/160 o powierzchni 22 m2,
a) 3582/160 o powierzchni 23 m2, 		
d) 3585/160 o powierzchni 24 m2,
c) 3584/160 o powierzchni 22 m2, 		
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska działki stanowią teren garaży i parkingów (symbol planu: GP1),
położone są w sąsiedztwie zabudowy garażowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, terenów niezabudowanych; posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami. Działki nie posiadają bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ulicy Łukowej, w związku z
czym Gmina Miasto Ruda Śląska na działce nr 3016/160 o powierzchni 426 m2, zapisanej w nr KW GL1S/00007909/9, stanowiącej drogę dojazdową, ustanowi odpłatną
służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przechodu, całą jej długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek gruntu
nr: 3582/160, 3583/160, 3584/160 i 3585/160. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla każdej ze zbywanych nieruchomości wynosi
1.020,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie z VAT jest płatne jednorazowo przed zawarciem umowy. Każdy z wyłonionych w drodze przetargu nabywców nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 1.020,00 zł wraz z VAT przed zawarciem umowy notarialnej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 3582/160 – 1.000,00 zł, 		
– dla działki nr 3583/160
– 1.000,00 zł,
– dla działki nr 3585/160
– 1.200,00 zł.
– dla działki nr 3584/160 – 1.000,00 zł,		
Ceny osiągnięte w przetargu stanowić będą podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,
– opłat rocznych wynoszących 5% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2014 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 18.03.2014 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie:
– dla działki nr 3582/160 – 50,00 zł, – dla działki nr 3583/160
– 51,00 zł,
– dla działki nr 3584/160– 52,00 zł,– dla działki nr 3585/160
– 60,00 zł,
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów
z dopiskiem „wadium – Łukowa działka nr …” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę
ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny zakupu. 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 z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. 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 ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
przy ulicy Gwardii Ludowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy
ulicy Gwardii Ludowej nr 3657/68 o powierzchni 551 m2, obręb Nowy Bytom, karta mapy 1, KW nr GL1S/00012040/7, (dział III i IV ww. księgi jest wolny
od wpisów).
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 upłynął
w dniu 25.07.2013 r.
Przetargi, które odbyły się w dniach 25.10.2013 r. i 20.12.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska Działka nr 3657/68 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1).
Zbywana działka o kształcie prostokąta jest niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta drzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej i terenów komunikacji. Na nieruchomości znajduje się skarpa. Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej sposobu dokonania rozbiórki budynków, które były usytuowane na tej nieruchomości. Istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują się pozostałości po tych
budynkach.
Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gwardii Ludowej.
Cena do rokowań wynosi: 40.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 20.02.2014 r. o godz.11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 14.02.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
2.000,00 zł, przelewem na konto i złożą pisemne zgłoszenie udziału, a w dniu 20.02.2014 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie
aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (dot. również cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Cena nieruchomości podlega
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który
wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny zakupu. 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 pomniejszonej
o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi
również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczki zostaną zwrócone niezwłocznie po rokowaniach. Zastrzega się prawo do odwołania
rokowań z uzasadnionej przyczyny. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek
roszczeń w tym zakresie.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22

ogłasza I
przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntów objętych działkami:
1. (działka nr 3328/207 i 3329/207, KW GL1S/00001223/4) położonego w Rudzie Śl.
10 przy ul. Jankowskiego o pow. 960,00m2.
2. (działka nr 3374/163 i 3239/166, KW GL1S/00001223/4) położonego w Rudzie Śl.
10 przy Ogińskiego 2 o pow. 781,00m2 .
3. (działka nr 3400/177, KW GL1S/00005480/1 i działka nr 3272/207, KW
GL1S/00001223/4) położonego w Rudzie Śl. 10 przy ul. Jankowskiego/Szeligowskiego o pow. 1.183,00m2.
4. (działka nr 678/505, KW GL1S/00022565/6) położonego w Rudzie Śl. 5 przy ul.
Szpaków o pow.718,00m2 .
5. (działka nr 1991/62, 1993/65, 2487/59, 2488/59, 1382/1140, KW GL1S/00004684/4)
położonego w Rudzie Śl. przy ul. Norwida 19 o pow. 4.711,00m2 .
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przyst������������������������������������������������������������������
ępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości gruntowych, które wyznacza się na dzień 19.02.2014 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 do ad.3;
– przy ul. Gwareckiej 4 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie (tel. 32 242-70-75) dot: ad.4
– przy ul. Wolności 20 w Rudzie Śląskiej (tel. 32 248-44-10) dot: ad. 5.
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowany nabyciem ww. nieruchomości powinien
zapoznać się z ich dokumentacją posiadaną przez RSM (w pokoju 314 i pokoju 118
przy ul. Magazynowej 12) oraz sprawdzić ich przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska, w celu wyeliminowania
ryzyka zakazu wykonywania zamierzonej działalności.
3. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej, pokój
213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania gruntu przy ”
ul. Jankowskiego lub,		
ul. Ogińskiego 2 lub,
ul. Jankowskiego/Szeligowskiego
lub, ul. Szpaków
lub, ul. Norwida 19 w terminie do dnia 21.02.2014 r.do godz. 9.00.
4.Dokonanie wpłaty wadium w wysokości
ad. 1. 11.940,00 zł
ad. 2.
10.280,00 zł
ad. 3. 10.600,00 zł 		
ad. 4.
3.460,00 zł
ad. 5. 33.430,00 zł
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) koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska
c) cenę minimalną za nieruchomość gruntową/nie może być równa i niższa od ceny
wyjściowej tj.
ad. 1 119.400,00 zł + VAT/		
ad. 2
102.800,00 zł + VAT/
ad. 3 106.000,00 zł + VAT/		
ad. 4
34.600,00 zł + VAT/
ad. 5 334.300,00 zł + VAT/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2014 r. o godz.10.00.
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 zwrócone do 7 dni po
rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd .
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny
nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od 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 Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118 i 100)
tel. 32-248-24-11 wew. 311 lub 267.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 30.01.2014 r. do dnia 20.02.2014 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, stanowiących działki nr:
– 66.000,- zł
– 742/157 o powierzchni 611 m2 cena wywoławcza do przetargu 
– 743/156 o powierzchni 806 m2 cena wywoławcza do przetargu 
– 87.000,- zł
2
– 744/156 o powierzchni 844 m cena wywoławcza do przetargu 
– 91.000,- zł
obręb Kochłowice karta mapy 5, KW nr GL1S/00010800/9, które zostaną sprzedane w drodze przetargu – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.

SPORT
Futsal

Weekend z futsalem

Mimo zdobycia kompletu punktów gra rudzian nie zachwycała.

Futsal

Ferie z Uranią
W sumie 332 zawodników wzięło udział w organizowanych przez
GKS „Urania” Ruda Śląska turniejach piłkarskich odbywających się
pod hasłem „Ferie 2014”. Rozgrywki prowadzone były w pięciu
grupach wiekowych i odbywały się
od 27 do 31 stycznia.
W pierwszym dniu rywalizowali
ze sobą juniorzy (1997, 1998). Najlepszą drużyną byli gospodarze,
a tuż za nimi uplasował się Wawel
Wirek i Jastrząb Bielszowice. Najlepszym bramkarzem został Jan
Szczygieł, a najlepszym strzelcem
Tomasz Śmigała.
W turnieju rocznika 1999 znów
bezkonkurencyjna była Urania Ruda Śląska. Na drugim stopniu podium stanęli zawodnicy Slavii Ruda Śląska, a na trzecim zawodnicy
Jastrzębia Bielszowice. Najlepszym
bramkarzem uznano Piotra Woźnicę, a najlepszym strzelcem Marcina
Ganczarczyka.
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W sobotę zespół Gwiazdy Ruda
Śląska zmierzył się z UKS-em
EKOM Futsal Nowiny. Mimo zwycięstwa gospodarzy 6:2 i zdobycia
kompletu punktów, gra rudzian nie
zachwycała.
Rudzianie na początku spotkania
odrobinę zaspali. Goście już w trzeciej minucie meczu wykorzystali rzut
wolny i objęli prowadzenie. Futsaliści Gwiazdy dość długo nie byli
w stanie oddać celnego trafienia.
W końcu w 11 minucie po błędzie
przyjezdnych bramkę zdobył Siadul.
Na minutę i 31 sekund prze końcem
pierwszej połowy po rzucie wolnym
piłkę w siatce umieścił Piasecki i na
przerwę podopieczni Tomasza Klimasa schodzili prowadząc 2:1.
W końcówce spotkania rudzianie
w końcu się zmobilizowali. W nieco
ponad cztery minuty zdobyli oni
cztery bramki – na listę strzelców
wpisali się dwukrotnie Krzymiński
oraz jeden raz Bereta i Piasecki. Na

siedem sekund przed końcem meczu
wynik spotkania na 6:2 ustalił zawodnik z drużyny gości.
W niedzielę zwycięstwem AKS-u
Mikołów zakończył się turniej
trampkarzy rocznika 2001 i młodszych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Rekreacyjno-Sportowego
Gwiazda. W szranki stanęło w sumie dziesięć drużyn. Na drugim
stopniu podium stanęli zawodnicy
Skawinki Skawiny, zaś na trzecim
Skry Częstochowa. Zespoły Gwiazdy okazały się być dość gościnne.
Tuż za podium – na czwartym miejscu – uplasował się zespół Gwiazdy
złożony z zawodników z rocznika
2002. Gwiazda I była natomiast piąta, a Gwiazda Gwiazda II siódma.
Najlepszym zawodnikiem turnieju okrzyknięto Oskara Machulca,
najlepszym bramkarzem został Łukasz Meler, zaś tytuł króla strzelców
wywalczył Krystian Piskorz, który
zdobył w sumie dziewięć bramek.

Piłka ręczna – II liga kobiet

Lepsze o jedną bramkę
W turnieju rocznika 2000 dominowała Gwiazda Ruda Śląska –
druga drużyna zajęła pierwsze
miejsce, a pierwsza drugie. Trzeci
był Jastrząb Bielszowice. Tytuł
najlepszego bramkarza przyznano
Marcelowi Szkudlarskiemu, a najlepszego strzelca Mateuszowi Malikowi.
W rywalizacji rocznika 2002 znów
bezkonkurencyjna okazała się być
Gwiazda Ruda Śląska. Tuż za nią
znalazła się Slavia Ruda Śląska
i Śląsk Świętochłowice. Tytuł najlepszego bramkarza powędrował do Patryka Pietrzyka, a najlepszego strzelca do Bartosza Karczyńskiego.
W ostatnim dniu rywalizowali ze
sobą zawodnicy z rocznika 2003
i młodsi. Tu najlepsza była Gwiazda
Ruda Śląska. Na dalszych stopniach
podium znalazła się Slavia Ruda Śląska i Śląsk Świętochłowice. Najlepszym bramkarzem został Patryk
Mentel, a najlepszym strzelcem Jakub Widuch.

Bielszowiczanki lepiej poradziły sobie z nerwami w końcówce i to one cieszyły się ze zwycięstwa.

Jednobramkowe zwycięstwo nad MKS-em
,,Start” Michałkowice odniosły w sobotę szczypiornistki Zgody Ruda Śląska.
Po wyrównanym początku od szóstej
minuty na prowadzenie zaczęły wychodzić bielszowiczanki. Dwukrotnie jednak,
gdy przewaga Zgody sięgała czterech trafień, to w ich szeregach zdarzał się przestój i na przerwę rudzianki schodziły tylko z dwubramkową zaliczką.
Druga odsłona pojedynku w wykonaniu obu ekip pozostawiała wiele do życzenia. Bramki padały średnio co dwie

minuty. W końcówce oba zespoły szły łeb
w łeb, a w ostatniej minucie grały w podwójnym osłabieniu. Lepiej te nerwy
zniosły jednak rudzianki. Najpierw za
sprawą Maciejowskiej doprowadziły one
do wyrównania, a później dzięki trafieniu
Góral odniosły zwycięstwo.
MKS „Start” Michałkowice – Zgoda Ruda Śląska 21:22 (13:15)
Zgoda: Brzeska – Góral 4, Dziółko,
Wojcik, M. Krzysteczko 5, Maciejowska 4, Hodyjas 1, Baranowska 2, D.
Krzysteczko 4, Sobota 2, Pocheć.
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W SKRÓCIE
Dwa medale lekkoatletów
W poprzedni weekend w Spale
odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
Reprezentanci TL Pogoń wywalczyli
na nich dwa medale – srebrny w skoku w dal z wynikiem 7,07 m wywalczył Krzysztof Dudek, zaś brąz
w biegu na 3000 m z rekordem życiowym 8:40,14 zdobył Dawid Zaczek.
Marta Myszor w skoku w dal juniorek młodszych z rekordem życiowym 5,40 m była czwarta. W biegu
na 600 m Kamil Kubicki ustanowił
rekord życiowy 1:25,53 i zajął ósme
miejsce. Dziesiąty w biegu na 400 m
był Bartłomiej Myszor również z rekordem życiowym 50,81. W biegu
na 2000 m juniorów młodszych Damian Połeć z rekordem życiowym
6:01,80 zajął 12. pozycję. Kamil
Węgler w biegu na 800 m również
został sklasyfikowany na 12. miejscu. W biegu na 2000 m juniorek
młodszych Patrycja Suchowiecka
uzyskała czas 7:27,15.

Porębski najlepszy
Ponad 100 zawodniczek i zawodników zaprezentowało się w Ogólnopolskich Halowych Zawodach
Kontrolnych, które odbyły się w miniony weekend w Głuchołazach.
Wśród nich nie mogło zabraknąć
stałego już składu reprezentantów
UKS-u „GROT”.
Mateusz Porębski okazał się być
bezkonkurencyjny w całych zawodach. Szymon Porębski ukończył
ostatecznie zawody na siódmej pozycji, natomiast Seweryn Gandor w wyniku nieznacznej preeliminacyjnej
porażki został ostatecznie sklasyfikowany na przyzwoitej 11 pozycji.

Sparingi – piłka nożna:
Grunwald Ruda Śląska – Orzeł Mokre
7:1
Slavia Ruda Śląska – Bumerang
Wrocław 2:1
Wawel Wirek – Szombierki Bytom 3:3
Urania Ruda Śląska – Silesia Miechowice 2:1
REKLAMA

Koszykówka – III liga mężczyzn

Wygrana z Czeladzią
W sobotę koszykarze Pogoni pokonali na wyjeździe MCKS Czeladź różnicą 18 punktów.
Rudzianie weszli w spotkanie bardzo
zmotywowani. W pierwszej kwarcie
zdobyli o siedem punktów więcej niż
czeladzianie. W drugiej kwarcie gospodarze odrobinę sprężyli się i odrobili
jeden punkt straty.
Przerwa dobrze zadziałała na podopiecznych Marcina Cyrana. Rudzianie bowiem
dzięki celnym rzutom z dystansu trzecią

kwartę ukończyli zdobywając o dziewięć
punktów więcej niż gospodarze. W czwartej kwarcie koszykarze Pogoni także byli
minimalnie lepsi i po sygnale kończącym
pojedynek na tablicy wyników widniał rezultat 76:94.
MCKS Czeladź – KS Pogoń Ruda
Śląska 76:94 (23:30, 20:19, 17:26, 16:19)
Punkty dla Pogoni: Morawiec 27,
Wilkin 17, Tomecki 14, Jeleń 10, Łapot
8, Bobrowski 7, Mol 5, Kuczera 3, Komandzik 2, Sgodzaj 1.

Sportowy rozkład jazdy
Piłka ręczna
8 lutego, sobota, godz. 16.00 Zgoda
Ruda Śląska – Ruch II Chorzów
8 lutego, sobota, godz. 16.00 MOSiR
Bochnia – SPR Grunwald
Futsal
6 lutego, czwartek, godz. 18.00 Wisła II

Krakbet Kraków – Gwiazda Ruda Śl.
Koszykówka
8 lutego, sobota, godz. 17.00 KS Pogoń
Ruda Śląska – MKKS Rybnik
9 lutego, niedziela, godz. 16.00 hala
MOSiR-u w Nowym Bytomiu
– Mecz Gwiazd RALK
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Zbliżają się walentynki. To właśnie wtedy najczęściej zabieramy swoją drugą połówkę do kina czy restauracji. Jest jednak rzecz, która
może się przydarzyć każdemu z nas i sprawić, że romantyczny nastrój pryśnie niczym mydlana bańka – awaria samochodu. Co zrobić,
by nie zaskoczyła nas żadna usterka? O to zapytaliśmy Szczepana Mańkę, diagnostę z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA,
należącą do firmy Auto-Bud Sp. z o.o.

Randka bez awarii
– Rzeczywiście auto może zostać unieruchomione w każdej
chwili?
– W samochodzie zepsuć może
się wszystko. Prawda jest taka, że
im starszy samochód, tym większe
prawdopodobieństwo wystąpienia
usterki. Często pojazd zostaje unieruchomiony przez awarię silnika
czy kłopoty z akumulatorem.
– Awarię silnika można jakoś
wcześniej przewidzieć?
– Nie trzeba być doświadczonym
mechanikiem żeby dostrzec, że coś
złego dzieje się z silnikiem. Wiele
usterek można rozpoznać samemu.
Wystarczy obserwować jak zachowuje się nasz samochód. Jednym
z objawów tego, że coś złego dzieje
się z silnikiem, jest stale zmniejszający się stan oleju. Jeśli pod korkiem wlewu oleju zbiera się szlam,
to może być to efekt jazdy wyłącznie na krótkich dystansach, ale jeśli
ma on kolor brunatny, to może znaczyć, że do oleju dostaje się płyn
z chłodnicy. Problemy może także
zwiastować wydobywający się
z rury wydechowej dym czy falowanie obrotów na jałowym biegu.
Przyczyną zmartwienia powinny
być także plamy oleju znajdujące
się pod samochodem czy zapalenie
się kontrolki świadczącej o usterce
silnika. Ważne, aby zareagować,
gdy spotykamy się z tego typu objawami. Udajmy się od razu do stacji kontroli pojazdów czy mechanika. Im później zdiagnozujemy

usterkę, tym koszty naprawy mogą
być większe.
– Co poza awarią silnika najczęściej powoduje unieruchomienie samochodu?
– Zimą dość często mamy problemy z akumulatorem. Jeśli już
rzeczywiście okaże się, że nie jesteśmy w stanie odpalić i musimy zainwestować w nową baterię, to lepiej ją nabyć u specjalisty. Oczywiście można kupić akumulator w hipermarkecie, ale tylko wykwalifikowana osoba jest w stanie dobrać
właściwy model akumulatora,
uwzględniając przy tym jego pojemność, prąd rozruchowy czy
kształt zacisków. Przy zakupie baterii warto także pamiętać o tym, że
czasem dokonujemy pozornych
oszczędności. W tym przypadku lepiej zainwestować w dobrą markę.
Tylko wtedy zyskamy pewność, że
bateria będzie nam służyła przez
parę lat. Często także auto zostaje
unieruchomione z powodu przebicia opony.
– Tego mimo wszystko nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
– Rzeczywiście, złapania przysłowiowej gumy nie jest się w stanie przewidzieć, ale tylko od nas
zależy, czy szybko i sprawnie będziemy potrafili się z takim problemem uporać. Mało kto z nas pamięta o tym, aby regularnie dopompowywać koło zapasowe, a w samochodzie wozić lewarek i klucz do
wymiany kół. Jako alternatywa mo-

że zostać użyty tak zwany zestaw
naprawczy, który pozwala szybko
i skutecznie naprawić zepsutą oponę. Składa się on z kompresora
podłączanego do zapalniczki oraz
specjalnej pianki uszczelniającej
oponę. Pamiętajmy jednak o tym,
że ta metoda pozwoli nam na przejechanie tylko około 50 kilometrów.
Ze względów bezpieczeństwa trzeba także jeździć z umiarkowaną
prędkością.
– No właśnie – oponę możemy
przebić wjeżdżając w dziurę, ale
wjazd w mniejszy ubytek w jezdni może spowodować problemy
z zawieszeniem.
– Uszkodzenie zawieszenia także
daje o sobie znać. Auto gorzej się
prowadzi lub wydobywają się z niego stuki. Zimą, kiedy na drogach
pojawia się zdecydowanie więcej
dziur, podzespoły zawieszenia są
zdecydowanie bardziej narażone na
uszkodzenia. Podkreślam, że z wizytą u mechanika nie warto w tym
przypadku czekać. Lepiej udać się
do niego, gdy tylko zauważymy, że
z autem dzieje się coś złego. Tu podobnie jak w przypadku usterki silnika – im szybciej namierzymy
problem, tym mniejsze będą koszty
naprawy. Takie elementy jak wahacze, sworznie, końcówka drążka
kierowniczego nie są drogie. Trochę większym wydatkiem jest wymiana wahacza czy amortyzatora.
Ale pamiętajmy, że ten układ bezpośrednio przekłada się na nasze

bezpieczeństwo i nie warto po prostu ryzykować.
– Jak uchronić się zatem przed
niespodziewanym unieruchomieniem pojazdu?
– Podstawą jest regularne serwisowanie. To dzięki niemu będziemy
mogli długo i bezawaryjnie korzystać z samochodu. Wielu kierowcom wydaje się, że przegląd to wymiana oleju i filtrów. Lista rzeczy,
które powinno się wykonać jest
jednak zdecydowanie dłuższa. Poza
tymi czynnościami powinno się
między innymi: skontrolować stan

nadwozia, oświetlenia i wycieraczek, sprawdzić stan hamulców
i zawieszenia i wykonać dziesiątki
innych czynności. Pamiętajmy
o tym, że profesjonalny warsztat
musi być wyposażony w urządzenia diagnostyki elektronicznej oraz
w oprogramowanie do diagnostyki.
W książce serwisowej wymienione
są wszystkie elementy, które należy
sprawdzić w trakcie przeglądu. Należy bowiem pamiętać, że często to,
co należy sprawdzić, jest uzależnione od modelu pojazdu.
– Dziękuję za rozmowę.

