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WOKÓŁ NAS

Dołączymy
do strefy?

Świątecznie
i po śląsku

Nawet tysiąc miejsc pracy ma
szansę pojawić się w Rudzie Śląskiej
za sprawą przyłączenia naszego miasta do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Chodzi o teren przy
ul. Chorzowskiej i Lompy, a także
o nieruchomości po byłej kopalni
Polska-Wirek (okolice ulic Tunkla
i Bałtyckiej). – Dla Rudy Śląskiej
wejście do KSSE to wielka szansa
– podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Czytaj więcej str. 15

W ramach cyklu „Wiadomości
Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z zespołem De Silvers, który
z myślą o słuchaczach przygotował
wyjątkową płytę. Kolędy i pastorałki, które znalazły się na krążku,
z pewnością umilą święta także Wam.
Płyta dostępna jest w redakcji „Wiadomości Rudzkich” oraz w naszym
sklepie internetowym, gdzie poza
nową płytą zespołu De Silvers znajdziecie wiele interesujących pozycji.
Czytaj więcej, str. 11

KREDYT
na każdą kieszeń

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

Zadzwoń albo napisz
SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe
668-447-277

ODDZWONIMY

Złóż życzenia świąteczne na łamach
„Wiadomości Rudzkich”
Promocja 10 zł (od osób prywatnych)

* KREDYTY *

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

tel.
731-35-35-35

Więcej str. 9

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

TANIE ROZMOWY
Foto: MS

Mikołaje
spadły
z nieba!

23 grudnia, na łamach naszej gazety będziecie Państwo mogli
złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. To doskonała możliwość
pokazania swoim bliskim, że o nich pamiętamy
i czujemy się z nimi związani.
Życzenia do 26 słów cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy do 18 grudnia w redakcji
przy ul. Niedurnego 36.
Szczegóły pod numerem telefonu 32 248-60-97.

DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73
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INNOWACJE

EDUKACJA

Rudzka innowacja
dla zabieganych

Celujący studenci z Rudy Śląskiej

W Warszawie stanęły już pierwsze
lodówkowe terminale do odbioru zakupów spożywczych zamawianych
on-line, produkowane przez rudzką
ﬁrmę Coolomat. To innowacyjne rozwiązanie ﬁrma wdraża we współpracy z siecią delikatesów Alma. Coolomat jest producentem i wyłącznym
operatorem systemu przechowywania
i wydawania artykułów żywnościowych. Urządzenia, przypominające
popularne już samoobsługowe terminale do odbioru paczek, noszą taką
samą nazwę jak produkująca je ﬁrma.
– Zamówione przez klienta artykuły
spożywcze mogą czekać na odbiór
przez kilka godzin. Poszczególne
skrytki terminala są przystosowane
do
przechowywania
produktów
w temperaturze do minus 20°C. Dzięki temu możliwa będzie również bezpieczna realizacja zamówień produktów mrożonych i chłodniczych – wy-

jaśnia Marcin Warzocha, prezes ﬁrmy
Coolomat.
Po złożeniu zamówienia przez Internet zakupy będą dostępne w coolomacie w ciągu czterech godzin. Maszyny
składają się z trzech modułów: chłodni, zamrażarki do 20 stopni poniżej
zera oraz schowka utrzymującego temperaturę otoczenia. Urządzenia są objęte stałym monitoringiem za pomocą
kamer, co zapewnia bezpieczeństwo
użytkowania. Pierwsze coolomaty zostały uruchomione na pięciu stacjach
benzynowych w Warszawie. – Działanie coolomatu jest bardzo proste. Wystarczy podczas zakupów, wybrać dostawę do maszyny, a następnie wskazać
wybraną lokalizację i przedział czasowy. Kurier dostarczy nasze zakupy, po
czym otrzymamy sms z kodem, który
umożliwia szybki i wygodny odbiór zamówienia – tłumaczy Marcin Warzocha.
WG

42 najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2015 r. wyróżnionych zostało przez dziekanów swoich wydziałów
m.in. za bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, a także za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
W tej grupie znalazło się troje rudzian.
– Nagrody dla rudzian to dowód na to, że
w naszym mieście nie brakuje zdolnych
osób z otwartymi umysłami. Jestem pewien,
że nie ustaniecie w przyswajaniu kolejnych
zasobów wiedzy i zdobywaniu nowych
umiejętności – mówił wiceprezydent
Michał Pierończyk, uczestniczący w uroczystości wręczenia dyplomów.
Rudzianie, którzy otrzymali dyplomy to
reprezentanci różnych wydziałów i specjalności. Błażej Baic ukończył studia magisterskie na kierunku ﬁzyka medyczna oraz
licencjackie na kierunku geoﬁzyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Może pochwalić się
m.in. zaprojektowaniem i wykonaniem
urządzenia do pomiaru ekshalacji (wydobywania się) radonu z gleby.
Nauki ścisłe bliskie są także Aleksandrowi Bromowi, który ukończył geoﬁzykę
na Wydziale Nauk o Ziemi. Średnia jego
ocen wyniosła 4,86, a na dyplomie uzy-

Foto: UM Ruda Śląska

Innowacyjna technologia z Rudy Śląskiej weszła na polski rynek! W kraju pojawiły się właśnie pierwsze skrytki – lodówki do odbioru zakupów
spożywczych ze sklepów internetowych. Dzięki tzw. coolomatom będzie
można zamawiać on-line produkty, które wymagają przechowywania
w niskich temperaturach. Zostały one wyprodukowane przez ﬁrmę, która ma siedzibę Rudzie Śląskiej i działa w należącym do miasta Śląskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Angelika Winkler, Błażej Baic oraz Aleksander Brom z Rudy Śląskiej w grupie najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego! Rudzianie za swoje osiągnięcia odebrali wyróżnienia z rąk rektora uczelni profesora Wiesława
Banysia.

Rudzianie znaleźli się wśród najlepszych absolwentów UŚ.
skał ocenę celującą. Aleksander został
uhonorowany stypendium rektora dla najlepszych studentów w latach 2013 – 2014
oraz 2014 – 2015. – Pierwotnie byłem na
geodezji w ZSP nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej i uznałem, że geoﬁzyka będzie dobrym połączeniem z poprzednim kierunkiem – wspominał Aleksander. – Najchętniej zająłbym się geoﬁzyką inżynierską, ponieważ już w mojej pracy licencjackiej byłem nakierowany na
stworzenie całkiem ciekawego źródła sejsmicznego. Wykorzystałem materiały pirotechniczne jako źródło fali sejsmicznej, co

jest rzadko spotykane – podkreślał. Trzecim mieszkańcem Rudy Śląskiej, który został wyróżniony, jest Angelika Winkler
– absolwentka zarządzania międzykulturowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu
Śląskiego, która wygłaszała referaty podczas seminariów naukowych organizowanych na Uniwersytecie. Jest także autorką
artykułu „Świecie nasz. Terapeutyczne zadania geopoetyki”. Od 2011 roku otrzymywała stypendium rektora UŚ dla najlepszych studentów, a także stypendia wyjazdowe, dzięki którym miała możliwość studiowania na Słowacji i w Hiszpanii. DR
REKLAMA

Ryby na święta tylko z RYBOŁÓWKI!
Z czym kojarzą się Wam Święta Bożego Narodzenia? Oczywiście z karpiem, a jeśli ma być najsmaczniejszy, to koniecznie z mikołowskiej RYBOŁÓWKI.
Właściciele z myślą o swoich klientach w ofercie mają zarówno ryby żywe jak np. karpie, pstrągi, szczupaki,
sumy, jak i również przepyszne, naturalnie wędzone ryby słodkowodne oraz morskie.
To, z czego jesteśmy dumni, to
zdrowe, naturalnie hodowane ryby.
Tradycyjny karp polski hodowany jest
przez trzy lata na naturalnych pokarmach, ale można ten czas przyspieszyć
i robią to głównie producenci z Czech,
Ukrainy czy Litwy. Dzięki sztucznym,
naszpikowanym hormonami paszom
takie karpie hoduje się w maksymalnie dwa lata, co daje duże oszczędności i stąd niskie ceny w marketach,
ponieważ to przede wszystkim do nich
traﬁają ryby z importu.
W Rybołówce sprzedajemy tylko
prawdziwego, polskiego karpia hodowanego na pszenicy, dzięki czemu ma
on niesamowity smak i walory odżywcze. Polecamy również sprzedawane

przez nas pstrągi z najlepszej polskiej
hodowli Złoty Potok oraz hodowane
na miejscu sumy.
Rybołówka może się również poszczycić wędzonymi rybnymi przysmakami o wyjątkowym zapachu
i smaku.
Oferujemy wędzone pstrągi, jesiotry, sumy, karpie, węgorze, sielawy,
dorsze, halibuty, łososie oraz makrele,
a przed samymi świętami także polędwicę i własnoręcznie robione kiełbasy z suma. Jako przeciwnicy przemysłowego wędzenia i ludzie, którzy są
zwolennikami zdrowego jedzenia, nasze ryby wędzimy w sposób tradycyjny, na dymie z drzewa. Każdy, kto
kupi rybę wędzoną w Rybołówce, już

więcej nie skusi się na rybę z marketu,
smaku tych ryb nie da się porównać,
nie licząc już nawet tego, że my ryby
wędzimy codziennie.
Sekretem ich smaku jest to, że ryby
wędzimy według trzech kroków. Nacieramy rybę solą, później na całą noc
zanurzamy ją w specjalnie przez nas
skomponowanych
przyprawach
i ziołach, a następnego dnia wędzimy
ją aż do zmierzchu. Używamy do wędzenia drzewa z olchy i gruszy, które
nadają rybie niesamowity smak i aromat. Nasze ryby, pomimo że są o wiele
smaczniejsze, świeższe i zdrowsze od
marketowych, są konkurencyjne również cenowo, ponieważ to my jesteśmy
producentami i kupując rybę w Rybo-

łówce, kupujesz z pierwszej ręki bez
tysiąca marż.
Rybołówka serdecznie zaprasza zarówno po ryby żywe, które możemy

Paniowy

oczywiście dla Państwa wypatroszyć
na miejscu, jak i po ryby wędzone.
Chętnie podzielimy się z Wami na
święta tym, co mamy najsmaczniejsze.
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Rudzianin został
sekretarzem stanu
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Będzie zajmował się
sprawami dotyczącymi górnictwa i jego znaczenia
dla Śląska.
– Będę czuwać nad tym, aby branża górnicza wreszcie stawała się silna w swojej strukturze organizacyjnej,
silna finansowo i z perspektywami. Chciałbym prosić
każdego z Was, abyśmy mogli wykorzystać czas wyzwań,
które stoją przed nami – mówił Grzegorz Tobiszowski,
goszcząc w czwartek (3.12.) na obiedzie jubilackim
w KWK Halemba-Wirek.
Ministerstwo Energii, do którego powołany został
Grzegorz Tobiszowski, ma skupiać się głównie nad rozwojem gałęzi energetycznej oraz nad kształtowaniem
polityki energetycznej Unii Europejskiej. Co ważne
– także dla naszego miasta – Ministerstwo Energii będzie nadzorowało Towarzystwo Finansowe Silesia, które ma przejąć 11 kopalń Kompanii Węglowej, co doprowadzić ma do utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Sam Tobiszowski podkreśla, że celem rządu nie jest
zamykanie kopalń, a utrzymanie wydobycia na dotychczasowym poziomie i poprawa jakości wydobywanego
węgla. Konieczne jest więc przeprowadzenie audytu
w kopalniach, a także wdrożenie inwestycji w górnictwo.
Przypomnijmy, że pochodzący z Rudy Śląskiej polityk jest szefem katowickiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Został wybrany na posła Sejmu V, VI i VII
kadencji. Doświadczenie, jeżeli chodzi o górnictwo, Tobiszowski zdobywał m.in. jako przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energetyki.
JO

BARBÓRKA 2015

Górnicze świętowanie
To był niewątpliwie ciężki rok dla branży górniczej – także dla Rudy Śląskiej, gdzie znajdują się aż cztery funkcjonujące kopalnie węgla
kamiennego. Niemniej jednak grudzień to czas, w którym górnicy z nadzieją patrzą w przyszłość, ufając swojej patronce, czyli świętej
Barbarze. Pobudki przy dźwiękach orkiestr górniczych, uroczyste spotkania i msze święte za górników – tak w Rudzie Śląskiej świętowano
Barbórkę. – Górnictwo to nie tylko ważna gałąź polskiej gospodarki, ale także piękne tradycje, o które powinniśmy dbać – mówi prezydent
miasta Grażyna Dziedzic.
I właśnie barbórkowe spotkania były okazją
m.in. do nagrodzenia jubilatów, związanych od
lat z rudzkimi kopalniami. Górnicze odznaczenia
nadano m.in. w kopalniach Bielszowice, Pokój
oraz Halemba-Wirek. W tej ostatniej wręczono
złote oraz srebrne medale, a także szpady górnicze. Dyrektor kopalni Halemba-Wirek nie ukrywał, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji w górnictwie, ale z nadzieją patrzy w przyszłość. – Naszym wspólnym celem jest ciągła
poprawa wizerunku kopalni i jej wyników. Warunkiem jest wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Będziemy pracować z determinacją oraz
poczuciem ciążącej na nas wszystkich odpowiedzialności za kopalnię, jej przyszłość i przyszłość
naszych rodzin – mówił Michał Piecha.
Podczas spotkań jubilackich także władze
miasta składały życzenia górnikom oraz zapewniły o swoim wsparciu dla nich. – Górnictwo
jest najważniejsze. Musimy bronić tej branży.
Myślę, że doskonale pamiętacie, co wydarzyło
się w styczniu, gdy pojawiła się informacja o likwidacji kopalń, kiedy prezydent Grażyna Dziedzic wraz z prezydentami pozostałych zainteresowanych miast stanowczo zaprotestowała

Foto: UM Ruda Śląska
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Częścią obchodów było uczczenie pamięci górników.
i udało się obronić rudzką kopalnię Pokój. MaRudzkie kopalnie są największym pracodawcą
my nadzieję, że te trudne czasy dla górnictwa w mieście. Pracuje w nich ponad 6 tys. rudzian
miną – podkreślał wiceprezydent Krzysztof oraz kilka tysięcy mieszkańców miast ościenMejer.
nych. 
Joanna Oreł
REKLAMA

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 9.12.2015

Zarządca wyremontuje niebezpieczne schody

| CHEBZIE

Zginął górnik
z KWK Bielszowice

Zejście z pierwszego piętra na parter to dla starszych mieszkańców budynku przy ul. Plac Szkolny 9 w Chebziu nie lada wyzwanie. Mieszkańcy
narzekają, że zarządca nie chce wyremontować schodów. – To zagraża
bezpieczeństwu. Prosimy od trzech lat o remont. Przez ten czas zabezpieczono jedynie schody płytami, co nie zmienia faktu, że nadal nie da się po
nich bezpiecznie przejść – mówi pan Paweł.
wykonane do połowy grudnia. Stan
techniczny schodów nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. – uważa
Adam Lanuszny z MGSM Perspektywa.
To nie przekonuje mieszkańców
– Tak nam obiecują od lat, a nic się
nie dzieje. Nogi można sobie połamać – żali się pan Paweł. Na szczęście spółdzielnia zapewnia, że stopniowo poprawia się stan całego budynku. Z informacji uzyskanej
w MGSM PerWśród potrzeb remontowych na przyszłe lata
spektywa wynika,
dla wspomnianego budynku zarządca wymienia
że budynek jest
m.in. malowanie klatki schodowej, wymianę
systematycznie
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie
r e m o n t o w a n y.
schodów i chodnika prowadzącego w kierunku
– W 2009 roku
ul. Dworcowej 21. Te inwestycje wykonane zostaną,
wymieniono pokiedy uda się uzbierać pieniądze na ten cel.
krycie dachowe,

Foto: AW

Według niego stan techniczny
schodów pozostawia wiele do życzenia. Zarządca budynku, czyli Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa Perspektywa informuje jednak, że nie jest tak źle.
– Schody wewnętrzne w klatkach
schodowych są w dostatecznym stanie technicznym. W chwili obecnej w
jednej z klatek będą prowadzone doraźne naprawy w związku ze zużyciem okładzin stopnic. Prace zostaną

„Ruchome schody” w tym przypadku nie są ułatwieniem dla mieszkańców.
w 2010 wykonano chodnik przed budynkiem. W latach 2011, 2013 i 2014
realizowano zalecenia kominiarskie,
czyli uszczelnienia przewodów kominowych i montaż wkładów żarood-

Bielszowicka wciąż narażona na szkody

pornych. Naprawiano także kanalizację zewnętrzną oraz wymieniono
poziomy i piony zimnej wody – wylicza Adam Lanuszny.
Arkadiusz Wieczorek

|BIELSZOWICE, WIREK

Na nasze pytania dotyczące tego
problemu pracownicy Urzędu Miasta, w którego zarządzie pozostaje
ulica Bielszowicka, odpowiadają,
że garby pojawiają się w związku
z eksploatacją górniczą i będą regularnie usuwane. – Pojawiające się
uszkodzenia pasa drogowego (garby,
wypiętrzenia krawężników) będące
wynikiem działalności górniczej i zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, są na bieżąco usuwane przez
ﬁrmy działające na zlecenie przedsiębiorcy górniczego – tłumaczy Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AR

Ulica Bielszowicka została otwarta w marcu 2014 roku – po 14 latach wyłączenia z użytku. Przebudowa polegała na podniesieniu nawierzchni i odtworzeniu infrastruktury technicznej ulicy, a zły stan drogi wynikał ze szkód górniczych. Dzięki remontowi mieszkańcy zyskali łącznik dwóch dużych
dzielnic. Teraz z Bielszowic do Wirku przejedziemy w zaledwie dwie minuty. Wcześniej pokonać trzeba było spory kawałek drogi przez główne ulice
miasta. Jednak radość z tej oszczędności czasu nie potrwała długo...
Mieszkańcy korzystający z ulicy
Bielszowickiej cieszą się, że po wielu
latach odzyskali swój skrót. Zastanawia ich jednak, dlaczego zaledwie po
ok. 1,5 roku od zakończenia remontu
na drodze pojawiły się uszkodzenia.
– Jak to możliwe, że na zupełnie
nowej drodze, stosunkowo mało
uczęszczanej przez kierowców, ciągle
pojawiają się garby? – pyta pan Jacek,
mieszkaniec Bielszowic.
Wybrzuszenia widoczne są także na
poboczu. – Często biegam ulicą Bielszowicką i wystające krawężniki,
zwłaszcza po zmroku, bywają niebezpieczne – dodaje pani Janina, mieszkanka ulicy Równoległej.

GÓRNICTWO

Wybrzuszenia zagrażają kierowcom i pieszym.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl

Tragicznie rozpoczęły się barbórkowe
obchody. W czwartek (3.12.) w rudzkiej
kopalni Bielszowice doszło do poważnego
wypadku, w wyniku którego zginął
40-letni górnik.
Do wypadku doszło ok. godz. 10.20
w szybie 5 oddziału KWK Bielszowice.
Podczas przygotowania do wydobycia
pracujący tam ślusarz spadł z wysokości
ok. 10 metrów do skipu wyciągowego
(miejsce na urobek).
Mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy, a następnie przewieziono go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
w Sosnowcu, gdzie próbowano uratować
górnika. Niestety z informacji uzyskanych
z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach – w czwartek w godzinach nocnych pomimo przeprowadzonej operacji
mężczyzna zmarł.
JO
REKLAMA
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JUBILEUSZ

30 lat taneczno-wokalnej przyjaźni

Foto: MS

Są częścią wielkiej przygody, która wiąże się nie tylko z rozwijaniem talentów artystycznych, ale także z wieloma
podróżami i spędzonym wspólnie czasem. Wszystkie osoby związane z Zespołem Pieśni i Tańca „Rudzianie”
jednogłośnie podkreślają, że są nie tylko tancerzami i wokalistami, ale przede wszystkim jedną wielką rodziną.
Jubileusz, który obchodzono w ubiegłą sobotę (5.12.) na długo zapadnie w ich pamięci.

„Rudzianie” to nie tylko wielkie talenty, ale przede wszystkim przyjaźnie.
W sobotę (5.12.) w Miejskim Centrum Kultury odbył się uroczysty jubileusz 30-lecia
działalności ZPiT „Rudzianie”. – Na jubileuszowy koncert specjalnie przygotowaliśmy
nowy program, ale nie zabraknie też elementów wcześniejszego repertuaru – zapowiadał
Gabriel Czapla, kierownik i główny choreograf zespołu.

WOKÓŁ NAS| 9.12.2015

Tak wyjątkowe wydarzenie było nie tylko
okazją do pokazania efektów całorocznej pracy tancerzy, choreografów oraz osób odpowiadających za oprawę muzyczną i stroje, ale stało się również pretekstem do nadania zespołowi imienia, nieżyjącego już, kierownika artystycznego i choreografa oraz współzałożyciela
„Rudzian” – Jana Mazura.

Co stoi za sukcesem zespołu, który już od
30 lat krzewi kulturę polską nie tylko w kraju,
ale i za granicą? Przede wszystkim ludzie, którzy przez lata z pasją tworzyli zgraną grupę
osób kochających polski folklor. – „Rudzianie” to nasze całe życie. Ja nie pamiętam już
czasów zanim przyszłam do zespołu – mówiła
Kasia Surmiak, która jest członkinią zespołu
od 16 lat. – Nauczyłam się tu podstawowych
wartości takich jak pracowitość, punktualność, solidność. To ukształtowało mnie jako
człowieka. Zawarliśmy także wiele przyjaźni,
a część z nich przetrwała długie lata – dodała.
„Rudzianie” od 1985 roku odbyli setki występów i stali się reprezentacyjnym zespołem
folklorystycznym miasta. Uświetniają wiele
imprez, biorą udział w festiwalach i przeglądach artystycznych, zdobywając cenne trofea,
a w listopadzie tego roku zostali uhonorowani
statuetką „Hanysa”. Nie ma więc wątpliwości,
że są niezwykle ważnym elementem śląskiej
kultury. – Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w trzy dekady działalności „Rudzian”. Za
ich obecność, podtrzymywanie śląskich tradycji oraz uświetnianie imprez, nie tylko u nas
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Magdalena Szewczyk
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Stephen King – Bazar złych snów

2

Poziomo: 1 – gra sportowa na lodzie, 5 – zgraja, banda, 8 – ostrzeżenie, 9 – mit. gr.smok o stu głowach, 11
– żywica tropikalna, 12 – brazylijski
intsrument perkusyjny, 15 – dawny
prymitywny ul, 17 – zlot czarownic,
20 – imię pisarza braz. Amado, 21
– odm. marchwi, 24 – naszyjnik z pereł, 25 – rarytas, osobliwość, 28 – biblijna wieża, 29 – bieluń, chwast trujący, 32 – imię żeńskie, 33 – typ jazzu,
36 – poprawka, 39 – odm. kapusty
ogrodowej, 42 – niezalesiony obszar
leśny, 43 – huragan, nawałnica, 45
– dawany żebrakowi, 46 – wyrodek,
47 – ozdoba architektoniczna.
Pionowo: 1 – małpa wąskonosa, 2
– np. ﬂagowy, 3 – chwat, 4 – Nora, 5
– skaza, usterka, 6 – wonna trawa, 7
– strunowy, szarpany instrument muz.,
10 – kamień w pierścionku, 13 – staroruski bajarz, 14 – ryjówka, 16 – żądłówka, 17 – odłam wyznaniowy, 18
– grupa ludów murzyńskich, 19 – imię
żeńskie, 21 – turecka pieczeń jagnięca,
22 – prymitywny instr. smyczkowy, 23
– kwiat z rodziny liliowatych, 26 – cerkiewny obraz, 27 – przylądek na Antarktydzie, 30 – surowy befsztyk, 31
– szkic pobieżny, opis, 34 – mit. celt.
bogini rolnictwa,35 – dwukołowa, 37
– okres, czas, 38 – punkt przeciwległy
nadirowi, 40 – kontuar, 41 – męczy
dłużnika, 44 – odłamana taﬂa lodu.
Hasło krzyżówki nr 47 brzmiało:
,,Skok w bok”. Nagrodę otrzymuje Jarosław Brzęk. Po odbiór zapraszamy
do redakcji. Nagrodę tj. kupon o war-

9

10

Od czasu gdy przed trzydziestu pięciu laty ukazał
się jego pierwszy zbiór opowiadań „Nocna zmiana”,
Stephen King olśniewa czytelników swoim darem
tworzenia krótkiej prozy. W „Bazarze złych snów”
zebrał swoje najnowsze opowiadania. Każdy utwór
poprzedzony jest krótkim wstępem przedstawiającym jego genezę.
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Teksty zawarte w tym zbiorze mają wspólne motywy: zagadnienia moralności, życia pozagrobowego, winy i kary, pytanie, co zrobilibyśmy inaczej, gdybyśmy mogli zajrzeć w przyszłość lub naprawić błędy popełnione w przeszłości. „Życie po życiu” to historia
o człowieku, który umarł na raka okrężnicy i raz po raz przeżywa swoje życie na
nowo, powtarzając te same błędy. W kilku opowiadaniach występują postacie, które u kresu życia rozpamiętują swoje zbrodnie i występki. Inne utwory pokazują, jak
to jest, kiedy ktoś odkryje w sobie nadprzyrodzone moce – jak felietonista z „Nekrologów”, który zabija ludzi, pisząc ich nekrologi, czy stary sędzia w „Wydmie”,
który w dzieciństwie pływał kajakiem na opuszczoną wyspę i widział wypisane na
piasku nazwiska nieszczęśników, którzy potem umierali w tragicznych okolicznościach. W „Moralności” King opisuje rozpad małżeństwa i życia dwojga ludzi po
tym, jak zawierają oni iście diabelski pakt, który początkowo wydaje się całkiem
korzystny.
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CHWILÓWKI

Na dowolny cel.
W grudniu pożyczka za 0%.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

45

46

47

tości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs”
(Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres re-

dakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

ROZDAJEMY PREZENTY NA ŚWIĘTA!
Dla naszych Czytelników mamy zestaw książek.
Wyślij SMS-a o treści: wiad.zestaw+ imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1zł + 23% VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 9.12.2015 od godz. 10.00
do 11.12.2015 do godz. 12.00.

JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI
WIELKIE OTWARCIE!!!
Cukiernia PEREŁKA serdecznie zaprasza
do nowej cukierni w Rudzie Śląskiej (Godula)
ul. Karola Goduli 32/01 po świąteczne wypieki.
Szczególnie polecamy nasze
serniki, makowce i pierniki.
W sprzedaży również
pieczywo na naturalnym
zakwasie, torty dla najmłodszych,
weselne i okolicznościowe,
tradycyjne lody, czekoladowe
praliny, gofry, desery, gorąca czekolada
i aromatyczna włoska kawa – najlepsza
w okolicy (dostępna na miejscu lub na wynos).

Uwaga!

Zrób zakupy w dniach 22-24 grudnia 2015
za minimum 15 zł,
zachowaj paragon i wstąp w styczniu
po kawę za 1 zł i dowolne
ciastko za pół ceny.

B
WYRÓ Y!
N
WŁAS

www.cukiernia-perelka.pl
tel. 535 945 819, 32 388 80 85

www.wiadomoscirudzkie.pl
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EDUKACJA

Śląskie inwestuje w talenty
– Jakie kryteria należy spełnić,
żeby otrzymać stypendium?
– Podstawowe kryteria to uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz zamieszkiwanie
w województwie śląskim. Ważne są
także wyniki w nauce. Ubiegający się
o stypendium muszą wykazać uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu
gimnazjalnego. W odniesieniu do
uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100 proc. (najwyższy możliwy do
uzyskania wynik) punktów z części
matematycznej oraz 100 proc. punktów z części dotyczącej języka obcego
nowożytnego. W przypadku uczniów,
którzy przystępowali do sprawdzianu
w latach 2013 – 2014, wynik powinien wynosić 100 proc. wszystkich
możliwych do uzyskania punktów
(40 pkt). W odniesieniu do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych – łącznie
100 proc. punktów z części matematycznej oraz 100 proc. punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podsta-

wowym lub rozszerzonym. Kolejnym
kryterium jest uzyskanie w roku
szkolnym 2014/2015 średniej ocen ze
wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50 oraz średniej
ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości
co najmniej 5,00. W okresie, w którym będzie pobierane stypendium,
uczeń nie może korzystać z innego
stypendium finansowanego ze środków publicznych.
– Czy spełniając te kryteria, można jakoś zwiększyć swoje szanse na
stypendium?
– Stypendium w wysokości 500 zł
miesięcznie może otrzymać jedynie
osoba, która spełnia wszystkie wskazane kryteria. Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia
się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych. Te kryteria to uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat
szkolnych tytułu laureata lub finalisty
konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju trze-

ciego stopnia (centralnego), czy posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest
na okres dziesięciu miesięcy, a więc
na czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym
2015/2016. Szczegółowe informacje
znaleźć można na stronie internetowej
projektu www.efs-stypendia.slaskie.
pl
– Na jakie jeszcze wsparcie mogą
liczyć uczniowie w województwie
śląskim?
– Szósta edycja projektu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na
Śląsku” była ostatnią realizowaną na
dotychczasowych zasadach w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013. Teraz rozpoczął
się nowy projekt stypendialny „Śląskie. Inwestujemy w talenty”. Będzie
on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu

Foto: arch.

W trakcie sześciu edycji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” wsparciem stypendialnym objęto w sumie 3270 uczniów, pomagając im w ten sposób w nauce i rozwijaniu pasji. Województwo śląskie nadal chce wspierać zdolną młodzież. Do 11 grudnia trwa nabór wniosków do pierwszej edycji programu stypendialnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, o którego szczegółach rozmawiamy z Urszulą Koszutską, pochodzącą z Rudy Śląskiej, radną sejmiku wojewódzkiego.

Urszula Koszutska, radna sejmiku województwa śląskiego.
państwa oraz budżetu województwa
śląskiego. Oprócz tytułu projektu
zmianie ulegają przede wszystkim

kryteria
(wyżej
przedstawione
– przyp. red.) ubiegania się o stypendium.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA

GALERIA
RUDA ŚLĄSKA-BYKOWINA
ul. Górnośląska 16, 41-705 Ruda Śląska

tel. 505-150-281

CZYNNE: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-13.00

450 OPRAW DO WYBORU – OKULARY GOTOWE NA MIEJSCU W 1 GODZINĘ
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50% RABATU

Przy zakupie okularów

GRATIS

wysokiej jakości etui.

na wszystkie oprawy
bezp ł atne badanie wzroku * 

* Przy zakupie okularów, promocja ważna do 31.12.2015 r.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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KOCHŁOWICE

Nasze miasto
rozbłysło

Trzeci fajer Aquadromu

Magia świąt
w ZSO nr 3

– W ciągu tych trzech lat obiekt bardzo się zmienił.
Uruchomiliśmy wiele nowych usług, które cieszą się
coraz większym powodzeniem. Najbardziej jednak cieszy nas to, że zyskaliśmy wielu stałych klientów
– podsumowała Agnieszka Piekorz.
MS

BIELSZOWICE

Życie jest piękne
W bielszowickim Domu Kultury odbył się wernisaż
wystawy prac uczestników konkursu fotograficznego
„Życie jest piękne” organizowanego przez Dom Kultury oraz miasto. Na konkurs wpłynęło 178 prac.
– Zainteresowanie tym konkursem przerosło nasze
oczekiwania. Laureaci otrzymali nagrody finansowe.
Pierwsze miejsce nagrodziliśmy bonem na sprzęt fotograficzny o wartości 900 zł. Liczba nadesłanych
prac wskazała nam kierunek, który powinniśmy obrać
w przyszłości. Będziemy dążyć do tego, żeby w naszej
placówce cyklicznie mogli spotykać się miłośnicy fotografii na zajęciach skierowanych specjalnie do nich
– mówi Lucyna Cerlak, dyrektorka Domu Kultury.
Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe.
W kategorii od 7 do 12 lat uczestników było zdecydowanie mniej niż w starszej grupie. Jury nie przyznało
pierwszej nagrody. Na drugim miejscu znalazł się Franciszek Sikora. Miejsce trzecie zajęła Hanna Youssef.

CHEBZIE

Chebzie
od podszewki

Wystawę będzie można oglądać do końca roku.
W starszej grupie wiekowej prac było więcej. Pierwsze
miejsce zdobył Szymon Florek. Jury przyznało dwa
drugie miejsca – te zdobyły Aleksandra Szopa oraz
Marta Jaksik. Praca Marty Jaksik dodatkowo zostanie
opublikowana w kalendarzu wydawanym przez Dom
Kultury. Trzecie miejsce zajęła Agata Puławska.

AW

kochłowice

Nowością jest prezent, w którym można zrobić sobie zdjęcie.
W okresie świątecznym na rynku nie mogło zabraknąć tradycyjnej choinki. Rudzkie drzewko liczy sobie
10 metrów wysokości. – Igliwie choinki wykonane jest
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, całość zaś została osadzona na stalowej konstrukcji. Drzewko zostało też odpowiednio zabezpieczone przed wpływami podmuchów wiatru – mówi Łukasz Witta z Wydziału
Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo w grudniu osoby
wchodzące do urzędu będzie witał rozświetlony napis
„Wesołych Świąt”.
W tym roku miasto na świąteczne oświetlenie przeznaczyło 147 tys. zł. Kwota ta obejmuje wynajem,
montaż, utrzymanie, konserwację oraz ewentualne naprawy, a następnie demontaż oświetlenia. 
DR

W Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach zorganizowano spotkanie z okazji Barbórki. Program artystyczny przygotowali uczniowie, a gościem honorowym spotkania był emerytowany górnik.
– Chcemy przekazać najmłodszym, że górnicze
święto to jedna z najważniejszych tradycji w naszym
regionie. Wielu z naszych uczniów to dzieciaki, które
nie pochodzą z rodzin górniczych, dlatego to szkoła
musi zadbać o to, żeby wiedziały jak wygląda i czym
zajmuje się górnik – mówiła Katarzyna Szuba, dyrektorka SP 20.
Zaproszony gość przybył na spotkanie w górniczym
mundurze, który każde dziecko mogło dokładnie
obejrzeć. – Spotkania z dziećmi to duża radość, mają
dużo pytań i cieszy fakt, że mamy komu przekazywać
nasze tradycje – podkreślał Tadeusz Gołąbek, emerytowany górnik kopalni Halemba.
Z okazji Barbórki Rada Rodziców przygotowała też
konkurs gwary śląskiej. Najlepsi okazali się Klara Bartoszek, Dominika Kurzeja, Anna Połap, Jakub Gebauer

Foto: AW

Foto: MS

Barbórka u najmłodszych

Śląskie stroje były najważniejszym elementem występu.
oraz Małgorzata i Jan Perdyła. Uczniowie otrzymali
nagrody, a dla wszystkich uczniów rodzice przygotowali stoisko, na którym znalazły się śląskie smakołyki.

AW

Foto: MS

Ponad 180 ozdób świątecznych rozbłysło na rudzkich ulicach. O bożonarodzeniowy klimat dba również
barwna, dziesięciometrowa choinka oraz ogromny,
trójkolorowy prezent, w którym można zrobić sobie
zdjęcie.
Najwięcej ozdób, bo aż 33, można zobaczyć w Rudzie wzdłuż ulic Wolności, Piastowskiej oraz Zabrzańskiej. Dekoracje te wykonane zostały z żarówek LED,
które w odróżnieniu od tych tradycyjnych są energooszczędne. Tegoroczną nowością niewątpliwie jest
barwny prezent o wymiarach 4x4x4 m, który ustawiony został na placu Jana Pawła II. Od 4 grudnia każdy
może wejść do środka i zrobić sobie w nim zdjęcie.
– Myślę, że ta atrakcja spodoba się szczególnie osobom najmłodszym – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Aquadrom obchodził urodziny w śląskim klimacie.

To była niezwykła akcja, bo angażująca nie tylko
nauczycieli i uczniów, ale także rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły. 5 grudnia w kochłowickim
Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II odbył się III jarmark świąteczny.
– Specjalnie dla rudzian przygotowaliśmy ponad 20
stoisk ze świątecznymi smakołykami, ozdobami,
kartkami i innymi niespodziankami. Jednak to nie
wszystko. Wspólnie spędzony czas umiliły nam również
występy artystyczne – informowała Justyna Grajdek,
nauczycielka w ZSO nr 3.
Podczas wprowadzającej świąteczny klimat imprezy
wystąpiły takie grupy jak Teatr Plejada i Klakier, schola Boże Nutki, a także zespoły Gloria Dei oraz Capax
Dei. Przybyli z niecierpliwością wyczekiwali również
na występ Joanny Reczyńskiej, uczestniczki programu
„The Voice of Poland”. – Na jarmarku jestem już po raz
drugi. Te wszystkie stoiska, występy uczniów i innych
zespołów wprowadzają w świąteczny klimat – to dlatego tak lubimy tu przychodzić – mówiła pani Alicja, mama jednej z uczennic ZSO nr 3.
MS

Foto: AW

Rudzka choinka mierzy w tym roku 10 metrów.

Wielbiciele wodnych atrakcji już trzeci rok mogą
odwiedzać rudzki park wodny Aquadrom! W niedzielę
(6.12.) kompleks obchodził swoje trzecie urodziny,
w ramach których zapewnił moc atrakcji dla odwiedzających. Tegoroczna impreza zorganizowana została
pod hasłem „3. Fajer Aquadromu”.
– Tak się składa, że urodziny Aquadromu przypadają
8 grudnia, najczęściej w weekend mikołajkowy. Z racji
tego staramy się przygotować coś fajnego nie tylko dla
dzieci, ale również dla dorosłych. W tym roku postanowiliśmy nawiązać do naszej przynależności regionalnej, podkreślając naszą śląskość – mówiła Agnieszka
Piekorz z Aquadromu.
Podczas urodzin można było poczęstować się śląskim kołoczem, wziąć udział w animacjach basenowych, pomalować bombkę i wygrać ciekawe nagrody.
Basen odwiedzili również wyjątkowi goście – św. Mikołaj, Aquadromek w mikołajkowej czapce oraz Ślązaczki w regionalnych strojach.

Foto: JMS

HALEMBA

Foto: MS

NOWY BYTOM

Adam Podgórski, współautor publikacji.
W wyjątkowym miejscu spotkali się w środę (2.12.)
wielbiciele twórczości niezwykłej pary – Barbary
i Adama Podgórskich. Z inicjatywy rudzkiej Miejskiej
Biblioteki Publicznej dworzec w Chebziu stał się miejscem promocji ich nowej publikacji „Pochodzenie, warianty i etymologia nazw Chebzia”, która jest kontynuacją cyklu „Historyczne nazewnictwo dzielnic Rudy
Śląskiej”.
Książka została wydana przez Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew i jest próbą ukazania pochodzenia i przemian nazwy, niegdyś samodzielnej miejscowości, obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej. Zadedykowana została przede wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Nr 1,
w 120. rocznicę założenia pierwszej szkoły w Chebziu.
– Ta książka zamyka cykl książek poświęconych nazewnictwu tych dzielnic, które wykształciły się na terenie dóbr rycerskich Orzegowa. Praca nad nią nie była
łatwa – podkreślał Adam Podgórski, współautor publikacji.
W przyszłym roku powinny ukazać się kolejne tomiki, poświęcone nazwom umownie określanych dzielnic
miasta oraz nazwie całego miasta. Cały cykl będzie liczył około 15 części. 
MS
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KONCERT CHARYTATYWNY

BIEG MIKOŁAJÓW

Oliwce pomogło ponad
200 Mikołajów

Ze śpiewem dla Doroty

– Cieszę się, że jest tak dużo tych, którzy
chcą pobiec. W tym biegu nie jest jednak
najważniejszy wynik, a cel, dla którego to
robimy – mówił przed startem August Jakubik, współorganizator biegu.
Bieg Mikołajów po raz kolejny miał na
celu wsparcie kogoś, kto jest w potrzebie.
W tym roku pieniądze uzbierane podczas
imprezy traﬁą na leczenie siedmioletniej
Oliwki, chorującej na histiocytozę komórek Langerhansa. Jest to choroba krwi,
która tworzy komórki rakowe. W przypadku Oliwii zaatakowała kręgosłup, powodując patologiczne złamanie kręgu th8.
– Oliwka zawsze marzyła o miniplacu zabaw, dlatego chcielibyśmy jej taki prezent
podarować – tłumaczyła Aleksandra Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Tych, którzy chcieli przyczynić się do
spełnienia marzenia Oliwii, nie brakowało. – Dziś chcemy pomóc, a że lubimy
sport, jest to najlepszy sposób w jaki możemy pomóc – zapewniali dwudziestoletni
Patryk Strączek i Tomasz Wiśniowski,

Foto: MS

Mikołajów – tym razem na starcie pojawiło się ponad 200 uczestników nie tylko z Rudy Śląskiej, ale i całego województwa. Wszyscy chcieli pomóc małej Oliwce, chorującej na histiocytozę komórek Langerhansa.

Udział w biegu wzięło ponad 200 uczestników.
uczestnicy biegu. – Gdy potrzebowałem
pomocy, pomogli mi bliscy. Teraz to ja
chcę pomagać – podkreślał pan Bronisław, mieszkaniec Rudy Śląskiej.
Bieg w czapkach Mikołaja nie był jednak jedyną atrakcją tego wydarzenia.
Podczas imprezy udekorowano także choinki specjalnymi serduszkami, na których
można było napisać życzenia dla Oliwki,

odbyły się licytacje oraz wiele innych
atrakcji. Największym jednak zaskoczeniem był św. Mikołaj, który zjechał do
dzieciaków z dachu Urzędu Miasta.
– Zjazd był bardzo sympatyczny – z kilkunastu metrów. Jako Mikołaj mam wprawę
i cieszę się, że mogłem urozmaicić akcję
– mówił rudzki św. Mikołaj.
Magdalena Szewczyk

X KONCERT POETYCKI

Nereusz dla Mai

Majka choruje na rdzeniowy zanik mięśni
SMA1, który ujawnił się krótko po jej przyjściu na świat. To genetyczna choroba nerwowo-mięśniowa, uznawana jako nieuleczalna
i postępująca. Na świecie prowadzone są zaawansowane badania nad lekiem i dzięki
usilnej walce rodziców, bliskich oraz samej
Mai, jest nadzieja, że dziewczynka doczeka
dnia, w którym ktoś będzie mógł jej znacznie
ułatwić codzienne funkcjonowanie.
Maja obchodziła niedawno roczek. Był
to dla niej wyjątkowy dzień. Jeszcze bardziej wyjątkowo było jednak niespełna
trzy tygodnie temu. Majce wraz z rodzicami udało spotkać się z papieżem Franciszkiem, który pobłogosławił malutką rudziankę. Te piękne chwile są odskocznią
od rzeczywistości, która na co dzień daje
się rodzinie mocno we znaki. Na szczęście, póki co, dziewczynka samodzielnie
przełyka i oddycha, jednak w nocy musi
korzystać z pożyczonego aparatu wspomagającego oddychanie. Chwilowo pożyczony ma również koﬂator, który oczyszcza drogi oddechowe. Te dwa urządzenia
są Majce bardzo potrzebne.

Foto: arch. rodzinne

Majkę Adamczyk przedstawiliśmy już w czerwcu. Dziewczynka zmaga się z ciężką chorobą, która wymaga ciągłej pomocy ze strony rodziców, bliskich, lekarzy i wszystkich wrażliwych na ludzką krzywdę. Przypomnijmy, z czym mała rudzianka walczy każdego dnia oraz czego potrzebuje, by uczynić jej
życie łatwiejszym. My możemy jej pomóc to osiągnąć już w najbliższy weekend.

Majkę pobłogosławił papież Franciszek.
Stowarzyszenie św. Nereusza tradycyjnie zaprasza na 10. już Jubileuszowy
Koncert Poetycki, który w tym roku odbędzie się właśnie na rzecz Mai. Koncert
odbędzie się 13 grudnia w MCK dwukrotnie – o godzinie 16 oraz o 19. Podczas
imprezy przeprowadzona zostanie kwesta, która zostanie przeznaczona na zakup
odpowiedniej aparatury dla Majeczki.

Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć
dziewczynkę, prosimy o złożenie rezerwacji miejsc, wysyłając maila na adres:
koncertpoetycki@wp.pl. Oprócz tego
można pomóc dziewczynce, wpłacając
środki na konto Fundacji Różyczka: 69
1050 1298 1000 0023 5861 4036 (w tytule wpisując: MAJA ADAMCZYK).
Magdalena Szewczyk

Dorota Kuzińska najpierw straciła
męża, później z dwiema córkami
traﬁła do Domu Samotnej Matki
w Rudzie Śląskiej. – Po tym przygnębiającym ciągu wydarzeń Dorota dowiedziała się, że ma nowotwór
złośliwy. Ujęło mnie w niej to, że wykazywała ona ogromną wolę życia
i chęć pokonania wszystkich trudności. Jako fundacja postanowiliśmy
jej pomóc – mówiła Aniela Skrobarczyk z Fundacji Młodzież z Misją
King’s Kids.
Teraz Dorota jest już po operacji
usunięcia guza i potrzebuje środków
na rehabilitację. Stąd fundacja wraz
z Kościołem Bożym, współpracującym na co dzień z Domem Samotnej
Matki, postanowili zorganizować
koncert charytatywny, podczas którego wystąpili Ania Świątczak, była
wokalistka Ich Troje oraz grupa De
Seints. Na imprezie nie zabrakło
również aukcji z ciekawymi przedmiotami do licytacji. – Otrzymali-

Foto: MS

Każdego dnia toczy walkę o życie, ale siły i motywacji dodają
jej dwie córki. Przeżyła ciężkie chwile, dlatego jej najbliżsi postanowili zadziałać i pomóc. Stąd koncert charytatywny, który
Biało-czerwona fala Mikołajów zalała w niedzielę plac Jana Pawła II. 6 grudnia po raz kolejny odbył się rudzki Bieg odbył się w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej.

Podczas koncertu wystąpiła
Anna Świątczak.
śmy wiele darów na licytację. Sama
Ania Świątczak przywiozła swoje
płyty oraz różne pamiątki z działalności w zespole Ich Troje. Cieszymy
się, że ludzie otwierają serca dla
Doroty – dodała Aniela Skrobarczyk.
Magdalena Szewczyk

SZLACHETNA PACZKA 2015

Podaruj „Szlachetną
Paczkę”
Za sprawą organizowanej w tym roku po raz 15. „Szlachetnej Paczki” wsparcie otrzyma aż 22 tys. rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W 620 miejscach w Polsce wolontariusze nadal spotykają
się z potrzebującymi w ich domach – diagnozują sytuację, poznają potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Na tej
podstawie tworzą opisy, które traﬁają do internetowej bazy. Tam
darczyńca może wybrać rodzinę, przygotować dla niej mądrą i skuteczną pomoc.
Rudzianie, którzy zechcą wybrać
rodzinę, aby jej pomóc, mogą zrobić
to pod adresem: www.szlachetnapaczka.pl. – W ciągu trzech dni
z darczyńcą skontaktuje się wolontariusz, który opiekuje się rodziną
i przeprowadzi go przez proces przygotowania paczki zgodnie z ideą
mądrej pomocy – mówi Natalia Zapała, wolontariuszka „Szlachetnej
Paczki”.
Finał projektu odbędzie się już
w najbliższy weekend – 12 i 13 grudnia. Wówczas paczki przygotowane
przez darczyńców traﬁą do magazynów – w tym także tego w Rudzie
Śląskiej – i później zostaną przewiezione do rodzin. Warto dodać, że
w ubiegłym w ramach „Szlachetnej
Paczki” wsparcie otrzymało 19 580
rodzin, a w województwie śląskim ta
edycja będzie szczególna, bo do po-

mocy zgłosiło się 1250 wolontariuszy. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu tegoroczna pomoc będzie mogła
traﬁć do 2500 rodzin w potrzebie.
– W czasie kampanii „Szlachetnej
Paczki wciąż powtarzamy hasło
– „Jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego”. W praktyce ma to wyglądać tak, że wszyscy sobie radzą w życiu, a kiedy ktoś ma kryzys, to inni
mu pomagają i potem wszyscy znowu
sobie dają radę. W takim społeczeństwie nie będzie podziałów na tych,
którzy sobie radzą w życiu, i na tych,
którzy sobie nie radzą. Znika problem biedy, a na pierwszym planie
jest sztuka uczenia się radzenia sobie
w życiu – podkreśla ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca i współzałożyciel stowarzyszenia Wiosna, które
realizuje projekt „Szlachetna Paczka”.
Joanna Oreł
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nowa płyta na święta jest już gotowa
ją niepowtarzalne i charakterystyczne brzmienie. Olek
posiada własne studio nagrań, w którym powstają nie
tylko utwory naszego zespołu, ale wielu innych znanych wykonawców. Olek w zespole gra na instrumentach klawiszowych i śpiewa. Sylwia Grzywa to dyplomowana aktorka sceny muzycznej. Jest wokalistką, dba
o nasz wizerunek i o kontakt z widzami podczas koncertu. Ryszard Zawadzki w zespole śpiewa i gra na gitarze, pisze także teksty do naszych utworów. Podczas
koncertów występują też z nami tancerki. Mamy ich aż
pięć, stąd tak duża liczba członków zespołu. Jednak na
koncertach na scenie pojawiają się wymiennie dwie
z nich. Nasze tancerki to Patrycja Doroz, Karolina Nosiodek, Aleksandra Mandzikowska, Monika Przybyło
oraz Marta Ślusarczyk.

– Grudzień to dobry czas na podsumowania. Jaki
to był dla Was rok?
– Tak to prawda, grudzień to wyjątkowy miesiąc
– chociaż mroźny, to dla nas bardzo gorący i pracowity.
To czas, który wypełniają nam koncerty z okazji Barbórki, karczmy piwne, spektakle mikołajkowe oraz koncerty typowo świąteczne. W tym roku grudzień to wyjątkowo obﬁty w spotkania czas, gdyż pomiędzy koncertami
prowadzimy zajęcia dla seniorów w Świętochłowicach,
a pozostałą część czasu poświęciliśmy na pracę w studiu
nagrań. Z radością możemy już zdradzić, że właśnie ukazała się nasza świąteczna płyta z kolędami i pastorałkami,
która jest już dostępna m.in. w redakcji „Wiadomości
Rudzkich”. Cały ten rok była dla nas bardzo owocny i co
najważniejsze, mieliśmy mnóstwo okazji do spotkań
z naszą publicznością.
– Rok 2015 był dla Was bardzo udany, więc zapytam o plany na rok przyszły…
– Koncertów mieliśmy dosyć dużo, dzięki czemu pozwiedzaliśmy piękne zakątki kraju. Poznaliśmy wielu
nowych ludzi, jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia,
które wykorzystamy w nadchodzącym 2016 roku, bo ten
zapowiada się równie pracowicie i koncertowo. Powsta-

nie z pewnością sporo nowych utworów, ale póki co nie
chcemy zapeszać, więc nic więcej nie zdradzimy.
– Czego życzycie sobie i swoim odbiorcom?
– Sobie chcielibyśmy życzyć jeszcze więcej pozytywnej energii, by nie brakowało pomysłów muzycznych.
Jednak przede wszystkim życzymy sobie tak wspaniałych fanów, jakich mamy dziś. Tego też życzymy innym
wykonawcom. Chcielibyśmy życzyć wszystkim naszym
przyjaciołom ze sceny, żebyśmy zawsze mogli spotykać
się w radosnej atmosferze i tego, żeby muzyka i dawanie
radości naszej śląskiej publiczności była zawsze naszym
mottem. Natomiast wszystkim sympatykom zespołu życzymy zdrowych, pogodnych, radosnych, spędzonych
w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia i samych
szczęśliwych chwil w Nowym Roku. Do zobaczenia
w Restauracji Wawelska.
Arkadiusz Wieczorek

Wygraj płytę De Silvers!
Foto: AR

– Na początku wyjaśnijmy, skąd wzięła się nazwa
zespołu.
– Nazwa zespołu De Silvers pochodzi od imienia wokalistki Sylwii oraz zamiłowania zespołu do srebrnego
koloru. Srebrny to podstawowy kolor, z którym chcieliśmy się kojarzyć. Z tym kolorem związane były nasze
sceniczne stroje oraz kolorystyka pierwszej płyty. Z czasem zmieniły się stroje i ich kolorystyka, nazwa jednak
dobrze się przyjęła i jesteśmy dzięki niej rozpoznawalni.
– Jesteście zespołem, który tworzy aż osiem osób.
W tak dużym składzie jednak nigdy nie występujecie.
Skąd ta rozbieżność?
– Podstawowy skład zespołu to Aleksander Pietrek
– kierownik zespołu, muzyk, aranżer, kompozytor i autor tekstów. To właśnie dzięki niemu nasze utwory ma-

Foto: AR

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z członkami zespołu De Silvers, z którymi też wieczorem spotkamy się podczas koncertu w Restauracji Wawelska. Zespół zaangażowany jest w organizację tego cyklu spotkań, dzięki czemu nasi Czytelnicy mają okazję uczestniczyć w wielu
ciekawych koncertach.

Wyślij SMS-a o treści: wiad.plyta49 + imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 9.12.2015
od godz. 10.00 do 14.12.2015 do godz. 12.00.
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W ciągu czterech lat Ruda Śląska otrzyma ponad 300 milionów złotych niskooprocentowanego kredytu z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Pieniądze w całości przeznaczone zostaną na inwestycje, z czego najwięcej na drogi i rewitalizację.
– Razem z funduszami unijnymi chcemy w latach 2016 – 2019 przeznaczyć na inwestycje 700 mln zł. To będzie szansa na
prawdziwy skok cywilizacyjny dla naszego miasta – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Miliony na rozwój!

300 mln zł z EBI przeznaczonych zostanie na inwestycje
w latach 2016 – 2019.
Żeby miasto mogło sięgnąć po pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) potrzebna była zgoda rudzkich radnych. – Grzechem byłoby nie
skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu w EBI. Przypomnę, że dzięki temu, iż

instytucja ta nie jest nastawiona na zysk,
z jej ofertą nie może konkurować żaden
komercyjny bank. Stąd nasza determinacja, by uchwała o zaciągnięciu kredytu
była podjęta jak najszybciej – podkreśla
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Teraz przyjętą przez radnych na
ostatniej sesji Rady Miasta uchwałę zaopiniować musi Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Pozytywna
opinia daje w praktyce zielone światło
władzom miasta do podpisania umowy
kredytowej. – Umowa kredytowa podpisywana jest na 25 lat, a udzielenie
kredytu pozbawione jest opłat i prowizji. Co ważne, kredyt udzielany jest
w transzach, które przekazywane są dopiero po wykorzystaniu środków wcześniej wypłaconych. Pierwsza transza,
którą chcemy otrzymać już na początku
przyszłego roku, byłaby największa
i wyniosła blisko 90 mln zł – informuje
Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Władze Rudy Śląskiej środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w całości przeznaczyć chcą na
inwestycje. Te podzielone są na sektory takie jak: transport drogowy, transport publiczny, ochrona środowiska
(gospodarka wodą i odpadami), rewitalizacja obszarów miejskich, lokale
socjalne i opieka zdrowotna, szkolnic-

two i kultura, obiekty sportowe, energetyka (np. termomodernizacja), zarządzanie zasobami miejskimi (w tym
parkami).
Najwięcej środków przeznaczonych
ma być na drogi. – Chodzi tu przede
wszystkim o budowę trasy N-S. W przyszłym roku może dojść do sytuacji, że
jednocześnie realizowane będą dwa
etapy tej inwestycji, dlatego musimy
mieć odpowiednie zabezpieczenie ﬁnansowe – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. Oprócz budowy dróg
środki z EBI mogą być przeznaczone
na przebudowę innych dróg w mieście,
budowę węzła przesiadkowego, rewitalizację parków i przestrzeni miejskich oraz termomodernizacje budynków placówek oświatowych.
Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest niezwykle ważny
w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy. – Dopiero w drugiej
połowie tego roku rozpoczęły się
pierwsze nabory wniosków na realizację projektów unijnych na lata 2014 –

2020. Za chwilę wejdziemy w okres ich
intensyﬁkacji i z pewnością dojdzie do
sytuacji, że w jednym momencie równolegle będziemy musieli ﬁnansować
kilkanaście inwestycji. Na to muszą
być pieniądze – podkreśla wiceprezydent Mejer. – Przypominam, że w tym
roku przyznane zostały nam środki
unijne jeszcze z programów na lata
2007 – 2013 za inwestycje już zrealizowane. Dlatego często żeby coś „dostać” trzeba będzie najpierw „wyłożyć” – dodaje.
Europejski Bank Inwestycyjny to
instytucja ﬁnansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa
członkowskie UE. Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom
z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym
celem jego działań jest przyczynianie
się do harmonijnego rozwoju państw
Unii Europejskiej. Z kredytów udzielanych przez EBI korzystały już
w przeszłości śląskie miasta, m.in. Katowice i Gliwice.
TK

Nawet kilkaset złotych mniej podatku zapłacą w przyszłym roku przedsiębiorcy z branży transportowej z Rudy Śląskiej. Na wniosek prezydent Grażyny
Dziedzic rudzcy radni przyjęli nowe, obniżone stawki podatku od środków transportowych. Dodatkowo zyskają właściciele nowszych pojazdów, którzy dzięki spełnieniu odpowiednich norm emisji spalin zapłacą jeszcze mniej.

Mniej za środki transportowe

W mieście podatkiem od środków
transportowych objętych jest ok. tysiąca pojazdów, a wpływy z jego tytułu w tym roku zaplanowane zostały na
poziomie blisko 2 mln zł. – Podatek
ten stanowi istotne źródło dochodów
miasta oraz dotyczy dużej grupy przedsiębiorców. I to właśnie z myślą o nich
podjęliśmy decyzję o jego obniżce. Cały czas wdrażamy mechanizmy, które
mają zachęcać inwestorów i przedsiębiorców do inwestowania w Rudzie
Śląskiej. Jednym z nich jest przyjazny
system podatków i opłat lokalnych
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Dotychczasowe stawki podatku od
środków transportowych w mieście
obowiązują od 2012 r. Od nowego roku właściciele pojazdów ciężarowych
powyżej 3,5 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zapłacą od
kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych mniej niż dotychczas. Dotyczy to
również opłat za ciągniki siodłowe
i balastowe, a także wysokotonażowych przyczep i naczep oraz autobusów.

Właścicieli pojazdów powyżej 3,5 t czeka w przyszłym
roku obniżka podatku.
Nowe obniżone stawki, to niejedyna nowość. – Wprowadziliśmy zróżnicowanie stawek w zależności od liczby

osi pojazdu oraz od spełnienia norm
emisji spalin EURO – wyjaśnia Ewa
Guziel, skarbnik miasta.

Pierwsze zróżnicowanie ma na celu
powiązanie opłaty z tonażem pojazdu.
W ten sposób pojazdy o większej liczbie osi będą opodatkowane większą
stawką. Jest to związane z tym, że pojazdy o wyższym tonażu powodują
większe zniszczenia nawierzchni dróg.
Drugie zróżnicowanie, dotyczące emisji spalin, to nic innego jak zachęta dla
właścicieli pojazdów do wymiany
starszych modeli, emitujących większą ilość spalin, na nowsze i bardziej
ekologiczne. – Właściciel pojazdu,
który przedstawi certyﬁkat potwierdzający spełnienie normy dopuszczalnej emisji spalin powyżej EURO1, może liczyć na niższą stawkę podatku
– informuje skarbnik miasta.
Jak będą wyglądały zatem nowe
stawki podatku? Oto kilka przykładów.
Za samochód ciężarowy powyżej 3,5 t
do 5,5 t włącznie podatek obecnie wynosi 779,68 zł, teraz będzie to 750 zł,
a w przypadku spełnienia normy
emisji spalin powyżej EURO1
– 680 zł. W przypadku pojazdu powyżej 9 t, a poniżej 12 t nowa opłata wyniesie 1 450 zł, a w przypadku spełnie-

nia normy emisji spalin powyżej
EURO1 – 1200 zł. Do tej pory podatek
ten wynosił 1 560,84 zł. W przypadku
pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t obecnie stawka podatku
wynosi 2 978,53 zł. Od nowego roku
w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej oraz liczby osi. Podatek
wyniesie od 1 700 do 2 700 zł. W przypadku autobusów obecnie funkcjonują
dwie stawki – poniżej 30 miejsc, tu dotychczasowa stawka wynosi 1 820,96 zł
oraz powyżej 30 miejsc – 2 302,20 zł
Przyjęcie nowej uchwały spowoduje
zmianę w tym zakresie i od 2016 r.
wprowadzone zostaną stawki – dla autobusów poniżej 22 miejsc w wysokości 1 800 zł i obniżona za spełnienie
norm emisji spalin – 1 600 zł oraz dla
autobusów o liczbie miejsc równej lub
wyższej niż 22 miejsca w wysokości
2 100 zł oraz przy spełnieniu norm
emisji spalin w wysokości 1 900 zł.
Podatek od środków transportowych płatny jest każdego roku
w dwóch ratach – do 15 lutego
i 15 września.
TK
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Ruda Śląska chce wejść do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Radni przyjęli przygotowaną przez prezydent Grażynę Dziedzic uchwałę pozwalającą na zgłoszenie do KSSE pierwszego rudzkiego terenu. Władze miasta liczą na powstanie w niej co najmniej tysiąca nowych miejsc pracy.

Strefa ekonomiczna w Rudzie Śląskiej

– Chcemy wykorzystać wszystkie
możliwości przyspieszenia rozwoju
gospodarczego miasta i zwiększania
jego konkurencyjności – mówi Grażyna Dziedzic. – Liczymy, że włączenie
naszych nieruchomości do Podstrefy
Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej pozwoli na pozyskanie
inwestorów, dzięki którym powstanie
co najmniej tysiąc miejsc pracy – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej.
W pierwszej kolejności miasto chce
włączyć do KSSE nieruchomość
o powierzchni prawie 3,4 ha, położoną w dzielnicy Nowy Bytom przy
ul. Chorzowskiej i Lompy. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ta niewykorzystywana dotąd nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno
– usługową i drogi dojazdowe. – Dzięki zgodzie Rady Miasta możemy za
pośrednictwem KSSE złożyć wniosek
do ministra gospodarki, który z kolei
będzie wnioskował w Radzie Ministrów o ustanowienie w drodze rozporządzenia w Rudzie Śląskiej specjalnej
strefy ekonomicznej – tłumaczy
Agnieszka Kubica, koordynator ze-

społu ds. obsługi inwestora w Rudzie
Śląskiej.
Władze miasta pracują już nad kolejną propozycją terenu, który mógłby
zostać objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej. – W styczniu przyszłego roku chcemy przygotować kolejny projekt uchwały, dotyczący nieruchomości po byłej kopalni PolskaWirek, będących w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Mowa o terenach w dzielnicy Kochłowice między ulicami ks. Tunkla i Bałtycką. Kompania wyraziła już na to
zgodę.
– Początkowo chcemy w tym rejonie
włączyć do strefy teren o powierzchni
około 16 hektarów, ale w dłuższej perspektywie chcielibyśmy rozszerzyć ją
aż po Potok Bielszowicki – mówi
Krzysztof Mejer. – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym
z dzisiejszych filarów atrakcyjności inwestycyjnej Śląska. Dla Rudy Śląskiej
wejście do KSSE to wielka szansa –
podkreśla.
W Polsce istnieje 14 specjalnych
stref ekonomicznych. Są to wyodręb-

nione administracyjnie obszary, gdzie
inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych
warunkach, określonych w Ustawie
o specjalnych strefach ekonomicznych. Celem funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest przyspieszenie
rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy. Ulgi te są zgodne
z zasadami udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przyjętymi przez
Komisję Europejską.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została powołana w 1996 r.
w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Od lat jest
liderem wśród polskich specjalnych
stref ekonomicznych. Dotychczas pozyskała ponad 250 firm, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji swoich
inwestycji. Przedsiębiorstwa te zainwestowały łącznie już około 22 mld
złotych oraz utworzyły ponad 55 000
nowych miejsc pracy na Śląsku. Największa inwestycja w KSSE to fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors.
WG

W pierwszej kolejności miasto chce włączyć do KSSE
teren przy ul. Chorzowskiej i Lompy.

Rudzkie noclegownie gotowe na pomoc bezdomnym. Oprócz schronienia osoby bez dachu nad głową mogą liczyć na ciepłe posiłki, pomoc materialną
oraz wsparcie pracowników socjalnych. W akcję pomocy bezdomnym włączyła się również rudzka Straż Miejska, która prowadzi kontrole miejsc, gdzie zazwyczaj przebywają. Od nowego roku pomocą bezdomnym w Rudzie Śląskiej będzie zajmowała się nowa jednostka budżetowa – Noclegownie Miejskie.

Bezdomni mogą liczyć na pomoc

Noclegownie Miejskie przejmą
noclegownię dla kobiet, która została
oddana do użytku we wrześniu tego
roku oraz noclegownię dla mężczyzn,
która funkcjonuje w mieście od 1998
roku. Placówka będzie działała
w trzech lokalizacjach. Noclegownia
dla kobiet znajduje się przy ul. Hallera 61a, dla mężczyzn – przy ul. Tołstoja 11, natomiast dyrekcja będzie się
znajdować przy ul. Bujoczka 12.
W noclegowniach udzielane jest
schronienie, udostępnione są urządzenia do higieny osobistej, prowadzone
są również działania na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym prowadzenie poradnictwa. – Są to zadania
własne gminy o charakterze obowiązkowym, które wynikają z ustawy o pomocy społecznej – tłumaczy prezydent
Grażyna Dziedzic. Do tej pory schronienia bezdomnym mężczyznom
udzielała Izba Wytrzeźwień, która
także jest jednostką budżetową. Jednak praktyka polegająca na prowadzeniu noclegowni przez Izbę Wytrzeźwień została niedawno zakwe-

stionowana. Przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zamknięty
katalog zadań Izby Wytrzeźwień, który nie obejmuje zadań z zakresu pomocy społecznej. – Zmiana struktury
i podstaw prawnych nie wpłynie na
realizację zadań skierowanych do
osób bezdomnych, wręcz przeciwnie,
standardy pomocy wzrosną – zapewnia prezydent Dziedzic. Na budżet
nowej placówki będą się składać częściowo środki finansowe z Izby Wytrzeźwień, a częściowo ze środków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym planowana jest
w związku z tym reorganizacja.
Z noclegowni korzysta się na podstawie regulaminu między godziną
16.00 a 7.00, z tym, że w szczególnie
trudnych warunkach atmosferycznych
godziny te mogą ulec wydłużeniu.
Noclegownia przy ul. Tołstoja dysponuje 45 miejscami noclegowymi, natomiast noclegownia dla kobiet będzie
mogła od stycznia przyjąć osiem osób.
Już teraz kobiety w potrzebie mogą

Rudzki Informator Samorządowy

korzystać z całodobowej placówki
Dom PCK Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Przy Kolei. Z ośrodka może korzystać jednocześnie 18
osób (kobiet i dzieci). - Osoby bezdomne, które szukają schronienia, mogą zgłosić się bezpośrednio do noclegowni lub do siedziby Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W obu
przypadkach pracownik socjalny przeprowadzi z nimi wywiad, po którym
otrzymają wymagane skierowanie –
tłumaczy Karina Kaczyńska, zastępca
dyrektora MOPS w Rudzie Śląskiej.
W 2014 roku do noclegowni dla
mężczyzn zgłosiło się 232 mężczyzn.
Do końca trzeciego kwartału tego roku – 184. Średnio w noclegowni przebywa dziennie ok. 30 osób. – Nie ma
takiej możliwości, żeby osoba bezdomna nie została przyjęta do noclegowni
– mówi Wojciech Koźlik, dyrektor
Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
– Jeśli osoba bezdomna nie korzysta
z noclegowni, jest to jej wybór. Miasto
zapewnia wystarczającą liczbę miejsc
dla osób, które chcą skorzystać z tej
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placówki. Większość osób, które nie
decydują się na schronienie w noclegowni, robi to ze względu na niedostosowanie się do regulaminu placówki, który wymaga trzeźwości.
Osoby bezdomne, będące pod wpływem alkoholu, kiedy występuje zagrożenie ich zdrowia lub życia, dowożone są przez służby porządkowe
do Izby Wytrzeźwień – podkreśla.
Warto dodać, że z osobami bezdomnymi, objętymi pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej, prowadzona jest
praca socjalna, m.in. poprzez realizację Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Program
ten ma na celu wsparcie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności
rodzinnych i mieszkaniowych oraz
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
W pierwszym półroczu tego roku
dzięki współpracy z MOPS usamodzielniło się dziesięć osób.
W mieście realizowane są też inne
projekty, które służą osobom bez-

domnym. W podpiwniczeniu probostwa parafii św. Andrzeja Boboli
w dzielnicy Wirek prowadzone są prace nad stworzeniem „Domu Ubogich”.
Projekt zakłada budowę m.in. dwóch
łazienek, kuchni, sali komputerowej,
większej sali spotkań, a także pomieszczenia biurowego, w którym
osoby potrzebujące mogłyby również
porozmawiać z psychologiem. Już teraz z parafią związana jest ścisła grupa
około 40 osób ubogich oraz bezdomnych. Od roku przy probostwie, trzy
razy w tygodniu, rozdawany jest chleb
przywożony z pobliskich piekarni.
– Rudzianie znani są ze swojej wrażliwości na potrzeby osób w trudnej sytuacji – mówi Grażyna Dziedzic.
– Myślę, że nowa placówka będzie
jeszcze sprawniej realizowała zadanie
zapewnienia schronienia bezdomnym
oraz niesienia pomocy w procesie wychodzenia z bezdomności. Z pewnością wszystkie inicjatywy realizowane
w tym zakresie będą wspierane przez
naszą lokalną społeczność – mówi
prezydent miasta.
AS
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Kino Patria
ul. Chorzowska 3,
41-709 Ruda Śląska
9 grudnia 2015, godz. 19.00
SEANS FILMOWY
Bilety w cenie: 10 zł
Seans ﬁlmowy w ramach Dyskusyjnego
Klubu Filmowego KaFe In-nI. Organizator:
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI.

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170,
41-711 Ruda Śląska

więcej na

11 grudnia 2015, godz. 18.30
KONCERT: JACEK WÓJCICKI
„ZAKLINAM CZAS”
Bilety w cenie: 50 zł
„Zaklinam czas” to pierwsza od kilkunastu
lat płyta Jacka Wójcickiego z całkowicie
premierowym materiałem. Nowe piosenki
zostały skomponowane specjalnie dla
Wójcickiego przez najlepszych polskich
kompozytorów. Przyświecał im cel
stworzenia całkiem nowego repertuaru
przy zachowaniu charakterystycznego
stylu lubianego i cenionego artysty. A więc
przede wszystkim coś dla romantycznej
publiczności: „Zaklinam czas” z muzyką

www.rudaslaska.pl

Jacka Łągwy i „Adonis” z muzyką
Marcina Nierubca. Zaraz potem seria
piosenek „kabaretowych”: „O, pardon”
i „Kuglarze”z muzyką Olka Brzezińskiego
oraz „Samochodzik czerwoniutki” z muzyką
Marcina Nierubca . Dalej - trzy piosenki,
które należałoby zakwaliﬁkować do nurtu
pop: „Bal u Belzebuba” i „Odległa miłość”
triumwiratu Drzewiecki/Malik/Banaś oraz
„Potop” Jacka Łągwy. Wreszcie dowcipny
pastisz stylu disco w piosence „Naj” Marcina
Nierubca i kontynuacja nurtu dziecięcego
w piosence „Śmieję się” z muzyką Olka
Brzezińskiego. Album kończy piękna pieśń
poetycka „O świcie” z muzyką krakowskiego
klasyka, Andrzeja Zaryckiego. Słowa napisał

Michał Zabłocki, autor przebojów chociażby
Grzegorza Turnaua czy Czesława Mozila.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śląskiej
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska
17 grudnia 2015, godz. 17.00
DZIECIONTKO
U DONNERSMARCKÓW
Wstęp wolny
„Dzieciontko u Donnersmarcków”
– coroczne przedświąteczne spotkanie
literacko-muzyczne. Wystawa czynna do
30.01.2016 r.

Kolonia robotnicza „Ficinus”
Kościół ewangelicki
ul. 1 Maja 291,
41-710 Ruda Śląska
wejście od ul. Pawła Kubiny
18 grudnia 2015, godz. 18.00
TWÓRCZY PIĄTEK
NA FICINUSIE
– KONCERT KOLĘD
Wstęp wolny
Koncert kolęd Claudii i Kasi Chwołka.
Spotkanie z cyklu „Twórcze piątki na
Ficinusie”.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
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Panu
Wojciechowi Gawronowi
radcy prawnemu
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Serdeczne podziękowania
Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
za złożone wyrazy współczucia
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

śp. Edwarda Skuteli
składa rodzina

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

IA

ODDŁUŻEN

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE
W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-RUDZIE PRZY ULICY
KOŚCIELNEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w
dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości gruntowej zainwestowanej
targowiskiem miejskim o łącznej powierzchni 1150 m² stanowiącej
własność Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie
ulicy Kościelnej, o numerze geodezyjnym cz. działki 1077/165, zapisanej w obrębie Ruda, na karcie mapy 8, w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oznaczonej numerem
GL1S/00007252/8, użytek Bi, o powierzchni całkowitej 1455 m².
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska część nieruchomości przeznaczona do
oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem UK1 – tereny zabudowy
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw.,
gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje
finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 0,30 zł.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu
za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy tj.
1150 m2 a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po
zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska, stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, na tablicy
ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Kościelnej) w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych) przelewem na konto nr: 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo-Księgowy z dopiskiem „wadium
dzierżawa targowisko – Kościelna” (za datę wpływu przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa
8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00. Zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem
przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet czynszu za dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom zwraca
się wadium niezwłocznie po przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226), tel. 32-244-90-00 wew. 2261.

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy
Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym
1922/86 o powierzchni 992 m2, zapisanej
na karcie mapy 1, obręb Halemba, KW
GL1S/00008623/7 położonej w Rudzie
Śląskiej przy ul. 1 Maja, przeznaczonej do
zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz
jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236)
wykazu lokalu użytkowego
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 69,
który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu.
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Usługi
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
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. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel.
505-180-050.
Świąteczna pożyczka dojazd, tel. 780116-672.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
VAN24H
TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź, tel. 32 230-39-74.
Chwilówki, pożyczki. Proste i jasne zasady, min. formalności. Tel. 32 255-73-30, 512255-401.
„SZYBKIE POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Z OBSŁUGĄ W DOMU. TEL. 518-016-025.

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

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

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405 . ANEL.

Halemba, trzypokojowe, 55 m , 140 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Do wynajęcia zakład fryzjerski z wyposażeniem. Tel. 509-737-782.

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

Sprzedam mieszkanie w Bykowinie, dwa
pokoje z kuchnią, IV piętro. Tel. 664-069945.
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Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 47
m2, Halemba, 950 zł/miesiąc, www.ANEL.pl.
tel. 501-239-405.
Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka
od 105 m2 od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska 108 m2
300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.
Wirek – OKAZJA! Osiedle Elsnera, sprzedam 42 m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 80
tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Ruda 1 – sprzedam, 34 m2, 65 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka 531-465-977.
Kawalerki: Czarny Las, 34m2 65 tys., Bykowina 32 m2, 66 tys. LOKATOR, tel.  793-017323.
Dwupokojowe: Osiedlowa 38 m2, 95 tys.,
Gilów 48 m2, 89 tys., Potyki 47 m2, 99 tys.,
Energetyków 35 m2, 79 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.
Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 139 tys.,
Wilka 62 m2, 149 tys., Kochłowice 60 m2. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2,
149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
M-3 51 m , 128 tys. zł Godula, I piętro comiejskie, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
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M-3, 42 m2, 68 tys. zł Ruda, c.o., miejskie.
CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Do wynajęcia lokal w centrum Nowego
Bytomia. Tel. 603-372-240.
Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 44
m2, Bytom, 600 zł/mc + media. Tel. 607-219491.
Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, do
remontu, zadłużone, bez pośredników. Tel.
502-752-634.
Sprzedam
mieszkanie
88
m2
w domu dwurodzinnym z sutereną
i działką po remoncie – Wirek. Tel. 796-777737.
Wynajmę na działalność gospodarczą,
centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84 m2.
Tel. 608-206-636.

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

Sprzedam kawalerkę 38,8 m2, parter, co
miejskie, Wirek, Cena do negocjacji. Tel. 797684-892.

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

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

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

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

Halemba, dwupokojowe, 38 m2, 94 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Do wynajęcia kawalerka w Goduli. Tel.
509-147-563.
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Sprzedam dom całoroczny, działka 690
m2, Sieroty koło Gliwic. Tel. 692-977-319.
Do wynajęcia mieszkanie z możliwością
wykupu 44 m2, dwupokojowe, umeblowane,
parter. Godula. Tel. 507-179-450.
Sprzedam M-3 36 m2 N.Bytom Szarotek.
Tel. 514-299-100.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502752-634, 502-865-808.

Śląsk czystej energii

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
Skup samochodów na części. Tel. 603534-003, 32 275-05-47.

Praca
Piekarnia – Ciastkarnia KŁOS zatrudni ekspedientki do swoich sklepów. Telefon kontaktowy 601-549-864.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych
(wykończenia), elektryków z uprawnieniami.
Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również współpracę z małymi firmami budowlanymi. Kontakt, 32 740-91-63, 696-099-922.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 693-338-276
Zatrudnię krojczynię i krawcową do
szwalni odzieżowej. Tel. 691-403-472.
Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku” poszukuje kurierów do rozwożenia pizzy oraz
kucharzy do pracy na kuchni oraz w pizzerii.
Wymagania: wykształcenie kierunkowe lub
doświadczenie w pracy kucharza.Oferujemy
umowę o pracę na pełen etat, kursy, szkolenia. Cv prosimy wysyłać na adres: poczta@
kuznia-smaku.pl lub bezpośrednio złożyć
u managera. Tel. kontaktowy: 601-730-400.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 509-737-781.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
Kupię antyk. Tel. 729-371-540.

Matrymonialne
50-latka pozna Pana do poważnego
związku. Tel. 797-141-664.

Butle PROPAN-BUTAN 11 KG
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bykowinie przy ulicy Wojciecha
Korfantego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy
ulicy Wojciecha Korfantego, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1808/208 o powierzchni 1235 m2, karta
mapy 4 obręb Kochłowice, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00021112/9 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego ½
część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1809/208
o powierzchni 373 m2, karta mapy 4 obręb Kochłowice, KW nr
GL1S/00039184/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU1)
z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową,
w tym rzemiosła.
Nieruchomości posiadają regularny kształt. Działka nr
1808/208 jest porośnięta drzewami i krzewami. Przedmiotowe
działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul.
Wojciecha Korfantego. Dojazd do nieruchomości oznaczonej
numerem geodezyjnym 1808/208 odbywać się będzie poprzez
istniejący zjazd z ww. ulicy, tj. działkę o nr 1809/208 stanowiącą wewnętrzny ciąg komunikacyjny.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wawrzyna
Kałusa z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wawrzyna Kałusa, stanowiąca
działkę nr 4289/195 o powierzchni 774 m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00009474/4 (działy III i IV ww.
księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt
prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej betonowe i murowane
pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Wawrzyna Kałusa.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 83.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie
surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 13.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 4.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie
Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki
nr 1808/208 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem
wynoszącym ½ części działki nr 1809/208 wynosi: 195.400,00
zł, tj. działka pod zabudowę 151.000,00 zł, droga 44.400,00 zł.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone
o należny podatek VAT.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ruda śląska

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę
do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty
rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2016 r. o godz. 12.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.
info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe)
i w terminie do dnia 7.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 9.800,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut.
Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),
– zawiadamiam, że w dniu 26.11.2015 r. na wniosek Miasta Ruda Śląska – Zarządcy drogi publicznej, Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska, z siedzibą w przy pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Michała Szostak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SZOSA-PROJEKT Projektowanie dróg Michał Szostak, z siedzibą w
Zabrzu przy ulicy Adama Kawika 34b/6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulic Górnośląskiej, Katowickiej, Szyb Andrzeja i Obrońców Westerplatte wraz
z budową ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej i przebudową kolidującej infrastruktury w Rudzie Śląskiej,
na nieruchomościach o oznacz. geod. 1792; 1790; 1236/204; 1580/178; 1133/125; 1129/116; 1126/116; 662/115; 1632/181;
1488/164; 2499/164; 2608/164; 2108/162; 2267/154; 2235/154; 1535/154; 1533/154; 1531/162; 1528/162; 1140/162;
1525/161; 2233/154; 1494/157; 2231/157; 1522/157; 2229/74; 1518/74; 1504/156; 2258/192; 2103/78; 1607/78; 2236/78;
1854/74; 1857/74; 1516/78; 1530/162.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu
w budynku „A” – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320, III piętro.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego
własnościowego prawa do dwóch lokali mieszkalnych
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo
do nw. lokali:
a) lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Szybowej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda
Śląska w użytkowaniu wieczystym do dnia 18.06.2079 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1429/89, 1438/89,
1449/89, 1452/92, 1662/89 o łącznej powierzchni 1733 m2, obręb Bykowina, k.m.1, KW
nr GL1S/00032976/3 (opisane powyżej prawo nie posiada założonej księgi wieczystej).
Lokal o powierzchni użytkowej 48,65 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, znajduje się na V piętrze budynku mieszkalnego 2-klatkowego, 10kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne
ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu
lokalu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 91.000,00 zł.
b) lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku nr 24b przy ul. Cypriana Norwida w Rudzie Śląskiej-Rudzie, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym do dnia 9.08.2077 r. Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1282/63, 946/54,
947/54, 950/55, 951/55, 965/58, 966/58, 969/63, 970/63, 971/63, 978/61 o łącznej
powierzchni 4261 m2, obręb Ruda, k.m.7, KW nr GL1S/00024481/7 (opisane powyżej
prawo nie posiada założonej księgi wieczystej).
 Lokal o powierzchni użytkowej 31,72 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na III piętrze budynku mieszkalnego 3-klatkowego,
11-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), gazową (odłączona), centralne
ogrzewanie. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu
lokalu.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 55.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokali płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokale jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nimi.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 5.01.2016 r. wadium w wysokości 4.600,00 zł – dla lokalu przy
ul. Szybowej 6/13 oraz 2.800,00 zł – dla lokalu przy ul. Cypriana Norwida 24B/11, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium
przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale
mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły
wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są ponadto zobowiązane zapoznać się w Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 tel. 32 248-43-22
z planowanymi remontami na nieruchomościach, w których realizacji będą uczestniczyć,
ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym
uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do
30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej
o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok.
223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać od godz. 14.00 do 15.00 w dniu 14.12.2015 r.
– lokalu w dzielnicy Bykowina, w dniu 15.12.2015 r. – lokalu w dzielnicy Ruda.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor
naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek,
tel. 512-799-211. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział
reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń
drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00,
śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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Prezydent 
Miasta 
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
( II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości,
które zostaną oddane w
dzierżawę na okres do 3
lat, z przeznaczeniem na
użytkowanie i eksploatację
pod istniejące oczyszczalnie
ścieków oraz infrastrukturę
towarzyszącą obejmujące:
1. Oczyszczalnia ścieków
„Halemba Centrum”
2. Oczyszczalnia ścieków
„Orzegów”
3. Przepompownia
„Młyńska”
4. Przepompownia
„Morska”
5. Przepompownia
„Piekarniczyka”
6. Przepompownia
„Kolberga”
7. Przepompownia
„Chroboka”
8. Przepompownia
„Ligocka”
9. Przepompownia
„Weteranów”
10. Przepompownia
„Magdziorza”
11. Przepompownia KOVII
12. Przepompownia
„Kaczmarka”
13. Przepompownia
„Nowy Świat”
14. Przepompownia
„Sobieskiego”
15. Przepompownia
„Piastowska”
16. Przepompownia
„Mostowa”

Informacja
dla
mieszkańców
Zgodnie z zapisami Kodeksu
pracy, w zamian za święta
przypadające w dniach
wolnych od pracy pracodawca
zobowiązany jest wyznaczyć
dla pracowników inne dni
wolne od pracy.
W związku z powyższym,
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje, że w dniu
24 grudnia 2015 r.
Urząd Miasta
będzie nieczynny. Regulacja
ta nie obejmuje pracowników
Urzędu Stanu Cywilnego
rejestrujących zgony, którzy
będą pracować:
– 24 grudnia – 8.00-14.00
– 28 grudnia – 8.00-18.00
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Powierzchnia
użytkowa
lokalu (m2)
1. ul. Joanny 20/13
48,30

Powierzchnia
przynależnej
piwnicy (m2)

Udział
w nieruch.
wspólnej (%)

Cena
wywoławcza
(zł)

9,10

1,29

112.000,00

2. ul. Magazynowa 31/3
35,51
4,03

7,61

70.000,00

3. ul. Podlas 3/45
18,10

0,66

5,00

40.000,00

Dzielnica
opis
(zł)
Godula
parter, 2 pok.+ kuch., łaz.,c.o.,
działka nr 2785/270 o pow. 4574 m2,
KW nr GL1S/00011821/9
Ruda
parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o.,
działka nr 895/85 o pow. 2352 m2,
KW nr GL1S/00008307/6
Godula
III piętro, 1 pok.,
przedpok.wc, piec działka
nr 2743/270 o pow. 3470 m2,
KW nr GL1S/00011820/2

wysokość
wadium
5.600,00 zł

3.500,00 zł

2.000,00 zł

W dziale III KW nr GL1S/00011821/9 ﬁguruje wpis „zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej”. Dział IV ww. księgi
wieczystej jest wolny od wpisów.
Działy III i IV - KW nr GL1S/00008307/6 i KW nr GL1S/00011820/2 są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynęły w dniu 10.11.2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z dopiskiem „wadium – lokal ul.................” w podanych
wyżej wysokościach w terminie do dnia 5.01.2016 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek –
środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty
wadium przed otwarciem przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy
wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać się
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja
218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą
uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium
w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 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.
Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32-248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 16.12.2015 r. – lokali poz. 1,3
– w dniu 17.12.2015 r. – lokalu poz. 2

Przedmiotem oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Wirku u zbiegu ulicy Strażackiej i Wawrzyna Kałusa o powierzchni 966 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3151/195
o powierzchni 77 m², 3153/195 o powierzchni 92 m², 3154/195 o powierzchni 797 m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00009474/4
(działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej studzienki
wodociągowe, betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych
obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 101.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej,
- opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od
towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą
uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
5.100,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Hanna Tworuszka
córka Darii i Mateusza
ur. 28.11. (3170 g i 51 cm)

Jakub Baszyński
syn Klaudii i Bartosza
ur. 30.11. (4890 g i 64 cm)

Oliwia Boroń
córka Patrycji i Mariusza
ur. 30.11. (2960 g i 53 cm)

Alan Wyciślik
syn Agnieszki i Damiana
ur. 30.11. (3240 g i 54 cm)

Hania Niedziela
córka Aleksandry i Tomasza
ur. 28.11. (3100 g i 54 cm)

Helena Leszczuk
córka Justyny i Michała
ur. 1.12. (3440 g i 55 cm)

Nadia Silska
córka Niny i Łukasza
ur. 27.11. (3550 g i 58 cm)
REKLAMA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Górnej, stanowiące działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4873/434 o powierzchni 1411 m2, użytki: Bp, Ps-IV,
– 4874/434 o powierzchni 640 m2, użytek RV,
– 4875/434 o powierzchni 881 m2, użytek RV,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00030687/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww.
nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 4876/434 o powierzchni 602 m2, użytek RV, obręb Bielszowice,
k.m. 3, nr KW GL1S/00030687/6.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 4874/434 i 4875/434
stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), działki nr 4873/434 i 4876/434 oznaczone są symbolem MN2 oraz fragmentarycznie stanowią teren ulicy dojazdowej o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 10 m;
przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3 m (symbol planu KD1/2).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3
działki nr 4876/434 wynoszą:
– dla działki nr 4873/434 – 141.000,00 zł,
– dla działki nr 4874/434 – 79.000,00 zł,
– dla działki nr 4875/434 – 102.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia
13.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 4873/434 – 7.100,00 zł, 4874/434 – 4.000,00 zł, 4875/434
– 5.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Górna, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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PIŁKA RĘCZNA

Minimalna porażka Zgody

Zawodniczki z Bielszowic ambitnie walczyły o każdą piłkę.
W sobotę (5.12.) odbył się ostatni
mecz I rundy II ligi kobiet. KS Zgoda
Ruda Śląska zmierzyła się ze szczypiornistkami KS Otmęt Krapkowice.
Rudzianki źle weszły w spotkanie
i w 11. minucie przegrywały już 8:2.
Po chwili zaczęły jednak odrabiać
straty poprzez dobrą grę w obronie
i skuteczniejszą grę w ataku. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem
9:17 na korzyść zawodniczek przyjezdnych. Po przerwie podopieczne
trenera Płatka zdobyły siedem bramek pod rząd, nie tracąc ani jednej,
doprowadzając tym samym do wyniku 16:17. W 53. minucie na tablicy
świetlnej pojawił się wynik remisowy, co zwiastowało nie lada emocje
w końcówce. Niestety mimo dobrej
gry zawodniczek Zgody w obronie

i ataku, wspieranych przez świetnie
spisującą się w bramce Natalię Podsiedlik, rudzianki przegrały jedną
bramką (25:26). Najskuteczniejszymi zawodniczkami w drużynie
z Bielszowic były Magdalena Frątczak, Anna Sobota i Martyna Ściuka.
KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA –
KS OTMĘT KRAPKOWICE
25:26 (9:17)
ZGODA: Paulina Mańka, Martyna
Ściuka 4, Magdalena Frątczak
11, Magdalena Dziólko, Izabela
Szudera, Katarzyna Wojcik 1,
Martyna Krzysteczko 2, Katarzyna
Zwierko 2, Aleksandra Kaczmarek,
Natalia Podsiedlik, Dominika
Krzysteczko, Anna Sobota 5, Sandra
Ploch, Magdalena Kołoczek

Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

Grunwald ponownie zwycięski
Piłkarze ręczni SPR Grunwald Ruda Śląska kontynuują swoją dobrą passę w rozgrywkach II ligi mężczyzn. Tym razem pokonali w derbowym spotkaniu
szczypiornistów Glorii Katowice. Wygrana na boisku rywala ani przez moment nie była zagrożona.
Podopieczni trenera Mariusza Gracki kontrolowali
spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty, a rozmiary wygranej mogły być zdecydowanie bardziej okazałe. Nonszalancja oraz brak koncentracji spowodowały, że widzowie zgromadzeni na hali w Szopienicach nie byli świadkami prawdziwego pogromu.
Pierwsza połowa spotkania rozpoczęła się co
prawda od trafienia gospodarzy, ale ich radość z prowadzenia trwała bardzo krótko. Wyrównującą bramkę zdobył Maciej Zarzycki i od tego momentu kibice
oglądali jednostronny pojedynek. Świętnie w pierwszej odsłonie spisywał się młody Dawid Mięsopust,
który powoli wyrasta na pierwszoplanową postać
w drużynie. Prawoskrzydłowy kończył akcje ze
skrzydła oraz pewnie egzekwował rzuty karne. Pod
koniec pierwszej połowy miejscowi zniwelowali nieznacznie straty, ale reprymenda trenera Gracki zaowocowała okresem lepszej gry Grunwaldu. Na
przerwę goście schodzili z pięciobramkową przewagą i z optymizmem mogli spoglądać na drugą część
spotkania.
Drugie 30 minut to podobny obraz wydarzeń na
parkiecie. Mocna defensywa Grunwaldu dawała
możliwość wyprowadzenia szybkich kontr, które na
bramki zamieniali szybcy skrzydłowi. Bardzo dobrze
w bramce spisywali się bramkarze Grunwaldu – Łukasz Błaś oraz Dawid Wilk, natomiast w ataku świetnie radził sobie obrotowy Tymoteusz Milewski. Przy
wysokim prowadzeniu Grunwaldu okazję gry otrzymali młodzi zmiennicy, którzy tym razem nie wykorzystali swojej szansy.
Ostatnie spotkanie pierwszej rundy szczypiorniści
Grunwaldu rozegrają w sobotę o godz. 17 w hali
MOSiR-u z Zagłębiem Sosnowiec. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na ten pojedynek.

MKKS GLORIA KATOWICE –
SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA
20:32 (9:14)
GRUNWALD: Błaś, Wilk – Mięsopust 7, Zarzycki 6, Milewski 5, Gansiniec 4, Kurzawa
3, Klementowicz 3, Giebel 1, Wodarski 1,
Stogowski 1, Nowak 1, Płonka, Ciepliński,
Maniara

Bramkarz Łukasz Błaś jest pewnym punktem drużyny.
REKLAMA
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ZAPASY

FUTSAL

Brąz zapaśnika Pogoni

Gwiazda postraszyła lidera

W dniach 27-29.11. w Raciborzu
odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w Stylu Klasycznym. Dobrze w zawodach spisał się Kamil
Zakrzewski z rudzkiej Pogoni, zdobywając brązowy medal w kategorii
85 kg. Reszta zawodników z Pogoni
zajmowała dalsze miejsca: 10. miejsce Szymon Brzeziński (66 kg), 21.
miejsce – Marcin Cylok, (59 kg),
18. miejsce – Rafał Bzdyra (42 kg).
W zawodach udział wzięło 246 zawodników z 55 klubów z naszego
kraju. Gratulujemy Kamilowi fantastycznego występu.

Kamil Zakrzewski na najniższym stopniu podium.

Zawodniczki Slavii na podium
Pucharu Polski Seniorek
W dniach 4-6.12. w Czarnym
Borze rozegrane zostały zawody o Puchar Polski Seniorek w zapasach
kobiet. Zawody miały bardzo mocną obsadę międzynarodową i były
na naprawdę wysokim poziomie.
Najwyżej sklasyﬁkowanymi rudziankami w zmaganiach pucharowych okazały się Daria Szymeczko
i Natalia Strzałka, które wywalczyły srebrne medale w swoich kategoriach wagowych – 55 kg (Daria), 69
kg (Natalia). Z bardzo dobrej strony
pokazała się również Natalia Kubaty, która wywalczyła brąz w kategorii do 58 kg.

mieli też między innymi Olczak i Krawczyk, ale rudzianie
nie zamierzali się ograniczać
tylko do defensywy. Wyprowadzali groźne kontry, po jednej z nich w 12. minucie Hewlik dopełnił formalności. Ta
strata bramki niewiele nauczyła zduńskowolan. Gwiazda dalej poczynała sobie na parkiecie w Zduńskiej Woli bardzo
dzielnie. Wojciech Działach
był bliski podwyższenia wyniku, w odpowiedzi doskonałą
sytuację miał Marciniak.
W przerwie w szatni gospodarze musieli chyba poważnie
porozmawiać, bo drugą połowę rozpoczęli z wielkim animuszem. Sobalczyk, Krawczyk, Szymczak – kolejni zawodnicy byli bliscy pokonania
bramkarza gości, ale Dawid
Barteczka bardzo dobrze spisywał się w rudzkiej bramce.
W 28. minucie z kolei rudzianie mogli skarcić gospodarzy
po raz drugi. Po dwójkowej
akcji Hyży – Hewlik gospodarze mogli być szczęśliwi, że
przegrywają tylko 0:1.

W 30. minucie szczęście
uśmiechnęło się do gospodarzy już pod drugą bramką. Po
strzale z daleka do wyrównania doprowadził Milewski. Ta
strata chyba trochę podłamała
rudzian, bo w następnych minutach groźnie było przede
wszystkim pod „świątynią”
Gwiazdy. W 33. minucie
Krawczyk dopełnił formalności i Gatta objęła prowadzenie. Rudzianie, chociaż Hewlik miał swoją kolejną groźną
sytuację, w końcówce opadli
z sił, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. Bliski podwyższenia wyniku był Krawczyk,
ale w 39. minucie „wyręczył”
kolegę Marciniak.
Sensacja, choć przez długie
momenty na nią się zanosiło,
ostatecznie nie miała miejsca.
Gatta może już świętować zakończenie rundy na pierwszym miejscu. Rudzianie kończą rok na ostatnim miejscu,
ale po starciu z liderem – mimo że przegranym – mogą
być umiarkowanymi optymistami.

TENIS STOŁOWY
Zawodniczki Slavii z kolejnymi trofeami.

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Patryk najlepszym sztangistą w Łaziskach
W niedzielę (6.12.) w hali MOSiR Łaziska odbył się barbórkowy turniej w podnoszeniu ciężarów. Bardzo dobrze spisali się
sztangiści klubu CKS Slavia.

Podczas ostatniego meczu
przez długie minuty, zwłaszcza w pierwszej połowie rozgrywek, w starciu lidera FE
z outsiderem, nie było widać
różnicy między obiema drużynami.
Rudzianie,
którzy
w ostatnich tygodniach spisują się coraz lepiej, prowadzili
w Zduńskiej Woli i grali dzielnie, ale jednak dorobku punktowego nie powiększyli.
Skazywani na pożarcie rudzianie pierwszy sygnał gospodarzom wysłali już w drugiej minucie. Po podaniu
świeżo upieczonego reprezentanta Polski Biela – Hewlik
uderzył w słupek. Rudzianie
od pierwszych sekund grali
bez kompleksów wobec lidera
Futsal Ekstraklasy, a ubiegłotygodniowe pierwsze zwycięstwo wyraźnie ich podbudowało.
Gospodarze dopiero po kilku minutach przypomnieli kibicom, że to oni są liderem
FE. Po strzale Milewskiego
bliski zdobycia bramki był
Marciniak. Swoje sytuacje

W turnieju tym pierwsze miejsce
zajął nasz zawodnik Patryk Żuławnik (105 rwanie i 130 podrzut,
co w dwuboju dało 235 kg). Również bardzo dobrze spisali się nasi

młodzicy ciężarowcy uzyskując
„życiówki” – Mateusz Malik
(45 rwanie, 65 podrzut, dwubój 110)
oraz Mateusz Krzywda (40 rwanie,
47 podrzut, dwubój 87 kg).

Halembianka nadal w kratkę
Tenisistki stołowe UKS
Halembianka 2001 Ruda
Śląska mają za sobą kolejne
dwa mecze nowego sezonu
– tym razem remis i porażkę. Oba mecze były rozegrane z zawodniczkami
z Tarnowskich Gór. W ósmej
serii rozgrywek II ligi kobiet
zawodniczki z Rudy Śląskiej zremisowały u siebie

5:5 z MKS Bruk Śląski
Skarbek II Tarnowskie Góry. Punkty dla drużyny zdobyły:
Sabina
Wyrobek
(2,5 pkt), Monika Jarosińska
(1,5 pkt) oraz Bożena Polińska-Zocłońska (1 pkt). Niestety dziewiąta seria nie
przyniosła już Halembiance
punktu.
Przeciwnikiem
rudzkiej drużyny był lider

klasyﬁkacji – pierwsza drużyna MKS Bruk Śląski
Skarbek Tarnowskie Góry.
Mecz zakończył się wynikiem 8:2 dla Tarnowskich
Gór. Jedyne dwa punkty dla
Halembianki zdobyła w Sabina Wyrobek. UKS Halembianka 2001 Ruda Śląska
zajmuje po dziewiątej serii
ósme miejsce w tabeli.
REKLAMA

Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

RESTAURACJA
KAWIARNIA

CHWILÓWKI

Na dowolny cel.
W grudniu pożyczka za 0%.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740
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