Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam, aby najbliższe dni były czasem
rodzinnego ciepła, miłości oraz radości.
Najserdeczniejsze życzenia cierpliwości, spokoju
ducha oraz świętowania w magicznej atmosferze
oraz szczęśliwego Nowego Roku i samych dobrych
informacji składa redakcja „Wiadomości Rudzkich”.
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Miasto się rozwija

109 mln zł na inwestycje, rozbudowa trasy N-S, budowa stadionu lekkoatletycznego, prace nad utworzeniem strefy ekonomicznej oraz budowa kolejnych
dróg i modernizacja placówek oświatowych – tak w skrócie można przedstawić budżet na 2016 rok, o którym rozmawiamy z prezydent Rudy Śląskiej,
Grażyną Dziedzic.

Grażyna Dziedzic,
prezydent miasta Ruda Śląska.
– Czego konkretnie możemy się spodziewać
po przyszłorocznym budżecie?
– W przyszłym roku chcemy przede wszystkim postawić na budowę i remonty dróg. Od lat
słyszę na spotkaniach z mieszkańcami, że w którejś dzielnicy trzeba wybudować nową drogę lub
wyremontować istniejącą. Dużo już udało się
nam w tym zakresie zrobić, co widać przejeżdżając przez Rudę Śląską, ale jest jeszcze sporo do
wykonania. Priorytetem jest rozbudowa trasy

N-S – chodzi o trzeci odcinek do ulicy Kokota
oraz ten, który nie był wcześniej planowany,
czyli w kierunku Bytomia. Na liście jest także
m.in. budowa obwodnicy w Kochłowicach, czyli dojazdu do planowanej strefy ekonomicznej.
Poza inwestycjami „drogowymi” nadal będziemy modernizować placówki oświatowe, rozwijać budownictwo komunalne i wymieniać miejskie oświetlenie. Ważna jest również rozbudowa
monitoringu, by mieszkańcy czuli się jeszcze
bezpieczniej. Mogę śmiało powiedzieć, że jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku Ruda Śląska będzie wielkim placem
budowy. I chyba już teraz powinnam przeprosić
mieszkańców za wszelkie utrudnienia w ruchu,
jakie nas wszystkich czekają.
– A sport i rekreacja? Mieszkańcy mogą liczyć na inwestycje w tym obszarze?
– Sport i rekreacja są bardzo ważne o czym
świadczą tłumy zadowolonych rudzian na stadionie Burloch Arena czy pumptrucku w Bielszowicach. Zmodernizowane kąpielisko w Nowym Bytomiu to kolejne wydane z głową pieniądze. I na tym nie poprzestaniemy. W przyszłym roku planujemy budowę stadionu lekkoatletycznego ponieważ nasi sportowcy od dawna
zasługują na obiekt z prawdziwego zdarzenia.
Nadal będziemy inwestować w Orzegowie. Przy
Burloch Arenie powstanie tor do jazdy na rowe-

rach górskich oraz kawiarnio-restauracja, bo aż
prosi się, żeby takie obiekty tam były. Staramy
się planować i myśleć kompleksowo, by nie tylko rudzianie mogli z tych pomysłów korzystać.
Odwiedzają nas również mieszkańcy okolicznych miast. Dodatkowo w Bykowinie, Rudzie 1
i na Halembie powstaną pumptrucki, takie jak
ten w Bielszowicach.
– Ale czy miasto stać na takie spektakularne inwestycje?
– To nie chodzi o spektakularność czy wymyślanie projektów, które dobrze wyglądają na papierze, a są niepotrzebne. Ja tak nie działam. To
byłoby marnotrawstwo miejskich pieniędzy, a te
wydajemy z głową i rozsądnie. Rozmawiam z
ludźmi, wiem czego mieszkańcy oczekują, jak
wyobrażają sobie swoje dzielnice, czego im brakuje. Wystarczy słuchać i w miarę możliwości to
potem zrealizować. Planujemy wziąć w tym celu
wyjątkowo nisko oprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Jest to bardzo nisko oprocentowany kredyt,
bez prowizji. Bierzemy go po to, by jak najlepiej
wykorzystać środki unijne na realizację wielu
inwestycji. Jak wiadomo obecny budżet Unii
Europejskiej jest ostatnim, który przewiduje tak
dużą dotację dla Polski. Musimy to wykorzystać.
A ponieważ inwestycje unijne rozlicza się długo,
to najpierw będziemy je ﬁnansować z kredytu

EBI, a potem będziemy się starać o środki unijne. W ten sposób możemy zrealizować zdecydowanie więcej inwestycji w Rudzie niż do tej pory.
– Wcześniej Pani oddłużała miasto, a teraz
będzie ja Pani zadłużać?
– Dyscyplina ﬁnansów publicznych i pilnowanie każdej złotówki przynoszą oczekiwane efekty. Staramy się wydawać mniej niż zarabiamy
oraz stopniowo zwiększamy dochody. Owszem,
niektóre decyzje były bardzo trudne i mało popularne, ale opłaciło się, bo sytuacja miasta jest
dzisiaj zupełnie inna. Jest stabilnie i możemy sobie pozwolić na trochę więcej. Na początku mojej kadencji żaden bank nie chciał z Rudą Śląską
rozmawiać o jakimkolwiek kredycie, a w tej
chwili jesteśmy traktowani poważnie siadając do
negocjacji. Niedawno usłyszałam, że banki
przyznały nam pierwszą kategorię kredytową.
Kiedy o tym słyszę, to sobie uświadamiam jak
dużą pracę wykonaliśmy w minionych pięciu latach, by ﬁnanse miasta wyprowadzić na prostą.
Wierzę głęboko w to, że efekty naszych planów budżetowych będą szybko widoczne
a mieszkańcy docenią naszą pracę i zaangażowanie. Robię to dla nich, bo dobro miasta leży mi
na sercu. Liczę na to, że radni na najbliższej sesji
również to pokażą głosując za przyjęciem projektu budżetu.
Joanna Oreł

RIO pozytywnie zaopiniowała budżet
Ponad 109 mln zł chcą wydać na inwestycje w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Najwięcej z nich ma dotyczyć budowy dróg. Szczegółowy plan inwestycyjny został zawarty w projekcie budżetu na 2016 rok. Właśnie otrzymał on pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba pozytywnie odniosła
się też do planowanego zadłużenia i deﬁcytu miasta. Budżet muszą jeszcze zatwierdzić rudzcy radni. Sesja w tej sprawie odbędzie się 29 grudnia br.
Regionalna Izba Obrachunkowa poddała analizie projekt uchwały budżetowej na 2016 r.,
a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy ﬁnansowej. Przygotowane projekty są,
zdaniem RIO, kompletne i opracowane zgodnie
z zapisami ustawy o ﬁnansach publicznych. Izba
w swoim orzeczeniu odniosła się również do
planowanego w projekcie przyszłorocznego budżetu deﬁcytu, który wynieść ma 67,6 mln zł. Co
ważne, w orzeczeniu można przeczytać, że przy
planowaniu budżetu na 2016 r. spełniony został
wymagany wskaźnik dotyczący zadłużenia.
W przyszłym roku władze miasta zamierzają
zaciągnąć kredyt w wysokości 88 mln zł. Ma on
pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). – Będzie to pierwsza transza ponad
300-milionowego kredytu, który przeznaczony
ma być na inwestycje w latach 2016 – 2019. Pieniądze te są niezwykle ważne w kontekście nowego rozdania unijnych funduszy 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 prezydent Grażyna Dziedzic
Kredyt z EBI w całości przeznaczony zostanie
na inwestycje, a te w przyszłym roku pochłoną

ogółem ponad 109 mln zł. Najwięcej, bo aż 61,2 gi wybudowane zostaną przy ul. Niedzieli, Gwamln zł, będzie miasto kosztowała budowa dróg. reckiej, na osiedlu Gierałtowskiego, wzdłuż ul.
– W przyszłym roku będziemy kontynuowali bu- Chrobrego. Dodatkowo utwardzona zostanie nadowę II odcinka trasy N-S oraz chcemy rozpo- wierzchnia parkingu przy ul. Planty Kowalskiecząć budowę kolejnego od ulicy Bukowej do go – informuje Jacek Otrębski z Wydziału Dróg
ulicy Kokota. Na ten cel przeznaczymy 36,8 mln i Mostów.
Kolejną pozycję na liście inwestycji zajmują
zł, czyli jedną trzecią wszystkich wydatków inwestycyjnych – wylicza prezydent Grażyna te dotyczące infrastruktury oświatowej. W przyszłym roku na ten cel władze Rudy Śląskiej
Dziedzic.
Oprócz budowy trasy N-S w przyszłym roku przeznaczyć chcą ponad 20,5 mln zł. Środki te
z większych inwestycji drogowych ma się roz- w większości przeznaczone mają zostać na terpocząć budowa ronda przy ul. Wolności w rejo- momodernizację kolejnych placówek oświatonie ul. Brańskiego i Magazynowej, przebudowa wych, ponadto kontynuowana będzie budowa
sali gimnastyczprzepustu
przy
nej przy SP
ul.
Piastowskiej
Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2016 roku mają
nr 14. Ponad
w rejonie ul. Sobiesię zamknąć w kwocie 628,2 mln zł, natomiast
10 mln zł przeskiego oraz budowa
dochody prognozowane są poziomie
znaczonych ma
drogi
pomiędzy
560,5 mln zł. Na inwestycje władze Rudy Śląskiej
zostać z kolei na
ul. Kingi i ul. Na
przeznaczyć mają zamiar 109 mln zł. To ponad
inwestycje z zaPiaski.
Ponadto
17 proc. wydatków samorządowych. W przyszłym
kresu kultury ﬁprzebudowane zoroku władze Rudy Śląskiej będą musiały także
zycznej. 3 mln zł
staną kolejne drogi
spłacić zadłużenie z lat poprzednich. – Będzie to
kosztować ma
gruntowe,
m.in.
kwota ponad 20,7 mln zł. Dodatkowo
budowa boiska
ul. Młyńska i Od7,2 mln zł będzie kosztowała obsługa zadłużenia.
lekkoatletycznerzańska oraz poW budżecie trzeba było zabezpieczyć również
go, natomiast za
wstaną
kolejne
środki na poręczenia w kwocie 8,2 mln zł
1,2 mln zł pomiejsca parkingo– wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta.
wstanie zespół
we. – Nowe parkin-

boisk w parku Strzelnica. Ponadto w mieście
planuje się budowę trzech kolejnych torów do
pumptracku.
W przyszłym roku w mieście za ponad 1,5 mln
zł opracowane zostaną dokumentacje modernizacji oświetlenia ulicznego niektórych ulic
w mieście. 1 mln zł kosztować będzie adaptacja
pomieszczeń po byłym komisariacie policji na
potrzeby Muzeum Miejskiego. W 2016 roku
w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,6 mln zł.
Istotną pozycję w projekcie budżetu miasta
stanowią wydatki na remonty. – Są one traktowane jako wydatki bieżące, choć tak naprawdę
dotyczą zadań, które mają charakter inwestycyjny – wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Ogółem na remonty miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 19,1 mln zł. Najwięcej
środków pochłoną remonty dróg (9,4 mln zł),
remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego
(5,3 mln zł) oraz remonty infrastruktury oświatowej (2,3 mln zł).
Zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową projekt budżetu miasta poddany zostanie pod obrady Rady Miasta. Sesja budżetowa
zaplanowana została na 29 grudnia br.
TK
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PODSUMOWANIE ROKU

Od 23 lat na rynku, ciągle z nowymi pomysłami!

Gazeta drukowana jest w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.
Nowy rok, nowy wygląd – tak rozpoczęliśmy 2015 rok. Po raz kolejny postanowiliśmy unowocześnić i uatrakcyjnić
wygląd tygodnika – wszystko po to, by
stał się on jeszcze bardziej czytelny
i przejrzysty dla odbiorców. Kolejne wydania to również kolejne historie, wydarzenia i nowi ludzie, o których opowiedzieliśmy na stronach „WR”. Choć
wszystkie nasze działania krążą wokół
wydania papierowego, którego nakład
liczy sobie 20 tysięcy egzemplarzy, to

jednak „Wiadomości Rudzkie” to nie
tylko gazeta.
Oprócz wydania papierowego działamy
również na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl, gdzie umieszczamy nasze artykuły,
a który zyskał w tym roku nowy wygląd.
Strona internetowa daje nam możliwość
dzielenia się informacjami nie tylko co środę, ale i codziennie. Dodatkowo tam właśnie, każdy kto nie ma dostępu do wydania
papierowego, może zerknąć do świeżego
wydania gazety w formie elektronicznej.

W tym roku uruchomiliśmy również zakładkę „Fotorelacje”, w której
można obejrzeć zdjęciowe
relacje
z najważniejszych wydarzeń
w Rudzie Śląskiej.
Do młodych natomiast staramy się trafić
przede wszystkim poprzez funpage
na Facebooku. W tym serwisie jesteśmy
najbardziej popularni wśród lokalnych mediów – możemy pochwalić się ponad 14
tysiącami polubień profilu „WR”.

Foto: MS

Foto: MS

Kończy się 23. rok, odkąd rudzianie mogą sięgać do lektury „Wiadomości Rudzkich”. Co tydzień staramy się przekazać wszystkie najświeższe i najistotniejsze informacje dotyczące Rudy Śląskiej. W sumie w 2015 r. wydrukowaliśmy 1204 stron w 51 wydaniach. Koniec roku to odpowiedni czas na podsumowanie ważnych dla
redakcji wydarzeń.

Tak wygląda nowa siedziba ,,WR”.

2015 rok to dla nas również rok śląskiej
muzyki. We wrześniu postanowiliśmy poświęcić jedną ze stron tygodnika regionalnym wokalistom i zespołom. To tam zdradzamy ich muzyczne plany, przedstawiamy nowe płyty, ale również pozwalamy
poznać ich od prywatnej strony. Dodatkowo dla wszystkich miłośników śląskiej
muzyki uruchomiliśmy sklep (także internetowy), w którym oferujemy prawie 100
różnorodnych krążków śląskich wykonawców.
Poruszając temat wydarzeń, obok Plebiscytu na Sportowca i Trenera Roku, który
jest już naszą tradycyjną imprezą, wprowadziliśmy do kalendarza nową galę –
Unikalni 2015 – podczas której uhonorowaliśmy ciekawych mieszkańców Rudy
Śląskiej, z którymi mamy na co dzień okazję spotykać się w trakcie dziennikarskiej
pracy.
Choć 2015 rok przyniósł wiele zmian
i nowości, tą największą była chyba zmiana siedziby. Nadal pozostaliśmy w murach
Zespołu Szkół Muzycznych, jednak teraz
znajdujemy się na parterze po drugiej stronie (po prawej od wejścia) i właśnie tam
czekamy przez cały tydzień na naszych
Czytelników.
Magdalena Szewczyk

SESJA RADY MIASTA
Przedostatnia
sesja za nami
21 grudnia odbyła się kolejna sesja Rady Miasta
– było to przedostatnie posiedzenie radnych w tym
roku. Obrady zdominowały zmiany uchwał dotyczących budżetu miasta na 2015 rok oraz wydatków
na rok 2016. Radni poruszyli także kwestie raportu
dotyczącego badań poziomu patologii w polskich
miastach.
Podczas sesji radni głosowali m.in. zmiany dotyczące dochodów i wydatków miasta na 2015 rok,
dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, przewidującą udzielenie
w 2016 roku miesięcznej dotacji na dzieci z rodzin
ubogich w kwocie 200 zł w żłobku i 100 zł – w klubie dziecięcym oraz dotację dla niepublicznych
przedszkoli i szkół, a także innych form wychowania przedszkolnego, nie będących pod pieczą miasta. Poza tym przyjęto plan potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych
w 2016 roku, które przewidują aktywizację
125 osób bezrobotnych. Radni poruszyli również
kwestię rankingu, w którym Ruda Śląska znalazła
się na czele miast z największym wskaźnikiem patologii, do czego odniósł się wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Jesteśmy oburzeni tymi informacjami.
W tej diagnozie społecznej nie badano stanu faktycznego, a odczucia mieszkańców. Tutaj mamy problem,
bo prawdopodobnie tak odpowiadali mieszkańcy.
Wiele danych pokazuje jednak, że jesteśmy miastem,
w którym się dobrze żyje. Możemy pochwalić się tym,
że mamy niski wskaźnik przestępczości i bezrobocia
oraz dobrymi wynikami pracy policjantów – podkreślał wiceprezydent.
MS
REKLAMA
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Czy da się pomóc tym bezdomnym?

| HALEMBA

Zima to najtrudniejszy okres dla bezdomnych – starają się zagrzać
miejsce, gdzie tylko się da. Jednak koczujący przy ulicy Racławickiej
wystawiają na próbę cierpliwość mieszkańców tej części Halemby. Czy
da się im w jakiś sposób pomóc oraz czy oni sami chcą z tej pomocy
skorzystać?
spłonął częściowo boks śmietnikowy
– dodaje rudzianin.
Pożar prawdopodobnie sprawił, że
bezdomni przenieśli swoje „lokum”
w inne miejsce. Niemniej jednak postanowiliśmy zainteresować sprawą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
– Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy socjalni niezwłocznie udali się
w podane miejsce, gdzie zastano jedynie rzeczy mogące świadczyć o fakcie,
że ktoś wcześniej
W przypadku przebywania osób bezdomnych
tam
przebywał.
w miejscach i pomieszczeniach do tego nie
Poinformowaliprzeznaczonych powinno się niezwłocznie
śmy również Straż
powiadomić Straż Miejską, Policję lub Miejski
Miejską o konieczOśrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
ności patrolowaSłużby te współpracują w zakresie pomocy osobom
nia powyższego
bezdomnym. Można też zadzwonić na wojewódzką
miejsca pod kątem
infolinię WCZ: 0 800-100-022.
przebywania tam

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy,
w zamian za święta przypadające
w dniach wolnych od pracy
pracodawca zobowiązany jest

– Bardzo proszę o zainteresowanie
się sprawą bezdomnych, którzy koczują na śmietniku przy ulicy Racławickiej już od ponad pół roku. Zrobili oni
sobie totalne koczowisko i dochodzi
nawet do tego, że załatwiają tam swoje potrzeby. Momentami są nawet
agresywni – informuje nas jeden
z mieszkańców Racławickiej. – Wczorajszego wieczoru (6.12. – przyp. red.)
nastąpiło apogeum – około godziny 19

wyznaczyć dla pracowników inne
dni wolne od pracy.
W związku z powyższym,
Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje, że w dniu
24 grudnia 2015 r.
Foto: AW

Urząd Miasta

To tutaj koczowali kłopotliwi bezdomni.

będzie nieczynny. Regulacja ta nie
obejmuje pracowników
Urzędu Stanu Cywilnego
rejestrujących zgony,

osób bezdomnych, a także możliwości
zakłócania przez nich porządku publicznego. Zarówno pracownicy socjalni MOPS-u, jak i funkcjonariusze
Straży Miejskiej będą monitorować

Feralna gałąź stała się osią sporu

powyższą okolicę – zapewnia Krystian
Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Magdalena Szewczyk

|BYKOWINA

wano ciszę – czyli bezwietrzną pogodę – tłumaczy pan Marek. MOSiR podtrzymuje jednak opinię przekazaną wcześniej do ubezpieczyciela. – Ośrodek podał jako przyczynę
warunki atmosferyczne panujące w dniu zdarzenia – tłumaczy Paweł Kwiatkowski,
główny specjalista do spraw technicznych
MOSiR-u.
MOSiR zaznacza także, że sprawa nie
musi się kończyć odmową wypłaty odszkodowania. – Poszkodowany ma możliwość
odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń i przedstawienia nowych dowodów. Takie dokumenty może złożyć w siedzibie
MOSiR-u, które ośrodek prześle do ubezpieczyciela. Prawnicy zakładu ubezpieczeń po
analizie dokumentów wydadzą nową decyzję
– dodaje Kwiatkowski.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: MS

22 sierpnia to dzień, który pan Marek zapamięta na długo. Kiedy rudzianin jechał swoim autem ul. Pordzika, w pobliżu byłego basenu w Bykowinie na jego samochód
spadła gałąź. – Szkoda wyceniona została na 1600 złotych, ale ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania – wyjaśnia zbulwersowany mieszkaniec.
Pan Marek zwrócił się do Urzędu Miasta
z prośbą o wskazanie właściciela terenu, na
którym doszło do zdarzenia. Został skierowany do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zarządcy terenu. Poszkodowany zwrócił
się następnie o wypłatę odszkodowania do
ubezpieczyciela, z którym MOSiR zawarł
umowę, ten jednak odrzucił wniosek w oparciu o wyjaśnienia uzyskane od zarządcy terenu. – W świetle przedstawionych okoliczności
zdarzenia oraz wyjaśnień złożonych przez
ubezpieczonego wynika, że drzewo było zdrowe i w dobrym stanie. Natomiast przyczyną
wypadku był silny wiatr – napisano w piśmie
z towarzystwa ubezpieczeniowego. Poszkodowany mieszkaniec nie zgadza się jednak
z tymi wyjaśnieniami. – Tego dnia nie było
wiatru, co potwierdzałem w Planetarium Śląskim w Chorzowie, gdzie tego dnia odnoto-

INFORMACJA DLA
MIESZKAŃCÓW

Do szkody doszło przy ul. Pordzika.

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl

którzy będą pracować:
– 24 grudnia – 8.00-14.00
– 28 grudnia – 8.00-18.00

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Podobnie jak w latach poprzednich, także w mijającym roku Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej pełnił rolę realizatora, finansowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Program, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz
w dostępie do edukacji, w głównej mierze skierowany
jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcjami narządu wzroku i ruchu.
W swym zakresie program w ramach dwóch modułów obejmuje 10 zadań – są to:
• Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
• Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B
• Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania
• Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu
i oprogramowania nabytych w ramach programu
• Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
• Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym lub posiadanej protezy kończyny
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym lub posiadanej protezy kończyny
• Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

• Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym.
Szczegółowy zakres rzeczowy programu oraz kryteria uczestnictwa określa corocznie Zarząd PFRON. Jednocześnie w swych dokumentach wskazuje on zadania
priorytetowe. W roku 2015 uruchomione zostały następujące zadania:
• Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B
• Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu
i oprogramowania nabytych w ramach programu
• Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym lub posiadanej protezy kończyny
• Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym lub posiadanej protezy kończyny
• Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
• Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym
Jako priorytetowe określono zadanie obejmujące pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne.
Do tutejszego ośrodka w roku 2015 wpłynęły 74
wnioski w ramach 6 z 7 uruchomionych zadań w tym 2
wnioski o pomoc w zakupie protez kończyn, w których
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
W oparciu o określone w programie cele szczegółowe skupiające uwagę na zdobywaniu przez osoby nie-

pełnosprawne wykształcenia na poziomie wyższym,
podwyższeniu kwalifikacji i ułatwieniach na rynku pracy, tutejszy Ośrodek szczególną wagę przywiązywał do
zadań wprost korespondujących z powyższymi celami
tj. wniosków o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym oraz w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W ramach pierwszego z powyższych zadań niepełnosprawni studenci, spełniający określone w programie
warunki, mogą liczyć na pokrycie nawet 100 % czesnego oraz dodatkową kwotę (od 700 do 1700 zł) na pokrycie kosztów związanych z kształceniem. Pomoc
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej wyraża się zaś tym, iż
niepełnosprawni rodzice (opiekunowie prawni dziecka)
otrzymują zwrot 85% miesięcznych opłat (maksymalnie 200 zł) ponoszonych za przedszkole lub żłobek.
Chcąc zwiększyć liczbę osób korzystających z tych
formy pomocy w mijającym roku podjęto akcję promocyjną – do wszystkich szkół średnich znajdujących się
na terenie naszego miasta dostarczono plakaty „Sprawdź
AS-a” informujące tegorocznych maturzystów o Programie, stosowne informacje-ulotki wysłano również
do wszystkich przedszkoli oraz żłobków działających
w Rudzie Śląskiej z prośbą by udostępniono je rodzicom podopiecznych. Z informacji uzyskiwanych podczas przyjmowania wniosków wiemy, iż złożenie co
najmniej kilku wniosków było bezpośrednim efektem
przywołanych wyżej działań.
W ramach realizacji programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje również próby oceny sku-

teczności programu. Uzyskiwane corocznie w wyniku
badań ankietowych dane pozwalają na wyciągnięcie
wniosków, iż Beneficjenci pozytywnie oceniają otrzymaną pomoc, podkreślając wzrost udziału w życiu społecznym i kulturalnym, dostępność do placówek służby
zdrowia i innych instytucji oraz doceniając pomoc
w kontynuowaniu lub podjęciu zatrudnienia a także
podnoszeniu kwalifikacji.
Biorąc pod uwagę potrzeby niepełnosprawnych
mieszkańców naszego miasta oraz niesłabnące zainteresowanie programem mamy nadzieję, iż będzie on kontynuowany w kolejnych latach. Decyzji oraz określających ramy programu dokumentów („Zasady dotyczące
wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, „Kierunki działań oraz
warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „aktywny samorząd w … roku”) spodziewamy się w połowie I kwartału przyszłego roku.
Informacje będą dostępne na stronach internetowych
PFRON-u oraz MOPS-u.
Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy Działu Opieki nad Osobami
Starszymi i Niepełnosprawnymi Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudzie śląskiej przy ul. Markowej 20.
Pracownicy Działu przyjmują w następujących godzinach: w poniedziałki 14-17, we wtorki, środy
i piątki. 8-10 oraz w czwartki 14-15.30. Informację
można również uzyskać pod numerem telefonu 32 34403-10 wew. 304.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MAKSYMA NA GRUDZIEŃ
„Wszystko co najważniejsze,
staje się tylko raz w życiu.”

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Jerzy Zawieyski

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Serdeczne życzenia świąteczne,
szczęścia i radości, uśmiechu, dobrych prezentów,
obﬁtego stołu i wspaniałej rodzinnej atmosfery
oraz aby Nowy 2016 Rok przyniósł wszystko,
co najlepsze, zdrowie, pogodę ducha i spełnienie marzeń
składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1

teczno-noworoczny konkurs Bałwanka
Eresemka” oraz swoim adresem prosimy
przesłać lub składać w terminie do 20
stycznia 2016 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Organizacji
i Samorządu, 41-700 Ruda Śląska 1,
ul. Magazynowa 12. Do rozlosowania jest
nagroda główna i inne atrakcyjne nagrody.
Życzymy prawidłowych rozwiązań i szczęścia w losowaniu nagród.
Nie zmarnujmy okazji, by złożyć sobie
szczere i gorące (16) świąteczne

(17) wszystkie chwile w te Święta
będą piękne i radosne.

(11) 2016 rok niech nam
przyniesie szczęście

Tylko (20) nie nasze starania, mili Czytelnicy, mogą upiększyć Wam święta
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Niech każdemu przydarzy (12) w te
święta coś pięknego i dobrego

Każdy człowiek powinien mieć
(22), niech się wszystkie spełnią

Niech (10) tę noc wigilijną
zwierzęta przemówią do nas

Drodzy Czytelnicy, (14) nasze najlepsze
życzenia świąteczne

Zima niech jest zimna, lato niech
jest (15) a święta wspaniałe

Jeśli (2) goście w święta
przyjmijmy ich z radością

Boże Narodzenie (4)
tym roku będzie długie

D

24

45

17

Tylko gdy zło w dobro się (13)
będzie lepiej na świecie

C

29

3

Witaj nam Bałwanku Eresemku!
strony. Tym bardziej więc witamy go bardzo serdecznie, ale także prosimy, żeby
przywiózł nam białe święta. Serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie polega na odgadnięciu ukrytych słów w hasłach umieszczonych w guzikach Bałwanka pod numerami od 1 do
22. Ułożone z nich kolejno słowa utworzą
hasło będące rozwiązaniem konkursu.
Rozwiązanie konkursu z dopiskiem „Świą-

B

A

2

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia,
że postanowił, aby dzień 24 grudnia br. tj. Wigilia, był w Spółdzielni dniem
wolnym od pracy. Decyzję podjął w oparciu o Kodeks pracy.
W dniach od 24 do 27 grudnia br. Dyrekcja i Administracje i ODK RSM
będą nieczynne. Dyżur techniczny będą pełniły właściwe
służby techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.
Przypominamy telefony: 32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Po raz kolejny miło jest nam powitać
naszego honorowego członka Spółdzielni
– Bałwanka Eresemka. Jak zawsze Bałwanek przygotował bożonarodzeniowy konkurs, który stał się już miłą tradycją świąteczno-noworoczną. Mamy wielką nadzieję, że nasi Czytelnicy ucieszą się z tej informacji. Bałwanek Eresemek to gość
honorowy, wspaniały przyjaciel, który nigdy nie zawiódł Czytelników spółdzielczej

Jak zawsze w okresie świątecznym zaplanowaliśmy naszą stronę bardziej przyjemną
i radosną. Chcemy dostarczać Wam również rozrywki a nie tylko podawać suche informacje przez cały rok. Zamieszczamy więc krzyżówkę, która na pewno będzie miłym zajęciem
w czasie wolnym od pracy. Z przyjemnością możemy powiedzieć, że zawsze cieszy się ona
dużym zainteresowaniem. Zawsze, gdy tylko jest miejsce, staramy się wzbogacić stronę
o miły przerywnik. Ostatnio było tego miejsca dużo mniej, więc tym bardziej liczymy na
liczny udział w konkursie „Bałwanka Eresemka” jak i w rozwiązywaniu krzyżówki.

48

OGŁOSZENIE

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa uprzejmie
informuje, że dnia
31 grudnia 2015 r.
kasy w Dyrekcji oraz
Administracjach Spółdzielni
będą nieczynne.
Za utrudnienie przepraszamy.

Świąteczna Krzyżówka
Spółdzielcy na grudzień 2015 r.

Niech Wasze (21) kłopoty odejdą
w kąt w ten czas świąteczny

(1) przyjdą święta,
wszyscy powinni
być szczęśliwi

Święta Bożego
Narodzenia to
najpiękniejsze (3)

Choć (9) w rok przychodzą
święta, zawsze jednakowo na nie
czekamy
Księżyc w swej
(5) poświacie
jest piękny

(8), ale jary, mówią,
a ja myślę, że
po prostu wspaniały

Pannie młodej najlepiej
jest nie w różu,
nie w błękicie,
lecz w (6)

(7) ty jeszcze śpisz,
Mikołaj układa
prezenty pod choinką

Niech każdy postara (18), aby
te święta były spełnieniem
swoich oczekiwań

Niech (19) się Wam wszystkie marzenia
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POZIOMO: 1A. Dawniej buty, 1K. Kobieciarz, 2G. Wyspa atrakcyjna turystycznie,
3A. Lag + nyro, 3K. Imię dziewczynki, 4G.
Grupa wywierająca polityczne naciski, 5A.
Orzęwóz – wspak, 5K. Ulica Niny we Włoszech, 6G. Nazwa wklęsłej formy terenu –
bez „a”, 7A. Odcień czerwieni przechodzący
w ﬁolet, 7K. Włókna akrylowe – w liczbie
mnogiej, 9A. Niezmienny – inaczej, 9J.
Księżyc dla Ziemi, 11A. Rodzaj beznogich
jaszczurek, 11K. Ludność Nowej Gwinei
12G. Polski producent obciążników do
ciągników rolniczych, 13A. Syn z drewnianym nosem, 13K. Wyroby do połączeń, 14G.
Film Wajdy, 15A. Adnotacja – w skrócie,
15K. Do wycierania, 16G. Imię w tekście
piosenki Kiepury, 17A. Opiekują się zwierzętami, 17K. Y tać kły – razem
PIONOWO: A1. Zdarzenie drogowe,
A11. Zmiana na lepsze, B7. Ta, która urodziła, C1. Krótka relacja ﬁlmowa, C11. Rodzaj
serków homogenizowanych, D7. Mała ryba,
E1. Rośnie na drzewach iglastych, E11.

Znajduje się w kolanie – z błędem, F7. Kolec
z „n”, G1. Ekologiczny lont, G11. Ekologiczny lans, I1. Kłopoty, I10. Zgrywusy, K1.
Imię dziewczynki, K11. Zrobiony z niezakwaszonego ciasta, L7. Krótki zapis, Ł1.
Rosyjskie obuwie z ﬁlcu, Ł11. urządzenie
przekształcające energię mechaniczną
w energię elektryczną bez „n”, M7. Lolek
w wołaczu, N1. Osada w gminie Świebodzin, N11. „a” + zając, O7. Zeszycik do notowania, P1. „ Domki” w górach m.in. z mchu,
P11. Pierwsze litery imienia i nazwiska –
z błędem.
Rozwiązanie – myśl H. Jackson Brown
Jr. – z dopiskiem „Świąteczna Krzyżówka
Spółdzielcy” i ze swoim adresem prosimy
przesłać lub składać w terminie do 20 stycznia 2016 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa, Dział Organizacji i Samorządu, 41-700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa
12. Do rozlosowania są ciekawe nagrody.
Życzymy prawidłowych rozwiązań i szczęścia w losowaniu nagród.
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PREWENCJA

KRONIKA

Trwa walka z dopalaczami

Śledztwo w toku

szef rudzkiej policji Leszek Surniak. Efektem pracy
wspomnianej policyjnej komórki było zatrzymanie
45 osób ze świata handlarzy i dilerów dopalaczy.
Podczas jednej z największych akcji zatrzymano
trzy osoby, które w mieszkaniach miały prawdziwy
magazyn środków odurzających. – Znaleźliśmy ponad 2,7 tys. przygotowanych już do dystrybucji saszetek z dopalaczami. Zabezpieczyliśmy także amfetaminę, pozwalającą na przygotowanie prawie 500
działek dilerskich – wylicza Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy KMP Ruda Śląska.
Rudzcy policjanci apelują o zgłaszanie informacji, które mogą ułatwić organom ścigania dotarcie
do osób handlujących dopalaczami. Z policją można
Z rąk prezydent nagrody odebrało pięciu funkcjonariuszy policji.
się kontaktować pod numerem telefonu 997, natomiast ze strażą miejską
Od
początku
roku
do
końca
pod numerem 986. Infor– W imieniu naszych mieszkańców mówię rudzkim traﬁona. Policjanci z zespołu,
listopada w Rudzie Śląskiej
macje takie można rówpolicjantom „wielkie dziękuję”. Aż strach pomyśleć, oprócz swoich normalnych
nież przekazywać za poco by było, gdyby środki, które przejęli policjanci, obowiązków, mieli za zadanie
hospitalizowano ponad 90
średnictwem
infolinii
traﬁły w ręce naszej młodzieży – podkreślała prezy- prowadzić działania operacyjosób zatrutych dopalaczami.
dent miasta podczas wręczania wyróżnień. – Zdaje- ne wymierzone w handlarzy Najwięcej z nich – aż 64 – traﬁło głównego inspektora sanimy sobie sprawę ze skali problemu jakim są dopala- i dilerów dopalaczy. Po kilkudo szpitala w lipcu. Nadzieję na tarnego pod numer 800060-800, gdzie również
cze i tylko wspólne działania odpowiednich służb nastu miesiącach możemy pozmiany budzi fakt, że ostatni
można uzyskać informacje
oraz samorządu mogą przynieść efekty – dodała.
wiedzieć, że w ściganiu przeraz hospitalizacja pacjenta
dotyczące skutków zażySkuteczne działania były możliwe m.in. dzięki stępstw związanych z dopalaz powodu zatrucia dopalaczami wania dopalaczy i poznać
powołaniu w tym roku w rudzkiej jednostce policji czami, jesteśmy jedną z barspecjalnej grupy do walki z dopalaczami. – Była to dziej skutecznych jednostek w rudzkim szpitalu miała miejsce sposoby leczenia uzależwe wrześniu.
nienia.
TK
nasza wewnętrzna decyzja i dziś wiemy, że była ona w województwie – zaznaczył

talu na Goduli. Wczoraj odbyło się konsylium
lekarskie, podczas którego lekarze mieli
zadecydować, czy prokuratura może rozpocząć
przesłuchanie ojca rodziny.
Równocześnie biegli, którzy przeprowadzili
sekcję zwłok 43-letniej kobiety oraz jej dwóch
synów, stwierdzili w sposób kategoryczny, że
przyczyną zgonu wszystkich pokrzywdzonych
były wielokrotne rany kłute ciała. Ponadto biegli
stwierdzili u dwóch oﬁar obrażenia na rękach
świadczące o obronie. Prokuratura cały czas przygotowuje się do przesłuchania ojca rodziny, który
przebywa w szpitalu. – Mężczyzna przebywa nadal pod opieką lekarzy, którzy wykluczają
możliwość wykonania z jego udziałem czynności
procesowych – wyjaśnia Małgorzata WasielkePodleszańska, zastępca prokuratora rejonowego
w Rudzie Śląskiej.
Wstępne ustalenia śledczych wykluczają udział
w zdarzeniu osób trzecich oraz włamanie do
mieszkania. Prokuratura wszczęła śledztwo o czyn
z art. 148, par.1 Kodeksu karnego, tj. o zabójstwo.
– W piątek zebrało się konsylium lekarskie
z udziałem biegłego, lekarze wykluczyli jednak
możliwość przesłuchania mężczyzny. Ten odzyskał
już świadomość. Kolejne konsylium zaplanowano
na wtorek – mówił w poniedziałek Maciej Szlęk,
prokurator rejonowy.
JO

Foto: KMP Ruda Śląska

10 kg zarekwirowanych środków psychoaktywnych i 45 zatrzymanych osób – to efekt tegorocznej walki policjantów z Rudy Śląskiej z dopaNadal nie wiadomo, jakie dokładnie były
laczami. W starciu z tzw. substancjami zastępczymi nasi mundurowi osiągają jeden z najlepszych wyników w regionie. Niedawno z policjan- okoliczności rodzinnej tragedii, do której doszło
tami ze specjalnej grupy dochodzeniowej do walki z dopalaczami i narkotykami spotkała się prezydent Grażyna Dziedzic, która przyznała im we wtorek (15.12.) przy ul. Kopalnianej w Bykospecjalne wyróżnienia.
winie. 44-letni mężczyzna nadal przebywa w szpi-

| P�������
Jack Crabb, stulatek, opowiada reporterowi historię swojego długiego i niezwykłego życia na Dzikim Zachodzie. Adoptowany przez Czejenów, musiał przystosować się do życia w odmiennej kulturze. Wrodzona umiejętność przystosowywania się do zmian pozwoliła mu poznać wielu ludzi i podejmować różne zajęcia. Był
rewolwerowcem, osadnikiem, handlarzem, przewodnikiem gen. George’a A. Custera, świadkiem bitwy nad
Little Bighorn i pomocnikiem Dzikiego Billa Hickoka. Crabb, opowiadając o swoim życiu, opowiada historię
dziewiętnastowiecznej Ameryki. Pełna czarnego humoru opowieść zawiera wiele momentów dramatycznych
oraz społeczny komentarz na temat uprzedzeń i niesprawiedliwości.
„Mały Wielki Człowiek” został przeniesiony na srebrny ekran w 1970 przez Arthura Penna. Rolę tytułową
zagrał Dustin Hoﬀman. Wielka epicka powieść na miarę Marka Twaina. Henry Miller
Najlepsza powieść o Dzikim Zachodzie. „The New York Times Book Review”
Berger przenikliwie i wyjątkowo trafnie opisał Dziki Zachód. Jego umiejętność opowiadania i cyniczny humor czynią tę powieść wyjątkową. „The New York Times”
Thomas Louis Berger (ur. w 1924) – pisarz amerykański. Były żołnierz, służył m.in. w Europie. Studiował na
Uniwersytecie w Cincinnati i Columbia University, pracował jako bibliotekarz i dziennikarz. Jest autorem kilku
powieści.
REKLAMA

ZAPRASZAMY DO
CUKIERNI PEREŁKA!
Ruda Śląska (Godula), ul. Karola Goduli 32/01
24 i 31 grudnia w godz. 7.00-15.00
pon.-sob. w godz. 7.00-20.00, niedz. w godz. 10.00-18.00
ZRÓB ŚWIĄTECZNE ZAKUPY!
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.
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WYPI Y!
N
WŁAS

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

Krajewski w Rudzie

21 uczniów z Gimnazjum nr 9 oraz Zespołu Szkół
nr 5 wzięło udział w Biegu Dziewięciu Górników, który odbył się w środę (16.12.). Bieg miał na celu uczczenie górników poległych podczas pacyfikacji kopalni
„Wujek”. W tym roku obchodzono 34. rocznicę tragedii w tej kopalni, której pracownicy strajkowali w 1981
roku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.
– Nie wyobrażam sobie, żeby mogło nas zabraknąć
podczas tego wydarzenia. Bardzo blisko współpracujemy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, a nasza młodzież uczestniczy w prelekcjach historycznych
w Izbie Pamięci Kopalni „Wujek”. Jest to ważne biorąc
pod uwagę, że młodzież w gimnazjum naukę historii
kończy na I wojnie światowej, dlatego zdobyta wiedza
z historii współczesnej jest bezcenna – podkreśla Wojciech Kołodziej, dyrektor Gimnazjum nr 9.
Młodzież pobiegła w koszulkach z nazwiskami górników oraz hasłem „Pamiętamy!”. Uczniowie tradycyjnie udali się pod krzyż katowickiej kopalni „Wujek”. Organizatorem wydarzenia jest Śląskie Centrum
Wolności i Solidarności. W sumie w biegu udział wzięło ponad 300 uczniów i nauczycieli z 34 śląskich szkół.

MS

RUDA ŚLĄSKA

Poezja barbórkowa
Jeszcze tylko do końca grudnia czekamy na wiersze
poświęcone patronce górników, która równocześnie jest
patronką Rudy Śląskiej. Po raz jedenasty „Wiadomości
Rudzkie” współorganizują tradycyjny już konkurs poezji barbórkowej.
– Prace konkursowe mają dotyczyć tradycji górniczych oraz samej Barbórki, czyli święta górników. Wiersze powinny być napisane po polsku lub w godce śląskiej – wyjaśnia Bronisław Wątroba, pomysłodawca
Barbórkowego Konkursu Poetyckiego oraz fraszkopisarz.
Dotychczas niepublikowane wiersze można nadsyłać
w formie papierowej na adres „Wiadomości Rudzkich”
– „Wiadomości Rudzkie”, ul. Niedurnego 36, 41-709
Ruda Śląska. Każda osoba może nadesłać jedną pracę.
Maszynopis bądź wydruk powinien być opatrzony tylko
przybranym godłem – pseudonimem, a do przesyłki
trzeba załączyć zaklejoną kopertę również z godłem,
zawierającą dane autora (imię, nazwisko, wiek, adres
korespondencyjny, numer telefonu, e-mail). Następnie
zostaną one ocenione przez komisję konkursową. Redakcja zastrzega sobie publikację nagrodzonych prac.
Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2016 r.
JO

Foto: JMS

Krajewski opowiedział o swojej najnowszej powieści.
ki, skąd czerpie inspiracje oraz na jakiej podstawie
tworzy książkowe charaktery. – Najnowszy kryminał
reklamowany jest jako ten najmroczniejszy i mogę zapewnić Was, że reklamy w tym wypadku mówią prawdę
– zapewniał autor.
MS

RUDA

Naśladowcy Goduli
Ten konkurs pokazał, że wielu młodych rudzian ma
już pomysł na swoją przyszłość. W piątek (18.12.)
w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się rozstrzygnięcie zmagań pt. „Najlepszy pomysł
biznesowy – współcześni naśladowcy Karola Goduli”,
w których udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Rudy Śląskiej.
– Konkurs organizowany jest w ramach obchodów
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to wydarzenie, podczas którego przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania przedsiębiorczości – informował Tomasz
Krawczyk, prezes ŚPPT.
Do finałowego etapu przeszło 11 prac wybranych
przez specjalną komisję. W piątek uczniowie zaprezentowali swoje biznes plany na forum. – Biznes plan miał
przewidywać stworzenie firmy innowacyjnej i nienarażonej na dużą konkurencję. My wpadliśmy na stworzenie firmy „Wesoły ogonek”, która oferowałaby usługi

BIELSZOWICE

Uczyli poprzez
śpiew i taniec

Uczestnicy przedstawiali projekty na forum.
strzyżenia i kosmetyki psów, ale w specjalistycznie
przygotowanym samochodzie, którym moglibyśmy podjeżdżać pod dom klienta – opowiadała Sandra Carewicz
z ZSP nr 2.
MS
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Jubileusz pełen dobra
Po raz kolejny udowodnili, że są wspaniałymi aktorami, śpiewakami oraz muzykami. A do tego przypomnieli, że istnieją już od 20 lat. W sobotę (19.12.)
w Miejskim Centrum Kultury odbyła się kolejna impreza z cyklu „Serca pełne dobra”, przy okazji której
jej organizator, czyli Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa, świętował jubileusz istnienia.
Ta coroczna impreza, do której podopieczni ośrodka
przygotowują się przez cały rok, już na dobre wpisała
się w kalendarz naszego miasta. – Ta impreza przyjmuje co roku podobną formę, ponieważ są to konferencje,
prezentacje, przedstawienia sceniczne, wernisaże, a teraz dodatkowo wspominaliśmy minione lata – mówił
Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa w Halembie.
Przypomnijmy, że ośrodek, działający pod pieczą
Caritas Archidiecezji Katowickiej od 1995 roku wspiera osoby niepełnosprawne. Tegoroczna impreza miała
więc dla nich szczególny, bo jubileuszowy wymiar.
– Ludzie niepełnosprawni mają takie same potrzeby
i marzenia jak ludzie pełnosprawni, ale trudniej im się

Ostatnie w tym roku spotkanie w ramach cyklu
„Twórcze piątki na Ficinusie” odbyło się w kościele
ewangelickim w Wirku. Licznie zebrana publiczność
mogła zapoznać się ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Bożego Narodzenia na Śląsku. – Niestety sporo jest typowo świątecznych zwyczajów, o których dziś
mało kto pamięta, dlatego warto o nich przypominać
przy każdej okazji – mówił podczas spotkania Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Miłośników Rudy Śląskiej.
W ramach spotkania przed zgromadzoną publicznością zaprezentowały się Claudia i Kasia Chwołka, artystki znane ze śląskiej sceny muzycznej. Przygotowany na ten wieczór repertuar pełen był nastrojowych
pastorałek i kolęd śpiewanych przy udziale rudzian.
– To doskonały pomysł, by w ten właśnie sposób wprowadzić świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że spotkania
kolędowe na Ficinusie staną się tradycją – mówiła pani
Agnieszka, która w cyklicznych spotkaniach na Ficinusie uczestniczy co miesiąc. Kolejne spotkania z tego
cyklu z pewnością będą odbywać się w przyszłym roku. 
AW

Foto: MS

Bieg miał na celu oddanie hołdu poległym górnikom.

Wielbiciele dobrego kryminału mogli spotkać się
w murach Miejskiego Centrum Kultury z niezwykłym
gościem. Tam właśnie, 16 grudnia, odbyło się spotkanie z doktorem filologii klasycznej, byłym wykładowcą
Uniwersytetu Wrocławskiego, Markiem Krajewskim,
który na początku lat 90. został pisarzem. Obecnie jest
on jednym z najchętniej tłumaczonych polskich pisarzy
współczesnych, przez co jego twórczość znana jest na
całym świecie.
Autor bestsellerowych kryminałów o Mocku i Popielskim jest w trakcie promocji swojej nowej książki
– „Areny szczurów”, zapowiadanej jako najbardziej
mrocznej z jego kryminałów. – Jednym z blasków życia
pisarza są spotkania autorskie, na które przychodzą tacy
czytelnicy jak Wy, w których oczach widzę błysk zainteresowania. Gdy jestem pośród Państwa, mogę cieszyć się
możliwością wymiany myśli – mówił Marek Krajewski.
Twórca opowiedział o tym jak wygląda codzienne
życie pisarza, ile czasu zajmuje napisanie jednej książ-

Kolędowo
na Ficinusie

Foto: arch.

Foto: UM Ruda Śląska

Ku pamięci
górników!

Podopieczni ośrodka zaprezentowali swoje teatralne talenty.
je realizuje ze względu na pewne ograniczenia i bariery, z którymi się spotykają. Jednak wydaje mi się, że
czasem bardziej przeżywają to, co robią i dążą do celu
– podkreślał Dariusz Sitko.	
JO
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www.wiadomoscirudzkie.pl

W warsztatach udział wzięło niemal 200 uczniów.
Cztery rudzkie szkoły i jeden wspólny cel – wpajanie najmłodszym ludowej i regionalnej tradycji poprzez
ciekawe zajęcia artystyczne. W ramach projektu „Roztańczona Ruda” Szkoły Podstawowe nr 4, 18, 30 oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 od lutego do grudnia organizowały dla swoich najmłodszych uczniów
zajęcia warsztatowe. W środę (16.12.) w bielszowickim Domu Kultury odbył się koncert podsumowujący
przedsięwzięcie.
– Zajęcia w ramach projektu wzbogaciły wiedzę
dzieci o folklorze, tańcach oraz pieśniach ludowych
– podkreślała Grażyna Kukiełka, dyrektorka SP 4.
Celem projektu edukacyjnego było kultywowanie
i krzewienie kultury narodowej i ludowej, ale przede
wszystkim dogłębne poznanie kultury regionu, czyli
Górnego Śląska, bogatego w tradycyjne pieśni, tańce
i zabawy. W trakcie warsztatów dzieci brały udział
w zajęciach wokalnych, tanecznych, rytmicznych oraz
muzycznych, które prowadził głównie były artysta, pedagog i tancerz Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” Tomasz Dworak oraz inni członkowie zespołu.
– Zajęcia były ogromnym zastrzykiem wiedzy ludowej,
a przy okazji sprawiały uczniom ogromną frajdę – dodała Anna Wlaszczyk z ZSP nr 2.
MS

NOWY BYTOM

Foto: AW

Magia świąt na rynku

Rudzianie kolejny raz chętnie uczestniczyli w miejskiej wigilii.
Po raz trzeci rudzianie spotkali się przy wigilijnym stole. W ostatnią
niedzielę adwentu na rynku przy dźwiękach kolęd rudzianie zasiedli do
stołu i przełamali się opłatkiem. – Niech te święta będą zdrowe, radosne i błogosławione. Życzę Wam, byście zasiedli do wigilijnego stołu
w poczuciu prawdziwej wspólnoty. Niech nikt w te święta nie będzie
sam – życzyła zebranym uczestnikom III Rudzkiego Wigilijnego Stołu
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Dla uczestników spotkania przygotowano 100 litrów zupy grzybowej, której 800 porcji rozdano w godzinę. Każdy, kto przybył na
rynek, mógł także poczęstować się świątecznymi wypiekami z rudzkich piekarni. Przygotowano także słodkie upominki dla najmłodszych
mieszkańców miasta, które rozdawał Mikołaj. – Wigilia cieszy się
coraz większym powodzeniem. Przygotowujemy się co roku na przyjęcie
większej liczby uczestników – podkreślał Andrzej Trzciński, naczelnik
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
W świąteczny nastrój mieszkańców wprowadziły schole i chóry
z rudzkich parafii. Na scenie zaprezentowały się Boże Nutki z parafii

pw. św. Barbary, Dzieci Maryi z parafii pw. św. Pawła Apostoła, Gratia Dei z parafii pw. św. Marii Magdaleny oraz Duchu Ogniu z parafii
pw. Ducha Świętego. Wystąpił również chór św. Barbary z Bykowiny.
Tradycyjnie jak w ubiegłych latach harcerze z hufca ZHP Ruda
Śląska przekazali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju.
Od 28 lat skauci odpalają jedną malutką świeczkę z wiecznego ognia
płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płomień jest
niesiony w sztafecie przez dziesiątki krajów i trafia do najbardziej
odległych miejsc na świecie. Harcerze niosą lampiony ze światłem do
parafii, szkół, szpitali, urzędów i prywatnych domów. Do Rudy Śląskiej
światełko trafiło z Piekar Śląskich.
Rudzki Wigilijny Stół miał również wymiar charytatywny. Podczas
imprezy przeprowadzono zbiórkę funduszy na rehabilitację i specjalistyczny sprzęt potrzebne małej rudziance Mai Adamczyk – chorej
na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Na kiermaszu
bożonarodzeniowym, który już od paru lat w okresie przedświątecznym
gości na rudzkim rynku, poza upominkami można było także zakupić
kalendarz Kaprala Dzielniaka, czyli Franka Przybyły. Każdy kto kupił
kalendarz, mógł w ten sposób przyczynić się do zbiórki pieniędzy na
rehabilitację wcześniaka. Zresztą w mijającym roku rudzianie bardzo
chętnie włączali się w akcje charytatywne. Podczas biegu mikołajów
pomagaliśmy mieszkance Chorzowa – Oliwi. Z kolei dla dziecka
z Rudy – Alana, tego samego dnia fundusze zbierali chorzowianie,
którzy przekazali swój prezent, czyli wymarzonego laptopa w trakcie
Rudzkiego Wigilijnego Stołu.
Okazji do pomocy potrzebującym dzieciakom nie zabraknie
także w przyszłym roku. Już 6 stycznia w Miejskim Centrum Kultury zagra zespół Oberschlesien, znany z tego, że tworzy niebanalne show z elementami teatru, kostiumami, pirotechniką
sceniczną i porywającą muzyką. Zespół też od samego początku
pisze teksty po śląsku i nie zamierza tego zaprzestać. Cały dochód
z tego wyjątkowego koncertu zostanie przekazany na operację
ratującą chore serce Boryska. 
AW

gODULA

Wigilia na oddziale
Wcześniaki które przyszły na świat w rudzkim szpitalu, spotkały
się przy wigilijnym stole. Na Oddziale Neonatologicznym po raz
kolejny zorganizowano Wigilię. – Cenimy sobie to, że możemy mieć
z Państwem kontakt inny niż na płaszczyźnie medycznej. To forma
kontaktu, której my również potrzebujemy i mamy nadzieję, że te
spotkania będziemy kontynuować – mówił Krzysztof Guzikowski,
ordynator Oddziału Neonatologicznego w rudzkim szpitalu.
Rocznie w szpitalu w Goduli rodzi się około 60 wcześniaków
o wadze poniżej 1000 g i około 100-120 dzieci poniżej 1500 g.
Najmniejsze dziecko urodzone w tym roku miało 415 g, a najmłodsze urodziło się w 23. tygodniu ciąży. Dzięki rudzkim specjalistom

z dziedziny neonatologii i wysokiej klasy sprzętowi takie dzieci mają coraz większe szanse na przeżycie. – Jestem wzruszony tym, że
tak wiele osób chce do nas wracać i odwiedzać oddział, gdzie wcześniaki przyszły na świat – mówił Sławomir Święchowicz, prezes
szpitala.
Wigilia na oddziale to okazja do spotkania się w innej niż na co
dzień atmosferze. – To jest dla nas wielka radość i motywacja do dalszej pracy, to też motywacja dla tych mam, które aktualnie przebywają
ze swoimi wcześniakami na oddziale. Wiem, że widząc was uwierzą, że
się uda i przyszłe święta spędzą ze swoimi pociechami w domu – podkreślała Marta Twardoch-Drozd z rudzkiego szpitala.
AW

Z ŻYCIA MIASTA | 23.12.2015

NOWY BYTOM

Przedświąteczna uczta muzyczna

Foto: JO
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Uczniowie zaprezentowali efekty całorocznej pracy.
Rodzinna, ciepła atmosfera, wzbogacona o muzyczne doznania – w ten sposób
świąteczny czas rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia,
wraz z rodzicami, bliskimi oraz nauczycielami. W czwartek w Miejskim Centrum
Kultury odbył się koncert świąteczny naszych przyszłych wirtuozów.
Jednak uczniowie szkoły muzycznej zaprezentowali na scenie MCK-u nie tylko
swój muzyczny talent, ale także i aktorski, a koncert przybrał formułę spektaklu.
– Co roku nasze występy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, więc automatycznie również poprzeczka idzie w górę, a nasza młodzież i nauczyciele żyją
tym wydarzeniem – mówił Mirosław Krause, dyrektor ZSM I i II stopnia.
Podczas tradycyjnego, świątecznego spotkania uczniowie zaprezentowali
kolędy i pastorałki. Zaś zwieńczeniem spotkania był występ Big Sunny Band oraz
wykonanie utworu wspólnie z publicznością. – Kiedy zaczynałem organizować
tego typu koncerty, odbywały się one w naszej sali w szkole muzycznej, natomiast
teraz sala MCK-u już powoli jest zbyt mała – podkreślał Mirosław Krause. JO
REKLAMA
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Święta to czas dla rodziny
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy dziś z jedną z najmłodszych wokalistek na śląskiej scenie, mieszkającą na stałe w Niemczech – Nadią Partyką.

Foto: arch.

rzyłam w siebie, nagrałam kolejne utwory, teledyski bawić i potańczyć. Natomiast na drugiej płycie chcę
pokazać to, co robię z innymi wykonawcami. Będzie
i w wieku 15 lat wydałam pierwszą płytę.
– Pierwsza płyta prawie w całości nagrana była to płyta w języku angielskim. W ostatnim czasie sporo
w języku polskim, z czasem zaczęłaś śpiewać też czasu poświęciłam na pracę z Tonym T., z którym
stworzyliśmy projekt pod nazwą Beatsistem.
w innych językach…
– Przed nami Boże Narodzenie. Jak spędzasz
– Po pierwszej płycie dużo się działo. Kolejne utwory po śląsku podobały się słuchaczom. Te miłe słowa święta i czego sobie życzysz pod choinką?
– Święta spędzam z moją rodziną. Gotujemy razem
i gesty były dla mnie budujące i dawały siłę do dalszej
pracy. Powstawały kolejne śląskie piosenki, spróbo- z mamą już dzień przed świętami, bo przygotowujemy
wałam też nurtu disco polo w języku polskim. Z cza- sporo polskich potraw. W Wigilię dzielimy się opłatsem zaczęłam też śpiewać po angielsku (mój pierwszy kiem, wspólnie śpiewamy kolędy, idziemy do kościoangielski utwór, do którego powstał też teledysk, napi- ła. Tutaj w Niemczech wielu młodych ludzi spędza
sał dla mnie Marcin Kindla), no i oczywiście w języku święta na imprezach w klubach, ja wolę ten czas spęniemieckim, który jest dla mnie podstawowym, ze dzać z rodziną, bo bawić można się cały rok. Czas Bożego Narodzenia powinniśmy wykorzystać na bycie
względu na to, że posługuję się nim na co dzień.
– Kiedy pojawi się kolejna płyta i co na niej znaj- razem. Jeśli chodzi o prezenty, to one nie są najważniejsze. Myślę, że tak jak wszyscy życzę sobie zdrodziemy?
– Obecnie pracuję nad dwiema płytami. Pierwsza wia, bo to punkt wyjścia do wszystkiego. Jak ma się
będzie przeznaczona na rynek polski – utwory wyko- zdrowie i siłę, to reszta już w naszych rękach. Dlatego
nywane są w gwarze i języku literackim. Na płycie wszystkim moim fanom i czytelnikom „Wiadomości
znajdą się utwory dla każdego. Będą piosenki spokoj- Rudzkich” życzę jak najwięcej zdrowia.
giej wielkiej pasji – tańcowi. Wygrałam wówczas ne, ale i takie, przy których będzie się można świetnie

Arkadiusz Wieczorek
pierwszy wokalny konkurs. Śpiewałam do podkładów
z Internetu, zaczęłam też pisać swoje pierwsze teksty,
ale po niemiecku. Gdy moim rodzice zauważyli, że to
moje marzenie, zaczęli mnie wspierać. Tata zapropoWyślij SMS-a o treści: wiad.plyta50 + imię i nazwisko
na numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
nował, żebym nagrała piosenkę w języku polskim. To
Na SMS-y czekamy od 23.12.2015
był utwór pt. „Jeszcze tak mało wiem”, który stał się
od godz. 10.00 do 31.12.2015 do godz. 12.00.
przebojem na śląskich listach przebojów. Wtedy uwie-

– Urodziłaś się w Wuppertalu, gdzie mieszkasz
od 20 lat. Mimo to tworzysz muzykę dla śląskiej publiczności w Polsce. Jak to się zaczęło?
– Od małego zawsze coś siebie nuciłam, śpiewałam
i marzyłam, że jak dorosnę, będę gwiazdą i zaśpiewam
dla ogromnej publiczności. Mając dziesięć lat zaczęłam śpiewać w szkolnym chórze, rozpoczęłam też naukę gry na skrzypcach. Poświęcałam się też mojej dru-

Wygraj płytę Nadii!
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Podczas Świąt Bożego Narodzenia
zatrzymujemy się, by spędzić czas
z rodziną, pomyśleć o tym,
co za nami i o tym,
co czeka nas w Nowym Roku.

Drodzy Rudzianie!
Zwracamy się do Państwa w przededniu
najpiękniejszych ze świąt – Świąt Bożego Narodzenia.

Z tej okazji życzymy
wielu głębokich
i radosnych przeżyć,

Niech ten szczególny czas będzie okazją
do niezapomnianych spotkań, najserdeczniejszych życzeń,
rodzinnego ciepła i miłości.

wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz wszystkiego dobrego
w nadchodzącym roku 2016

Życzymy wszystkim Rudzianom zdrowia,
spokoju i wszelkiej pomyślności, a w Nowym Roku
wielu powodów do radości i szczęścia.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady
Miasta Ruda Śląska wraz z radnymi

życzy ﬁrma

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

W noc Bożego Narodzenia
wszystko jest możliwe.
Wystarczy tylko uwierzyć,
a zobaczy się cuda!
Z okazji zbliżających się Świąt
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej
składamy najserdeczniejsze życzenia, cierpliwości,
spokoju ducha oraz świętowania
w rodzinnej atmosferze, a w Nowym Roku
życzymy samych dobrych dni!
Stowarzyszenie „Razem dla Rudy Śląskiej”
oraz Klub Radnych ,,Razem dla Rudy Śląskiej”
w składzie: Grzegorz Handler, Witold Hanke,
Jacek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk, Krzysztof Rodzoch

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!
Świąteczno-noworoczne życzenia składa:
Klub Radnych PIS Rady Miasta Ruda Śląska

Marek Wesoły
Katarzyna Irena Korek
Stefania Krawczyk

Dorota Tobiszowska
Kazimierz Myszur
Mariusz Pakuza

oraz
radny Sejmiku Województwa Śląskiego Tomasz Bednarek

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim naszym Klientom składamy
serdeczne życzenia wesołych świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 2016
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś
Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17
tel. 32 248 26 14, www.zpm-kus.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych przyniosą nam wszystkim
wiele radości, ciepła i optymizmu,
a nadchodzący Nowy Rok 2016
tylko miłe niespodzianki.
Wesołych Świąt!
Życzą Zarząd i Pracownicy
Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Czasu świątecznego miłością naznaczonego,
i tą miłością i spokojem całego
Nowego 2016 Roku wypełnionego
najserdeczniej życzę.
K r z y s z t o f TO B O Ł A

TOBOŁA

AUTO SERVICE - MECHANIKA I DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA TEL. 32 248-79-12, 508-281-989
Życzymy Wam Świąt pachnących choinką,
pełnych radości i rodzinnego ciepła,
relaksu w gronie bliskich sercu osób

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016!
Zarząd i Pracownicy

Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz samych sukcesów i spełnienia
najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
składają
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy Śląskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego
sp. z o.o.

Złóż życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka na łamach „Wiadomości Rudzkich”
– PROMOCJA 10 zł (od osób prywatnych)
20 stycznia 2016 r, na łamach naszej gazety, będziecie Państwo mogli złożyć życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. To doskonała
możliwość pokazania swoim bliskim, że o nich pamiętamy i czujemy się z nimi związani. Życzenia do 26 słów – cena 10 zł.
Życzenia przyjmujemy do 14.01.2016 r. w redakcji przy ul. Niedurnego 36. Szczegóły pod numerem telefonu 32 248-60-97.

Dla Reginy Janeczko
Na początku
dnia urodzinowego
ślemy Tobie coś miłego.
Promyk słońca
na błękicie,
by ci uprzyjemniał życie,
krople rosy na trawniku
szczęścia dadzą Ci bez liku.
Śpiew słowika nad Twą głową,
uśmiech, całus, dobre słowo.
Tego Ci życzymy
i hucznie Twe urodziny obchodzimy
Koleżanki i Koledzy z pracy

Kochan Babciu Brydziu
dużo radości,
szczęścia i śniegu
w święta
Bożego Narodzenia
oraz szaleństwa
sylwestrowej nocy
życzą
dzieci z wnukami
oraz dziadzia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu
nadchodzącego Roku 2016
Zarząd i Pracownicy
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.
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Rudzki monitoring dofinansowany
Ponad 250 tys. złotych unijnej dotacji za zakup 13 kamer oraz doposażenie miejskiego centrum monitoringu wpłynie do budżetu Rudy Śląskiej. Dofinansowanie będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2007 – 2013. W sumie w mieście nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa
29 kamer. Dzięki nim tylko w tym roku udało się ujawnić ponad 200 naruszeń prawa.
Projekt „Budowa monitoringu wizyjnego
w mieście Ruda Śląska” realizowany był od roku 2013 i pochłonął ponad 313 tys. zł. Teraz
większa część tej kwoty zostanie odzyskana. –
Bezpieczeństwo rudzian to dla nas kluczowa
sprawa, dlatego rozwijamy sieć miejskiego monitoringu. Przyznanie miastu dofinansowania
dodatkowo potwierdza zasadność naszych działań – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Przypomnijmy, że w ramach działań projektowych miasto zakupiło 13 kamer wizyjnych,
które znalazły się w sześciu strategicznych
miejscach: na placu Jana Pawła II (dwie obrotowe), w parku Kozioła (dwie obrotowe),
w Parku Aktywności Rodzinnej w Bykowinie
(jedna obrotowa i jedna stacjonarna), na osiedlu Kaufhaus (trzy obrotowe), na placu przy
ul. A. Hlonda (jedna obrotowa) oraz w rejonie
dworca kolejowego w Chebziu (trzy obrotowe).
– Zakupione kamery podłączone zostały do
centrum monitorowania, które w dużej mierze
również wykonane zostało w ramach zrefundowanego projektu. Znajduje się ono w budynku
Straży Miejskiej przy ul. Hallera – tłumaczy
Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału
Rozwoju UM.
Centrum monitorowania składa się z dwóch
odrębnych stanowisk do obsługi systemu. Stanowiska wyposażone są w monitory LCD, na

których operatorzy oglądają obraz na żywo ze
wszystkich zainstalowanych w systemie 29 kamer. Oprócz wspomnianych wcześniej miejsc
monitoringiem objęte są również m.in.: park
przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu, Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie oraz
ośrodek sportowo-rekreacyjny „Burloch Arena” w Orzegowie.
Monitoring prowadzony jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. – W przypadku ujawnienia czynów zabronionych niezwłocznie wysyłamy patrol Straży Miejskiej, aby wyeliminował
zagrożenie lub zabezpieczył materiał dowodowy – mówi Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej. W stosunku do wielu sprawców
wyciągnięto już sankcje karne. – Z zapisów
monitoringu korzysta również policja, która
już wielokrotnie zwracała się do nas z prośbą
o udostępnienie materiałów np. z miejsca wypadku drogowego czy kradzieży. Zapisy przechowywane są przez 20 dni, ale ujawnione
przypadki naruszeń prawa są archiwizowane
w celu dalszego wykorzystania – podkreśla komendant Piekarz.
W tym roku kamery ujawniły ponad 200
przypadków naruszenia prawa. Zarejestrowano
między innymi kradzieże laptopów z Zespołu
Szkół nr 1 w dzielnicy Chebzie oraz CIS-u
w Orzegowie, dewastacje mienia w postaci

uszkodzenia muszli koncertowej w parku Kozioła czy ogrodzenia choinki usytuowanej na
placu Jana Pawła II. Zarejestrowano też przypadek zakłócenia porządku publicznego przez
grupy kibiców, którzy urządzili wojnę na race
w rejonie rynku.
W mieście pracuje też kilka mobilnych kamer – tzw. fotopułapek, które rejestrują m.in.
tereny dzikich wysypisk, miejsca gdzie dochodziło już do dewastacji mienia, malowania
graffiti, czy kradzieży metalowych elementów
infrastruktury.
Projekt „Budowa monitoringu wizyjnego
w mieście Ruda Śląska” współfinansowany
jest przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

– Na najbliższe dwa lata planujemy zabudowę kolejnych kilkunastu kamer. Obecnie w systemie monitoringu miejskiego pracuje już 29
kamer, które obserwują istotne z punktu widzenia miasta rejony, w tym nowe inwestycje oraz
miejsca wskazywane przez mieszkańców – wyjaśnia prezydent Dziedzic.
Dodatkowo władze Rudy Śląskiej planują
uruchomić Miejski Portal Bezpieczeństwa. Na
ten cel starają się o fundusze unijne. W założeniu ma to być aplikacja na telefony komórkowe, dzięki której będzie można zgłosić interwencję do Straży Miejskiej. Do zgłoszenia będzie można dodać fotografię z miejsca zdarzenia. Osoby interweniujące za pośrednictwem
tej aplikacji mają otrzymywać informację
zwrotną o sposobie załatwienia zgłoszenia.

DR
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PUNKTY NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie działać od stycznia 2016 r. w Rudzie Śląskiej w oparciu o zapisy ustawy z 5 sierpnia
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W trzech punktach pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez ich samorządy zawodowe, natomiast w pozostałych trzech – za pośrednictwem organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

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

POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA DLA CIEBIE
Dla kogo pomoc?

Ponad

1500
punktów pomocy

Dla osób uprawnionych
do pomocy społecznej
z powodu m.in. niepełnosprawności
i przemocy w rodzinie
Dla młodzieży
do 26. roku życia

Dla weteranów

Dla kombatantów

Dla osób powyżej
65. roku życia

POMOC
w zakresie

prawa
pracy

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
spraw
karnych

POMOC PRAWNA
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu

spraw
rodzinnych
prawa
podatko
-wego*

NGO

Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego
katastrofą naturalną

awarią techniczną

klęską żywiołową

Informacja o stanie prawnym
i przysługujących uprawnieniach
lub obowiązkach
Wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego
Pomoc w sporządzeniu projektu
pisma z wyłączeniem
pisma procesowego

50% punktów pomocy
będzie obsługiwanych przez
organizacje pozarządowe

#darmowapomocprawna

facebook.pl/ministerstwo.sprawiedliwości

rządu, samorządu, samorządów
zawodowych i organizacji
pozarządowych

NIEODPŁATNA

spraw
administracyjnych

spraw
cywilnych

* z wyłączeniem spraw
podatkowych, związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej

ubezpieczenia społecznego

WSPÓŁPRACA

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.ms.gov.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA OBEJMUJE:
1)

2)
3)

4)

5)

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
wskazanie osobie uprawnionej do sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
sporządzanie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
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HARMONOGRAM PRACY
W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
Zarządzeniem nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9.10.2015 r.
zostały wyznaczone lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz określony został harmonogram pracy w poszczególnych punktach:
UDZIELAJĄCY
POMOCY
PRAWNEJ

ADRES
Centrum Inicjatyw Społecznych
Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

ADWOKACI
Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B
Nowy Bytom
ul. Piotra Niedurnego 46
Siedziba stowarzyszenia
św. Filipa Nereusza

RADCOWIE PRAWNI

Halemba
ul. Solidarności 21
Urząd Miasta Ruda Śląska, budynek B
Nowy Bytom
ul. Piotra Niedurnego 46

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA PRZYSŁUGUJE
OSOBIE FIZYCZNEJ:
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia, lub
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny, lub
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oﬁarami
represji wojennych i okresu powojennego – po przedłożeniu zaświadczenia stwierdzającego przyznanie uprawnień kombatanckich, lub
która posiada ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o weteranach działań poza granicami państwa – po przedłożeniu ważnej
legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, lub
która nie ukończyła 26 lat – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego
tożsamość, lub
która ukończyła 65 lat – po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazła się w trudnej sytuacji zagrożenia lub poniosła
straty – po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest
ﬁnansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów,
poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma
w 2016 roku dotację w wysokości 380 800 złotych.

za pośrednictwem
Centrum Inicjatyw Społecznych
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ
Rudzkie Konto Pomocy

Orzegów
ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

za pośrednictwem
Powiatowy Urząd Pracy
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ
Rudzkie Konto Pomocy

Ruda
ul. Ballestremów 16

GODZINY PRACY
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

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

Poniedziałek:
Środa:
Czwartek:

8.00-12.00
10.00-14.00
14.00-16.00

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

nieczynny
8.00-16.00
9.00-13.00
9.00-13.00
12.00-16.00

Wtorek:
Czwartek:
Piątek:

8.00-12.00
16.00-18.00
8.00-12.00

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

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

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

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

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

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

za pośrednictwem
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ
Stowarzyszenie na
rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”

Zespół Szkół Nr 3 im. św. Łukasza
Wirek
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 6

www.wiadomoscirudzkie.pl 

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. Ks. Ludwika Tunkla 147a, stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat.
Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym
za złożone wyrazy współczucia
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

śp. Zygmunta Krypczyk
składa rodzina

CHWILÓWKI

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

Tel. 690-020-740

18

Informacja
dla właścicieli
nieruchomości1,2):
Od stycznia 2016 r. opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania
z dołu w miesięcznych okresach rozliczeniowych do
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy obowiązek ponoszenia
opłaty, tj. na przykład:
– do 15 lutego danego roku
– za styczeń
– do 15 marca danego roku
– za luty
– do 15 kwietnia danego roku
– za marzec
Opłatę można uiszczać gotówką w kasie Urzędu
Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej: nr rachunku bankowego
ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0023 6920
7580 (tytułem „opłata – odpady; imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której opłata dotyczy, za okres ……….”)
Uwaga:
1) Informacja dotyczy właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
wykorzystywanych jedynie przez część roku;
2) Mieszkańcy bloków spółdzielczych bądź wspólnot mieszkaniowych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczać będą na zasadach
ustalonych przez zarządcę.

OGŁOSZENIA|23.12.2015
W styczniowych wydaniach „Wiadomości Rudzkich” zamieszczony zostanie
harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska.
Nowy harmonogram obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r. i stanowić będzie
kontynuację harmonogramu obowiązującego do 31.12.2015 r. Harmonogram
dostępny będzie także na stronie internetowej www.rudaslaska.pl.

IA

ODDŁUŻEN
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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. 507-055024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
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. 501-398273.
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.
Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99,
784-699-569.
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.
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Bykowina, trzypokojowe, 77 m , 155 tys.,
www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
2

Halemba, dwupokojowe, 41 m , 110 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

Halemba, trzypokojowe, 55 m2, 149 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kochłowice, trzypokojowe, 61 m2, 159
tys, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe,
47 m2, Halemba, 950 zł/miesiąc, www.ANEL.
pl. tel. 501-239-405.
Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.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, tel. 531-465-977. (stare)
Kawalerki: Solidarności 30 m2, 67 tys.,
Czarny Las, 34 m2, 65 tys., Bykowina, 32 m2,
66 tys., Chroboka, 30 m2, 55 tys. LOKATOR,
tel. 793-017-323.
Dwupokojowe: Osiedlowa 38m2 89tys,
Gilów 48 m2, 89 tys., Potyki, 47 m2, 94 tys.,
Energetyków 35 m2, 79 tys. LOKATOR, tel.
793-017-323.
Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 137
tys,. Szpaków 77 m2, 150 tys., Elsnera 54 m2,
138 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2,
149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe, 51 m2, 119 tys. zł, Godula, I piętro, c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel.
793-396-040
Dwupokojowe, 42 m , 69 tys. zł, Ruda,
c.o. miejskie. Tel. CONTRACTUM, tel. 793396-040.
2

Trzypokojowe, 58 m2, 117 tys. zł, Ruda,
c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396040.
Wynajmę na działalność gospodarczą,
centrum Rudy Śl. – 48,6 m2/40 m2/ 84 m2.
Tel. 608-206-636.
Sprzedam kawalerkę 38,8 m2, parter, co
miejskie, Wirek, Cena do negocjacji. Tel.
797-684-892.
Do wynajęcia lokale na działalność 62 m2
i 22 m2, Kochłowice. Tel. 668-857-573.
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Sprzedam mieszkanie w Bykowinie, dwa
pokoje z kuchnią, IV piętro. Tel. 664-069945.
RUDA ŚLĄSKA, wynajmę dwupokojowe
mieszkanie o pow. 38 m2, ul. Szyb Andrzeja
8, mieszkanie świeżo po generalnym remoncie. Tel. 791-005-458 (proszę o kontakt po
14).

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

HALEMBA, sprzedam lub wynajmę garaż blaszany, ul. Wilcza. Tel. 791-005-458
(proszę o kontakt po 14).

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

Sprzedam mieszkanie Nowy Bytom Spółdzielcza. Tel. 510-087-346.

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

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

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

Do wynajęcia lokal 40 m2 na działalność
gospodarczą. Byko-wina Gwarecka. Tel. 695042-286.

M����������
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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.
502-752-634, 502-865-808.
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.
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Na pograniczu Rudy Śl. i Bytomia
w okolicy kopalni ,,Karol” os. Paryż,
os. Orzegów zaginął pies, wabi się
POPPY. Cechy charakterystyczne:
białe uszy, w momencie zaginięcia
miała na sobie czerwone szelki.
Jeśli ktokolwiek posiada jakieś
informacje prosimy o kontakt!!!
Dla uczciwego znalazcy
przewidziana nagroda!!!
tel. 500-096-616 lub 508-208-522.

ŚLĄSK CZYSTEJ ENERGII

Piekarnia – Ciastkarnia KŁOS zatrudni ekspedientki do swoich sklepów. Telefon kontaktowy 601-549-864.
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.
Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel.
32 271-09-66, 781-989-873.
Firma zatrudni kierowców z kat. C ,D z
uprawnieniami (mogą być emeryci, renciści). Tel. kont. 32 273-63-69, 693-399-001.
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiekcie przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej. Tel. 661-991-554.

R����
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.
Futra, skóry, kożuchy, szycie, przeróbki,
farbowanie. www.ﬁszer-futra.com.pl. Dojazd gratis. Tel. 608-247-990.
Sprzedam używane kontenery budowlane, szatnie. Tel. 531-112-344.
Za długi męża Mariusza nie odpowiadam. Aneta Pióro, z domu Uljanowicz.
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Samotny bez zobowiązań szuka Miss Polonia (żart). Krzysztof lat, 46, sms 515-840000, e-mail: redkrzysztof@gmail.com. Pozdrawiam portale randkowe, zdjęcia, proﬁle
i inne zabawy.

BUTLE PROPAN-BUTAN 11 KG

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl

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
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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
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: Bz, R-IVb, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb
Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1303/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1303/1193 pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:
– 122.100,00 zł, tj. działka pod zabudowę 111.000,00 zł, droga 11.100,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może 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 26.01.2016 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 19.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 6.200,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr 1303/1193” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 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.

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb
Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1297/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 1297/1193 pod zabudowę mieszkaniową
wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi:
– 126.100,00 zł, tj. działka pod zabudowę 115.000,00 zł, droga 11.100,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może 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 28.01.2016 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 21.01.2016 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 6.400,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr 1297/1193” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/
Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 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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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-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.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Kupieckiej, która zostanie oddana
w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania działek przyległych,
ul. Jana Styczyńskiego – Józefa Szafranka, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące garaże i w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne, ul. Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne i w najem pod istniejące garaże, ul. Bytomskiej, która zostanie
oddana w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem na realizację drogi technologicznej, ul. Wincentego Lipa, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod parking strzeżony,
ul. Emilii Plater, która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny, ul. Obrońców Westerplatte, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod parking strzeżony.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Olimpijskiej, stanowiących działki nr:
– 277/6 o powierzchni 775 m2, obręb Halemba, karta mapy 2, KW nr GL1S/00032712/5,
– 4425/216 o powierzchni 723 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr GL1S/00001132/9,
które zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu z przeznaczeniem na zagospodarowanie
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu nieruchomości wynoszą:
dz. nr 277/6 – 33.000,00 zł
dz. nr 4425/216 – 31.000,00 zł.
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.
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Podlas 2/20, 2 p. + k., III piętro
o pow. 36,80 m2
86.400,- zł
ul. Podlas 4/59, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2
72.700,- zł
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 38,00 m2
74.836,- zł
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 48,80 m2
99.600,- zł
ul. Podlas 4/61, 2 p. + k., X piętro
o pow. 37,10 m2
67.578,- zł
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter
o pow. 32,60 m2
67.120,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 37,00 m2
80.750,- zł
ul. Antoniego Tiałowskiego 9c/2, 2 p. + k., parter
o pow. 38,50 m2
66.915,- zł
ul. Podlas 10c/3, 2 p. + k., I piętro
o pow. 44,70 m2
93.738,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Wojciecha Bogusławskiego 7/12, 2 p. + k., II piętro
o pow. 48,40 m2
106.129,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter
o pow. 62,00 m2
128.200,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2
93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro
o pow. 38,70 m2
83.100,- zł
`
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro
o pow. 44,20 m2
90.336,- zł
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro
o pow. 39,00 m2
82.157,- zł
ul. Fiołków 6/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 50,70 m2
114.494,- zł
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p. + k., II piętro
o pow. 37,90 m2
70.516,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,30 m2
104.000,- zł
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,00 m2
73.522,- zł
ul. Równoległej 1/14, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 45,40 m2	
78.355,- zł
ul. ks. Józefa Niedzieli 29c/7, 2 p. + k., II piętro
o pow. 48,00 m2
61.637,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro
o pow. 54,70 m2
123.700,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro
o pow. 62,20 m2
130.000,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 34,30 m2
73.470,- zł
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
o pow. 46,40 m2
105.861,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 37,90 m2
85.031,- zł
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 38,80 m2
71.788,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 4/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 48,65 m2	
100.326,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 13a/23, 3 p. + k., IV piętro
o pow. 47,30 m2
108.992,- zł
ul. Solidarności 4a/14, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 40,90 m2
91.142,- zł
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro
o pow. 34,00 m2
87.377,- zł
ul. Solidarności 11c/14. 2 p. + k., III piętro
o pow. 38,80 m2
70.464,- zł
ul. Międzyblokowa 7c/7, 2 p. + k., II piętro
o pow. 37,00 m2	
76.263,- zł
Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności wi-

nien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej z
niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik Spółdzielni przyjmujący
wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła wniosek,
z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która
pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym
samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez
Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30
dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż
te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą okien
(do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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PIŁKA RĘCZNA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Grunwald zepsuł Glorii święta
SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – SPR ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 41:32 (19:11)

W pierwszej połowie rudzianie zapewnili sobie przewagę punktową.
Grunwald: Błaś, Wilk – Stogowski 14, Gansiniec 6, Milewski 5,
Nowak 4, Mięsopust 4, Ciepliński 3, Zarzycki 2, Płonka 2, Wodarski 2, Maniara 1, Giebel, Klementowicz. Trener: Mariusz Gracka
Piłkarze ręczni Grunwaldu Ruda Śląska rozegrali w weekend mecz
w drugiej rundzie z lokalnym rywalem – Glorią Katowice. Szczypiorniści ze stolicy Śląska nie będą mile wspominać pojedynku w Rudzie
Śląskiej, gdyż odnieśli dotkliwą porażkę wynikiem 44:20. Ani przez

moment kibice zgromadzeni na hali w Halembie nie mieli wątpliwości, która drużyna zajmuje czołowe miejsce w tabeli, a która okupuje
jej dolne rejony.Pierwsza połowa to koncert gry młodego rozgrywającego Mirosława Stogowskiego, który do przerwy miał na swoim koncie jedenaśnie bramek, raz po raz skutecznie kończąc kontrataki gospodarzy. Przyjezdni sporadycznie zdobywali bramki, a ich autorem
był zazwyczaj Olaf Korzyniec. W całym meczu szczypiornista Glorii
wpisał się dziewięciokrotnie do protokołu i zdecydowanie był najjaśniejszą postacią w swojej drużynie. Przewaga gospodarzy rosła z każdą minutą i na przerwę goście schodzili z bagażem 17 bramek. Po
zmianie stron zapowiadała się więc dalsza część pogromu.
W drugiej odsłonie podopieczni trenera Gracki spuścili trochę z tonu, ale i tak zdecydowanie wygrali tę część meczu. Przy znaczącej
przewadze szansę na pokazanie się dostali młodzi zawodnicy Grunwaldu i do końca kontrolowali losy spotkania. Ostatecznie SPR Grunwald Ruda Śląska pokonał Glorię Katowice i zasiadł samotnie na fotelu lidera drugiej ligi. Przypomnijmy, iż było to spotkanie rozegrane
awansem, a więc najgroźniejszy rywal z Zawadzkiego będzie mógł się
zrównać punktami z rudzkim zespołem.
Zawodników z Halemby czeka teraz krótki rozbrat z treningami, by
w styczniu przygotować się do drugiej decydującej o awansie rundy.
Pierwszy mecz Grunwald rozegra z bardzo wymagającą Politechniką
Świętokrzyską.

Młode szczypiornistki Zgody najlepsze
W dniach 11-13 grudnia w Kępnie odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (rocznik 2003). W zawodach wzięło
udział 12 drużyn. Najlepszą drużyną została Zgoda Ruda Śląska
przegrywając tylko jeden mecz w swojej grupie.
Najlepszą bramkarką została Oliwia Suliga (Zgoda), natomiast
najskuteczniejszą zawodniczką Karolina Wysoczańska (Zgoda). Po-

nadto w najlepszej „siódemce” turnieju znalazły się zawodniczki
Zgody: Julia Gardian i Martyna Hajda.
Zgoda wystąpiła w składzie: Oliwia Suliga, Natalia Krupa, Julia
Gardian, Martyna Hajda, Karolina Wysoczańska, Paulina Krzon,
Natalia Gardian, Aleksandra Krupa, Kamila Opiołka oraz Laura
Niemaszyk. Trenerem drużyny jest Adam Michalski.

Turniej Mikołajkowy dla szczypiornistów z Zabrza
W minioną sobotę (19.12.) odbył się I Mikołajkowy Turniej Piłki
Ręcznej Chłopców klas piątych i młodszych. W roli gospodarza wystąpiła drużyna SPR Grunwald Ruda Śląska prowadzona przez Annę Samol. W turnieju wzięło udział sześć drużyn: MUKS Sosnowiec I,
MUKS Sosnowiec 2, MKS Zryw Chorzów, Pogoń 1945 Zabrze, MUKS
„Siódemka” Mysłowice oraz gospodarze. Ostatecznie pierwsze miejsce
przypadło młodym szczypiornistom z Zabrza, drugie miejsce zajęli piłkarze ręczni z Chorzowa, a trzecie młodzi zawodnicy z Mysłowic.

Rudzka drużyna w składzie: Ksawery Feliks, Łukasz Kamiński,
Krzysztof Kszeszowski, Seweryn Ksiądz, Jakub Kwiatkowski, Jakub Kisiała, Dominik Wach, Dawid Wojtaszek, Daniel Guziel, Paweł Paruza,
Filip Wójcik, Iwo Kata, Piotr Michalik, Tomasz Skutela, Aleksander Wodarski oraz Patryk Wieszczyk ostatecznie uplasowała się na piątym miejscu. Należy dodać, iż drużyna trenuje zaledwie trzy miesiące, a pozostali
uczestnicy już około dwa lata w klasach sportowych. W ekipie SPR Grunwald Ruda Śląska wyróżnienia otrzymał Jakub Kwiatkowski.

AKROBATYKA SPORTOWA

RATOWNICTWO WODNE

Akrobatyczne ostatki

Czwórka chłopców bezkonkurencyjna na zawodach w Mikołowie.
Akrobaci KPKS-u Halemba zakończyli oficjalnie sezon występem
na zawodach w Mikołowie. Młodzi zawodnicy przyzwyczaili kibiców
do pokaźnych zdobyczy medalowych. Nie inaczej było i tym razem.
W mikołajkowych zawodach rudzcy sportowcy wywalczyli cały worek medali, a drużynowo drugą lokatę.

Kolumnę sportową zredagował Łukasz Wodarski

Najlepsi z najlepszych
Dziewięcioosobowa reprezentacja Rudy Śląskiej przywiozła
z Płocka 28 medali (21 indywidualnych, 7 w sztafecie) i sześć
rekordów Polski oraz przyczyniła się do zdobycia po raz
czwarty tytułu drużynowego
mistrza Polski dla śląskiego
WOPR-u (kobiety – 1. miejsce,
mężczyźni – 3. miejsce). W klasyfikacji generalnej siostry Nocoń uzyskały tytuł mistrzyń
Polski (Ania wśród juniorek
i open, Dominika w klasyfikacji
młodziczek). Na drugim miejscu wśród młodzików uplasował
się Wiktor Kijek, natomiast
Klaudiusz Matura był trzeci
wśród juniorów.

Uśmiechnięte ratowniczki
WOPR Ruda Śląska.

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
u zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
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 24875-63.
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