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MIASTO

Ruda Śląska już dawno podjęła działania, by uczynić miasto przyjaznym dla
rowerzystów. Teraz nadszedł czas na połączenie sił z miastami całej metropolii.
W ubiegłym tygodniu w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Goduli doszło do podpisania deklaracji o współpracy w zakresie polityki rowerowej
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym. To
początek współpracy.
Czytaj więcej na str. 2

Czas
na spotkania na każdą kieszeń
Już po świętach rozpocznie się kolejna, dziesiąta edycja spotkań prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. To kolejny rok, kiedy władze
miasta i urzędnicy odwiedzają poszczególne dzielnice, by rudzianie
mogli zgłosić swoje uwagi odnośnie
tego, jak się żyje w Rudzie Śląskiej.
Dowiedzą się także, jakie inwestycje
zostały zrealizowane w naszym mieście i co zmieni się w ich małej ojczyźnie w tym roku.
Czytaj więcej na str. 5

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

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY
Dojeżdżamy
do Klienta

* KREDYTY *

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

Wszystko
o „Rodzinie 500+”

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

BYKOWINA życzy pogodnych Świąt
KG

99

KIEŁBASA
BIAŁA
SUROWA

kg

SCHAB
WIEPRZOWY
BEZ KOŚCI

SZYNKA
DO PARZENIA

24

49
KG

2

999
KG

99
szt.

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

1699

445

KG

SZT.

KRÓLIK
TUSZKA
ŚWIEŻA

3499
KG

GULASZ
Z DZIKA

Osobom do lat 18 alkoholu
nie sprzedajemy

24

899

OLEJ KUJAWSKI
1l

PIWO
ŻUBR
0,5 l

1

79
szt.

OFERTA WAŻNA OD ŚRODY 23 MARCA DO SOBOTY 26 MARCA 2016 r.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Więcej str. 8-9
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REKREACJA

Ta deklaracja to zalążek rowerowej metropolii

Foto: MS

– Trzy razy „R”, trzy razy rower – to nasz cel. Chodzi o rower w sensie komunikacyjnym, rower w sensie rekreacyjnym
i rower jako element promocji naszego województwa. Możemy go osiągnąć tylko przez współpracę – tak podczas
czwartkowej (17.03.) konferencji, dotyczącej rozwoju infrastruktury rowerowej m.in. w naszym mieście mówił Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji o współpracy.

Deklaracja to pierwszy krok do rozwoju metropolii rowerowej.
Podczas konferencji można było poznać projekty dotyczące wizji stworzenia połączeń tras rowerowych między miastami śląskiej metropolii. – Rower jest szybki, praktyczny,
ekologiczny, zdrowy, tani – wyliczał Aleksander Kopia, oficer rowerowy Urzędu Marszałkowskiego. – Śląskie to najbardziej zurbanizowane województwo w Polsce i ma ogromną, niewykorzystaną poprzemysłową infrastrukturę komuni-

kacyjną, którą można by zaadaptować na potrzeby rowerzystów – dodał.
O zaletach rozwijania tego typu infrastruktury przekonywał
także wiceprezydent Krzysztof Mejer, który mówił o tym,
w jaki sposób nasze miasto dba o miłośników jednośladu.
– Jesteśmy szczególnie dumni z zakończenia budowy Obwodowej Trasy Rowerowej, która umożliwia rowerzystom objazd
dookoła miasta – liczy ona 30 km. Planujemy budowę kolejnych odcinków oraz chcemy skupić się na stworzeniu aplikacji
rowerowej, która będzie wskazywać rowerzystom możliwe trasy – wyjaśniał wiceprezydent.
Konferencję poprzedziła debata oksfordzka pt. „Metropolia
szansą dla młodzieży. Rower w metropolii”. Udział w niej
wzięła młodzież rudzkich szkół, która przedstawiła zarówno
pozytywne jak i krytyczne argumenty dotyczące rozwijania
metropolitalnej infrastruktury rowerowej. – W ustawie metropolitalnej są zapisy, które tworzą podstawy do rozwijania regionu pod tym kątem. Sama często korzystam z roweru, i rekreacyjnie, i komunikacyjnie – mówiła Oliwia Latała z ZSO nr 2,
która była w drużynie popierającej utworzenie metropolii rowerowej. Oponenci bronili się przede wszystkim tezą o braku
pomysłowości co do stworzenia takiej infrastruktury oraz małym zainteresowaniu jazdą na rowerze.
Konferencję zakończono podpisaniem deklaracji o współpracy w zakresie polityki rowerowej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym. 
Magdalena Szewczyk

Śląsk czystej
energii

REKLAMA

Butle PROPAN-BUTAN
11 KG

Coraz większy zasięg usług UPC w Rudzie Śląskiej
UPC – największy polski operator kablowy – rozbudowuje w Rudzie Śląskiej swoją
nowoczesną sieć, by już wkrótce zaoferować kolejnym mieszkańcom miasta innowacyjne
usługi cyfrowe.
Na mapie zasięgu UPC znajdą się
takie dzielnice jak Godula, Halemba,
Wirek, Nowy Bytom, Czarny Las, Ruda
Południowa, Orzegów, Bykowina
i Bielszowice. Oznacza to kolosalną
inwestycję, która pozwoli nawet 15
tysiącom
kolejnych
gospodarstw
domowych w Rudzie Śląskiej cieszyć
się dostępem do innowacyjnych usług
cyfrowych
operatora:
telewizji,
Internetu i telefonii. To dobra
wiadomość, bo marka UPC oznacza
najwyższą jakość i niepowtarzalne
bogactwo usług.
Superszybki Internet
Dziś trudno przecenić znaczenie
Internetu: to źródło wiedzy, pomoc
w codziennej pracy i nauce, źródło
rozrywki i sposób na zakupy. Internet to
też coraz częściej sposób na biznes.
Klienci UPC mogą cieszyć się
maksymalną szybkością Internetu do
250 Mb/s (dla klientów indywidulanych)
i do 600 Mb/s przy prędkości wysyłania
do
30
Mb/s
(dla
klientów
biznesowych).
Jakość idzie w parze z korzystną
ceną. Niezależny regulator rynku, Urząd

Komunikacji Elektronicznej drugi raz
z rzędu potwierdził w opublikowanej
w marcu 2015 r. analizie, że dobra cena
dotyczy wszystkich oferowanych
szybkości, a w przypadku Internetu
o prędkości do 60 Mb/s i kontrakcie na
12 miesięcy cena była najkorzystniejsza.
Tak samo w przypadku Internetu
powyżej 100 Mb/s.
Cyfrowa rozrywka
Doskonałe filmy, seriale, wydarzenia
sportowe – dzięki usługom UPC są one
na wyciagnięcie ręki, czy raczej pilota.
Oferta operatora to ok. 170 kanałów,
z czego aż 83 są w najwyższej jakości
obrazu i dźwięku HD. UPC stale
zwiększa tę ofertę: tylko w 2015 roku
włączono m.in. nSport+ HD, Paramount
HD, Comedy Central HD, Nick Jr.,
teleTOON+ HD, Polsat Viasat History,
TV4HD, Polsat 2 HD, Polsat Cafe HD
i Polsat Play HD.
Telewizja Cyfrowa UPC to także
pakiety dodatkowe zarówno dla fanów
sportu jak i kina, m.in. HBO, CANAL+
oraz Cinemax i FilmBox. Do tej bogatej
oferty niedawno dołączyły też kanały
Eleven i Eleven Sports.

A to nie wszystko – UPC oferuje też
dostęp do biblioteki najlepszych filmów
i seriali – MyPrime, oferującej ponad
2000 filmów i seriali oraz do
wypożyczalni UPC NA ŻĄDANIE,
gdzie dostępnych jest ponad 5000
programów, z czego połowa bezpłatnie.
Mobilność na każdym kroku
Klienci UPC mogą czuć się swobodnie
ze swoimi usługami także poza domem.
A to dzięki wygodnej aplikacji Horizon
Go, która pozwala oglądać telewizję na
tablecie czy smartfonie. Można to robić
jednocześnie na trzech urządzeniach, co
oznacza, że nawet będąc w domu nie
jesteśmy już skazani na „walkę o pilota”
– każdy może w tym samym czasie
oglądać, co chce. Operator oferuje też
aplikację UPC Phone. Jak ona działa?
Otóż, umożliwia ona korzystanie z taryfy
telefonii stacjonarnej UPC za pomocą
smartfonu – tu także wystarczy pobrać
wygodną w użyciu aplikację. Klienci UPC
mogą też cieszyć się Internetem Wi-Fi:
usługa UPC Wi-Free zapewnia dostęp do
Internetu poza domem dzięki sieci 600
tys. hot-spotów, tworzonej przez modemy
wi-fi użytkowników Internetu UPC.

Wkrótce wszystkie te innowacyjne
usługi dostępne będą dla nowych
klientów w Rudzie Śląskiej.
Już teraz na każdego, kto skorzysta
z usług UPC, operator przygotował
specjalne promocje.
Wystarczy
skontaktować
się
w
dowolnym
momencie
z Przedstawicielem Handlowym UPC

– korzystając z numeru umieszczonego
na materiałach reklamowych (ulotce)
i umówić się na spotkanie lub
odwiedzić Punkt Sprzedaży UPC
w CH M1 w Zabrzu, ul. Szkubacza 1
i poznać szczegóły oferty – a potem
już tylko cieszyć się nowoczesnymi
usługami cyfrowymi.
Szczegóły na stronie: UPC.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 23.03.2016

3
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Wycięte drzewo traﬁa do potrzebujących
Zgodę na wycinkę na posesji prywat- i Górnictwa w rudzkim magistracie.
nej można otrzymać po uzyskaniu ze- – Osoba ﬁzyczna, nie będąca przedsięzwolenia wydanego przez prezydenta biorcą, nie musi uzyskiwać zezwolenia
miasta. Z kolei w przypadku drzew na usunięcie krzewów nasadzonych
i krzewów usuwanych z nieruchomości w celach ozdobnych, drzew owocowpisanej do rejestru zabytków zezwo- wych oraz drzew, których obwód pnia
lenie wydaje wojewódzki konserwator na wysokości 5 cm nie przekracza 35
zabytków. W przypadku terenów miej- lub 25 cm w zależności od gatunku
skich, które nie są pod ochroną konser- – tłumaczy.
watorską, w naszym mieście decyzję
Mieszkańców miasta, którzy mają
o zezwoleniu na wycinkę podejmuje okazję przyglądać się wycince drzew
marszałek województwa śląskiego.
na terenach miejskich, nurtuje pytanie
Trzeba jednak pamiętać, że wycięcie dotyczące tego, co dzieje się dalej
drzewa wiąże się z kosztami. Za usu- z wyciętym drzewem. – Czy to drzenięcie drzew pobiera się opłatę na
Zarówno w przypadku ścinania drzew na terenie
prywatnym jak i miejskim wymagana jest zgoda,
podstawie stawki
za brak której grożą kary. W 2014 roku wydano
zależnej od obwo679 decyzji w związku z wnioskami o zezwolenie
du pnia, rodzaju
na usunięcie drzew lub krzewów,
i gatunku drzewa.
a w 2015 roku ponad 600 takich decyzji.
Są jednak przypadki, w których opłata nie jest pobierana. – Opłat nie po- wo jest wykorzystywane lub sprzedabiera się za wycięcie drzew, na których wane? Czyją własnością jest drewno
usunięcie nie jest wymagane zezwole- pozyskane w wyniku wycinki? – pyta
nie – mówi Ewa Wyciślik, naczelnicz- pan Antoni, jeden z naszych Czytelnika Wydziału Ochrony Środowiska ków.

Okazuje się, że drewno z wycinki
z terenów miejskich sprzedawane jest
ﬁrmom zajmującym się wycinką drzew,
wyłonionym w drodze przetargów.
Cześć drewna pozyskiwanego z wycinki przekazywana jest na rzecz tych, którzy najbardziej tego potrzebują. – Drewno z terenów gminnych będących
w dzierżawie innych użytkowników
przekazywane jest do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – wyjaśnia
Ewa Wyciślik. – Jeżeli z naszego wywiadu wynika, że rodzina potrzebuje
opału, wówczas takie drewno przekazujemy naszym podopiecznym – dopowiada Krystian Morys, dyrektor rudzkiego
MOPS-u. Jeżeli chodzi o drzewo wycinane przez właścicieli na prywatnych
posesjach, to stanowi ono ich własność.
Dodajmy, że za zniszczenie drzew
lub krzewów, usunięcie bez zezwolenia
grozi kara administracyjna. Wynosi ona
wysokość dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Zezwolenia na
wycinkę drzew są wydawane bezzwłocznie, zgodnie z kolejnością wpły-

ALKOHOLE
BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko
Galerii
Ruda Śląska
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HIT
*****

135
0,5 l

Tatra Jasne Pełne

179

199

199

Żubr

Carlsberg

Łomża

0,5 l

0,5 l

0,5 l

Zapraszamy również do naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Cena obowiązuje do końca
marca w każdy weekend
(piątek-niedziela)

Foto: AW

Wycięcie drzewa lub krzewu to nie taka łatwa sprawa, jak mogłoby się wydawać. Na początek czeka nas szereg formalności. Trzeba się także liczyć z kosztami. Mieszkańców nurtuje jednak inna sprawa – a mianowicie – co dzieje się z drewnem po jego ścięciu. Okazuje się, że w naszym mieście jego część
przekazywana jest najuboższym.

Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy głównie wysokich drzew.
wu wniosków. Zezwolenia wydawane
są po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, w skład którego
wchodzą między innym oględziny
drzew w terenie. Długość oczekiwania
na zezwolenie warunkuje liczba złożo-

nych do organu wniosków oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Z reguły w Rudzie Śląskiej
czas ten wynosi od jednego do dwóch
miesięcy.
Arkadiusz Wieczorek
REKLAMA
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Dokarmianie gołębi będzie zakazane?

|N��� B����

Mieszkaniec Nowego Bytomia zwrócił naszą uwagę na sprawę gołębi
pojawiających się na rudzkim rynku. Tych – zdaniem jednego z naszych
Czytelników – jest coraz więcej, co związane jest z dokarmianiem ptaków
przez mieszkańców, przez co na rynku pojawia się więcej nieczystości.
Przypomnijmy, że ptasi bałagan próbowano uporządkować poprzez zakaz dokarmiania gołębi m.in. w Krakowie, Łodzi i Lublinie. Pytanie, czy
w naszym mieście byłby on zasadny?
dla osób siedzących na ławkach na rudzkim rynku i da się je tylko odgonić rzucając np. okruszki. W wielu miastach w Polsce toczą się dyskusje na temat zakazu
dokarmiania gołębi na placach czy rynkach. W Rudzie Śląskiej takiego zakazu
nie ma.
MPGM, który zarządza rudzkim rynZapis zabraniający wykładania na
kiem, w swoim regulaparapetach okien pożywienia dla
minie nie zakazuje teptactwa ze względu na zabrudzenia
go także swoim lokaprzez nie ścian domów, chodników oraz torom. Z kolei inne
ubrań przechodniów wprowadziły m.in. spółdzielnie wprowaRudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
dzają takie zakazy
w regulaminach poGórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
rządku
domowego.
„Nasz Dom” czy Międzyzakładowa
Miasto wprowadziło
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
jedynie drobne zabez„Perspektywa”.
pieczenia urzędowego

Foto: AW

– Nie jestem przeciwnikiem gołębi, ale
zdecydowanie nie pochwalam karmienia
tych ptaków w centrum miasta – tłumaczy
pan Jan. Faktem jest to, że dokarmianie
ptaków doprowadza do tworzenia ich stada, a ptaki szybciej oswajają się z ludźmi.
To sprawia, że gołębie stają się uciążliwe

Miłośników gołębi na rynku nie brakuje.
budynku. – Jeżeli chodzi o budynek Urzędu Miasta, to zostały zastosowane zabezpieczenia przed gołębiami w formie siatki
i tzw. kolców na zewnątrz budynku urzędu
tylko w jednym miejscu, w pobliżu okna do
pomieszczenia biurowego Kancelarii
Urzędu Miasta Ruda Śląska – mówi Adam

Chodnik w remontowej poczekalni

Nowak, rzecznik prasowy UM w Rudzie
Śląskiej. To rozwiązanie spowodowane
było tym, że przesiadywanie gołębi w tym
miejscu było uciążliwe i szkodliwe ze
względu na alergie dla pracowników urzędu, a ptaki szpeciły obiekt nieczystościami.
Arkadiusz Wieczorek

| CZARNY LAS

Fragment tego chodnika jest od wielu
lat zapomniany – odcinek od ul. Hallera
do ronda turbinowego w dzielnicy Ruda
jest już przystosowany zarówno do potrzeb pieszych jak i rowerzystów, podobnie w okolicy nowo otwartego marketu.
Jednak w ciągu tej ulicy są miejsca,
w których chodnik bardzo utrudnia przemieszczanie się, szczególnie osobom
starszym. Mowa tu o odcinku od przystanku autobusowego Czarny Las do
wspomnianego marketu.
– Chodniki wzdłuż ul. 1 Maja od Czarnego Lasu aż po Rudę Południową po remontach są w odpowiednim stanie, jednak
niektóre fragmenty wymagają jak najszybszego remontu – tak w rozmowie te-

lefonicznej przedstawił problem pan Józef, mieszkaniec Wirku. Jak się okazuje,
taka inwestycja została zaplanowana
przez urzędników. – Remont tego odcinka
został ujęty w planach remontowych Wydziału Dróg i Mostów oraz wykonany będzie w ramach bieżącego utrzymania
dróg wojewódzkich w IV kwartale bieżącego roku lub w roku następnym – informuje Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów Urzędu
Miasta. – Ponadto informujemy, że plany
realizacji przebudowy ulicy 1 Maja będą
możliwe dopiero w chwili oddania do
użytku trasy N-S na odcinku od Alei Powstańców Śląskich (DTŚ) do autostrady
A-4 – dodaje.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

Ul. 1 Maja odcinkami staje się coraz bardziej zadbana. Jednak jest jeszcze kilka jej fragmentów, które wymagają remontu. W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka zgłoszeń odnośnie chodnika, który prowadzi przez Czarny Las, a który od dawna wymaga naprawy.

Na remont tego fragmentu chodnika trzeba jeszcze poczekać.

KRONIKA
Pomogli zagubionej Czeszce
Policjanci pomogli obywatelce Czech,
która zagubiła się podczas podróży i z zanikami pamięci znalazła się w Chebziu. Kobieta była wyczerpana i zmęczona, z czego
można było wywnioskować, że noc spędziła na powietrzu. Zabrano ją na komisariat,
gdzie powoli odzyskiwała pamięć. Policjanci z Komisariatu I KMP skorzystali
z pomocy jednej z mieszkanek Rudy, która
z pochodzenia jest Czeszką. Dzięki jej tłumaczeniu mundurowi dowiedzieli się, że
odnaleziona kobieta w Ostrawie pomyliła
pociągi i znalazła się najpierw w Katowicach, a później w Rudzie Śląskiej. Policjanci postarali się o schronienie dla kobiety w jednej z placówek opiekuńczych
MOPS-u. Następnie kobieta bezpiecznie
wróciła do domu.
Odpowie za stalking
Groźby karalne i uporczywe nękanie to
zarzuty, jakie usłyszał 31-letni mężczyzna,
którego zatrzymali policjanci z komisariatu w Halembie. 30-letnia mieszkanka złożyła zawiadomienie o nękaniu jej przez
chłopaka, z którym chciała zerwać. Mężczyzna, nie mogąc pogodzić się z brakiem
zainteresowania z jej strony, od kilku miesięcy wysyłał jej SMS-y i nachodził ją.
Mieszkaniec Pszczyny wystawał pod
oknami jej mieszkania, a także jeździł za
nią samochodem. Kiedy to nie poskutkowało, 31-latek zaczął wysyłać groźby. Kobieta postanowiła zawiadomić policję.
Mężczyzna wpadł w ręce kryminalnych
z halembskiego komisariatu, gdy kolejny
raz przyjechał pod dom rudzianki. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grożą trzy lata więzienia.
Zatrzymał sprawcę pobicia
Jeden z rudzkich policjantów wracając
po służbie do domu zauważył mężczyznę,
który był poszukiwanym sprawcą pobicia
26-letniego rudzianina. Policjant wezwał
na pomoc kolegów na służbie i razem zatrzymali 21-latka. Detektyw rozpoznał
sprawcę, ponieważ wcześniej brał udział
w czynnościach związanych z pobiciem.
21-latkowi wraz z drugim agresorem, który współuczestniczył w pobiciu, grozi do
trzech lat więzienia.
JO
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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SPOTKANIA PREZYDENT MIASTA Z MIESZKAŃCAMI

Spotkania w dzielnicach po raz 10!
– Przed nami dziesiąty sezon spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic miasta. Pani prezydent, czy ta formuła jeszcze się nie
przejadła?
– Absolutnie nie! Te spotkania są
mieszkańcom bardzo potrzebne. Również dla mnie są one bardzo ważne. Cenię sobie opinie mieszkańców, ich uwagi i pomysły. Uważam, że wyjście do
ludzi i konfrontowanie tego, co robimy,
z oczekiwaniami rudzian jest bardzo
ważne. Nie ma nic gorszego, niż zarządzanie miastem zza urzędniczego biurka, bo wtedy zatraca się odpowiednią
perspektywę i traci się z oczu rzeczywiste potrzeby i problemy mieszkańców.
Oczywiście nie zawsze na tych spotkaniach jest „różowo”. Ale po to one są
– każdy ma prawo przyjść i powiedzieć,
co mu się podoba, a co nie. Jednych
udaje mi się przekonać do moich racji,
innych nie. Szanuję jednak wszystkie
głosy mieszkańców – i te „za”, i te
„przeciw”, bo tak zawsze wyobrażałam
sobie dialog ze społeczeństwem. Niektóre problemy załatwiamy po spotkaniach „od ręki”. Naprawa pojedynczej
dziury w chodniku czy jezdni to w zasadzie żaden problem. Gorzej jest z tematami, które wymagają dużych nakładów
finansowych. Każdą zgłoszoną uwagę
jednak notujemy i w miarę możliwości
staramy się dopisać do kolejnych projektów budżetu.
– Budżet miasta jest „bohaterem”
praktycznie
każdego
spotkania
z mieszkańcami. W tym roku czego
mogą spodziewać się mieszkańcy?
Jakie inwestycje będą realizowane
w Rudzie Śląskiej w najbliższym czasie?
– No cóż! Budżet miasta jest najważniejszym dokumentem, który decyduje
o naszych dochodach i wydatkach,
w tym również o inwestycjach, dlatego
nie ma co się dziwić, że mówimy o nim
na spotkaniach najwięcej. W tym roku
na inwestycje wydamy ponad 109 mln
złotych. Najwięcej z nich będzie dotyczyło budowy nowych dróg. Na ten cel
zarezerwowaliśmy około 60 mln zł.

Najważniejszym przedsięwzięciem
drogowym będzie oczywiście budowa
kolejnych etapów trasy N-S, która ma
połączyć autostradę A-4 z Drogową
Trasą Średnicową. Prace budowlane,
które się obecnie toczą, są bardzo zaawansowane. Zgodnie z umową powinny się zakończyć w czerwcu przyszłego
roku, ale wykonawca znacznie wyprzedził harmonogram robót. Dlatego całkiem możliwe, że ten odcinek uda się
ukończyć jeszcze w tym roku. Chcemy
również rozpocząć budowę kolejnego
fragmentu tej kluczowej trasy – od ulicy Bukowej do ulicy Kokota. Na to
przedsięwzięcie staramy się o środki
unijne. W kwietniu ma się rozstrzygnąć
konkurs w tej sprawie. Gra idzie o wysoką stawkę, bo dotacja, o którą się staramy, to prawie 136 mln zł. Walczymy
o to, żeby te pieniądze wróciły do budżetu miasta.
– Budowa trasy N-S to nie jedyna
inwestycja, która ma być finansowana ze środków unijnych. W tegorocznym budżecie jest ich zdecydowanie
więcej?
– Tylko w pierwszych dwóch miesiącach tego roku złożyliśmy wnioski o dofinansowanie czterech inwestycji.
Wśród nich jest wspomniana już realizacja trasy N-S, a także wykonanie
Traktu Rudzkiego, czyli rekreacyjnego
„łącznika” pomiędzy Nowym Bytomiem a Wirkiem, oraz dwa projekty
dotyczące budowy oświetlenia. Poza
tym będziemy starać się o dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła
energii. Nie będę tu wymieniała wszystkich przedsięwzięć, na które będziemy
składać wnioski o dofinansowanie. Powiem tylko, że w sumie z aktualnej perspektywy unijnej chcemy pozyskać ponad 320 mln zł. Przypomnę, że to jest
trzyletni budżet inwestycyjny Rudy
Śląskiej. Oprócz środków unijnych staramy się też o środki ministerialne. Tak
jest na przykład w przypadku mostu
przy ul. Piastowskiej, kompleksu boisk
w parku „Strzelnica”, sali gimnastycznej przy „czternastce” w Bielszowicach, boiska lekkoatletycznego przy ul.

NAJBLIŻSZE SpotkaniE
z mieszkańcami
odbędzie się 4 kwietnia (poniedziałek), godz. 17.00
Ruda – MDK – ul. Janasa 28
Szczegółowy harmonogram spotkań
zostanie opublikowany za tydzień.

Czarnoleśnej, czy też czterech torów
rowerowych.
– Czy te inwestycje są w stanie zatrzymać mieszkańców w Rudzie Śląskiej, albo też ściągnąć osoby z innych
miast?
– Całkowicie zjawiska migracji nie
da się zatrzymać. Zawsze znajdzie się
ktoś, kto postanowi zamieszkać w innym miejscu. Ale musimy zrobić
wszystko, by liczba mieszkańców
utrzymywała się na tym samym poziomie. Dlatego działamy wielotorowo.
Infrastruktura drogowa, oświatowa czy
sportowo-rekreacyjna jest bardzo ważna. Poza nią musimy jednak tworzyć
jeszcze odpowiednie warunki mieszkaniowe do osiedlania się w Rudzie Śląskiej. Przypominam, że w ubiegłym roku wystartowaliśmy z programem
wspierania budownictwa jednorodzinnego. Jest on bardzo korzystny dla osób,
które nie mają własnej działki pod budowę domu.
– A jakie trzeba spełniać warunki,
żeby skorzystać z tego programu?
– Przede wszystkim trzeba wziąć
udział w przetargu. Osoba, która zaproponuje nam najkorzystniejszą cenę,
otrzyma działkę w użytkowanie wieczyste. Jeżeli w ciągu trzech lat od podpisania umowy wybuduje na tej nieruchomości dom i w nim zamieszka, to
będzie mogła wykupić ziemię za jedną
czwartą ceny rynkowej.
– Program się sprawdza?
– To był strzał w dziesiątkę! W poprzednim roku zainteresowanie tymi
działkami było bardzo duże. W obecnym roku będzie jeszcze większe, ponieważ wystawiane działki będą bardzo
atrakcyjne.
– Nie każdego stać jednak na budowę domu. Co ma Pani do zaproponowania mniej zamożnym?
– Przede wszystkim chcemy wybudować około 100 mieszkań komunalnych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Miały by one powstać
w Rudzie przy ul. Bankowej, na Wirku
przy ul. Dąbrowskiego oraz w Goduli
przy ul. Szyb Zofii. Ta ostatnia lokalizacja jest jeszcze pod znakiem zapytania,
bo pod uwagę brane są jeszcze działki
w Orzegowie. Równolegle prowadzimy
rozmowy z trzema firmami, które chcą
wybudować te mieszkania. Założenie
jest takie, że my przekażemy działki
pod budowę, a roboty budowlane zostaną opłacone „z kieszeni” wykonawcy.
Dzięki temu nie będziemy musieli spłacać kosztownych kredytów. Będziemy
jedynie przez jakiś płacić tzw. „opłatę
za dostępność”. To rozwiązane jest dla
nas o tyle korzystne, że po zakończeniu

Foto: arch.

Ponad trzy tysiące zgłoszonych spraw i pięć tysięcy obecnych rudzian. To bilans dotychczasowych spotkań prezydent miasta z mieszkańcami. Już w kwietniu
rusza 10 seria spotkań w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. O czym będzie mowa w tym roku, rozmawiamy z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.

Spotkania z mieszkańcami odbywają się dwa razy w roku.
umowy mieszkania przejdą na własność
miasta. Dodatkowo w mieście powstaną kolejne TBS-y. Tym sposobem 100
mieszkań powstanie przy ul. Czempiela, a 44 przy ul. Tomanka. Liczymy na
to, że do tych lokali przeprowadzi się
część rodzin, które aktualnie wynajmują od miasta mieszkania komunalne.
W ten sposób zwolnione zostałyby
mieszkania z zasobu miasta i skróciłaby
się kolejka oczekujących.
– Żeby w mieście żyło się dobrze,
potrzeba jednak nie tylko nowych
mieszkań, ale również pracy. Jak Ruda Śląska radzi sobie z aktualną, nie
najlepszą przecież, sytuacją gospodarczą?
– W Rudzie Śląskiej mamy od lat niskie bezrobocie – jest ono niższe od
średniej wojewódzkiej i krajowej. Ze
statystyk wynika, że w naszym mieście
bez pracy pozostaje około 7 proc.
mieszkańców. Tymczasem średnia wojewódzka wynosi około 8,5 proc.,
a krajowa ponad 10 proc. Sprowadzamy do miasta kolejnych inwestorów,
żeby ofert pracy było jak najwięcej.
Staramy się też o włączenie terenów
przy ul. Chorzowskiej i Lompy w Nowym Bytomiu do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tak samo
planujemy zrobić z terenami dotyczącymi nieruchomości po byłej kopalni
Polska-Wirek. Obecnie są one w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej, ale prowadzimy rozmowy w tej
sprawie. Chcielibyśmy zresztą kompleksowo rozwiązać problem terenów
pokopalnianych. Przygotowujemy specjalny apel do premier Beaty Szydło
o przekazanie samorządom terenów,
które są niezwiązane z wydobyciem
węgla. Kopalnie mają z tego tytułu tylko koszty. Miasta mogłyby je zaś wykorzystać pod przyszłe inwestycje, które generowałyby nowe miejsca pracy.

Ten pomysł doskonale się sprawdził
w Gliwicach, gdzie na terenie dawnej
kopalni Gliwice powstały tzw. Nowe
Gliwice, gdzie działają nowoczesne
firmy z branży IT. Chcemy wykorzystać te dobre wzorce również w naszym
mieście. Do tego potrzebna jednak będzie „specustawa”. Liczymy na to, że
rząd poprze naszą inicjatywę. Ze swojej strony deklarujemy chęć uczestnictwa w pracach nad projektem ustawy.
Podejrzewam, że podczas wiosennych
spotkań z mieszkańcami ten temat niejednokrotnie będzie „wypływał”. Wiadomo bowiem, że rząd planuje połączenie kopalni „Pokój” z kopalnią
„Bielszowice”, a w ten sposób w mieście pojawią się nowe tereny do zagospodarowania.
– Na zakończenie proszę jeszcze
powiedzieć, czego Pani się spodziewa
po tej serii spotkań?
– Spodziewam się tego co zawsze,
czyli dobrych rozmów o Rudzie Śląskiej. Zawsze powtarzałam, że jak komuś leży na sercu dobro jego dzielnicy,
to przychodzi na spotkanie i rozmawiamy. To nie jest tak, że przedstawiam
plany miasta i na tym kończymy. Mieszkańcy chętnie dzielą się swoimi opiniami, uwagami, zgłaszają interwencje
i sprawy, którymi powinniśmy się zająć. I nieważne czy to są wielkie czy też
małe sprawy. Każda jest ważna. Liczę
jak zawsze na merytoryczną rozmowę,
tak jak było to do tej pory. Spotkania są
organizowane po raz 10, a 3 tys. zgłoszonych do tej pory spraw robi wrażenie. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale idziemy w bardzo dobrym
kierunku. Działam dla mieszkańców
i z mieszkańcami, liczę więc na ich
obecność. Do zobaczenia w poszczególnych dzielnicach!
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek

www. wiadomoscirudzkie. pl
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„Wiosna zawitała do Rudy Śląskiej” – zabawa pod takim
hasłem na naszym facebookowym proﬁlu spotkała się z dużym
zainteresowaniem naszych Czytelników. Z nadesłanych zdjęć
wybraliśmy zdjęcie pani Barbary Hajok, którą zapraszamy po odbiór
nagrody do naszej redakcji.

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

3.04.2016, godz. 16.00 „Zaczarowana walizka, zaczarowany
Czarodziej, zaczarowany świat” – spektakl dla dzieci od 5
lat, bilety w cenie 15 zł

Tymoteusz Głos
syn Moniki i Jacka
ur. 12.03. (4130 g i 58 cm)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej, w rejonie
ulicy: Ułańskiej, która zostanie oddana w najem,
z przeznaczeniem pod garaż blaszany wolnostojący,
Katowickiej 112, która zostanie oddana w najem,
z przeznaczeniem pod autokomis i parking, Pasiecznej,
która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem
pod istniejąc ogródek rekreacyjny, Pomorskiej, która
zostanie oddana w dzierżawę,
z przeznaczeniem pod istniejący staw.

M������� C������ K������
��������

Bianka Mercik
córka Beaty i Marcina
ur. 13.03. (3800 g i 57 cm)

Mateusz Pakosz
syn Sabiny i Damiana
ur. 14.03. (2705 g i 52 cm)

Fabian Ufel
syn Justyny i Artura
ur. 10.03. (3280 g i 55 cm)

Alicja Misiorowska
córka Karoliny i Marcina
ur. 13.03. (3960 g i 59 cm)

Kuba Mrozowski
syn Wiolety i Dawida
ur. 15.03. (3550 g i 55 cm)

Maja Gliniecka
córka Moniki i Tomka
ur. 12.03. (3250 g i 56 cm)

Stanisław Paweł Szumiło
syn Anny i Tomasza
ur. 15.03. (2750 g i 50 cm)

Laura Stanienda
córka Wiolety i Michała
ur. 17.03. (2900 g i 56 cm)

Bajka adresowana dla dzieci od 5 lat. Nasi widzowie śledzić będą przygody szalonego Antykwariusza, poszukiwacza
różnych przedmiotów z bajek, porzuconych przez ich bohaterów. Pewnego dnia na jego poszukiwawczej drodze napotyka
dużą walizkę. Jego niezaspokojona ciekawość popycha go do
odważnego czynu, jakim jest otworzenie nieznajomej walizki.
W jej wnętrzu znajduję czarodziejska księgę i różdżkę – czarodziejską oczywiście. Po chwili z jej wnętrza wyłania się sam
Czarodziej. Bardzo smutny Czarodziej, ponieważ nie potraﬁ
wyczarować ani jednej pozytywnej bajki.
A wszystko to dlatego, że od jakiegoś czasu dręczy go uporczywy katar. Zaklęcia mylą mu się i wyczarowuje różne historie wspak.
W czasie jednej z takich prób, niespodziewanie pojawia
się Czarownica – Wiedźmicha, która porywa magika. Antykwariusz postanawia odnaleźć Czarodzieja i uwolnić go od
Wiedźmichy. Wyrusza więc w podróż na poszukiwanie. Czy
uda mu się ją odnaleźć i uratować Czarodzieja? Czy wystarczy
mu odwagi? Czy sam jeden pokona Wiedźmichę? Czy może
będzie potrzebował pomocy najmłodszej widowni? Najlepiej
przekonacie się o tym przychodząc na spektakl!

Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl dla dzieci „Zaczarowana walizka,
zaczarowany Czarodziej, zaczarowany świat”. Wyślij
SMS-a o treści: wiad.zaczarowany + imię i nazwisko na
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT tj. 1,23 zł
brutto). Na SMS-y czekamy 23.03.2016 od godz. 10.00
do 25.03.2016 do godz. 12.00.

Aproduction

REKLAMA

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Larysa Wiśniewska
córka Mirosławy i Krzysztofa
ur. 17.03. (3080 g i 51 cm)

Anastazja Osman
córka Sylwii i Piotrka
ur. 16.03. (3250 g i 54 cm)

Filip Wieszała
syn Patrycji i Andrzeja
ur. 17.03. (3700 g i 55 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PROGRAM „RODZINA 500+”

SESJA RADY MIASTA

Dyskusja wokół PPP

Coraz bliżej do „Rodziny 500+”

– Jakie pytania i wątpliwości pojawiły
się wśród samorządowców podczas spotkania w stolicy?
– Pytania dotyczyły przede wszystkim
ﬁnansowania programu rządowego „Rodzina 500+”. Wskazywaliśmy na konieczność
poprawy systemu komputerowego Emp
@tia mającego obsługiwać system wypłaty
świadczeń. Ponadto z uwagi na fakt, że decyzje dotyczące przyznawania świadczeń
dla rodzin mają być wydawane na maksymalnie półtora roku (w przypadku pierwszej
decyzji – przyp. red.) zwracaliśmy uwagę
na problem zabezpieczenia środków ﬁnansowych w przyszłym roku budżetowym.
– W jaki sposób rząd planuje rozwiązać ten problem?
– Od przedstawicieli rządu otrzymaliśmy
zapewnienie, że najprawdopodobniej będą
stosowane promesy rządu gwarantujące samorządom otrzymanie środków na poczet

wydanych już decyzji. Przedstawiciele samorządów wyrazili też przekonanie, że
przewidziana przez rząd kwota na obsługę
administracyjną w wysokości 2 proc. świadczeń jest wystarczająca do sprawnej weryﬁkacji wniosków i wypłaty świadczeń.
– Ile ich będzie w naszym mieście?
– W przypadku Rudy Śląskiej jest to
6,5 tys. rodzin, czyli 9 tys. dzieci plus dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych, co daje ogólną liczbę 11 tys. dzieci.
Trzeba jednak pamiętać, że dodatki nie
przysługują automatycznie, a trzeba złożyć
wniosek o ich przyznanie.
– Kiedy rodziny będą mogły liczyć na
pierwsze pieniądze?
– Wnioski o wypłatę świadczeń można
składać w wyznaczonych punktach MOPS
od 1 kwietnia, decyzje mają być wydane
w terminie miesiąca, ale w sytuacji rozruchu
programu w wydłużonym terminie do trzech

Foto: JO

Marcowe obrady Rady Miasta zdominowała sprawa budowy mieszkań w ramach
Premier Beata Szydło spotkała się z samorządowcami, by porozmawiać o szczegółach programu „Rodzina 500+”. Te dotyczy- Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Chodzi o plany powstania mieszkań przy
ły m.in. gwarancji, jeżeli chodzi o ﬁnansowanie programu. W Rudzie Śląskiej objętym nich zostanie 6,5 tys. rodzin. O szcze- ul. Szyb Zoﬁi oraz Bankowej. Ostatecznie projekt uchwały został przyjęty. Reszta
gółach rozmawiamy z obecnym na spotkaniu zastępcą prezydent miasta Michałem Pierończykiem.
punktów sesji Rady Miasta została zrealizowana bez większych dyskusji.

miesięcy. Niemniej jeżeli decyzja zostanie
wydana później niż w kwietniu, to wypłacona zostanie nadpłata np. za kwiecień, maj
i czerwiec. Natomiast tym, którzy złożą
wnioski po 1 lipca, czyli po trzech pierwszych miesiącach obowiązywania programu, nie będą przyznawane nadpłaty za minione miesiące, a dodatek będzie wypłacany
od lipca – na bieżąco co miesiąc.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

zaprasza na
spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy fragmentu trasy N-S
– odcinek od węzła Autostrady A-4 do ul. Kokota.
Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173 w Rudzie Śląskiej
w dniu 7.04.2016 r. (czwartek) o godz. 17.00.

– Po rozmowach z partnerami prywatnymi z proponowanych czterech lokalizji, dwie
z nich zostały ocenione najlepiej i wybrane.
Jest to działka przy ul. Bankowej w Rudzie
oraz przy ul. Szyb Zoﬁi na Goduli. Cała inwestycja to nie tylko budynki mieszkalne,
ale też stworzenie m.in. terenów zielonych
oraz parkingów – tłumaczyła podczas sesji
Anna Stemplewska, naczelniczka Wydziału
Spraw Lokalowych UM.
Radnych i prezydentów podzieliła jednak
kwestia tej drugiej lokalizacji. – Jestem za
wnioskiem o podział tego projektu na dwie lokalizacje. Sprawdziłem, że przeniesienie inwestycji na ulicę Bytomską jest możliwe, ponieważ
nie ma tam ochrony konserwatora zabytków.
Wiem, że miała w tym miejscu powstać kiedyś
jakaś sieć handlowa, więc również możliwe jest
wybudowanie tam innych inwestycji – wyjaśniał Marek Kobierski, który przedstawił propozycję alternatywnej lokalizacji.
By porozmawiać nad formalnym rozwiązaniem głosowania nad projektem, radni udali się na przerwę. – W sierpniu ubiegłego roku
informowaliśmy o planowanych lokalizacjach, jeżeli chodzi o budowę mieszkań komunalnych. Gdyby wtedy pojawiły się pytania,
moglibyśmy porozmawiać na ten temat. W tym
momencie jesteśmy w trakcie postępowania

publiczno-prywatnego w tym zakresie, jesteśmy po dialogu technicznym, mieliśmy też
wysłać zaproszenie do partnerów o złożenie
ostatecznej oferty, a teraz pojawił się problem.
Zaznaczam jednak, że w projekcie uchwały,
nad którym w tej chwili debatujemy, nie ma
wskazanych konkretnych lokalizacji na budowę mieszkań komunalnych. Dlatego głosowanie za podjęciem uchwały nie przesądza o lokalizacji tych mieszkań. Przegłosujcie projekt,
a ja deklaruję, że zaproponujemy naszym
partnerom nową lokalizację, którą wskazał
pan radny Kobierski – apelował wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Ostatecznie radni przyjęli uchwałę głosami 10 za, 4 przeciw, przy 7 wstrzymujących
się. Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli także projekty uchwał w sprawie: powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim,
zmiany statutu MOPS-u, zasad ustalania
i pobierania opłat za pobyt w noclegowni
dla bezdomnych mężczyzn, czy określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Radni uchwalili także projekty uchwał
dotyczących przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Zajęczej
oraz określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
JO
REKLAMA
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Od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Wnioski
mieszkańców Rudy Śląskiej będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 8 sekcjach pracowników socjalnych działających na
terenie miasta oraz w magistracie. Będzie je można również przesłać pocztą oraz przez Internet. Na złożenie dokumentów rząd dał czas do 1 lipca br. Świadczenie będzie jednak naliczane wstecz za okres od kwietnia br. Osoby, które złożą wniosek po wyznaczonym czasie, nie otrzymają
nadpłaty za poprzednie miesiące.

Program Rodzina 500+
w Rudzie Śląskiej

Dla kogo 500 zł?
Pieniądze z programu „Rodzina
500+” będą przysługiwały każdej rodzinie wychowującej co najmniej dwoje nieletnich dzieci. Dostaną one, bez
względu na osiągane dochody, po 500
złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Wsparcie finansowe będzie można
otrzymać też na pierwsze lub jedyne
dziecko, jeżeli dochód na jednego
członka rodziny nie przekracza 800 zł
„na rękę”. W przypadku, jeżeli rodzina
wychowuje dziecko niepełnosprawne,
próg ten wynosi 1200 zł netto.

Przy ustalaniu prawa do otrzymywania pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko pod uwagę będą brane dochody za rok 2014. Jeśli rodzina
w okresie 2015/2016 korzysta już
z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, nie będzie musiała dołączać do
wniosku zaświadczenia o dochodach,
chyba że zmieniła się sytuacja finansowa rodziny.
Gdzie złożyć wniosek?
W Rudzie Śląskiej realizacją programu „Rodzina 500+” będzie zajmo-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
ul. Markowej 20 – Nowy Bytom
Infolinia: 32 344-03-23 wew. 327
W MOPS wnioski mogą złożyć osoby, które ubiegają się o pieniądze na
pierwsze lub jedyne dziecko i nie korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
Godziny otwarcia:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8.00 – 18.00
8.00 – 16.00
8.00 – 14.00
8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Sekcje Pracowników Socjalnych
W SPS wnioski mogą składać:
osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia
•
wychowawczego na drugie i kolejne dziecko;
osoby, które korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym
•
2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego.
Nowy Bytom, Chebzie
ul. Markowej 22
Godula, Orzegów
ul. Przedszkolna 6
Ruda
ul. Wolności 14
Kochłowice
ul. Tunkla 1
Bykowina
ul. Kowalskiego 1a
Halemba
ul. Solidarności 7
Bielszowice
ul. Bielszowicka 114b
Wirek
ul. Jankowskiego 8
Godziny otwarcia:
poniedziałek
8.00 – 18.00
wtorek
8.00 – 16.00
środa
8.00 – 14.00
czwartek
8.00 – 18.00
piątek
8.00 – 14.00
Urząd Miasta Ruda Śląska – Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Jana Pawła II 6, tel. 32 244-90-30
W UM wniosek mogą złożyć osoby, które ubiegają się o przyznanie
świadczeń na drugie i kolejne dziecko.
Godziny otwarcia:
poniedziałek
8.00 – 16.00
wtorek
8.00 – 16.00
środa
8.00 – 16.00
czwartek
8.00 – 18.00
piątek
8.00 – 14.00

wał się Dział Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpowiednie dokumenty będzie
można pobierać i składać od 1 kwietnia 2016 roku. Wyznaczono do tego
specjalne punkty, które będą działały
na terenie całego miasta.
Złóż wniosek pocztą
lub przez Internet
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również
za pośrednictwem poczty oraz przez
Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz
portalu empatia.mrpips.gov.pl. Jeśli
składamy wniosek on-line, musimy
dysponować profilem zaufanym, który
można uzyskać po założeniu konta
w systemie ePUAP i potwierdzeniu
profilu zaufanego na podstawie dowodu osobistego m.in. w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych bądź Urzędzie Skarbowym. Następnie zakładamy konto na ministerialnym portalu
informacyjno-usługowym emp@tia.
W systemie wypełniamy wniosek
i wybieramy gminę, do której go składamy. Wniosek trafia do odpowiedniego MOPS-u, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie. Procedura wygląda podobnie w przypadku składania
wniosków poprzez banki lub Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Instrukcja
znajduje się na stronie http://www.
mops.rsl.pl/poradnik/index.php.
Wymagane dokumenty
W przypadku, gdy osoba ubiega się
o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, do wniosku dołącza kopię dowodu osobistego wnioskodawcy. Natomiast gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze
na pierwsze lub jedyne dziecko,
do wniosku dołącza: kopię dowodu
osobistego
wnioskodawcy
oraz
oświadczenia o dochodach. Odpowiednie druki dostępne będą w punktach, gdzie będzie można składać
wnioski. W indywidualnych przypadkach może być potrzebne jeszcze zaświadczenie sądu opiekuńczego lub
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka, prawomocne orzeczenie sądu orzekające
rozwód lub separację, orzeczenie sądu
opiekuńczego o ustaleniu opiekuna
prawnego dziecka lub inne dokumen-

ty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.
Infolinia
Rudzki MOPS uruchomił już infolinię dotyczącą programu „Rodzina
500+”. Jest ona czynna w godzinach
pracy ośrodka pod numerem 32 34403-23 wew. 327.
Terminy
Na złożenie wniosku rząd dał
mieszkańcom trzy miesiące – od
1 kwietnia br. do 1 lipca br. Osoby,
które złożą w tym okresie dokumenty
otrzymają pieniądze za cały ten czas.
Przykładowo, jeżeli rodzina złoży
wniosek nawet 1 lipca, to pieniądze
zostaną jej wypłacone wstecz, za
okres od 1 kwietnia br. W początkowych miesiącach funkcjonowania
programu pierwszej wypłaty pieniędzy będzie można spodziewać się nie
od razu, a w przeciągu 3 miesięcy od
daty złożenia dokumentów. Od 2 lipca
br. czas oczekiwania skróci się do
maksymalnie miesiąca.
Jeżeli ktoś złoży wniosek po 1 lipca, czyli po czasie, który został wyznaczony w ustawie, to świadczenie
na dane dziecko będzie wypłacane od
miesiąca, w którym do MOPS-u trafią
dokumenty.
Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub do odbioru w siedzibie MOPS-u. Pierwszy
okres wypłaty świadczenia wychowawczego będzie trwał od 1 kwietnia 2016
roku do 30 września 2017 roku.

Ile rodzin skorzysta z programu?
Według zgromadzonych przez rudzki
magistrat danych przewiduje się,
że w Rudzie Śląskiej z programu może
skorzystać 6,5 tys. rodzin na drugie i kolejne dziecko. Rodzin z jednym dzieckiem w mieście jest natomiast ponad
9 tys. Dodatki wychowawcze otrzymają
również rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
W sumie szacuje się, że z programu
„Rodzina 500+” skorzysta w mieście ok.
11 tys. dzieci.
Trwa dopinanie na „ostatni guzik”
– Wdrożenie programu wymaga dużych
przedsięwzięć logistycznych, które umożliwią sprawną obsługę mieszkańców – zauważa Krystian Morys, dyrektor MOPS-u
w Rudzie Śląskiej. – Musimy zapewnić
odpowiednie warunki lokalowe, zatrudnić
nowych pracowników, zainstalować odpowiedni sprzęt, zarówno w siedzibie MOPS
-u, jak i w placówkach terenowych – wylicza. Na obsługę programu w 2016 roku
rząd przeznacza 2% od każdego 500 zł.
Z tej kwoty trzeba opłacić m.in. pracowników do przyjmowania wniosków, wydawania decyzji, czy zapewnić obsługę
księgową. – Aktualnie trwa szacowanie
kosztów wdrożenia programu – zaznacza
Krystian Morys.
Szczegółowe informacje dotyczące
programu „Rodzina 500+” dostępne są
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.
pl) w zakładce „wsparcie dla rodzin
z dziećmi – Rodzina 500 plus” oraz na
stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej (www.
mops.rsl.pl).
AS
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DRUKI WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO MOŻNA POBIERAĆ:
•
•
•
•
•

W SEKCJACH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH MIASTA
W SIEDZIBIE MOPS W NOWYM BYTOMIU
W URZĘDZIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA
NA STRONIE www.mops.rsl.pl
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl

DRODZY MIESZKAŃCY MIASTA RUDA ŚLĄSKA!
TUTAJ MOŻECIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
O ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE MASZ 3 MIESIĄCE,
OD 1 KWIETNIA DO 1 LIPCA 2016 r.
PAMIĘTAJ, ŻE SKŁADAJĄC WNIOSEK NAWET
W CZERWCU, ŚWIADCZENIE ZOSTANIE
WYPŁACONE Z WYRÓWNANIEM OD KWIETNIA.

WNIOSKI ZŁOŻONE
PO 1 LIPCA 2016 r.
ROZPATRYWANE BĘDĄ
OD MIESIĄCA
ZŁOŻENIA WNIOSKU.

PAMIĘTAJ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ SKORZYSTANIE
M.IN. Z: portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
PRZEJRZYSTA INSTRUKCJA – JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK
– ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.mops.rsl.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Życzenia radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny

oraz pogody w sercu i ciepła

płynącego z serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
składa

Zarząd i pracownicy

Tönsmeier Południe Sp. z o. o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Michał Wójc
RP
Poseł na Sejm

Zdrowych, radosnych
Świąt Wielkiej Nocy
suto zastawionych stołów
oraz jak najmilszych
spotkań w gronie
przyjaciół i rodziny
życzy
Restauracja Wawelska
w Rudzie Śląskiej

Świąt Wielkanocnych pełnych wzajemnego ciepła,
miłości i radosnego Alleluja. Niech czas spędzony
w gronie Najbliższych przyniesie pokój, radość i życzliwość.

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same
radosne i szczęśliwe dni
oraz będą doskonałą
okazją do spędzenia
wspaniałych chwil
w gronie najbliższych.
składają
Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej

,,Człowiek szuka miłości,
bo w głębi serca wie,
że tylko miłość może
uczynić go szczęśliwym.
Jan Paweł II

Aleksandra Skowronek
Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Przewodnicząca Koła Platformy Obywatelskiej RP
w Rudzie Śląskiej
Z okazji Świat Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom
oraz Pracownikom Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
radosnych, pogodnych oraz spokojnych Świąt
przy obﬁtym Wielkanocnym stole
życzą Rada Nadzorcza, Rady Osiedla i Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

www.wiadomoscirudzkie.pl
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W tym niezwykłym czasie pragniemy życzyć
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej,
aby Święta Wielkanocne obudziły w Was
uśpione marzenia,
a czas spędzony w gronie najbliższych
obﬁtował w wiarę, miłość i nadzieję.
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 nadchodzące święta
obfitują w radość, zdrowie,
a wielkanocny stół
wypełnią najsmaczniejsze wędliny
życzy
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
KUŚ

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
redakcja „Wiadomości Rudzkich” składa życzenia
spokojnego i radosnego czasu spędzonego w gronie rodzinnym.
Życzymy ciepłych oraz pełnych nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Nadziei na lepsze jutro,
wiary w człowieka
i dobro jego natury,
miłości i powodzenia
w życiu osobistym
i zawodowym
wszystkim naszym
Klientom z okazji
Świąt Wielkanocnych
życzy Firma

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy
życzymy wszystkim Mieszkańcom Rudy Śląskiej,
aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość
nie opuszczały Państwa przez cały rok.
Daria Dziura, Krzysztof Toboła
i Tadeusz Domżalski
KUKIZ’15 Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU
Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary
prezentują
Anna Włodarczyk i Adam Gruca

Na płycie każdy znajdzie
coś o sobie i dla siebie
– Od jakiegoś czasu jesteście już
obecni na śląskiej scenie. Coraz częściej pojawiacie się na scenie i prezentujecie przed publicznością.
Wróćmy jednak do początków i tego
jak powstała grupa...
– Pomysł na wspólne muzykowanie
zrodził się około czterech lat temu. Początkowo występowaliśmy jako duet,
czyli Stefan Władacz i Eugeniusz
Wiencek, ale z czasem postanowiliśmy
wzbogacić naszą muzykę i do naszej
ekipy dołączył Grzegorz Siodłak.
W tym składzie zamierzamy tworzyć,
więc nie ma mowy o kolejnych zmianach.
– Od jakiegoś czasu występujecie
już na śląskiej scenie głównie w towarzystwie innych zespołów. Jednak
macie już swoje małe, własne sukcesy. Opowiedzcie o nich.
– Największym naszym dotychczasowym sukcesem jest dla nas podpisanie kontraktu płytowego z firmą
RegioRecords, dzięki czemu niebawem będziemy mogli cieszyć się z
naszej pierwszej płyty. Muzycznie
udało nam się zaprezentować na Silesia Summer Festiwal w Chorzowie,
gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. Do
sukcesów zaliczamy także to, że mogliśmy stworzyć utwór poświęcony

Foto: arch. zespołu

Kolejny muzyczny projekt związany z Rudą Śląską to grupa Stiff Capella. Muzycy zespołu
pochodzą z naszego miasta i w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy o ich muzycznych planach na najbliższą przyszłość.

Matce Boskiej Piekarskiej pt. „Przepraszać, dziękować i prosić”, za co
otrzymaliśmy podziękowania od ks.
prałata Władysława Nieszporka, proboszcza i kustosza Bazyliki Piekarskiej. Nasze piosenki pojawiają się też
w radiowych listach przebojów, co
daje nam ogromną satysfakcję i strasznie nas cieszy, zwłaszcza jeśli znajdziemy się w czołówce.
– Wspomnieliście już o płycie, więc
zdradźmy, kiedy ma się pojawić…
– Obecnie trwają prace nad ukończeniem naszej autorskiej, debiutanckiej
płyty – pierwszej, ale na pewno nie
ostatniej. Dopracowujemy wszystko
tak, aby brzmiało tak jak to czujemy.

Naszym zdaniem każdy znajdzie na
niej coś o sobie i dla siebie. Mamy nadzieję, że płyta ukaże się pod koniec
maja.
– Praca nad płytą to bardzo czasochłonne zajęcie. Czy poza planami
związanymi z wydawnictwem macie
jeszcze jakieś inne dotyczące muzyki?
– Życie pokazuje, że nie należy zbyt
daleko wybiegać z planami. W sezonie
plenerowym zamierzamy pokazywać
się tak często, jak tylko to będzie możliwe, bo chcemy wszystkim zaprezentować materiał jaki przygotowaliśmy
dla śląskiej publiczności.
Arkadiusz Wieczorek

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Piekary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło krzyżówki
z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę, 27 marca, o godzinie 18.10.
JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda: parasol Radia Piekary. Aby wziąć udział
w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło
krzyżówki. Nagroda: Płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie czekamy
do 26 marca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. budyń po śląsku
2. wizyta po śląsku
3. krawat po śląsku
4. dywan po śląsku
5. rodzina po śląsku

6. ciasto po śląsku np. babka piaskowa
7. przeprowadzka po śląsku
8. mecz po śląsku
9. babcia po śląsku
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Ruda

Otworzyli drzwi

Promują zdrowie

NOWY BYTOM

Catch Day
z rudzkim mikrofonem!
W piątek (18.03.) na scenie Miejskiego Centrum
Kultury trwała walka o możliwość wystąpienia na jednej scenie z gwiazdami polskiej estrady podczas Dni
Rudy Śląskiej. „Rudzki Mikrofon” to konkurs wokalny, który podbił serca młodzieży z całej Rudy Śląskiej.
Świadczy o tym liczba zgłoszeń, jaka wpłynęła na konto organizatorów, a także poziom muzyczny młodych
wokalistów.
– W tym roku podczas konkursu wystąpiło 30 wykonawców. Cieszymy się z tego, bo młodzież dzięki temu
może zaistnieć na scenie i pokazać swój talent. Warto
wspomnieć, że nie jest to konkurs tylko dla solistów –
udział biorą również duety i zespoły – mówił Michał
Kubis, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta,
która jest organizatorem konkursu.
Podczas konkursu zaprezentowali się młodzi w wieku od 13 do 26 lat, których oceniało jury w składzie:
Halina Woźniak, Lech Śmiechowicz i Witold Wrzos.
Ostatecznie pierwsze miejsce i możliwość wystąpienia
podczas Dni Rudy Śląskiej zdobył zespół Catch Day,
drugie miejsce zespół Bowties, natomiast trzecie Aleksandra Lein.
MS

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem.
po spożyciu alkoholu – mówiła Agnieszka Grabiec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie
Śląskiej. – Jeśli po każdych zajęciach choćby jedna osoba nie wsiądzie w przyszłości do samochodu po alkoholu,
to warto to robić – dodała. 
AW

NOWY BYTOM

Pierwsze kroki na wybiegu
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Dziewczyny w kilka godzin przygotowały pokaz.
W Miejskim Centrum Kultury odbył się pokaz mody, podczas którego na wybiegu zaprezentowały się
początkujące modelki wybrane w castingu. Casting Fashion Girl spotkał się z dużym zainteresowaniem młodych dziewczyn, które chciały spróbować swoich sił.
– Lubię bawić się modą, przebierać i chodzić przed lustrem. Chciałam zobaczyć jak wygląda to na profesjo-

nalnej scenie i z pewnością będę próbować dalej – mówiła Agata Małyska, jedna z uczestniczek pokazu.
Sam pokaz został poprzedzony warsztatami z modelingu i autoprezentacji. Dziewczyny zostały też uczesane i pomalowane przez profesjonalistów. – Startowałam kiedyś w wyborach miss Rudy Śląskiej, teraz postanowiłam spędzić weekend w inny sposób. Dzięki takim
spotkaniom możemy spróbować czegoś nowego
i sprawdzić się w niecodziennej sytuacji – opowiadała
Marta Pacyna, uczestniczka pokazu.
Dla dziewczyn, które przybyły na pierwsze spotkanie z cyklu Fashion Girl przygotowano m.in. warsztaty
z makijażu, przerabiania starych ubrań na nowe czy porad dotyczących pielęgnacji włosów. Podczas pokazu
mody, który był punktem kulminacyjnym imprezy zaprezentowano trzy kolekcje ubrań dla kobiet. Organizatorzy zadbali także o występy artystyczne. Dla zebranych wystąpili Alan Roszczyk, Wiktoria Siodłak oraz
Oliwia Siedlaczek.
AW

Ruda

Laur Zielonej Róży
W Młodzieżowym Domu Kultury odbył się finał
konkursu „O Laur Zielonej Róży”. Po raz dziewiętnasty dzieci i młodzież rywalizowały w konkursie recytatorsko-wokalnym. – Uczestnicy wspaniale poradzili
sobie z różnorodnym repertuarem. Poziom konkursu
był bardzo wysoki. W konkursie jury oceniło nie tylko
to, co uczestnicy prezentowali, ale także sposób w jaki
to robili. Trzeba przyznać, że ich interpretacja była
znakomita – mówił Jerzy Mazurek, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, jeden z jurorów.
Symboliczne zielone róże przyznano 31 osobom
w różnych kategoriach wiekowych. Oprócz tego wręczono nominacje do 61. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego oraz Małego OKR (konkurs dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). W tym
drugim konkursie nasze miasto reprezentować będą:
Emilia Kiraga, Piotr Śmigielski, Kamil Dosa, Laura
Jaworek oraz Magdalena Piprek. Z kolei w eliminacjach regionalnych do Ogólnopolskiego Konkursu Re-

To polsko-ukraińskie spotkanie miało na celu poznanie naszego kraju, wymianę doświadczeń w zakresie
wolnorynkowych przemian oraz wzmacnianie społeczności lokalnych, inicjatyw obywatelskich i nie tylko.
W Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”, w środę
(16.03.) odbyła się wizyta studyjna samorządowców
i przedsiębiorców z Ukrainy w ramach programu „Study Tours to Poland – Profesjonaliści”.
Tematami przewodnimi wizyty były: rozwój przedsiębiorczości, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ekonomia społeczna. W jej trakcie Katarzyna Wochnik, prezes RAR „Inwestor”, przedstawiła
mechanizm funkcjonowania tej rudzkiej instytucji,
a ponadto uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia
jednego z przedsiębiorców z naszego miasta, który
skorzystał z możliwości pożyczki na rozwój działalności. – Nasze spotkanie zakończyło się wizytą u przedsiębiorcy (w drukarni – przyp. red.), który skorzystał z naszych środków, dzięki którym zakupił budynek oraz potrzebne maszyny. Nasi goście mogli zobaczyć, jak taka
firma funkcjonuje – podsumowała Katarzyna Wochnik.
Sąsiadów zza wschodniej granicy zaprosiła na Śląsk
Fundacja Rozwoju Świętochłowic i Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Goście
odwiedzili również ościenne miejscowości.
MS

NOWY BYTOM

Powitali wiosnę

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Dzięki dzieciom na rynku zrobiło się wesoło i kolorowo.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: AW

Dbają o to, by rodzice poznali placówkę od podszewki i dokonali świadomego wyboru. W Zespole
Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza oraz w Zespole
Szkół nr 4 Specjalnych po raz kolejny odbyły się Dni
Otwarte dla rodziców, którzy stoją przed decyzją wyboru szkoły, w której będą uczyć się ich pociechy.
Szkoły zaprezentowały swoją ofertę edukacyjno-terapeutyczną.
– Cieszymy się, gdy po 2-3 latach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci trafiają do szkół masowych,
w których są w stanie funkcjonować dzięki naszemu
przygotowaniu. Część dzieci musi jednak pozostać
w „Szkole Życia” i wtedy oferujemy ciągłość dydaktyczną. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do samodzielnego życia – tłumaczył Wiesław Jagielski, dyrektor ZSS nr 3.
Podczas Dni Otwartych i w jednej, i w drugiej szkole
rodzice mieli możliwość rozmowy z dyrekcją i specjalistami oraz nauczycielami pracującymi w placówkach.
Mogli także poznać szkoły, ich funkcjonowanie oraz
liczne osiągnięcia, jakimi mogą się one pochwalić.
Oprócz tego dzieci wzięły udział w przykładowych zajęciach i zabawach – wszystko po to, by wybór odpowiedniej placówki był o wiele łatwiejszy.
MS

Foto: AR

Dzieci mogły poznać szkołę i pedagogów.

Szkolny Dzień Profilaktyki odbył się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie już po raz
jedenasty. Tradycją szkoły jest promowanie zdrowego
trybu życia i przestrzeganie przed skutkami stosowania
używek. – Tego typu akcje w szkołach są nieodzownym
elementem nauczania i wychowania młodzieży – mówiła
Aleksandra Piecko, naczelniczka Wydziału Oświaty UM
Ruda Śląska. – Poprzez taką promocję zdrowia dajemy
naszym podopiecznym szansę na zapoznanie się z tematyką, o której nie zawsze pamiętamy – dodała. W ramach
dnia promocji zdrowia przygotowano wykłady związane
ze zdrowym odżywianiem, uprawianiem sportu i dbaniem o kręgosłup. – Poruszymy też temat bezpiecznego
korzystania ze słońca – tłumaczyła Ewa Kułak, pedagog
szkolny w ZSP nr 2. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie uczestniczą
w prelekcjach jak i przygotowanych zajęciach.
– W tym roku uczniowie mogli sprawdzić na sobie jak
działają m.in. alkogogle. Chcemy pokazać jak widzi się

Polsko-ukraińska
wymiana doświadczeń

Foto: AW

CZARNY LAS

Foto: MS

Wirek/Bielszowice

Foto: JO

www.wiadomoscirudzkie.pl

W konkursie nagrodzono 31 uczestników.
cytatorskiego (szkoły ponadgimnazjalne i osoby starsze) wezmą udział: Katarzyna Góźdź, Magdalena Witalińska, Jolanta Banaszczyk, Aleksandra Jagielska
i Marta Biesiada. 
AW

Najmłodsi rudzianie z Przedszkola nr 4 przenieśli
bajkową i wiosenną atmosferę na rynek, by podzielić
się nią z mieszkańcami miasta. Choć dzień później niż
w kalendarzu, bo w poniedziałek (21.03.), to w niemniej radosnym klimacie na Placu Jana Pawła II odbyło się powitanie wiosny.
Tym razem na rynku pojawiły się dzieci z Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka z Nowego Bytomia
z grup Krasnali, Motyli, Pszczółek, Misiów i Muchomorów. – Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia
dwa tygodnie i wszyscy angażowali się, by wspólnie
powitać wiosnę z mieszkańcami oraz władzami miasta.
Dzieci wycinały kwiaty, które wraz z życzeniami rozdawały na rynku – opowiadała Patrycja Krótka z Przedszkola nr 4. Maluchy przygotowały z tej okazji także
piosenkę oraz wierszyk, których wysłuchała Anna
Krzysteczko, zastępca prezydent miasta, wspólnie witając wiosnę na rynku. – Mam nadzieję, że dzisiaj skutecznie przegoniliśmy chmury i wkrótce pojawi się wiosenne słońce – mówiła wiceprezydent. Na zakończenie
dzieciom wręczono również słodkie upominki.  JO
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kochłowickiej.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Kochłowickiej, oznaczona numerem geodezyjnym
3849/84 o powierzchni 1102 m2, użytek „Bp”, zapisana na karcie mapy 2, obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S /00010988/0 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od
wpisów).
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu
MN1) oraz fragmentarycznie: teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW) i teren ulic zbiorczych (symbol planu KZ1/2).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren nieruchomości jest
płaski, niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną. Ze względu na charakterystykę układu drogowego (istniejąca zatoka przystanku autobusowego) oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dojazd do zbywanej
działki winien odbywać się poprzez gminną działkę nr 3848/84.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 139.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. ceny, płatnej nie później niż
do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych w wysokości 1 % tej ceny, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
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.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2016 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe)
i w terminie do dnia 20.04.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut.
Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
1.

2.
3.

Przedmiotem rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej, w rejonie ulicy Noworudzkiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 491
o powierzchni 1994 m2 obręb Ruda k.m. 5, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00012847/4 (dział III i IV są wolne
od wpisów), własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r.
Pierwszy, drugi i trzeci przetarg odbyły się w dniach: 16.10.2015 r. i 15.12.2015 r. i 7.03.2016 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren
obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (symbol planu E1).
Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ul. Szyb Walenty poprzez drogi wewnętrzne ulice:
Szyb Mikołaj i Noworudzką oraz przez działkę nr 499, na której zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa.
Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 46.000,00 zł, podlega powiększeniu o podatek VAT. Nabywca będzie zobowiązany
uiszczać opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 43.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 26.04.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do
dnia 21.04.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 2.200,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji
przeprowadzającej rokowania wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

OGŁOSZENIA | 23.03.2016
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej
z przeznaczeniem pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 29.09.2015
r., 17.12.2015 r. oraz 23.02.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze rokowań 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 - Goduli przy ul. Akacjowej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1446/24 o powierzchni 1259 m2, użytki: R-IIIa, R-IIIb, obręb Orzegów, zapisaną na karcie
mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00007869/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1446/24 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 87.000,00 zł.
Osiągnięta w rokowaniach cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne
będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
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.
Rokowania odbędą się w dniu 26.04.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.04.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 4.400,00 zł, z dopiskiem „zaliczka
– ul. Akacjowa, działka nr 1446/24” 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 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach
pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta
– ul. Akacjowa, działka nr 1446/24”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań 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 III ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Wysokiej 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-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej stanowiąca
działkę nr 2531/163 o powierzchni 2973 m2, użytek Bp, obręb Bielszowice, karta mapy
4, zapisaną w KW nr GL1S/00008298/9.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol
planu KDW).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej, terenów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Znajdują się na
niej betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych.
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy
Wysokiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 242.000,00 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 10.05.2016 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
4.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 12.100,00 zł, przelewem na konto
lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Powierzchnia Powierzchnia Udział
Cena	Dzielnica
wysokość
użytkowa
przynależnej
w nieruch.
wywoł.
opis	
wadium
lokalu (m2)
piwnicy (m2)
wspólnej (%) (zł)	
(zł)
1. ul. Joanny 20/13
		
Godula 
4.000,00 zł
48,30
9,10
1,29
79.000,00
parter, 2 pok.+ kuch., łaz.,c.o., działka
				
nr 2785/270 o pow. 4574 m2, obręb Orzegów,
				
k.m.1, KW nr GL1S/00011821/9
2. ul. Magazynowa 31/3
		
Ruda
2.500,00 zł
35,51
4,03
7,61
49.000,00
parter, 2 pok.+ kuch., łaz., c.o., działka
				
nr 895/85 o pow. 2352 m2, obręb Ruda,
				
k.m.7, KW nr GL1S/00008307/6
3. ul. Podlas 3/45
		
Godula 
1.400,00 zł
18,10
5,00
0,66
28.000,00
III piętro, 1 pok., przedpok.wc, piec działka
				
nr 2743/270 o pow. 3470 m2, obręb Orzegów,
				
k.m.1, KW nr GL1S/00011820/2
W dziale III KW nr GL1S/00011821/9 figuruje wpis „zarząd nieruchomością wspólną sprawuje Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej”. Dział IV ww. księgi wieczystej jest
wolny od wpisów.
Działy III i IV - KW nr GL1S/00008307/6 i KW nr GL1S/00011820/2 są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o
gospodarce nieruchomościami upłynęły w dniu 10.11.2015 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium z dopiskiem „wadium – lokal
ul.................” w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 19.04.2016 r. przelewem na konto: Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.0014.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. W
przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium
na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu,
zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych
nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok.217),
wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po
przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi
się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Wylicytowana cena nieruchomości jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
w dniu 4.04.2016 r. – lokali poz. 1, 3
w dniu 6.04.2016 r. – lokalu poz. 2
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MYCIE OKIEN, SPRZĄTANIE. Tel. 511-754-594.

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

Usługi: gładzie, kafelki, malowanie. Tel. 696-045930.

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

Instalacje elektryczne, alarmy, monitoring Tel.
572-748-339.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
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WYNAJEM GARAŻY, Bykowina, ul. Korfantego, tel.
505-926-568.
Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 1 piętro Objazdowa.
Tel. 604-987-117.
SPRZEDAM M-2, Halemba, III PIĘTRO, 74.000 zł,
do remontu. Tel. 509-364-986.
Sprzedam kawalerke w Goduli bez pośredników.
Tel. 509-147-563.

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

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

Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
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Do wynajęcia dwupokojowe wyremontowane, kamienica – Godula, 700 zł/mc. Tel. 606-717534.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL.
501-239-405 . ANEL.
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Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie,
panele, itp. Tel. 510-152-294.
Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-127072.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 501-239-405.
Bykowina, trzypokojowe, 75 m2, 155 tys., www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.

Do wynajęcia M-4 Bykowina. Tel. 608-641-243.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd
do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605560-605.

Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 83 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.

Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 158 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ
KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.

Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys., www.
ANEL.pl tel. 502-052-885.

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel.
502-752-634, 502-865-808.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

Godula, dwupokojowe, 46m2, 86 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507572-625.

Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.

Wirek – OKAZJA ! Osiedle Elsnera, sprzedam, 42
m2. GABRIEL, tel. 607-706-692.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505180-050.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie. Tel. 606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 243-01-77.
VAN24H
TRANSPORT/PRZEPROWADZKI,
40zł/h! Tel. 888-044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-01-77.
Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne,
kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel.
32 307-20-99, 784-699-569.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 24301-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz
gotówki. Tel. 32 243-01-77.
C.o. – montaż, instalacja. Tel. 508-127-072.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.
pl, tel. 691-523-055.
Profesjonalne gładzie natryskowo. Tel. 508-099051.
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie,
panele. Tel. 501-815-416.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny,
VAT. Tel. 512-549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.
Remonty – wykończenia doświadczenie, gwarancja, www:lux-dom.net.pl. Tel. 501-608-239.

Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA Nowy Świat 108 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692
Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75 tys.
w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel.
531-465-977.
Kawalerki: Czarny Las, 34 m2, 59 tys., Lecha, 29
m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe: Energetyków, 35 m2, 75 tys., Kopalniana, 43 m2, Osiedlowa 51 m2, 89 tys. LOKATOR,
tel. 793-017-323
Trzypokojowe: Skowronków, 62 m2, 149 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe, 48 m2, 95 tys. zł, Godula. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Dwupokojowe, 47 m2, 69 tys. zł, Ruda, c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m2, 129 tys.
WARTO, tel. 600-090-252.
KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI.
Tel. 887-877-189.
Do wynajęcia lokal w centrum Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych
pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia),
elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane Nawiążemy również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696099-922.
Firma z Rudy Śląskiej-Orzegów zatrudni mechanika
utrzymania ruchu. Wymagana książeczka sanitarnoepidemiologiczna. Mile widziane uprawnienia SEP do 1
KW. Możliwość przyuczenia. Tel. 733-109-682.
Praca w ochronie obiekty handlowe, grupa interwencyjna na terenie Rudy Śląskiej i okolic. Tel. 502293-237.
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Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Sprzedam używane kontenery – szatnie budowlane. Tel. 531-112-344.
Antikpol skup antyków 883-792-678.
Skóry, futra, kożuchy, szycie, przeróbki, farbowanie. www.ﬁszer-futra.com.pl. Dojazd gratis. Tel.
608-247-990.

Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek,
ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
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Zajączek szuka panią, której będzie mógł przynieść jajko i francuski perfum na Śmingus-Dyngus.
Kontakt SMS: 515-840-000 i e-mail: redkrzysztof@
gmail.com.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra
Skargi, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod
istniejący garaż położony w kompleksie garaży.

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. Eugeniusza Romera,
która zostanie oddana w dzierżawę, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Ruda
Śląska
Nowy Bytom

pl. Jana Pawła II 1/3a
tel. 32 340 80 30
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Karate

Piłka nożna

Walka, nerwy Karate w rudzkiej odsłonie
W sobotę (19.03.) rozgrywane były w na- którzy potem walczą o najwyższe cele w krai porażka
Sarmacja Będzin 3:2 (2:1)
Slavia Ruda Śląska
Slavia: Strąk, Babczyński (82 Wojcieszak), Met,
Wujec, Pushchaus, Filipiak
(56 T. Rejmanowski), Maciejewski,
M. Rejmanowski, Maciaszczyk, Lach, Moritz

W sobotę (19.03.) Slavia Ruda Śląska zainaugurowała sezon meczem z Sarmacją Będzin.
Już od pierwszych minut widać było, że to gospodarze mają większą chęć zwycięstwa, bo
od początku rozgrywek ruszyli do ataku. Paradoksalnie to rudzianie pierwsi wyszli na prowadzenie. Gola po stałym fragmencie zdobył
Met. W 21. minucie było już 1:1. W 33. minucie piękną akcją zespołową popisali się Sarmaci wychodząc na prowadzenie 2:1. Do końca
pierwszej połowy cały czas zarysowywała się
przewaga gospodarzy, jednak wynik się nie
zmienił.
W 60. minucie Sarmaci odpowiedzieli
zdobyciem trzeciego gola. Jędrzejczyk wślizgiem zdołał wepchnąć piłkę do bramki rywala. W 84. minucie piłkarze Slavii zaskoczyli będzinian. Znajdujący się z lewej strony pola karnego Sroka łatwo dał się ograć
przez piłkarza przyjezdnych, który wrzucił
piłkę wprost na Moritza. Ten umieścił piłkę
w siatce gospodarzy. Mimo doliczonych
czterech minut wynik nie uległ już zmianie.
Sarmacja Będzin pokonała Slavię Ruda Śląska 3:2 (2:1). Ten mecz pokazał, że jest jeszcze sporo mankamentów w grze naszych
piłkarzy. Trener Krzysztof Kiełb z całą pewnością zwrócił na nie uwagę i już w najbliższych spotkaniach będzie dążył do ich wyeliminowania.

Piłka nożna

Wrócili na tarczy
LKS Bełk 4:3 (2:1)
Grunwald Ruda Śląska

Grunwald: M. Poloczek – Wolek (29. Kiepura),
Szczypior, Cymański – M. Cichecki
(85. M. Talaga ), Maciongowski (kpt),
M. Sikora (60. Sitko), Jagodziński, Chwastek
– Stanisławski, Kowalski

„Zieloni” z wielkimi nadziejami i bojowym
nastawieniem wyjechali na mecz do Bełku. Rzeczywistość jednak zweryfikowała zespół Grunwaldu. Rudzianie przegrali sobotni mecz
(19.03.) 4:3.
Pierwsza bramka padła dopiero w 35. minucie. Gola dla gospodarzy zdobył Wybierek.
Cztery minuty później szybko do wyrównania
doprowadził Jagodziński. Tuż przed zakończeniem połowy zamieszanie pod bramką rudzian
wykorzystał Bysiec i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.
Po wznowieniu meczu zrobiło się ostro w 57.
minucie. Semeniuk zagrał długą piłkę do Winklera, który wychodząc sam na sam został sfaulowany przez Poloczka. Skutek to wykorzystany
przez Wybierka karny i czerwona kartka. W 70.
minucie było już 4:1, po tym jak Bysiec strzelił
z główki. Pod koniec do głosu doszli rudzianie.
Dwie minuty po stracie gola Stanisławski wykorzystał karnego i było już 4:2. W doliczonym
czasie po podaniu Chwastka Jagodziński trafił
od słupka do siatki ustalając wynik na 4:3.

szym mieście XXXVI Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego Karate Kyokushin. Organizatorem imprezy był rudzki Klub Kyokushin Karate. W halembskiej hali rudzianie
mogli zobaczyć ponad 120 zawodników
z 26 klubów z terenu całego województwa
śląskiego oraz jedną ekipę z Republiki Czeskiej. Zawodnicy rywalizowali w kategoriach wiekowych: junior młodszy (16-17
lat), senior (powyżej 18 lat) oraz senior starszy, czyli master (powyżej 35 lat).
– Te mistrzostwa zawsze były postrzegane
jako takie małe mistrzostwa Polski. Mamy
w regionie utalentowanych zawodników,

ju – tłumaczył Roman Dymek, prezes rudzkiego Klubu Kyokushin Karate.
W klasyfikacji drużynowej karatecy
z Rudy Śląskiej zajęli drugie miejsce. Medale dla naszego miasta zdobyli: Andrzej
Ogonowski – złoto w kategorii kumite master +35 +85, Paweł Jarczyk – złoto w kategorii kumite seniorzy -65. Srebrne medale
w swoich kategoriach zdobyli: Dariusz Kunikowski, Damian Jarczyk, Paweł Jarczyk,
Marek Partuś i Szymon Karkoszka. Brąz natomiast trafił do Jakuba Gronia, Normana
Pawula, Patrycji Grojec i Kamila Piaseckiego.

W mistrzostwach wzięło udział ponad 120 zawodników.

Zapasy

Medale w stylu klasycznym
W sobotę (19.03.) w Katowicach odbyły się mistrzostwa
Śląska młodzików oraz wojewódzki turniej kadetów i dzieci w zapasach w stylu klasycznym. Na turnieju były obecne
ekipy Pogoni i Slavii. Całkiem
nieźle na katowickich matach
poczynali sobie zawodnicy
rudzkiej Slavii. Rudzcy „wolniacy” wywalczyli bowiem
cztery medale – złoty w kategorii do 35 kg zdobył Marcel
Krupa, srebrny w kategorii do
59 kg Oliwer Łętowski, natomiast brązowe medale zdobyli Tomasz
Gawron i Krzysztof Dreja, odpowiednio
w kategoriach 53 i 66 kg. W grupie kadetów
drugie miejsce wywalczył w kategorii do
69 kg Mario Gisa. Natomiast w drużynie Pogoni złoto zdobył Szymon Brzeziński (73 kg),
srebro Karol Wrzos (73 kg), a brązowe krążki
trafiły do Kamila Nowaka (47 kg) oraz Doriana

Medale kadetów

Zawodnicy Slavii wywalczyli dwa
medale podczas rozgrywanego
w dniach 18-20.03. w Świdwinie Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Trzecie miejsce w kategorii do 46 kg wywalczył Klaudiusz
Wiezner, natomiast na drugim stopniu podium kategorii do 63 kg stanął
Maciej Wieczorek. Wysokie piąte
miejsce w kategorii do 69 kg wywalczył Bartosz Kowalczyk.

Zawodnicy Slavii stanęli na podium.

Łucznictwo

Rudzianie dobrze się spisali.

Sukces zawodniczek UKS „Grot”

Bzdyry (59 kg). W kategorii dzieci srebrne
medale wywalczyli Wiktor Zimny w puli
Drużyna kadetek UKS „Grot” Ruda Śląska w składzie: Justyna Wyciślik, Dominika
A oraz Piotr Tabaszewski w puli C. Jeden Klyszcz i Karolina Skawińska wywalczyła tytuł halowych mistrzyń Polski juniorek młodkadet Pogoni – Kamil Zakrzewski (85 kg) szych na rok 2016. Zawody rozegrane zostały w Zgierzu. W zmaganiach ogółem udział
– zdobył złoty medal. W grupie młodzików wzięło 220 łuczników, w tym 6-osobowa grupa z Rudy Śląskiej.
Slavia okazała się drugą siłą na Śląsku.
KS Pogoń Ruda Śląska w klasyfikacji drużynowej wywalczyła czwarte miejsce.

Siatkówka

Dobra passa trwa
Kolejny weekend (19-20.03.) zmagań wały najwięcej punktów (19 i 21). Im dalej
drużyny seniorskiej, zakończył się z sze- w grę, tym mniej było problemów z konścioma punktami na koncie KPKS-u Ha- centracją. Poprawiała się skuteczność i ze
lemba. W sobotę na własnym parkiecie za- zdecydowanie większą przewagą wygrywodniczki zmierzyły się z Lublińcem, waliśmy sety. Dobre przyjęcie, przede
a w niedzielę gościła w Rudzie Śląskiej dru- wszystkim naszej libero Mańki, pozwalało
rozrzucić rozgrywajążyna z Myszkowa.
KPKS Halemba 3:0 (25:19, 25:12, 25:10)
STS
Victoria
Lubliniec
cym piłkę na całej siatOba spotkania
KPKS Halemba 3:0 (25:19, 25:12, 25:10)
ce próbując różne wahalembianki rozeSTS Victoria Lubliniec
MTS As Myszków 0:3 (21:25, 13:25, 12:25)
rianty ataku.Rudzianki
grały w niepełnym
KPKS Halemba
dobrze spisywały się
składzie, brakowało trzech ważnych zawodniczek. Dobrze na zagrywce, gdzie punktowe serie prowajednak spisały się ich zmienniczki i nie dziła w sobotę Komorowska, a w niedzielę
przeszkodziło to w dwóch pewnych zwy- Watola. Oba spotkania nasze zawodniczki
cięstwach. Spotkania miały bardzo podob- wygrały 3:0, umacniając swoją pozycję liny przebieg. Od początku rudzianki wycho- dera grupy, uzyskując trzypunktową przedziły na kilkupunktowe prowadzenie, jed- wagę nad drugą Polonią Poraj. Przed nami
nak w pierwszych setach od razu przycho- przerwa świąteczna, a następne mecze już
dziło rozluźnienie, co pozwalało przeciw- z bardziej wymagającymi przeciwnikami
niczkom nawiązać walkę. To właśnie – u siebie 2 kwietnia z Zawierciem
w pierwszych setach przeciwniczki zdoby- i 3 kwietnia w Piekarach.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Zawodniczki UKS „Grot” na podium.

Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych

Budowlańcy w akcji

Czterdziestu
uczniów
z pięciu szkół z różnych miast
rywalizowało ze sobą w tenisie stołowym i szachach. Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych odbywają się
w różnych miejscowościach,
od trzech lat są organizowane
w ZSP nr 6 w Rudzie Śląskiej.
Tegoroczne zawody były niezwykle zażarte, a emocji
sportowych nie brakowało.

Uczniowie rywalizowali w rozgrywkach szachowych.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Piłka ręczna

Grunwald wygrał z Wisłą
Grunwald Ruda Śląska 28:24 (13:12) Wisła Sandomierz
W niedzielę (20.03.) Wisła Sandomierz pojechała na Śląsk, aby zmierzyć się z rudzianami.
Osłabieni goście już od samego początku mieli problemy z dobrze dysponowanymi „zielonymi”.
Stąd ich gra ofensywna nieco kulała, szczególnie w pierwszej połowie. Już od samego początku
nasi zawodnicy odskoczyli Wiśle na 5:1, grając często kontratakiem.
Potem lepiej w obronie zaczęli grać goście i to oni zdobywali bramki z szybkich ataków, co tuż
przed przerwą przyniosło im doprowadzenie do remisu 12:12. Remis był utrzymany nawet w 33.
minucie, ale potem szczypiorniści Grunwaldu pokazali na co ich stać i objęli prowadzenie 20:16
(43. minuta). Przewagę na tym poziomie utrzymywali już do końca spotkania.
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Sportowy
Rozkład Jazdy
26 marca, 11.00
Urania Ruda Śląska
– Gwiazda Skrzyszów
26 marca, 13.00
Jastrząb Bielszowice –
Naprzód Czyżowice
26 marca, 11.00
Slavia Ruda Śląska – Concordia Knurów
26 marca, 11.00
Grunwald Ruda Śląska – Odra Opole

Kolarstwo

Rudzcy kolarze wyruszają po trofea

OGŁOSZENIE

Oto rowerowa drużyna z Rudy Śląskiej – Alva 1.
Powstała w ubiegłym roku w Rudzie
Śląskiej drużyna kolarska „Alva 1 – rowery.ruda.pl” rozpoczyna kolejny sezon.
Oficjalna prezentacja i podsumowanie
poprzedniego sezonu odbyły się w poniedziałek (21.03.) na Wirku. Zwiększające
się zainteresowanie kolarstwem i sukces
poprzedniego sezonu sprawiły, że apetyt
na kolejne dobre starty wzrósł.
– Jeżeli chodzi o imprezy to na pewno
podobnie jak w poprzednim roku, będzie-

my brali udział w maratonach górskich.
Mamy też ekipę, która weźmie udział
w maratonach szosowych. Liczebność naszego teamu wciąż się zwiększa. Obecnie
mamy już ponad trzydziestu zawodników
– mówił Tadeusz Domżalski, współorganizator drużyny.
Wielu kolarzy tej drużyny to zawodnicy MTB, którzy jeszcze przed dołączeniem do teamu uczestniczyli w wielu bike
maratonach.

Piłka nożna

Zaczęła także okręgówka
Rymer Rybnik 3:2 GKS Wawel Wirek Ruda Śląska, Gwarek Zabrze 0:0
Urania Ruda Śląska, Tempo Paniówki 0:0 Jastrząb Ruda Śląska.
dobnie
jak
Pierwszego dnia
Urania: Koperwas, Gabryś , R. Grzesik,
Skudlik,
Hejdysz
,
Musiał
,
Kornas,
Mzyk
(’75
i
pierwsza
rozpokalendarzowej wioKokoszka), Zalewski, Miszka (’75 Henisz), Kot
częła się od „nasny na boisku w Zacisku”
Uranii.
brzu zainaugurowały rozgrywki zespoły Gwarka i Uranii. Miała ona momentami przewagę w tym
Początek spotkania należał do gości – to spotkaniu, ale nieznaczną. Czasem do
Urania „siadła” na połowie przeciwnika głosu dochodził także Gwarek. Bramki
i starała się konstruować akcje, z których nie padły, wobec tego zespoły podzieliły
jednak niewiele wynikało. Wraz z upły- się punktami.
Tego samego dnia grał także Wawel.
wem minut pewności nabierał również
Gwarek i gra nieco wyrównała się, choć W Rybniku rudzianie nie zdobyli żadnewarto podkreślić, iż gospodarze w pierw- go punktu. Mimo goli Piętonia i Luxa
szej części gry nie oddali celnego strzału goście polegli 3:2. Punkt, podobnie jak
na bramkę Koperwasa a w poczynaniach Urania, wywalczył Jastrząb Bielszowice
remisując z TemUranii warto zaznaWawel: Palka – Pyc, Grzywa (67’ Rutkowski),
Buchcik (55’ Deptuch), Wypiór – Leszków,
pem Paniówki
czyć parę akcji.
Maciejok, Piętoń, G. Kałużny, Foryś – Lux
0:0.
Druga część gry poREKLAMA
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