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przeszklone przestrzenie, piękne oświetlnie i nowoczesny design. Teraz czekamy
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Orkiestra zagrała po raz 27.

Foto: AL

Foto: AL

Już po raz 27. Ruda Śląska włączyła się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Około 450 wolontariuszy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych zebrało ponad 200 tys. zł. W ramach 27. finału WOŚP w miniony weekend w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 odbył się Koncert Młodych Talentów, wielka aukcja fantów
i światełko do nieba. W akcję włączył się także Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. H.C. Hoovera, który zorganizował m.in. koncerty oraz licytacje w Miejskim Centrum Kultury.

Rudzianie jak co roku chętnie i z radością
uczestniczyli w finale WOŚP.

mowała Paulina Piwoń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.
Z kolei w Miejskim Centrum Kultury wystąpiły
zespoły wokalne i taneczne, w tym m.in. Cover Nostra oraz Piff Parre. W przerwach koncertu odbywały się licytacje oraz światełko do nieba. W tym roku
jeden sztab działał przy ZSO nr 3 w Kochłowicach,
a drugi przy ZSO nr 4 w Orzegowie. Rudzką WOŚP
wspierał także Aquadrom w Halembie, Druid Pub
w Nowym Bytomiu i Śląski Browar Alternatywa
w Goduli. W tych miejscach na wolontariuszy czekały ciepłe napoje i posiłki.
Dodajmy, że w tym roku podczas finału WOŚP
zbierano pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych z oddziałami o drugim lub trzecim stopniu referencyjności. Ruda Śląska gra z orkiestrą od samego początku. Oddział Neonatologiczny w Rudzie
Śląskiej otrzymał od WOŚP m.in. respirator oscylacyjny, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania
oddychania u noworodków, ultrasonograf, inkubatory, laktatory, podgrzewacze do mleka, urządzenia

Foto: AL

– W tym roku postanowiliśmy znowu włączyć się
w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń z tym związanych – na
przykład aukcję charytatywną, Koncert Młodych
Talentów oraz światełko do nieba – podkreśliła Katarzyna Radziewska, nauczycielka z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. – Zawsze wiele emocji wzbudza Koncert Młodych Talentów, podczas którego zaprezentowała się młodzież z naszej szkoły oraz zaproszeni goście. W tym
roku większość uczniów zaprezentowała swoje wokalne talenty, jednak nie zabrakło także ciekawych
popisów tanecznych. Piękne jest to, że nasza młodzież jest bardzo zaangażowana w tę inicjatywę
i każdego roku udowadnia, że warto pomagać innym. Nikogo nie trzeba namawiać. Wszyscy chętnie
się włączają w tę akcję i angażują się całym sercem
w to, co robią – dodała. – Już piąty raz biorę udział
w Koncercie Młodych Talentów i za każdym razem
przyświeca mi ta sama idea. Robiąc coś, co kocham, mogę pomóc innym. Kocham śpiewać i właśnie w tym roku śpiewałam dla WOŚP-u – podsu-

Koncert Młodych Talentów cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności.

Wolontariusze ze sztabu w MCK-u
do późnych godzin przeliczali kwotę,
jaką udało się uzbierać w Rudzie Śląskiej.

do badań słuchu, czy monitory pomiarów przezskórnych. Z tego sprzętu korzystają nie tylko pacjenci z Rudy Śląskiej, ale z całego województwa.
W 2018 roku WOŚP przekazała szpitalowi w Rudzie Śląskiej aparaturę medyczną i sprzęty o wartość ok. 148 tysięcy złotych.
AL
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W przerwach pomiędzy koncertami odbyły się licytacje przedmiotów.

W Kochłowicach wypuszczono światełko do nieba w różnych odsłonach.
Było kolorowo i radośnie, a wszystko to w atmosferze pomagania.
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Zatrzymaj się na stacji i poczytaj
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Natomiast w środku została utworzona
nowoczesna, przeszklona biblioteka.

Foto: JO

Na Stacji Biblioteka będzie działała także kawiarnia.

Od niedawna w Chebziu działa również bookcrossing.

Foto: JO
Foto: JO

W tych miejscach będą się mieściły regały z książkami.
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Na zewnątrz budynek zachował swój historyczny wygląd.

Dalsze losy dworca były niepewne, dopóki dyrektor MBP, Krystian Gałuszka nie wyszedł z inicjatywą przeniesienia tutaj „centrali”. – W mieście
od jakiegoś czasu toczyły się dyskusje, co zrobić, żeby uratować dworzec.
Padały różne pomysły z różnych stron. W toku dyskusji zrodził się pomysł
utworzenia centrum przesiadkowego, zaś budynek dworca przeznaczyć na
cele kulturalne – wspomina Krystian Gałuszka.
Równocześnie budynek biblioteki w Wirku z roku na rok jest w coraz
gorszym stanie z powodu szkód górniczych. W tej chwili nachylenie wynosi ok. 1,3 m. – Tymczasem dworzec w sposób symboliczny łączy w sobie
funkcje komunikacyjne i czytelnicze. To właśnie stąd ludzie poruszają się
z jednego miejsca do drugiego, a za pośrednictwem książek czytelnicy także wyruszają w swego rodzaju podróż – tłumaczy Krystian Gałuszka.
– Okazało się, że wiele punktów wspólnych pojawiło się między rolami
dworca i biblioteki – dodaje.
Władze miasta przychylnie odniosły się do tego pomysłu i dworzec
PKP w Chebziu nie tylko został ocalony, ale tchnięto w niego nowe
życie. Budynek nadal spełnia funkcje pasażerskie. W centralnym punkcie
znajduje się hala pasażerska. Natomiast przestrzeń przy ścianach i w pomieszczeniach dotychczas niedostępnych utworzono pomieszczenia biblioteczne. W głównej hali powstała stalowa antresola ze szklaną balustradą. Tam umieszczone zostaną regały biblioteczne oraz będzie się mieścić
czytelnia. Na końcu holu głównego przy wykorzystaniu przeszkleń wydzielono przestrzeń pod wypożyczalnię. Tam też znajduje się wejście na
antresolę. Ponadto powstała sala animacyjna, która będzie przystosowana
do realizacji spotkań i prelekcji. Utworzony został także bibliogród, czyli
przestrzeń, gdzie czytelnicy będą mogli na świeżym powietrzu oddawać
się lekturze. Także w tylnej części za dworcem powstał parking. – W ten
sposób biblioteka będzie wychodziła swoim funkcjonowaniem daleko poza
swoje tradycyjne znaczenie. Będzie to miejsce z jednej strony promujące
czytelnictwo, a z drugiej strony szeroko pojętą działalność kulturalną
– podsumowuje Krystian Gałuszka.
Otwarcie nowej biblioteki planowane jest na przełomie I i II kwartału
bieżącego roku. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na wyposażenie biblioteki. Tymczasem już 25 stycznia o godz. 18 w budynku dworca
odbędzie się – przygotowana przez pochodzących z Rudy Śląskiej fotografów, Joannę Helander i Arkadiusza Golę oraz poetę Ryszarda Krynickiego
– wystawa oraz premiera książki pt. „Nieznany dworzec”.
Na dworcu w Chebziu działa również bookcrossing. – Bookcrossing polega na tym, że tworzy się specjalne regały i stoiska z książkami, które
każdy może sobie pożyczyć. Celem tej akcji jest pożyczenie książki, przeczytanie jej i oddanie, żeby inni też mogli z niej skorzystać. Regały na
dworcu oferują czytelnikom przede wszystkim beletrystykę – wyjaśnia Krystian Gałuszka.
Dodajmy, że biblioteka na dworcu w Chebziu to trzeci taki projekt
w Polsce. Podobny, czyli Stacja Kultura, znajduje się w Rumi (woj. pomorskie) i Rabce (woj. małopolskie).
Joanna Oreł

Sala animacyjna, w której będą organizowane liczne zajęcia kulturalne.
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Z popadającego w coraz większą ruinę budynku zmienił się w nowoczesny obiekt, którego mogą nam pozazdrościć mieszkańcy pozostałych części kraju. Mowa o budynku dworca PKP w Chebziu, który przeszedł gruntowną renowację. Konstrukcja
jest już gotowa i można ją podziwiać. Teraz czas na przetarg i wyposażenie nowej centralnej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śląskiej.

Niezależnie od utworzenia biblioteki, dworzec spełnia
cały czas funkcje komunikacyjne.
REKLAMA
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Walczą z nieprzyjemnymi zapachami

INTERWENCJE | 16.01.2019

| CZARNY LAS

Dokładnie rok temu poruszyliśmy
ten temat na łamach „WR”, kiedy to
uczniowie zwrócili się do nas, narzekając na zapachy w szkole. Sprawa przestała być bagatelizowana. – W miesiącu kwietniu 2018 r. dyrektor placówki
został zobowiązany do wykonania
„Oceny mykologicznej”, której celem
było stwierdzenie, czy w obiekcie występują grzyby-pleśnie i grzyby podstawkowe oraz czy występujące na terenie placówki warunki mają wpływ na
rozwój grzybów – tłumaczy Aleksandra
Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
W maju ubiegłego roku ustalono, co
na podstawie oceny należy zrobić
w budynku ZSP nr 2. Odgrzybione zostały dwie sale lekcyjne z przyległymi
gabinetami nauczycielskimi oraz pomieszczenia gospodarcze sprzątaczek.
Wymieniono
także
wykładziny
w dwóch salach lekcyjnych oraz gabinetach. Wyłożono ponadto płytki podłogowe, wymieniono rurę kanalizacyj-

ną i pomalowano pomieszczenie sprzątaczek. Zasylikonowano też wszystkie
włazy do piwnicy, zakupiono nowe
kratki wentylacyjne, które są systematycznie wymieniane, a szkoła jest cały
czas wietrzona. Natomiast przeprowadzona kontrola kominiarska stwierdziła, że wszystkie przewody wentylacyjne są poprawne i działają prawidłowo.
Na tym jednak nie koniec. – W miesiącu listopadzie Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta Ruda Śląska wraz
z pracownikiem szkoły wykonał prace
doprowadzające do zwentylowania pomieszczeń byłej kotłowni. W tym celu
wykonane zostały dwa otwory nawiewne w ścianie zewnętrznej oraz udrożniony został przewód kominowy – wyjaśnia Aleksandra Piecko.
Natomiast na ten rok w budżecie
miasta zarezerwowano 100 tys. zł na
wykonanie kolejnych zadań. – Jeżeli
chodzi o prace, jakie zamierzamy wykonać w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 2 to

Foto: JO

Gdzie szukać źródła przykrych zapachów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Czarnym Lesie? Na to pytanie od roku stara się odpowiedzieć dyrekcja szkoły oraz urzędnicy, a także uczniowie, bo też to oni zaczęli skarżyć się na sytuację w szkole. W ubiegłym roku wykonano szereg prac, których celem była likwidacja nieprzyjemnych zapachów. Jednak
ostatecznie sprawa nie została rozwiązana.

Walka z nieprzyjemnymi zapachami trwa w szkole od roku.
chcemy zdiagnozować źródło przykrego zapachu, które prawdopodobnie istnieje w szczelinach dylatacyjnych pomiędzy segmentami obiektu – zapowiada Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Czy mogły o tym zadecydować błędy projektowe lub budowlane na etapie
powstawania budynku? – Z pozyskanych informacji od dyrektora placówki
budynek szkoły został wybudowany
w latach 60. (1964-1967). Niestety nie

Co z chodnikiem przy ulicy Nowary?

jesteśmy w stanie określić, czy podczas
projektowania obiektu, jak i jego wznoszenia, doszło do popełnienia jakiegoś
błędu, który mógłby doprowadzić do
obecnej sytuacji – mówi Aleksandra
Piecko.
Joanna Oreł

| WIREK

– Zima to czas, w którym trudno poruszać się po oblodzonych i zaśnieżonych
chodnikach, zwłaszcza wtedy, kiedy ich
stan pozostawia wiele do życzenia – napisała nasza Czytelniczka. – Chodnik wzdłuż
ulic Nowary w Wirku do takich właśnie
należy. Dziury i wyboje utrudniają poruszanie się zarówno w kierunku supermarketu, jak i kościoła. Rozumiem, że ze śniegiem i lodem trzeba sobie radzić na bieżącą, ale gdyby chodnik był w dobrym stanie, poruszanie się po nim przez osoby
starsze byłoby dużo łatwiejsze – dodaje.
Chodnik znajduje się na terenie należącym do miasta. Z pytaniami zwróci-

liśmy się więc do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Obecnie, w okresie zimowym, remonty bieżące dróg polegają na miejscowym usuwaniu nieprawidłowości, które mogą stwarzać zagrożenie w ruchu.
Po nastaniu niesprzyjających warunków atmosferycznych przeprowadzona
zostanie kontrola chodnika przy
ul. Nowary, w trakcie której określony
zostanie zakres ewentualnego remontu
– tłumaczy Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Interwencje naszych Czytelników dotyczące stanu dróg i chodników
traﬁają do naszej redakcji w każdym tygodniu. Tym razem Czytelniczka
„Wiadomości Rudzkich” zwróciła uwagę na chodnik wzdłuż ulic Nowary
w Wirku.

Mieszkańcy mają trudności z przejściem po chodniku przy ulicy Nowary.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl
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NOWY BYTOM

RUDA

Otuleni ciepłem gwiazd

Emeryci i renciści
w świątecznym nastroju

Podczas koncertu zaprezentowali się m.in. wychowankowie
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

zycznej w Katowicach. Wokaliści zaprezentowali repertuar świąteczny, ale także
znane standardy muzyczne. – Koncert był
przede wszystkim zaproszeniem dla mieszkańców do uczestniczenia w tej imprezie
kulturalnej. Ponadto to okazja do promocji

talentów młodych wokalistów, bo niejednokrotnie prezentują oni bardzo wysoki poziom. W ten sposób także zacieśniliśmy
współpracę pomiędzy placówkami, które
przyjęły nasze zaproszenie – podsumowała
Renata Buryan.
JO

HALEMBA

Rudzianie w karykaturach

– Bardzo dziękuję za to, że mogę Was odwiedzać i naładować akumulatory, patrząc
na to, że chcecie się spotykać i że zawsze
jesteście razem. Chciałam Państwu przede
wszystkim złożyć życzenia zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a także błogosławieństwa Bożego i żeby w Waszych sercach
była miłość, radość oraz szczęście – mówiła
w trakcie spotkania Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Także pozostali goście podzielili się
z rencistami i emerytami hutniczymi swoimi przemyśleniami oraz życzeniami. Na
spotkanie opłatkowe oprócz prezydent miasta zaproszono proboszcza parafii w Nowym Bytomiu, ks. Jana Janiczka oraz byłego prezesa Huty Pokój, Henryka Sławika.
– Podczas tych spotkań emeryci, jeżeli mają
jakieś problemy to mówią o tym, co należy
zrobić lub załatwić. Tym bardziej że odwiedzają nas władze miasta. Z kolei za miesiąc

Foto: JO

żowy Dom Kultury organizuje koncert noworoczny już po raz ósmy. Staramy się, aby
zawsze w jego nazwie znalazło się słowo
„gwiazda” – podkreśliła Renata Buryan,
dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury
w Rudzie.
Dlatego też w tym roku koncert noworoczny odbył się pod nazwą „Otuleni ciepłem gwiazd”. W trakcie wystąpili wychowankowie ze studia wokalnego Wojciecha
Sanockiego, który zresztą wraz ze Stanisławem Sroką otwarli środowy koncert. Na
scenie zaprezentowały się także uczennice
studia wokalno-instrumentalnego Appassionato w Rudzie Śląskiej. Ponadto dźwiękiem ugościli publiczność wychowankowie
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu oraz Katarzyna Sroka z zespołem
Fryna i Magda Brabańska z Akademii Mu-

Foto: JO

Świąteczne standardy oraz światowe hity zagościły w środowy (9.01) wieczór w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Wincentego Janasa w Rudzie. Wszystko to za sprawą tradycyjnego już koncertu noworocznego, podczas którego
wystąpili uczniowie placówki oraz zaprzyjaźnieni goście.
W piątek (11.01) odbyło się noworoczno-opłatkowe spotkanie Sekcji Emerytów
i Rencistów Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Huty Pokój w Nowym Bytomiu.
Można powiedzieć, że koncert ten na staByła to okazja do wspólnego kolędowania, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń.
łe wpisał się w tradycję MDK-u. – Młodzie-

Spotkanie było okazją
do składania sobie życzeń.

będziemy mówić o planowanych wycieczkach. W sumie w naszych cyklicznych spotkaniach uczestniczy ok. 80 osób – podsumowała Barbara Skudlik, druga wiceprzewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Huty Pokój.
JO

BOROWA WIEŚ

Wszyscy możemy pomóc

Ponad 100 karykatur rudzian autorstwa Marka Judyckiego oraz karty filatelistyczne z kolekcji Adama Podgórskiego można było
zobaczyć podczas wernisażu wystawy pt. „Rudzianie 60-lecia w filatelistyce i karykaturach Marka Wacława Judyckiego”, która we
wtorek (8.01) została zaprezentowana w filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie.
Noworoczny Maraton Fitness – Charytatywnie dla Majki odbędzie się już w najbliższą
sobotę (19.01) w graniczącej z Halembą, Borowej Wsi. Całkowity dochód z maratonu
– W sumie ekspozycja ta prezentuje nam około 150 mieszkańców
zostanie przekazany na sprzęt i leczenie rehabilitacyjne dziewczynki.
naszego miasta. Zauważyć tam można przede wszystkim przedstawi-

Foto: arch.

– Jestem Majusia. W brzuszku u mojej
mamusi byłam zdrową, śliczną dziewczynką. Lecz na świat przyszłam troszkę wcześniej – w 35. tygodniu ciąży. Myślę, że jak
na mnie spojrzysz to pomyślisz przez chwilę
i powiesz, że jestem słodziutka. Dziękuję,
ale ja potrzebuję pomocy, gdyż jestem
po niedotlenieniu okołoporodowym, wodogłowiu pokrwotocznym, mam wszczepioną
zastawkę otrzewnowo-komorową oraz leczę
się neurologicznie w wyniku powikłań okołoporodowych – takie słowa znajdziemy na
stronie fundacji „Zdążyć z pomocą”, której
Wystawę w MBP nr 18 można oglądać do końca stycznia.
podopieczną jest Maja Pocztańska.
Dziewczynka jest mieszkanką Mikołowa,
ale jej mama, Anna Stężały-Pocztańska to
rudzka nauczycielka, instruktorka fitness
oraz organizatorka wielu akcji charytatywW Szkole Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Halembie odbył się IX Noworoczny Koncert Kolęd. Przygotowania nych dla dzieciaków m.in. z Rudy Śląskiej.
do niego trwały kilka tygodni, a w występie wzięli udział młodsi i starsi uczniowie placówki.
Tym razem będzie okazja by to właśnie Ani
oraz jej córeczce pomóc. Podczas imprezy
Na ten jeden wieczór sala gimnastyczna
czeka mnóstwo atrakcji i zajęć fitness. A pozmieniła się w piękną salę koncertową, która,
nadto od godziny 12.00 dla dzieci przygotoco ważne, każdego roku wypełniona jest podwane zostaną zajęcia kreatywno-artystyczczas tego spotkania po brzegi. W ramach konne, profilaktyka jamy ustnej „Zdrowy Zącertu uczniowie wykonali wiele pięknych kobek” oraz zabawy i gry dla najmłodszych.
lęd oraz piosenek utrzymanych w świątecznym klimacie. Wychowankowie SP nr 24 zadbali także o oprawę muzyczną. Wszyscy zebrani mieli okazję wspólnie zaśpiewać,
a przede wszystkim spędzić wspólnie czas.
IX Noworoczny Koncert Kolęd to wieloletnia tradycja, dzięki której spotykają się
uczniowie, nauczyciele, rodzice, goście
i mieszkańcy dzielnicy. Na wszystkich,
oprócz muzycznej części wydarzenia, czekał słodki poczęstunek oraz kawa i herbata. 
AW
Uczniowie SP nr 24 wystąpili dla swoich najbliższych.

HALEMBA

Foto: AW

Noworoczne kolędowanie

Foto: arch.

cieli naszego samorządu, lecz również kierowników instytucji miejskich, przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, kultury, sztuki, sportu,
jak też różnorodnych pasjonatów – wyliczał Bronisław Wątroba
z grupy Asocjacja M&B&P-18, dzięki której wystawa ta powstała
(przy współpracy z MBP nr 18 oraz miejskim oddziałem Polskiego
Związku Filatelistów). – Nasze miasto żyje, więc jego największym
skarbem są mieszkańcy – stąd tytuł i tematyka ekspozycji. Wystawa
dostępna jest dla zainteresowanych w godzinach otwarcia biblioteki
do końca stycznia – zachęcił.
Wernisaż wystawy wpisał się w początek obchodów 60-lecia nadania Rudzie Śląskiej praw miejskich. Kolejna odsłona obywatelskich
inicjatyw związanych z tym świętem zaplanowana jest na 23 stycznia
w galerii sztuki intuicyjnej Barwy Śląska Stanisława Trefonia.  JO

Podczas maratonu będą
zbierane pieniądze dla Mai.

Dla każdego uczestnika maratonu będzie
czekała woda oraz batonik energetyczny.
Ponadto dla gości przygotowana zostanie
kawa, herbata i ciasta przyrządzone przez
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6
w Borowej Wsi. Natomiast na zakończenie
maratonu zaplanowano występ Inny Biliaievy – finalistki V edycji programu „Mam Talent”. 
AW
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Od 1 stycznia br. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi stali się ich właścicielami. Za takie
ustawowe przekształcenie trzeba będzie jednak wnieść tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez kolejne 20 lat. Ci, którzy
zdecydują się jednorazowo zapłacić całą kwotę, będą mogli liczyć na boniﬁkatę. W Rudzie Śląskiej tego typu uwłaszczenie
dotyczy ok. 39 tysięcy użytkowników. Każdy z nich otrzyma z Urzędu Miasta odpowiednie zaświadczenie wraz ze szczegółową informacją o zasadach naliczenia opłaty przekształceniowej oraz jej wielkości i terminie zapłaty.

Z wieczystego na własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, ustanowione dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, nastąpiło automatycznie z dniem 1 stycznia
2019 r. i wynika z przepisów Ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z 20 lipca
2018 r.

KOGO DOTYCZĄ
ZMIANY?
W myśl zapisów nowej ustawy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Ważne!

Użytkownik wieczysty gruntu
przeznaczonego na cele
mieszkaniowe, który aktualnie
buduje dom na takiej działce,
z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności,
będzie mógł skorzystać dopiero
w momencie uzyskania pozwolenia
na użytkowanie budynku.
O tym fakcie musi też poinformować
Urząd Miasta.

ZAŚWIADCZENIE
Najpóźniej w ciągu roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, każdy użytkownik otrzyma pocztą stosowne zaświadczenie wraz z informacją o wysokości oraz
terminie płatności tzw. opłaty przekształceniowej, regulowanej przez kolejnych 20 lat. Wydanie takiego zaświadczenia
jest bezpłatne.
Użytkownik może również sam wystąpić o wydanie zaświadczenia. W takim przypadku otrzyma je w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jednak za wydanie w takiej formie zaświadczenia trzeba będzie zapłacić 50 zł opłaty skarbowej. W sytuacjach pilnych, uzasadnionych potrzebą dokonania
np. sprzedaży, darowizny lokalu albo stwierdzenia spadku, zaświadczenie na podstawie wniosku wydawane będzie w terminie 30 dni od jego złożenia. W takich przypadkach również
trzeba będzie ponieść koszt opłaty skarbowej w wysokości
50 zł.

Ważne!

Zaświadczenie dostaną także sądy
prowadzące księgi wieczyste oraz
geodeta miasta, który dokona
odpowiednich zmian w ewidencji
gruntów.

ILE TO BĘDZIE
KOSZTOWAĆ?

Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) dotychczasowi użytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
jednak bez ujęcia nabytych wcześniej boniﬁkat. Oznacza to, że
jeżeli ktoś wcześniej nabył w użytkowanie wieczyste nieruchomość z boniﬁkatą i co roku dokonywał opłaty rocznej od kwoty
pomniejszonej o tę boniﬁkatę, to w przypadku opłaty przeksztaceniowej będzie ona naliczana od pełnej kwoty nabycia gruntu.
Opłata przekształceniowa może być aktualizowana, ale nie
częściej niż co trzy lata i tyko o GUS-owski wskaźnik zmian cen
nieruchomości (ewentualnie wskaźnik inﬂacji).

Ważne!

Opłatę przekształceniową za 2019 r.
będzie można wnosić do końca lutego
2020 r. Jednakże opłatę taką za 2020 r.
trzeba już uiścić do końca marca 2020 r.
Podobnie w latach kolejnych – zawsze
do końca marca.
Wniesienie opłaty przekształceniowej
zastępuje obowiązek dokonywania
dotychczasowych opłat rocznych.
Sprzedaż mieszkania przed zakończeniem
20-letniego okresu uiszczania opłaty
przekształceniowej nie zwolni z tego
obowiązku. Przejdzie on bowiem
z następnym rokiem na nabywcę
nieruchomości.

BONIFIKATA
Co ważne, ustawa zakłada dla właścicieli domów i mieszkań
boniﬁkatę w przypadku jednorazowej spłaty całości opłaty przekształceniowej za 20 lat z góry. W przypadku, gdy grunt należał
do Skarbu Państwa, a spłata nastąpiłaby w pierwszym roku
po przekształceniu użytkowania wieczystego, z automatu należy
się 60% upustu. Jednak w kolejnych 5 latach wysokość boniﬁkaty będzie malała o 10% z każdym rokiem. I tak – w przypadku
gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku
po przekształceniu, boniﬁkata wyniesie 50%, a w przypadku gdy
opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, boniﬁkata wyniesie 40% itd.
Również w przypadku gruntów należących do gminy ustawodawca daje możliwość udzielenia użytkownikowi wieczystemu
boniﬁkaty przy jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej
za 20 lat z góry. Uchwałę w tej sprawie musi podjąć jednak rada
danej gminy. – Projekt uchwały, po uzyskaniu niezbędnych opinii, m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, chcemy
przedstawić radnym Rady Miasta. Chcemy także, aby ulga dla
mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na terenach
gminnych, nie była mniejsza niż w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof
Mejer.

Ważne!

Aby skorzystać z boniﬁkaty, użytkownik
najpierw musi otrzymać zaświadczenie
z Urzędu Miasta z informacją o kwocie
opłaty przekształceniowej, następnie musi
pisemnie zwrócić się do urzędu o woli
dokonania całości opłaty za pozostały
okres z góry. Wtedy otrzyma informację
zwrotną, która będzie podstawą do
dokonania zapłaty całości opłaty
przekształceniowej. Żeby skorzystać
z boniﬁkaty w przypadku „gruntu
miejskiego”, nie można mieć zaległości
w opłatach za użytkowanie wieczyste
gruntu. Należy też mieć uregulowany
podatek od nieruchomości.

SKUTKI USTAWY
DLA MIASTA
Wśród skutków w pierwszej kolejności należy wymienić całkowitą likwidację programu wspierania budownictwa mieszkaniowego. – To efekt
zapisanego w ustawie zakazu ustanowienia użytkowania wieczystego na
cele mieszkaniowe, a właśnie na tym oparty był nasz program. Od 2015 r.
w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne przekazaliśmy 201 działek – wylicza Krzysztof Mejer. – Dzięki programowi o działkę pod budowę domu jednorodzinnego można się było starać,
nie płacąc całości ceny za zakup gruntu. To powodowało, że nasz program
był popularny także wśród mieszkańców innych miast – dodaje.
Co istotne, osoby, które w ramach rudzkiego programu wspierania budownictwa jednorodzinnego nabyły prawo do użytkowania wieczystego
za 15% wartości wylicytowanej w przetargu, nie będą mogły w następstwie ustawy „uwłaszczeniowej” skorzystać z 75% boniﬁkaty przy nabyciu prawa własności – taką możliwość dawał im właśnie rudzki program.
Utratę tej ulgi „złagodzić” będzie miała boniﬁkata, nad wprowadzeniem
którego pracują władze miasta, a o której mowa była wcześniej.
Zmiana przepisów dotyczących użytkowania wieczystego uderza także bezpośrednio w budżet miasta. Teoretycznie jeszcze tylko przez 20 lat
samorząd może liczyć na środki, które co roku wpływały do budżetu
z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. Jest to ok. 2,5 mln zł rocznie.
W ten sposób ustawa likwiduje jedno ze źródeł ﬁnansowania bieżącej
działalności miasta. Dodatkowo zmienia się także klasyﬁkacja samych
dochodów z tytułu opłaty przekształceniowej. Będą one stanowiły teraz
dochody majątkowe, a nie, jak wcześniej w przypadku opłaty rocznej,
dochody bieżące. Ta, wydawałoby się niepozorna zmiana, rodzi istotne
konsekwencje. – Zmniejszają się w ten sposób dochody bieżące, co
w efekcie ma przełożenie na zmniejszenie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia dla miasta – tłumaczy Aleksandra Izydorczyk,
naczelnik Wydziału Budżetu Miasta.
Nie bez znaczenia dla budżetu miasta są również wyższe koszty związane z obsługą administracyjną. – W tym roku musimy zarezerwować
dodatkowo ok. 300 tys. zł na same tylko koszty związane z wysyłką zawiadomień – informuje wiceprezydent Mejer. Listy muszą dotrzeć do
wszystkich dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W Rudzie Śląskiej jest
ok. 15 tys. użytkowników takich nieruchomości, które były własnością
Skarbu Państwa oraz ok. 24 tys. użytkowników nieruchomości, które były własnością miasta.
TK
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Interaktywne tablice, tablety, podręczniki, gry i pakiety edukacyjne, a także sala doświadczania świata z rozgwieżdżonym niebem, ścieżką sensoryczną, magicznym akwarium i torem świetlno-dźwiękowym – to najnowsze wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej. Zostało ono zakupione z programu „Kompas”, na który placówka pozyskała 400 tys. zł ze środków unijnych w ramach RPO. Dzięki tym pieniądzom wsparciem objętych zostało
350 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 60 nauczycieli bierze udział w doskonaleniu kompetencji zawodowych.

400 tys. zł na Kompas

„Kompas – program wspomagający
w procesie indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi” obejmuje uczniów niepełnosprawnych, uczniów zdolnych
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, a także
uczniów młodszych.
Wszyscy uczniowie, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych pracowni przedmiotowych
oraz do udziału w interesujących zajęciach rozwijających ich pasje i zainteresowania. Objęci są też fachową pomocą
psychologiczno-pedagogiczną. – Dla
uczniów biorących udział w warsztatach
językowych zakupiliśmy dwie tablice interaktywne, 16 tabletów, urządzenie na-

głośnieniowe oraz podręczniki i ćwiczenia – wylicza Anna Sekta, dyrektor
szkoły. – Pracownia przyrodnicza została doposażona w przyrządy do obserwacji, pomiarów i prowadzenia doświadczeń przyrodniczych. Zakupiono też materiały edukacyjne, m.in. gry, układanki,
multimedialne pakiety edukacyjne – dodaje pani dyrektor.
Kształceniem specjalnym objęto
13 uczniów, którzy biorą udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych
w specjalnie utworzonej sali doświadczania świata. – Jest to wyodrębnione
pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój
zmysłów, np. ścieżka fakturowo-sensoryczna, basen z podświetlanymi piłeczkami, magiczne akwarium, podświetla-

ny blat do rysowania piaskiem,
rozgwieżdżone niebo, tor świetlno-dźwiękowy i kule sensoryczne – tłumaczy Anna Sekta. – Przebywanie w sali
daje możliwości odbierania nowych
bodźców, wywołuje reakcję ożywienia,
motywację do podejmowania aktywności i poznawania – dodaje dyrektor
szkoły. Wyposażenie można podzielić
na kilka grup zależnie od rodzaju zmysłu, na który oddziałują. Są to elementy
do stymulacji: równowagi, dotyku,
wzroku, węchu i słuchu.
Z kolei nauczyciele w ramach programu doskonalą umiejętności zawodowe
w zakresie indywidualizacji pracy
z uczniem oraz efektywnego stosowania
metod w kształtowaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
– Zajęcia dotyczą m.in. planowania
i modyfikowania procesów edukacyjnych
oraz opracowania modelu wspierania
uczniów w nabywaniu umiejętności

Ze środków unijnych SP nr 16 wyposażono m.in. w salę sensoryczną.

uczenia się – wyjaśnia Anna Sekta. Nauczyciele biorą też udział w warsztatach
na temat diagnozy stylów uczenia się
i rozpoznawania potrzeb i możliwości
uczniów.

– Projekt realizowany jest w bieżącym
roku szkolnym, ale po jego zakończeniu
pomoce dydaktyczne i wiedza pedagogów będą dalej służyć wszystkim uczniom
– podkreśla dyrektor szkoły.
IM

Specjalna koperta przechowywana w lodówce z informacjami o stanie zdrowia, zażywanych lekach oraz kontaktem do najbliższych – to zestaw mogący
uratować życie. Dane takie mogą być bowiem pomocne podczas akcji ratunkowej prowadzonej przez służby medyczne. Rudzki magistrat z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotował 2000 takich kopert. – W składanych babciom i dziadkom życzeniach zawsze pojawiają się słowa mówiące o zdrowiu. Można
je przekuć w czyn i podarować najbliższej starszej osobie właśnie taką kopertę życia – zachęca prezydent Grażyna Dziedzic. Koperty odbierać można w Biurze
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Koperta życia dla babci i dziadka

Rudzką Kopertę Życia przechowuje się w lodówce. Znajduje się w niej informacja
o stanie zdrowia, zażywanych lekach oraz kontakt do najbliższych.

Rudzka Koperta Życia nie jest w Rudzie Śląskiej nowym pomysłem. – Inicjatywę tę rozpoczęliśmy trzy lata temu.
Od tego czasu przekazaliśmy już 3000
takich kopert, które trafiły do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic. – Teraz chcemy przypomnieć o tym
przedsięwzięciu i rozpoczynamy kolejną
jego odsłonę – dodaje. Tegoroczna akcja

rozpoczyna się tuż przed Dniem Babci
i Dziadka. – To właśnie seniorzy są tą
grupą społeczną, której w pierwszej kolejności dedykowane są nasze koperty.
Z racji wieku zmagają się oni z różnego
rodzaju chorobami oraz dolegliwościami. Bardzo często prowadzą też samodzielnie swoje gospodarstwo domowe.
To wszystko sprawia, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia właśnie taka

Rudzki Informator Samorządowy

koperta może być jedynym źródłem informacji o chorobach, uczuleniach,
czy grupie krwi, ale przede wszystkim
o kontakcie do najbliższych – podkreśla
Grażyna Dziedzic.
Przygotowany przez rudzki magistrat
zestaw ratunkowy to ankieta dotycząca
stanu zdrowia pacjenta, zażywanych
przez niego leków, grupy krwi, przebytych operacji, wraz z kontaktem do najbliższych. Po jej wypełnieniu wkłada się
ją do specjalnej koperty i szczelnie zamyka, a następnie umieszcza w lodówce. – Jest to urządzenie, które znajduje
się niemal w każdym domu, jest z daleka
widoczne i wiadomo, gdzie go szukać
– wyjaśnia Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta. Całość zestawu dopełnia instrukcja informująca, jak prawidłowo wypełnić ankietę oraz magnes
z adnotacją: „Tu znajduje się Rudzka
Koperta Życia”, który należy umieścić
na drzwiach lodówki.
O słuszności tego typu akcji przekonany jest kierownik Izby Przyjęć szpitala w Rudzie Śląskiej, dr Tomasz Underman. – Koperta życia to bardzo potrzebna i jedna z lepszych inicjatyw dotyczących głównie przewlekle chorych senio-
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rów. Te informacje, które mogą znajdować się w kopercie, mają dla nas znaczenie wręcz kardynalne. W przypadku,
kiedy pacjent jest w złym stanie i bez
kontaktu, od razu wiemy, na jakie choroby przewlekłe cierpi i czy inne zespoły
chorobowe temu nie towarzyszą. To pozwala nam znacznie skrócić czas diagnozy, a ten czas w ratownictwie medycznym jest przecież najważniejszy
– mówi.
Rudzki magistrat przygotował
2 000 kopert życia. Są one dostępne
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta na parterze budynku przy
pl. Jana Pawła II 6 oraz w Wydziale
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta, w tym samym budynku na
trzecim piętrze w pokoju nr 325.
– Warto podkreślić, że taką kopertę życia można wykonać również samemu.
Na naszej stronie internetowej dostępna będzie ankieta oraz instrukcja jej
wypełnienia. Taką zawartość można
już włożyć do własnej koperty, a następnie do lodówki. Natomiast na lodówkę można przytwierdzić własnoręcznie przygotowaną informację
o znajdującej się we wnętrzu kopercie
– dodaje Krzysztof Piecha.

Część przygotowanego nakładu
Rudzkiej Koperty Życia trafi również
bezpośrednio do osób starszych za pośrednictwem rudzkiej Rady Seniorów.
– Jest to bardzo cenna inicjatywa, która
w naszym mieście znakomicie się przyjęła. Rudzcy seniorzy, którzy tej koperty
nie mają, sami dopytują się w grupach,
do których przynależą, w jaki sposób
i gdzie można zaopatrzyć się w kopertę
życia – podkreśla Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska. – Takie działania jak koperta
życia są szczególnie ważne w kontekście
osób starszych. Chciałoby się nawet
rzec, że w polskich miastach, w odróżnieniu od tych w Europie Zachodniej,
dość późno zwrócono uwagę na rolę seniorów, czy też problemy, z którymi się
zmagają – dodaje.
Koperty lub pudełka życia to akcje
społeczne, które od kilku lat przeprowadza wiele samorządów w Polsce, m.in.
w Warszawie, Szczecinie, Częstochowie
czy Płocku. Akcje prowadzone były
również w mniejszych gminach, takich
jak: Gogolin, Wieliczka i Oświęcim. Pomysł na taką formę wsparcia osób starszych zrodził się przed laty w Wielkiej
Brytanii. 
TK
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza ograniczone rokowania na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
1.
–		

–		

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych są:
udział Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części w prawie
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy
Bytom km. 1, KW GL1S/00035446/0, (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r., oznaczona numerem geodezyjnym
3553/54 o powierzchni 364 m2, obręb Nowy Bytom km. 1,
KW GL1S/00012341/7 (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),
położone w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

2.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej (symbol planu 24U).

3.

Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie
zabudowy usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane jako droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości
zainwestowanych obiektami usługowymi w związku z czym ich
sprzedaż nastąpi w drodze rokowań ograniczonych z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe
do uczestnictwa w rokowaniach będą uprawnieni właściciele/
wieczyści użytkownicy działek nr: 2784/54, 2785/54, 3555/54,
3552/54, 3556/54.
Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest
zapewniony bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną
gminną drogę zlokalizowaną na działce nr 2609/54, stanowiącą
przedłużenie ww. drogi publicznej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg
i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

		

4.
		

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 29.000,00 zł
Cena osiągnięta w rokowaniach zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.

5.

Rokowania odbędą się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 14.02.2019 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
1.500,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, a Komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem rokowań przedłożą wymagane
dokumenty i oświadczenia.

		

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

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
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod: drogę,
chodnik, teren zielony (trawnik) oraz pod parkingi pozostałe.
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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 Kłodnickiej,
która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod miejsca
parkingowe.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych które zostaną
oddane w dzierżawę, najem,
znajdujących się w rejonie ulic:
Radoszowskiej
– z przeznaczeniem pod tablicę
reklamową, Kasprowicza,
Piernikarczyka
– z przeznaczeniem pod
istniejące uprawy rolne,
ks. Niedzieli
– z przeznaczeniem pod garaż
wolnostojący, Zajęczej
– z przeznaczeniem pod ogródek
rekreacyjny, Wideckiego
– z przeznaczeniem pod parking.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ulicy Do Dworca z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego
– z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej - jest nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska
położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, stanowiąca
działkę nr 3298/25 o powierzchni 374 m2, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW
nr GL1S/00007554/5 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów). Do udziału
w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1573/26, 1574/26, 3299/25,
3716/19.
Przetargi, które odbyły się w dniach 30.10.2018 r. i 12.12.2018 r. zakończyły się
wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji usługowej (symbol planu 26MNUI) oraz funkcji
usługowej (symbol planu 148U).
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trójkąta, położona jest
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, nie posiada bezpośredniego dostępu do
dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami osób trzecich.
Działka nr 3298/25 objęta jest 2 umowami dzierżawy, obowiązującymi do dnia
30.11.2020 r. z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe. Nabywca nieruchomości
z dniem zawarcia aktu notarialnego wchodzi w prawa Wydzierżawiającego.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 33.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

informuje

W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, 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 12.02.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.700,00 zł,
przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych położonych
w rejonie ulicy Katowickiej
i Augustyna Potyki, które zostaną
oddane w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod wycinkę
drzew, w rejonie ulicy Pordzika,
która zostanie oddana w najem
na okres 3 lat z przeznaczeniem
pod wycinkę drzewa oraz
w rejonie ulicy Wyzwolenia,
która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek przydomowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela
Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97.
Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych,
remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

Firma

Zatrudni pracowników na stanowiska:

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

brygadzista, majster oraz murarz, zbrojarz,
cieśla, pomocnik ogólnobudowlany

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

Numery kontaktowe: 784 612 706, 788 266 235

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.

Janina i Stanisław Gagat

Z okazj 56. rocznicy ślubu – święta Waszego, życzenia wszystkiego
najlepszego: niech każdy dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze
w sercach gości, niechaj problemy Was mijają, a wszyscy bardzo Was
kochają. Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie.
Życzą Ilona i Grażyna oraz wnuk Paweł

DlA Janiny i Stanisława Gagat!

Święto Babci oraz Dziadka zna znajomy i sąsiadka,
ale w czasie tego to wnuk Paweł Was pamięta,
życząc zdrowia i radości oraz wszelkiej pomyślności!

Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

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

ogłasza
A)	II przetarg nieograniczony ofertowy
		na najem wymienionych w wykazie
		lokali użytkowych
oraz
B)	I przetarg nieograniczony ofertowy
		na najem wymienionych w wykazie
		boksów handlowych
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki
eksploatacyjnej na podane lokale i boksy.
Ww. wykazy lokali użytkowych oraz boksów handlowych, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji
udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118 telefon 32 24824-11 wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
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Nieruchomości

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

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

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 93 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2, 114 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 37
m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Niedzieli, 38 m2, 78 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności od 89 m2, WIREK, ul.
Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż” od 125 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.

Szybka gotówka z dostawą do domu, natychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Mieszkanie na sprzedaż – Bykowina, ul. Sławika – 3 pokoje – 107.000 zł. Tel 668-845-818,
www.posesja.rsl.pl.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.

Kupię mieszkanie w bloku w każdym stanie (do
remontu, zadłużone) Tel. 502-827-919.

„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784699-569.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Pranie tapicerki meblowej, dywanów. Szybko i
solidnie. Tel. 519-639-121.

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

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55
do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).
Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275 05 47, 603-534-003.
Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 275 05
47, 603-534-003.

Praca
Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera z pasją. Tel. 32 24365-99.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel.
32 271-09-66 781-989-873.

Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 887-877-189.

Firma budowlana z Zabrza zatrudni, pracowników ogólnobudowlanych, elektryków, instalatorów
wod.-kan. i c.o. Prawo jazdy kat. B mile widziane.
Kontakt tel. 32 740-91-63, 604-908-300.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.fhutechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe, place itp.

WPBK-BIS-EXPORT sp. o.o. zatrudni górników
pod ziemią do wykonywania prac na terenie kopalni Bielszowice. Tel. 883-953-430.

Motoryzacja

Różne

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd
do klienta. Tel. 792-155-155.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel.
603-280-675.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Akrobatyka

ogłoszeniE

Akrobaci na starcie

Media Expert to największa sieć elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów
w Polsce – poprzez 400 elektromarketów jesteśmy obecni w ponad 320 polskich
miastach na terenie całego kraju. Sieć zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W związku
z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca Klienta
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Co możesz zyskać pracując u nas:
• Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, bez okresu próbnego!
• Wysokie wynagrodzenie połączone z atrakcyjnym systemem premiowym
• Preferencyjne warunki zakupu sprzętu z oferty Media Expert
• Ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich
• Możliwość skorzystania z dofinansowania karty MultiSport
• Specjalne premie świąteczne oraz liczne konkursy sprzedażowe
• Pomoc i opiekę naszej fundacji ,,Włącz się” dla Ciebie i Twoich bliskich
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny/a za:
• Fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
• Kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
• Sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
Jeżeli jesteś osobą, która:
• Chce się rozwijać i poznawać techniki sprzedaży
• Uwielbia rozmawiać z ludźmi i obsługa Klienta to dla Ciebie przyjemność
• Interesuje się nowinkami technologicznymi i chce mieć do nich dostęp
z pierwszej ręki
• Posiada doświadczenie w sprzedaży lub bezpośredniej obsłudze Klienta

To praca idealna dla Ciebie!
Nie czekaj – wyślij nam swoje CV a skontaktujemy się
z Tobą niezwłocznie.
Zatrudniamy również obcokrajowców
Prosimy o przesłanie swojego CV poprzez stronę www.kariera.mediaexpert.pl.
W zakładce OFERTY PRACY (zamieszczona w prawym górnym rogu) proszę o wybranie
interesującej Państwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj teraz”.
Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy w Media Expert?
Wejdź na stronę www.kariera.mediaexpert.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka TERG Spółka Akcyjna. Mamy siedzibę
w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1D. Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji.
Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację pisząc e-mail na adres praca@me.pl.
Na stronie internetowej: https://kariera.mediaexpert.pl/informacje/zasady1 dowiesz się więcej
o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych.

Rudzcy akrobaci mogą popisać się kolejnymi sukcesami.
Akrobaci KPKS-u Halemba Ruda Śląska oraz
Szkoły Mistrzostwa Sportowego wzięli udział
w Turnieju Noworocznym w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
W zawodach wzięło udział blisko 250 zawodników
klasy młodzieżowej, klasy trzeciej oraz grupy
naborowej z ośmiu klubów. – Pomimo dużej konkurencji rudzcy akrobaci uzyskali bardzo dobre wyniki – podkreśla Danuta Wodarska, prezes KPKS-u
Halemba.
Wyniki KPKS Halemba
3. miejsce Lena Mój, Nadia Wróżek (dwójki
dziewcząt kl. III); 6. miejsce Hanna Rotyńska, Maja Kleśta (dwójki dziewcząt kl. III); 7. miejsce Marika Malcharek, Zofia Kucharska (dwójki dziewcząt kl. III); 6. miejsce Wiktoria Szymańska, Dominika Włodarz, Karolina Salamon (trójki dziewcząt
kl. III); 8. miejsce Lena Mój, Nadia Wróżek, Agata
Kołodziej (trójki dziewcząt kl. III); 12. miejsce:
Martyna Szymik, Zuzanna Opielka, Maria Rotyńska (trójki dziewcząt kl. III); 14. miejsce Magdalena Koper, Angela Pytlok, Emilia Zboralska (trójki
dziewcząt kl. III); 4. miejsce Paulina Baran, Weronika Szczyrba (dwójki dziewcząt kl. młodzieżowa); 6. miejsce Wiktoria Tomera, Zofia Szews
(dwójki dziewcząt kl. młodzieżowa); 7. miejsce
Dominika Białek, Emilia Dziedziejko (dwójki
dziewcząt kl. młodzieżowa); 9. miejsce Salome Tomaszewska, Maja Sędłak (dwójki dziewcząt
kl. młodzieżowa); 11 miejsce. Magdalena Klein,
Liwia Sklarczyk (dwójki dziewcząt kl. młodzieżowa); 1. miejsce Dominika Białek, Paulina Baran,
Weronika Szczyrba (trójki dziewcząt kl. młodzieżowa); 4. miejsce Marta Wodok, Emilia Dziedziejko, Magdalena Klein (trójki dziewcząt kl. młodzieżowa); 6. miejsce Salome Tomaszewska, Maja Sędłak, Liwia Sklarczyk (trójki dziewcząt kl. młodzieżowa); 2. miejsce: Maja Cylok (układ indywidualny – grupa naborowa starsza dziewczęta);
6. miejsce Julia Brol (układ indywidualny – grupa
naborowa starsza dziewczęta); 8. miejsce Nicola
Tańcula (układ indywidualny – grupa naborowa

starsza dziewczęta); 12. miejsce Agata Kierska
(układ indywidualny – grupa naborowa starsza
dziewczęta); 14. miejsce Amelia Zielakowska
(układ indywidualny – grupa naborowa starsza
dziewczęta); 15. miejsce: Nikola Porwolik (układ
indywidualny – grupa naborowa starsza dziewczęta); 1. miejsce Antonina Buczyńska (układ indywidualny – grupa naborowa młodsza dziewczęta);
8. miejsce Maja Kotańska (układ indywidualny
– grupa naborowa młodsza dziewczęta); 10. miejsce Anna Krzyżanowska (układ indywidualny
– grupa naborowa młodsza dziewczęta); 10. miejsce Jasmin Tomaszewska (układ indywidualny
– grupa naborowa młodsza dziewczęta); 13. miejsce Julia Mrozek (układ indywidualny – grupa naborowa młodsza dziewczęta); 1. miejsce Mikołaj
Czornik (układ indywidualny – grupa naborowa
młodsza chłopcy).
Wyniki Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej
1. miejsce Emilia Żurakowska, Natalia Wylężyk
(dwjki dziewcząt kl. młodzieżowa); 1. miejsce Szymon Jaworek (układ indywidualny – grupa naborowa starsza chłopcy); 2. miejsce Jakub Włodarczyk
(układ indywidualny – grupa naborowa młodsza
chłopcy); 3. miejsce Sabian Bruner (układ indywidualny – grupa naborowa młodsza chłopcy);
6. miejsce Adam Pietrek (układ indywidualny
– grupa naborowa młodsza chłopcy); 10. miejsce
Bruno Bartela (układ indywidualny – grupa naborowa młodsza chłopcy); 11. miejsce Mateusz Chlebowski (układ indywidualny – grupa naborowa
młodsza chłopcy); 13. miejsce Jan Kołodziej (układ
indywidualny – grupa naborowa młodsza chłopcy);
14. miejsce Bartłomiej Gołąbek (układ indywidualny – grupa naborowa młodsza chłopcy); 6. miejsce
Pola Iwanowska (układ indywidualny – grupa naborowa starsza dziewcząt); 3. miejsce Natalia Wacławczyk (układ indywidualny – grupa naborowa młodsza dziewcząt); 4. miejsce Natalia Jurzysta (układ
indywidualny – grupa naborowa młodsza dziewcząt). W punktacji drużynowej: 3. miejsce KPKS-u
Halemba, 6. miejsce: SMS-u Ruda Śląska.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Sukces młodego piłkarza

Kuba Kamiński został zgłoszony
do rozgrywek Lotto Ekstraklasy.
Jakub Kamiński z Rudy Śląskiej został włączony przez trenera Adama Nawałkę do pierwszego zespołu Lecha Poznań. Co więcej, szesnastoletni piłkarz został zgłoszony do rozgrywek
Lotto Ekstraklasy. Pomocnik wystąpi z numerem
38. – To, że zostałem zaproszony na treningi
pierwszej drużyny, było dla mnie dużym zaskoczeniem, a przy okazji wielkim wyróżnieniem za
moją pracę w akademii – zaznacza Jakub Kamiń-

ski. – Przejście z juniorskiego grania na piłkę
seniorską jest ciężkie i czeka mnie jeszcze dużo
pracy, ale mimo tego bardzo się cieszę, że to stało
się tak szybko i wszystko się układa. Teraz wszystko zależy ode mnie. Zobaczymy, co czas przyniesie. Na razie skupiam się tylko na graniu w Lechu
Poznań. Jednak chciałbym kiedyś zagrać w dorosłej reprezentacji Polski – dodał młody piłkarz.
Jakub Kamiński urodził się w czerwcu 2002
roku w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Skrzydłowy
związany jest z Lechem od trzech lat, wcześniej
trenował w Szombierkach Bytom. Regularnie
występuje w Centralnej Lidze Juniorów. Jest
również powoływany do reprezentacji Polski
U-16 i U-17. To dynamiczny oraz utalentowany
skrzydłowy. Od wiosny 2017 roku rudzianin występował w juniorach młodszych Kolejorza,
z którymi zdobył mistrzostwo Polski. Kilka miesięcy później został zaproszony na treningi do
juniorów starszych, w których kadrze jest od
wiosny 2018 roku. W obecnych rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorów Jakub Kamiński rozegrał 12 meczów, w których zdobył sześć bramek
i dołożył dwie asysty. W zeszłym roku najpierw
podpisał trzyletni kontrakt z Lechem Poznań,
a następnie został włączony przez trenera Adama
Nawałkę do kadry pierwszego zespołu i zgłoszony do rozgrywek Lotto Ekstraklasy. Wkrótce
wraz z kadrą Lecha Poznań rudzianin wyleci na
zimowe zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie
od 19 stycznia do 1 lutego pod okiem trenera
Adama Nawałki będzie przygotowywał się do
sezonu wiosennego.

SPORT | 16.01.2019

PIŁKA NOŻNA

Zagrali w Krakowie

Młodzi zawodnicy pokazali, że są w dobrej formie.
W piątek (11.01) młodzi zawodnicy Grunwaldu
z rocznika 2011 sprawdzili swoje siły w turnieju
ﬁnałowym Tauron Energetyczny Junior Cup, do
którego wywalczyli awans w październikowych
eliminacjach. W ﬁnale, który odbył się w Krakowie, zagrały 24 drużyny z południowej Polski. Finałowe zmagania toczyły się w trzech kategoriach
wiekowych – roczniki 2009 (dziewięć drużyn),
2010 (osiem drużyn) i 2011 (siedem drużyn).
Piłkarze Grunwaldu rozegrali sześć meczów,
podczas których chłopcy pokazali, że potraﬁą
zmierzyć się z każdą drużyną w swojej kategorii
wiekowej. Podopieczni Marcina Stępnia do
ostatniej kolejki walczyli o podium w turnieju.
Przed ostatnią serią mieli szansę nawet na drugie
miejsce, jednak przez poniesioną porażkę, mu-

sieli zadowolić się miejscami 4-5. Zwyciężył
MKS Zaborze. Każdy mecz turnieju trwał dziesięć minut, grano systemem 4 na 4.
Wyniki rozgrywek Grunwaldu
Grunwald – KS Zakopane 3:2
(Wawro, Pludra, Dera)
Grunwald – MKS Zaborze 0:4
Grunwald – Nysa Kłaczyna 1:2 (Pludra)
Grunwald – MUKS Mineralni 1:1 (Stępień)
Grunwald – Akademia Pyskowice 3:2
(Gawenda 2, Pludra)
Grunwald – MUKP Dąbrowa Górnicza 0:3
Kadra Grunwaldu: Wojciech Androsz, Igor
Czachor, Igor Dera, Bartosz Gawenda, Norbert
Pludra, Kacper Stępień i Jan Wawro. Trener:
Marcin Stępień.

OGŁOSZENIE

PLEBISCYT NA SPORTOWCA I TRENERA 2018 ROKU

Do 25 stycznia czekamy na zgłoszenia
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ , UL. 1 MAJA 218
Oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze
geodezyjnym 3376/218 o powierzchni 20163 m2, położonej u zbiegu ulic: Chorzowskiej i Lisiej w Rudzie
Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej GL1S/00018385/9, która w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana zgodnie z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Działka ulokowana jest pomiędzy ulicami Chorzowskiej i Lisiej, która posiada dostęp do drogi publicznej.
W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem 162 MWI i przeznaczona jest na
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z niewielkim fragmentem terenu zabudowy usługowej.
Teren położony jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu
garażowego, Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową.
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego wynosi netto 2 700 000 zł.
Kwota postąpienia wynosi 30.000,00 zł – w przypadku przeprowadzenia licytacji zgodnie z regulaminem
postępowania w sprawach zbywania nieruchomości przez Spółkę.
Wysokość wadium wynosi 60.000,00 wpłacone w kasie Spółki najpóźniej do godz. 14.00 dnia
poprzedzającego dzień przeprowadzenia przetargu lub na rachunek Spółki 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu, przy czym za datę
wpływu na rachunek Spółki uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zarządu do dnia 18.02.2019 do godziny 11.00.
Bliższych informacji o nieruchomości oraz regulamin postępowania w sprawach zbywania
nieruchomości przez Spółkę można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki w Rudzie Śląskiej pod
numerem 32 242-01-33 wew. 777, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie
www.mpgm.com.pl.

Na gali
nie brakuje
niezapomnianych
występów
artystycznych.
Ruszył Plebiscyt na Sportowca i Trenera 2018
Roku, który już po raz 26. organizuje redakcja
„Wiadomości Rudzkich”. W tym roku znowu
wspólnie z Wami wybierzemy najlepszych sportowców z Rudy Śląskiej. Czekamy na zgłoszenia
kandydatów do 25 stycznia.
Podczas plebiscytu będziecie mieli możliwość
wyłonienia swoich faworytów w kategorii Najpopularniejszego Sportowca, Sportowca Skrzata
oraz Sportowca Amatora. Do 25 stycznia 2019 r.
przyjmujemy zgłoszenia. Natomiast po tej dacie
rozpocznie się głosowanie. Wszystko to podsumujemy uroczystą galą na początku marca. Prosimy o nadesłanie kandydatur sportowców w kategoriach: Najlepszy Sportowiec, Najlepszy Trener oraz Sportowiec Skrzat.
Kandydatury zostaną opublikowane w gazecie, na portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fan page’u.

Wszyscy, którzy chcą zgłosić swoich kandydatów w kategoriach: Najlepszy Sportowiec,
Najlepszy Trener oraz Sportowiec Skrzat powinni nadesłać wiadomość w tej sprawie na maila
agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl
lub
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl z następującymi danymi o kandydacie: imię i nazwisko, zdjęcie, adres, nazwa klubu, numer PESEL, wiek
oraz krótka notka opisująca osiągnięcia sportowe kandydata w roku 2018. Zgłoszenia można także dostarczać osobiście do redakcji „Wiadomości Rudzkich”.
Zarówno kandydaci na najlepszego sportowca,
jak i trenera powinni urodzić się w Rudzie Śląskiej lub trenować w klubie z naszego miasta.
W kategorii skrzat obowiązuje limit wiekowy do
13 lat. W kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec, Sportowiec Amator i Sportowiec Skrzat
zwycięzców wybiorą Czytelnicy.
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

– Jak dziewczyna z Rudy Śląskiej
dostała się do Warszawy i na wielki
ekran?
– Od zawsze marzyłam, by zamieszkać w Warszawie. Po napisaniu matury
od razu wynajęłam sobie mieszkanie
i wyjechałam z rodzinnego domu. Na
ekrany trafiłam w dość nietypowy sposób, bo poprzez wysłanie MMS-a ze
swoim zdjęciem na casting do filmu
„Bejbi Blues”, który był akurat reklamowany w telewizji. Zostałam zaproszona. Później odbył się drugi etap castingu, podczas którego dowiedziałam
się, że zagram w filmie główną rolę.
Przez pół roku reżyserka Kasia Rosłaniec przygotowywała nas do pracy na

Rudzianka robi karierę w Warszawie
planie. Później odbyły się zdjęcia.
Miesiąc po pracy na planie „Bejbi Blues” dostałam propozycję zagrania w filmie pt. „Nieulotne” Jacka Borcucha.
Jacek długo szukał dziewczyny do
głównej roli i dzięki Kasi Rosłaniec,
która pokazała mu urywki z filmu
„Bejbi Blues”, trafił na mnie. Był to dla
mnie szok. Nie spodziewałam się, że
tak szybko zagram w drugim filmie.
– Gdyby mogła Pani zacząć jeszcze raz, czy podjęłaby takie same decyzje i wyjechała do Warszawy?
– Gdybym mogła zacząć jeszcze raz
to nie odmawiałabym tak pochopnie.
Żałuję, że zrezygnowałam z niektórych
propozycji, które do mnie przychodziły. Może też z większym spokojem podeszłabym do niektórych castingów,
które budziły we mnie sporo emocji
i stresu.
– Filmy, seriale, czy etiudy – co
jest Pani najbliższe? W jakiej roli
czuła się Pani najlepiej i czy jest taka
rola, która jest tą wymarzoną?
– Bardzo lubię etiudy szkolne i z niektórych z nich jestem szczególnie zadowolona. Na przykład z filmu „Ciepło
– Zimno”, który w całości został nakręcony w jednym ujęciu. Serial „Druga
szansa” wspominam naprawdę wspaniale. To była piękna przygoda z fajnymi ludźmi, od których wiele się nauczyłam. Filmy są sporym wyzwa-

Foto: arch. prywatne

Magdalena Berus
wychowała się w Rudzie
Śląskiej. Tutaj chodziła do
szkoły i tutaj mieszkają jej
najbliżsi. Sama wyjechała
do Warszawy, gdzie spełnia
marzenia. Na swoim
koncie ma sporo nagród
i sukcesów. W ostatnim
czasie przyjechała do
swojego rodzinnego miasta,
żeby wesprzeć zbiórkę
charytatywną organizowaną
przez Szkołę Podstawową
nr 16, której była uczennicą.

Magdalena Berus z Rudy Śląskiej robi karierę jako aktorka.
niem. Miałam okazję zagrać trzy główne role w filmach i zawsze podchodziłam do nich bardzo poważnie. W skupieniu wchodziłam w każdą scenę
i starałam się oddawać całą siebie po-

staciom, które grałam. Ostatnio zagrałam epizod w filmie Marka Koterskiego „7 uczuć”. To również było dla mnie
ciekawe wyzwanie. Istniało spore ryzyko zagrania tej postaci w sposób ka-

rykaturalny, biorąc dodatkowo pod
uwagę sposób, w jaki mówią postaci
w filmach tego reżysera. Na szczęście
w swoim bliskim otoczeniu znalazłam
inspirację do mojej postaci i dzięki temu łatwiej było mi się w nią wczuć.
– Czy aktorstwo to marzenie
z dzieciństwa, czy może po prostu
tak potoczył się los?
– Aktorstwo nigdy nie było moim
marzeniem. Zaczynałam od modelingu
i z nim wiązałam swoją przyszłość. Życie jednak potoczyło się inaczej. Aktorstwo znalazło mnie samo i okazało
się być niezwykle ciekawym zajęciem.
– Ruda Śląska to dla Pani…?
– Ruda Śląska to dla mnie dom.
Miejsce odpoczynku i bezpieczeństwa.
Lubię wracać do Rudy Śląskiej i spotykać się z bliskimi. Czerpię z tego
pozytywną energię i poczucie bezpieczeństwa. Ostatnimi czasy dosyć często tu wracam właśnie po to, żeby pobyć z bliskimi i poczuć rodzinną atmosferę.
– Dzieciństwo w Rudzie Śląskiej
zapamiętała Pani jako...?
– …Jako beztroskie i pełne przygód
chwile. Rodzice dawali mi sporo wolności i większość czasu spędzałam
z koleżankami na podwórku. To był
piękny czas.
– Dziękuję za rozmowę.

Arkadiusz Wieczorek

LUDZIE Z PASJĄ

Teresa Wilczek została laureatką kategorii głównej konkursu, czyli „Życie
społeczne”. Tytuł „Lady D.” przyznano rudziance za „wiedzę, doświadczenie, zdolności organizacyjne i ogromne
serce”. – Bardzo się ucieszyłam, że ktoś
mnie docenił oraz moją pracę, którą
wykonuję przecież nie dla nagród, ale
dla innych ludzi. Poprzez to, że pomagam innym, pomagam też sobie. Nie
spodziewałam się, że spotka mnie za to
taka nagroda – podkreśla Teresa Wilczek.

Lady D. są wśród nas
Pani Teresa od 20 lat prowadzi Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”. Oprócz regularnych spotkań,
w których uczestniczy ok. 30-40 pań,
organizują one m.in. rehabilitację ruchową, zapewniają wsparcie psychologiczne oraz pogadanki, prelekcje i spotkania ze specjalistami. Wspierają się
także bezpośrednio i uczą, jak żyć po
mastektomii. – Niektóre panie trafiają
do nas same, a część za pośrednictwem
szpitala. Jednak nieocenione są nasze
dyżury przy telefonie zaufania. Kiedy
taka kobieta przyjdzie do nas i zobaczy,
że jesteśmy radosne oraz uśmiechnięte
to od razu lepiej się czuje. Otwiera się,
bo wie, że nie jest sama – podkreśla Teresa Wilczek.
W tym roku, poza kontynuacją dotychczasowych działań, przed działaczkami Rudzkiego Stowarzyszenia
Amazonek „Relaks” stoi nie lada wyzwanie, bo organizacja wspomnianego
20-lecia istnienia.
Z kolei Teresa Cisek została laureatką tytułu „Lady D.” jako przedstawicielka powiatu Ruda Śląska. Od lat
wspiera osoby niewidome poprzez organizację prelekcji, spotkań integra-

Foto: UM Ruda Śląska

Teresa Wilczek, prezes
Rudzkiego Stowarzyszenia
Amazonek „Relaks” oraz
Teresa Cisek, prezes rudzkiego
Koła Polskiego Związku
Niewidomych zostały
w grudniu wyróżnione
tytułem „Lady D.”. To nagroda
dla niepełnosprawnych kobiet,
które są szczególnie aktywne
w różnych dziedzinach
życia i swoją siłą oraz
doświadczeniem dzielą się
z innymi.

Nagrodę główną w kategorii „Życie społeczne” otrzymała Teresa Wilczek.
cyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych.
Od 2015 roku jest prezesem rudzkiego
Koła Polskiego Związku Niewidomych, które zrzesza osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także ich rodziny i wolontariuszy. W ramach koła
można liczyć na działania prozdrowot-

ne, rehabilitacyjne, a także doradcze,
szkoleniowe czy informacyjne.
Dodajmy, że konkurs „Lady D.” organizowany jest od 2002 roku w Katowicach, a zainicjował go europoseł
Marek Plura. Nazwa konkursu to skrót
od angielskich słów „lady disabled”,
czyli dama niepełnosprawna. Tytuły

przyznaje się w kategoriach: sport,
kultura i sztuka, życie społeczne, życie zawodowe oraz dobry start, a także
dla mieszkanki z każdego powiatu.
Wieloletnią przewodniczącą kapituły
konkursu była Krystyna Bochenek,
której konkurs nosi imię od 2012 roku.
Joanna Oreł

