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Trwa budowa siedziby 
straży pożarnej

Budowa nowej Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej nabiera tempa. Obecnie na 
terenie przy ul. Niedurnego w Wirku 
prowadzone są prace ziemne, a cała 
inwestycja ma być zakończona do koń-
ca tego roku. Więcej na str. 4
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Rozmawiamy na temat zmian 
w gospodarowaniu odpadami

Od lutego zmienić się mają stawki 
opłat za wywóz śmieci. To jednak do-
piero początek porządkowania 
i uszczelniania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w naszym 
mieście. O planowanych zmianach 
i analizach rozmawiamy z Jackiem 
Morkiem,  wiceprezydentem Rudy 
Śląskiej ds. gospodarki komunalnej.

 Więcej na str. 3

Dworzec wraca na Szlak 
Zabytków Techniki!

Stacja Biblioteka, czyli dworzec PKP w Chebziu wraca na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 
– Historyczny dworzec wraca na szlak, a Stacja Biblioteka została wpisana do niego po raz pierwszy. Jesteśmy 
z tego bardzo dumni. Przez kilka lat byliśmy stowarzyszeni ze szlakiem, a teraz będziemy jego pełnoprawnym 

członkiem – podsumowuje Krys� an Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.
Więcej na stronie 5
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Rudzianka jako menedżerka 
topowych gwiazd?

Magdalena Szuba to rudzianka, która jako druga Polka w historii podjęła się studiów 
na wydziale Berklee College of Music w Bostonie (kampus w hiszpańskiej Walencji) na 
kierunku globalny biznes rozrywkowy i muzyczny. Jest to najlepsza tego typu szkoła na 
świecie. W Berklee Magda, z którą przeprowadziliśmy wywiad, ma szansę uczyć się od 
takich znanych osobistości, jak m.in. bliska współpracownica Beyoncé oraz menedżer 
Ariany Grande i Justina Biebera. Na przeszkodzie stoją jednak finanse.

– Jesteś po zakończeniu pierwsze-
go trymestru nauki (według systemu 
nauki w Berklee) na najlepszej uczel-
ni muzycznej świata. Jak podsumu-
jesz ten czas? Czy wiedzę i doświad-
czenie, które tam nabyłaś, są po-
twierdzeniem tego, że to spełnienie 
Twojego życiowego marzenia?

– Kiedy lądowałam w sierpniu 
w Walencji, wiedziałam, że będzie to 
bardzo intensywny czas, ale nie zda-
wałam sobie sprawy z tego, że aż tak 
ciężko będziemy pracować. Ale prze-
cież po to tam przyjechałam. Zawsze 
chciałam się nauczyć tych wszystkich 
rzeczy, których się teraz uczę. Nie boję 
się wyzwań i wiem, że było warto. 
Wiem też, że za każdym sukcesem stoi 
przede wszystkim ciężka praca. Zresztą 
tę cechę wyniosłam z domu – my na 
Śląsku jesteśmy bardzo rzetelni 
i wszystko robimy na 100 procent. Bar-
dzo dużo czasu poświęcam na naukę, 
ale też wciąż pracuję, żeby móc się 
tam na miejscu utrzymać. Jestem ab-
solutnie zachwycona uczelnią! Przed-
mioty, które oferuje Berklee, otwierają 
przede mną nowe możliwości – prawo 
własności intelektualnej, analiza kon-
traktów, finanse. Mam okazję dowie-
dzieć się, jak ta problematyka wygląda 
w różnych krajach na całym świecie. 
Studiują ze mną bowiem studenci 
z prawie wszystkich kontynentów. 
W przyszłym semestrze będę uczyć się 
analizy danych. Po ukończeniu tej 
szkoły będę miała szeroką wiedzę na 
temat każdego aspektu, który jest po-
trzebny w biznesie muzycznym. Naj-
lepsze tam jest to, że nie uczymy się 
tylko teorii. Każdego tygodnia przyjeż-
dżają do nas najlepsi na świecie spe-
cjaliści, z którymi możemy rozmawiać 
i zadawać im pytania. My poszerzamy 
swoją siatkę kontaktów, która jest klu-
czowa w moim zawodzie. Oni z kolei 
przyjeżdżają, ponieważ wiedzą, że nikt 
do tej szkoły nie dostaje się bez talen-
tu. Przybywając tam, szukają utalento-

OGŁOSZENIE
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wanych ludzi. Wiedzą, że będziemy 
w przyszłości świetnymi specjalistami, 
ale też cenna jest dla nich nasza świeża 
perspektywa. Już w tej chwili mam du-
żo umiejętności, które mogę wykorzy-
stać np. na polskim rynku. Nauczyłam 
się, co jest kluczowe w zarządzaniu, 
umiem analizować dokumenty finan-
sowe i tworzyć strategie marketingo-
we. Mam mnóstwo innowacyjnych 
pomysłów, które zostały na uczelni do-
strzeżone.

– Studiujesz na wydziale biznesu 
rozrywkowego i muzycznego uniwer-
sytetu. Jakie są Twoje dalsze plany  
i marzenia związane z tą branżą?

– Jak wspomniałam, uczelnia otwie-
ra przed nami wiele możliwości. Absol-
wenci uczelni są zatrudniani np. w du-
żych firmach jak Spotify, w wytwór-
niach muzycznych, etc. Na uczelni 
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Link do zrzutki na spełnienie marzeń rudzianki:  
https://zrzutka.pl/38jy43?fbclid=IwAR10yGaRst6Z7O-Nittd1V-CcC7JE
Iyw9KCJyCqGPm7yFElbyskxw8NxE_Eprzekazują nam też wiedzę „z przyszło-

ści” i tę wiedzę mogę wykorzystać  
w tworzeniu własnej firmy. Moim naj-
większym marzeniem jest stworzenie 
agencji talentów, skupiającej się na 
polskim rynku. Wiem, że mam do me-
nedżerowania artystami duży poten-
cjał. Rozumiem ich, bo sama ukończy-
łam Uniwersytet Muzyczny na forte-
pianie. Mogę też organizować różne 
eventy dla firm, tworzyć festiwale, 
koncerty. Mam wiele do zaoferowania 
i jestem otwarta na współpracę z arty-
stami i firmami. Można mnie znaleźć na 
LinkedIn. Jestem bardzo aktywna i chęt-
nie podejmuję się różnych wyzwań.

– Opowiedz proszę o tym, jaka była 
Twoja droga do miejsca, w którym 
obecnie jesteś.

– Swoją przygodę z muzyką zaczę-
łam w moim rodzinnym mieście, 
w rudzkiej szkole muzycznej. Forte-
pian szybko przerodził się w pasję, 
więc zdecydowałam się pójść do kato-
wickiego Liceum Muzycznego. Tam 
z kolei oprócz fortepianu, pani profe-
sor dostrzegła u mnie talent do orga-
nizacji. Już w wieku 16 lat rozpoczęłam 
swoją pierwszą pracę jako bileterka 
w nowej siedzibie Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia  
w Katowicach, gdzie odkryłam świat 
producentów i menedżerów muzycz-
nych. Złapałam bakcyla i wkrótce zo-
stałam menedżerką słynnego pianisty 
jazzowego, Piotra Orzechowskiego 
(absolwenta Berklee College of Music 
w Walencji – przyp. red.). Potem dzię-
ki wsparciu Instytutu Adama Mickie-
wicza wyjechałam na międzynarodo-

we projekty do Niemiec, Estonii i Szwe-
cji, gdzie poznałam kreatywnych i bar-
dzo uzdolnionych ludzi. Inni ludzie to 
dla mnie ogromna inspiracja! Rozmo-
wy i poznawanie innych kultur jest 
bardzo rozwijające. Takie też było dla 
mnie doświadczenie wzięcia udziału 
w międzynarodowym konkursie na 
najlepszą kampanię marketingową 
(podczas pandemii) dla znanych ze-
społów muzycznych. Konkurs ten zor-
ganizowała Danielle Gray, obecnie pre-
zeska Gator Music Industry Club z Flo-
rydy. Zostałam przydzielona do grupy 
złożonej ze studentów bostońskiego 
kampusu Berklee. Wybrali mnie na 

szefową drużyny, a nasza kampania 
marketingowa została dostrzeżona 
przez amerykańskie grono profesjona-
listów muzycznych. Po konkursie za-
proponowano mi staż w jednej z naj-
większych agencji talentów w Los An-
geles. Ten projekt otworzył przede mną 
wiele drzwi. Bardzo podziwiam Daniel-
le za stworzenie konkursu. Jest dla 
mnie wzorem odwagi i kreatywności.

– Na drodze do realizacji Twoich 
marzeń niestety stoi przeszkoda – fi-
nanse. Na razie udało Wam się opła-
cić dwa trymestry. Jak przebiega 
zbiórka na kolejny?

– To prawda. Największym wyzwa-
niem okazały się dla mnie nie egzami-
ny wstępne na uczelnię, które dobrze 
mi poszły, a finanse. Studia bowiem 
kosztują w całości 45 tysięcy dolarów. 
Dostałam stypendium z uczelni w wy-
sokości 15 tysięcy dolarów. To rzadko 
zdarza się na moim kierunku. Otrzy-
małam też stypendium „Młoda Pol-
ska” z Narodowego Centrum Kultury. 
To ogromne wyróżnienie, bardzo się 
cieszę, że są takie programy, wspiera-
jące młode talenty. Jestem też bardzo 
wdzięczna mojej rodzinie, która rów-
nież mnie wsparła finansowo. Jednak 
ciągle była to kwota niewystarczająca. 
Dzięki wsparciu mediów udało mi się 
dotrzeć do wielu niesamowitych osób, 
które uwierzyły we mnie i wpłaciły 
pieniądze na moją zrzutkę. Jestem im 
niezmiernie wdzięczna! To niesamo-
wite, że ludzie się zjednoczyli, by po-

móc mi spełnić moje marzenia. To dla 
mnie ogromne wyróżnienie, ale i mo-
bilizacja. Wiem, że nie mogę ich za-
wieść. Opłaciłam już dwa semestry, 
ale wciąż szukam pieniędzy na trzeci 
semestr w wysokości 45 tysięcy zło-
tych. Moja zrzutka jest nadal aktywna 
i jestem wdzięczna za każdą, nawet 
najmniejszą kwotę, która pomoże mi 
ukończyć moje wymarzone studia 
i spełnić moje marzenia. Szukam rów-
nież sponsorów, firm, które mogłyby 
mnie wesprzeć.

– Życzę Ci spełnienia tych marzeń 
i dziękuję za rozmowę.

Joanna Oreł

Terry 
Pratchett 

Zadziwiający kot 
Maurycy 

Nowe, filmowe wydanie „Zadziwiające-
go Maurycego i jego edukowanych gryzoni” 
– pierwszej historii ze Świata Dysku przezna-
czonej dla młodszych czytelników.

Wyobraźcie sobie milion sprytnych szczu-
rów. Szczurów, które nie uciekają. Szczurów, 
które walczą.  

Maurycy, poharatany kocur, potrafi łapać 
okazje. Swego czasu opracował plan dosko-
nały: z głupawym z wyglądu dzieciakiem jako 
grajkiem i własną armią szczurów podróżuje  
z miasta do miasta. Przecież każdy zna histo-
rię o szczurach i grajkach… Krótko mówiąc: 
interes się kręci. Przynajmniej do momentu, 
gdy Maurycy próbuje swojej sztuczki w dale-
kim miasteczku Blintzowe Łaźnie, gdzie cały 
numer rozsypuje się w proch. Ktoś zaczyna 
grać całkiem inną melodię – mroczną i po-
sępną.

A szajka szybko się orientuje, że w tamtej-
szych piwnicach kryje się coś bardzo, ale to 
bardzo niedobrego…

 polecamy

Fo
to

: M
at

eu
sz

 Ż
ab

ok
lic

ki

SerdeCZNie 
dZiękuJę  

pani ordynator  
Oddziału Kardiologii  
i Intensywnej Terapii  
w Szpitalu Miejskim  

w Rudzie Śląskiej  
dr elżbiecie Wądek, 

Lekarzom, Pielęgniarkom  
i Pracownikom  

za leczenie i opiekę

wdzięczny pacjent
Jerzy Trzciński

z Rodziną



go moglibyśmy ostatecznie rozstrzy-
gnąć o wielkości waloryzacji.

– Na koniec proszę o informację, 
jaki obecnie w naszym mieście jest 
wskaźnik segregacji odpadów oraz ja-
kie konsekwencje będą nam grozić, 
jeżeli będzie on zbyt niski?

– Jeśli nie osiągniemy wskaźnika se-
gregacji odpadów, to czeka nas podob-
ny scenariusz, jak na początku ubiegłe-
go roku. Wówczas miasto otrzymało 
decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, który wyliczył 
wartość kary, jaką musimy zapłacić, 
ponieważ to gmina ponosi konsekwen-
cje nieosiągnięcia odpowiedniego 
wskaźnika segregacji odpadów. W tej 
chwili uzyskujemy informację, co do 
wskaźnika za ubiegły rok. Oczywiście 
robimy wszystko, aby poprawić staty-
styki i uniknąć kosztów związanych z ka-
rami środowiskowymi. Możemy do-
datkowo apelować do mieszkańców 
o sumienne segregowanie śmieci. 
Warto o to zadbać. Aby uniknąć do-
datkowych obciążeń.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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System gospodarki odpadami do zmiany
Od lutego zmienić się mają stawki opłat za wywóz śmieci. To jednak dopiero początek porządkowania i uszczelniania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym mieście. O planowanych zmianach i analizach rozmawiamy 
z Jackiem Morkiem, wiceprezydentem Rudy Śląskiej ds. gospodarki komunalnej.

 – Pierwotnie podczas sesji Rady 
Miasta zaproponowana została kwota 
41 zł za śmieci segregowane i 82 zł za 
niesegregowane. Jednak po dyskusji 
z radnymi kwoty te zostały obniżone 
odpowiednio do 37 i 74 zł. Ile będzie 
wynosiła z tego powodu „dziura” 
w systemie śmieciowym i w jaki spo-
sób zamierzacie ją ,,załatać”?

– Zarówno dla prezydenta, który ta-
ką propozycję przedłożył, jak i dla rad-
nych, którzy z nami podczas sesji dys-
kutowali, było to bardzo trudne i po-
ważne wyzwanie. Zaproponowane 
kwoty były maksymalnymi dopuszczal-
nymi zgodnie z Ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Z cze-
go one wynikały? Trzeba zdać sobie 
sprawę z tego, że przez wiele lat sys-
tem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w naszym mieście nie był 
waloryzowany od strony opłat, co też 
wyszło nam w wyniku wyliczeń. Kwoty, 
które zostały ostatecznie ustalone, wy-
nikają z potrzeby zawarcia kompromi-
su. Natomiast jeżeli chodzi o „dziurę” 
w systemie śmieciowym powstałą 
w wyniku obniżenia kwot, zasada jest 
taka, że trzeba ją pokryć z budżetu 
miasta – wynika to wprost z przepisów 
wspomnianej ustawy. Tak też będzie 
działo się w tym wypadku. Jak wielka 
będzie kwota, okaże się po zakończe-
niu roku budżetowego, ponieważ w po-
łowie 2023 r. będziemy wyłaniali no-
wego wykonawcę, który będzie zajmo-
wał się odbiorem i wywozem odpa-
dów. Dzisiaj, według naszych wyliczeń, 

szacunkowa wartość mieści się w prze-
dziale od 15 do 17 milionów złotych.

– Po sesji pojawiły się głosy o tym, 
że radni i zarząd miasta zbyt szybko 
przystali na autopoprawkę. Jak Pan 
Prezydent odniesie się do tego? 

– Takie komentarze mnie dziwią, bo 
gdyby nie było dyskusji na sesji i mery-
torycznych argumentów to zarzucano 
by nam, że nie potrafi my rozmawiać 
i się porozumieć. Oczywistym jest, że 
prezydent z Radą Miasta współpracu-
je. Mam nadzieję, że w końcu przyj-
miemy to jako zasadę – dla dobra mia-
sta i naszych mieszkańców. Tak powin-
no być od zawsze i na taki, odmienny 
styl zarządzania, stawiamy. W tym 
konkretnym przypadku kompromis był 
bardzo ważny, ponieważ sprawa go-
spodarki odpadami komunalnymi jest 
kluczowa, jeżeli chodzi o konstruowa-
nie budżetu miasta oraz funkcjonowa-
nie całej gminy i jakość systemu. Do-
dam tylko, że konsultacje z Radą Mia-
sta miały charakter szeregu spotkań 
z serią pytań i odpowiedzi.

– Niedawno podpisany został list 
intencyjny pomiędzy władzami Rudy 
Śląskiej i Świętochłowic w zakresie 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi w trybie zamówienia in house. 
Jakie wynikałyby z tego korzyści w po-
równaniu do obecnego świadczenia 
usług przez konsorcjum fi rm BM Re-
cykling Sp. z o.o., PZOM STRACH 
Sp. z o.o. Sp. komandytowa i Mało-
polskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o.?
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Co dalej z rudzkim OIOM-em? 
Coraz częściej pojawiają się informacje o planach zamknięcia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Rudzie Śląskiej. 
Z takimi sygnałami zwracają się do naszej gazety m.in. Czytelnicy. Prezes rudzkiego Szpitala Miejskiego przyznaje, 
że praca oddziału została czasowo zawieszona, ale równocześnie zapewniono opiekę pacjentom w innych placówkach.

– Żona jest po poważnej operacji. 
Mam nadzieję, że jej stan będzie coraz 
lepszy, ale co, jeżeli nie? Po szpitalu 
krążą plotki, że oddział intensywnej 
terapii już został zamknięty. Gdzie bę-
dą ratowani pacjenci w razie potrze-
by? – z takimi pytaniami zadzwonił 
mąż jednej z pacjentek godulskiego 
szpitala.

Na początku grudnia 2022 r. w wy-
wiadzie dla „Wiadomości Rudzkich” 
nowa prezes rudzkiego szpitala, Ewa 
Krych wprost mówiła o tym, że sytu-
acja ekonomiczna placów jest zła, ale 
zapewniała też, że zrobi wszystko, aby 
szpital funkcjonował w pełnym wy-
miarze – bez likwidowania oddziałów. 
Jak ma się to w odniesieniu do powyż-
szych informacji? Okazuje się, że Od-

– Trzeba zdawać sobie sprawę z te-
go, że nasz system gospodarowania 
odpadami komunalnymi jest dalece 
niekompletny i umowa in house mia-
łaby w części regulować sprawy zwią-
zane właśnie z tym systemowym bra-
kiem. Co rozumiem pod tym poję-
ciem – oczywiście jest to kwes� a do-
stępu chociażby do Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych, 
którą dysponuje miasto Świętochło-
wice, ale także wiedzy i doświadcze-
nia. Dzięki temu osiągnęlibyśmy efekt 
zbierania i zagospodarowywania od-
padów na własnej instalacji w ramach 
własnego systemu dysponowania in-
stalacją. To jest model docelowy, 
a realizacja zamówienia w trybie 
in house jest „tylko” narzędziem do 
osiągnięcia tego, czego życzyłbym so-
bie w Rudzie Śląskiej. Nie jest to oczy-
wiście jedyny sposób. Analizujemy 
inne możliwości. Czy to będzie w try-
bie in house, czy w trybie partner-
stwa publiczno-prywatnego – na 
pewno postaramy się stworzyć kom-
pletny system gospodarowania odpa-
dami. Tak, aby uniknąć dziur w syste-
mie, jakie mamy dzisiaj.

– Czy to oznacza, że defi nitywnie 
rezygnujecie z powołania spółki miej-
skiej przy Przedsiębiorstwie Wodo-
ciągów i Kanalizacji do spraw zago-
spodarowania odpadami komunalny-
mi?

– Gdyby to ode mnie zależało – jako 
wiceprezydenta odpowiedzialnego za 
gospodarkę komunalną – tak. Absolut-

nie odszedłbym od tego pomysłu. Nie 
jestem zwolennikiem tworzenia 
z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji fi rmy zajmującej się gospoda-
rowaniem odpadami, tym bardziej że 
spółka ta ma wystarczająco dużo wy-
zwań w dziedzinie gospodarowania 
wodą i ściekami. Jednak musimy brać 
pod uwagę różne możliwości. W związ-
ku z tym sprawdzamy, co dotychczas 
zostało w tej sprawie poczynione i po 
analizie podejmiemy stosowną decy-
zję. Trzeba pamiętać, że zlecono już 
kilka opracowań, których wykonanie 
kosztowało ponad 150 tysięcy zł. Trud-
no więc przejść obok tych dokumen-
tów obojętnie.

– Podczas sesji mówił Pan także 
o tym, że obecna fi rma oczekuje wa-
loryzacji obowiązujących stawek i wa-
runków umowy. Co to oznacza?

– Po ataku Rosji na Ukrainę gwał-
townie zmieniła się sytuacja gospodar-
cza i w związku z tym pojawiły się do-
datkowe koszty, które do tej pory nie 
wynikały wprost z rachunku ekono-
micznego. Chodzi o kwes� ę zwiększo-
nej infl acji i większych kosztów po 
stronie zakupu paliwa i energii elek-
trycznej, a także wszystkiego, co się 
z tym niestety wiąże. W związku z tym 
fi rma, zajmująca się w naszym mieście 
gospodarką odpadami komunalnymi, 
poza ustaloną wartością umowy, za-
wnioskowała o dodatkową kwotę wy-
nagrodzenia. Obecnie analizujemy sy-
tuację, ale do tej pory jeszcze nie do-
staliśmy wniosku, na podstawie które-

dział Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii nie został zamknięty, lecz jego 
praca została czasowo zawieszona 
z uwagi na nierozstrzygnięcie konkur-
su ofert. – Konkurs ofert został unie-
ważniony w związku z wygórowanymi 
oczekiwaniami fi nansowymi lekarzy, 
których zaakceptowanie naraziłoby 
szpital na kolejne koszty – tłumaczy 
Ewa Krych, prezes Szpitala Miejskiego 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. – Ponow-
nie ogłoszono konkurs ofert na świad-
czenia zdrowotne w ramach Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
w celu zabezpieczenia oraz ponowne-
go uruchomienia oddziału – dodaje.

Z kolei jeżeli chodzi o pacjentów, 
którzy wymagają kontynuacji opieki 
w ramach Oddziału Anestezjologii i In-

tensywnej Terapii, to ci zostali przeka-
zani do innych placówek. – Ponadto 
w celu zabezpieczenia świadczeń dla 
pacjentów wymagających hospitaliza-
cji w Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii podpisano umowy 
z podmiotami zewnętrznymi oraz 
utworzono w tut. szpitalu „łóżko ane-
stezjologiczne” w ramach Oddziału 
Kardiologicznego z Pododdziałem In-
tensywnego Nadzoru Kardiologiczne-
go – mówi prezes Ewa Krych.

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii znajduje się osiem łóżek 
intensywnej opieki medycznej, 
a obecnie nie jest tam hospitalizowany 
żaden z pacjentów.  
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Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii działa 
w rudzkim szpitalu od września 2016 roku.
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Dodajmy, że umowa z Na-
rodowym Funduszem Zdro-
wia, jeżeli chodzi o realizację 

świadczeń przez rudzki szpital miejski 
w ramach oddziału, będzie obowiązy-
wać do 2027 roku. Joanna Oreł

opieka 

zapewniona
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Przy ul. Niedurnego powstaje 
nowa siedziba PSP
Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej nabiera tempa. Obecnie na terenie przy ul. Niedurnego w Wirku 
prowadzone są prace ziemne, a cała inwestycja ma być sfi nalizowana do końca tego roku.
Nowy budynek potrzebny był od lat

– Budowa nowej siedziby w tej loka-
lizacji poprawi sprawność i efektyw-
ność działań ratowniczo-gaśniczych 
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej i w konsekwencji przyczyni się 
do wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta i województwa 
– podkreśla st. bryg. Andrzej Małysiak, 
komendant miejski Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Przypomnijmy, że historia budynku 
obecnej komendy PSP w Wirku przy 
ul. Strażackiej 10 sięga początków 
XX wieku. – W wyniku długoletniej 
eksploatacji w warunkach występo-
wania szkód górniczych w budynku 
występują uszkodzenia w postaci pęk-
nięć ścian nośnych i działowych, pęk-
nięć nadproży okiennych i drzwiowych, 
pęknięć stropów odcinkowych, wy-
brzuszenia posadzek – wylicza st. bryg. 
Andrzej Małysiak.

W związku z tym budynek nie speł-
nia już funkcji, do jakich został prze-
znaczony, a jego dostosowanie do 
obecnie obowiązujących przepisów 
sanitarnych, bhp i techniczno-budow-
lanych, jest niemożliwe. Ponadto bra-
kuje w nim powierzchni socjalno-ad-
ministracyjnej oraz garażowej, a wą-
skie i niskie bramy wjazdowe sprawia-
ją, że czas wyjazdu do interwencji wy-
dłuża się, co ma wpływ na bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Do tego dochodzi 
niedostateczna wysokość pomiesz-
czeń garażowych, co wyklucza możli-
wość zamontowania wymaganej prze-
pisami instalacji wyciągu spalin. – Brak 
dostatecznej powierzchni placu we-

wnętrznego utrudnia organizowanie 
ćwiczeń i szkoleń dla strażaków na te-
renie jednostki. Brak właściwego za-
plecza magazynowego i warsztatowe-
go uniemożliwia właściwą obsługę 
jednostki. Powyższy stan powoduje 
duże utrudnienia w funkcjonowaniu 
jednostki oraz uniemożliwia jej dosto-
sowanie do aktualnych potrzeb z za-
kresu ratownictwa – wylicza komen-
dant Andrzej Małysiak.

Pod rudzką Komendę Miejską PSP 
podlega także Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza nr 2 przy ul. Hlonda 39 
w Orzegowie. Budynek ten powstał 
w podobnym czasie, co ten Wirku 
(pierwotnie na potrzeby Ochotniczej 
Straży Pożarnej). Tutaj również nie 
brakuje problemów. – Budynek cierpi 
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Nowy sprzęt dla rudzkiej OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej została doposażona w nowy sprzęt ratowniczy. Dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości rudzka OSP 
otrzymała podpory stabilizacyjne, zestaw dwóch poduszek pneumatycznych z rozdzielaczem i reduktorem, agregat, obuwie specjalne strażackie 
i mundury specjalne. – To wszystko pomoże nam w działaniach ratowniczo-gaśniczych, z zakresu ratownictwa technicznego oraz na rzecz 
poszkodowanych bezpośrednio na miejscu wypadku – podsumowuje Adrian Tomas, prezes rudzkiej OSP.

Pieniądze udało się 
uzyskać z Funduszu 

Sprawiedliwości, które-
go dysponentem jest mi-

nister sprawiedliwości. 
Wartość dotacji 

wyniosła 
56,5 tys. zło-
tych, a zaku-
piony sprzęt 

kosztował 
57,5 tys. zło-

tych (część do-
łożyło miasto).

zarówno na defi cyt powierzchni gara-
żowej, technicznej, jak i socjalnej, nie-
spełniając obecnych wymogów sta-
wianych strażnicom PSP. Z powyższego 
wynikają problemy z rozlokowaniem 
znajdującego się na wyposażeniu 
JRG sprzętu ratowniczego. Nie ma 
w nim miejsca na garażowanie samo-
chodów, biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych. Otrzyma-
ny w grudniu 2018 roku samochód 
specjalny SHD23 garażowany jest 
w nieogrzewanym, zbudowanym na 
placu wewnętrznym JRG, namiocie 
– tłumaczy st. bryg. Andrzej Małysiak.

Nowe warunki, nowa jakość
W związku z tym w grudniu 

2021 roku Komenda Miejska PSP 

w Rudzie Śląskiej pozyskała od Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu 
działkę pod budowę strażnicy przy 
ul. Niedurnego o powierzchni prawie 
13 tys. m kw. Udzielone zostało także 
zielone światło ze strony państwa na 
stuprocentowe sfi nansowanie tej in-
westycji. 15 lipca ubiegłego roku ogło-
szony został przetarg na jej wykona-
nie. Z kolei umowa z wykonawcą zada-
nia w systemie ,,zaprojektuj i wybu-
duj” podpisana została 19 września. 
Obecnie na działce naprzeciwko tere-
nów po dawnej kopalni Pokój prowa-
dzone są intensywne prace ziemne.

– Nowy budynek Komendy Miejskiej 
PSP w Rudzie Śląskiej będzie się skła-
dał z pomieszczeń przeznaczonych na 
część biurową dla funkcjonariuszy, 

pracujących w systemie 8-godzinnym 
wraz ze Stanowiskiem Kierowania Ko-
mendanta Miejskiego. Kolejną częścią 
obiektu będą stanowić garaże z 18 sta-
nowiskami na pojazdy ratowniczo-ga-
śnicze, operacyjne, kwatermistrzow-
skie i inny niezbędny sprzęt. Nad gara-
żami znajdować się będzie Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej 
Straży Pożarnej – zapowiada komen-
dant KM PSP w Rudzie Śląskiej. 
– Ostatnią część budynku będą stano-
wiły magazyny, pomieszczenia tech-
niczne, warsztat, myjnia oraz sala 
wielofunkcyjna. Na placu komendy 
będzie znajdować się około 60 miejsc 
parkingowych, stacja do ładowania 
pojazdów elektrycznych oraz boisko 
wielofunkcyjne. Pozostały teren zosta-
nie przeznaczony na place manewro-
we oraz tereny zielone – dodaje.

Szykuje się 
przeprowadzka OSP?

Prace przy budowie nowej siedziby 
Komendy Miejskiej PSP wraz z jej od-
daniem do użytkowania mają zakoń-
czyć się 31 grudnia 2023 r. Pytanie 
pozostaje, co po przeprowadzce sta-
nie się z pozostałymi dwoma budyn-
kami? – Dotychczasowe budynki są 
w trwałym zarządzie komendanta 
miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej. By-
łoby dobrze, gdyby chociaż jeden bu-
dynek był przeznaczony na Ochotniczą 
Straż Pożarną w Rudzie Śląskiej, która 
boryka się z problemami lokalowymi 
– ocenia komendant Andrzej Mały-
siak. 

Joanna Oreł

W tej chwili rudzka OSP zrzesza 
ok. 90 członków, z czego ok. 30 aktyw-
nie uczestniczy w akcjach i odbyło 
podstawowe szkolenie pożarnicze. 
Rocznie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rudzie Śląskiej przeprowadza 
ok. 100 akcji rocznie. – Plany na ten 
rok to pozyskanie nowego pojazdu lub 
używanego w lepszym stanie, a na-
stępnie kwesti a dalszego usprzętowie-
nia. Nie osiadamy na laurach – cały 
czas rozwijamy się, aby lepiej służyć 
naszym mieszkańcom – podsumowu-
je Adrian Tomas. Joanna Oreł
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Dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, 
miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej:

Sam zespół stacyjny PKP Chebzie powstał w 1859 r., a swój obecny wygląd i lokali-
zację zawdzięcza przebudowie wykonanej w latach 1897-1899. Na planach 
z 1901 roku widnieje już ukształtowany zespół zabudowań, w skład którego wcho-
dzą: budynek dworca kolejowego, peron, budynek dawnej poczty, budynek admi-

nistracyjny, budynek warsztatu. W latach 1900-1902, a następnie 1902-1906 nastąpiła dalsza rozbu-
dowa i przebudowa dworca. Najbardziej charakterystycznym elementem zabudowań stacyjnych 
w Chebziu jest budynek dworca kolejowego. Jego elewacja została wykonana w formie pseudo muru 
pruskiego, założonego na ruszcie stalowym, wypełnionym wielokolorową cegłą licową. Białe i zielo-
ne glazurowane cegły tworzą dekoracyjne fryzy i pseudogzymsy, które na elewacji frontowej przypo-
minają nieco fortepianową klawiaturę. Przestronna hala główna dworca przykryta została metalo-
wym łukowym dachem o promieniu 6 m i rozpiętości 10 m wyposażonym w ozdobną kutą balustradę 
i maszt fl agowy. Hala główna oparta została we wnętrzu na ośmiu stalowych kratownicowych słu-
pach, na których do dzisiaj widnieją oznaczenia ich producenta „GUTEHOFFNUNGSHÜTTE NO 20”. 
Jest to jeden z ciekawszych obiektów zabytkowych w Rudzie Śląskiej. Dzięki przejęciu tego obiektu 
przez miasto Ruda Śląska oraz przeprowadzonej modernizacji i adaptacji zakończonej w 2019 r. dwo-
rzec zyskał nową funkcję i stał się wizytówką miasta i dzielnicy.
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OGŁOSZENIA

Stacja Biblioteka wraca na szlak!
Wielki powrót, a zarazem wielki sukces. Stacja Biblioteka, czyli 
budynek dworca w Chebziu, po rewitalizacji i 12 latach przerwy 
znów znajduje się wśród obiektów na Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego.

– Szlak Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego to wielokrotnie nagradzany regionalny 
produkt turystyczny. Obejmuje on kilkadziesiąt 
obiektów poprzemysłowych z obszaru woje-
wództwa. Szlak Zabytków Techniki jest także 
częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Prze-
mysłowego ERIH. Przynależność do szlaku po-
zwala na lepszą promocję obiektów i dotarcie 
do większej grupy potencjalnych turystów. Przy-
należność do szlaku to także możliwość udziału 
w Industriadzie, czyli odbywającym się co roku 
święcie Szlaku Zabytków Techniki. To jedno 
z największych tego typu wydarzeń w Europie, 
w którym bierze udział nawet do 100 tys. osób, 
dlatego też cieszę się, że Stacja Biblioteka po-
wróciła na szlak po 12-letniej nieobecności. To 
szansa na promocję tego obiektu – komentuje 
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konser-
wator zabytków w Rudzie Śląskiej.

Budynek ten fi gurował już na wspomnianej 
liście w latach 2006-2010, ale w związku z jego 
pogarszającym się stanem i brakiem perspek-

tyw, został wykreślony ze szlaku. Kilka lat póź-
niej nastąpił wielki przełom – właścicielem 
dworca PKP w Chebziu stało się miasto, które 
zdecydowało się na kapitalny remont. Dzięki te-
mu na mapie naszego miasta powstała prawdzi-
wa perełka – utworzono tu siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, łącząc jej funkcję z dwor-
cem. O tym, jak duża i spektakularna jest to 
zmiana, można przekonać się nie tylko podczas 
wizyt na Stacji Biblioteka. Rewitalizacja została 
bowiem dostrzeżona przez szersze grono 
– obiekt został wybrany „Dworcem Roku 2019” 
przez jury konkursu zorganizowanego przez 
Fundację ProKolej we współpracy z Fundacją 
Grupy PKP.

– Powrót na Szlak Zabytków Techniki, który jest 
drugim co do wielkości tego typu szlakiem w Eu-
ropie, to nie tylko presti ż, ale również promocja. 
Zmieni się oznakowanie, rozgłos będzie inny, a im-
prezy organizowane u nas będą miały wyższą 
rangę – mówi Krys� an Gałuszka, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej.

UWAGA KIEROWCY!
Od 11 stycznia zmiany w organizacji ruchu na ul. Wolności w Rudzie. W związku z trwającą przebudową 

tej ulicy, na odcinku od ul. Bankowej ruch w kierunku Bytomia poprowadzony zostanie objazdem 
ul. Bankową. Ruch drogowy w kierunku przeciwnym odbywać się będzie tak, jak do tej pory. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza konsultacje z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w zakresie koncepcji 

zagospodarowania placu Jana Pawła II

Konsultacje przeprowadzone zostaną od 11 stycznia do 9 lutego.
W konsultacjach można wziąć udział poprzez złożenie formularza uwag oraz uczestnictwo 

w spotkaniu w siedzibie Urzędu Miasta 9 lutego 2023 r. w sali nr 211 o godz. 17.00.

Formularz uwag można złożyć:
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6• 
przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6),• 
przesłać w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza • 
na adres e-mail: prezydent@ruda-sl.pl.

Szczegółowe informacje, formularz uwag oraz konsultowana koncepcja dostępne są:
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, • 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl,• 
na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl.• 

21 grudnia ubiegłego roku zarząd województwa śląskiego 
przywrócił dworzec w Chebziu na trasę Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego.

– Bardzo się z tego cieszę i dziękuję za dostrze-
żenie walorów tego wyjątkowego miejsca, jakim 
jest obecnie zabytkowy dworzec w Chebziu. To 
kolejny rudzki zabytek, który znalazł się na tej 
presti żowej trasie turystyki industrialnej w Pol-

sce. Przypomnę, że kolonia robot-
nicza Ficinus współtworzy szlak od 
początku jego istnienia. Te dwa 
obiekty to jedne z ciekawszych, 

spośród licznie obecnych w mieście historycznych 
i architektonicznych „perełek”. Zapraszam do ich 
odwiedzenia, a wkrótce na Industriadę – komen-
tuje prezydent miasta, Michał Pierończyk.

 Joanna Oreł

TAK było
TAK jest
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Nowy Rok 
w muzycznych klimatach
Dwoma koncertami noworocznymi mieszkańcy przywitali 
2023 rok. 7 i 8 stycznia w Miejskim Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty odbył się recital muzyczny pod hasłem 
„Tribute to Viole� a Villas Show”.

W trakcie rozbrzmiały największe 
przeboje diwy polskiej sceny muzycz-
nej: „Nie ma miłości bez zazdrości”, 

IX edycja Rudzkich Smaków podsumowana
Dziewiąta edycja konkursu Rudzkie Smaki dobiegła końca. Przepisy laureatów zostały 
zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2023 rok, który wydał rudzki magistrat.

– Kalendarz „Rudzkie Smaki” to wy-
jątkowa publikacja, składająca się 
z przepisów nadesłanych przez miesz-
kańców regionu. Kolejny rok uczestni-
cy konkursu dzielili się recepturami na 
swoje sprawdzone dania i smakołyki. 
Często są to przepisy przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, wspomnie-
nia smaków dzieciństwa czy okolicz-
nościowych wizyt u babci. Co miesiąc 
najlepsze propozycje były nagradzane 
i to właśnie one są prezentowane 
w kalendarzu – mówi Krzysztof Pie-
cha, naczelnik Wydziału Kultury, Ko-
munikacji Społecznej i Promocji 
Miasta UM Ruda Śląska.

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu i autorami przepisów, które znalazły się w dziewiątym 
wydaniu kalendarza kulinarnego, są: Agnieszka Helińska, Patrycja Rojek, gruzińscy wolontariusze 
Beka i Mamuka, Andrij Gumiennij, Izabela Skalik, Grzegorz Lip, Marek Judycki, Aleksandra 
Majewska, Anna Duszyńska, Iwona Wieczorek, Adrianna Szefer, Helena Wszołek.

Dodajmy, że na fotografi ach w ka-
lendarzu na 2023 rok znalazły się zwy-
cięskie potrawy ubiegłorocznej edycji 

konkursu, przygotowane przez mło-
dzież z Zespołu Szkół nr 2 na Czarnym 
Lesie pod okiem Barbary Rolnik.

– Zapraszamy do kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem w 2023 roku. 
Przed nami X, jubileuszowa edycja 
konkursu. Obok głównej nagrody, 
którą jest publikacja zwy-
cięskiego przepisu 

w kalendarzu kulinarnym, laureaci po-
szczególnych miesięcy otrzymają 
w tym roku najnowszą książkę dr hab. 
Doroty Świtały-Trybek, prof. UO 

pt. „Dobra rada złota warta, czyli po-
rady dla śląskiej gospodyni” – zachęca 
Iwona Małyska z Wydziału Kultury, Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Mia-
sta. – Autorka zawarła w książce po-
nad 600 różnych porad dotyczących 
prowadzenia gospodarstwa domowe-
go. Wskazówki te oparte są na mate-
riałach z XIX i pierwszej połowy 

XX wieku, ale wiele z nich jest nadal 
aktualnych – dodaje.

Do końca każdego miesiąca 
można przesyłać do rudzkiego 
magistratu przepisy kulinarne 
wraz ze zdjęciem potrawy na 
adres media@ruda-sl.pl lub 

pocztą na adres Urzę-
du Miasta Ruda Śląska 
z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”. W styczniu 
preferowane będą 
przepisy na danie dla 
zwolenników sportów 

zimowych.
Foto i tekst: UM

„Oczy czarne”, „Dla Ciebie miły”, „Sza-
loną być”, „Zaproś mnie do tańca”, 
„Zapalę serce Twoje moim pocałun-
kiem”, czy „Ja jestem już taka” oraz 
„Pocałunek ognia”.

W rolę tytułową wcieliła się znako-
mita śpiewaczka, solistka teatrów 
operowych Renata Dobosz, której na 
scenie towarzyszył zespół wokalny 
przy akompaniamencie grupy AllStar-
Band. Kierownictwo muzyczne nad 
wydarzeniem objął Stanisław Wi� a, 
a artystyczne dr Sylwester Targosz-
Szalonek. – Jeszcze raz życzę wszyst-
kiego najlepszego w 2023 roku – pod-
sumowuje prezydent Michał Pieroń-
czyk. – Na ten nowy 2023 rok jeszcze 
raz życzę Państwu wszystkiego dobre-
go! Niech nie zabraknie Wam zdrowia, 
pomyślności i miłości. Spełniajcie ma-

rzenia! – dodaje wiceprezydent mia-
sta Anna Krzysteczko.

 JO

nej: „Nie ma miłości bez zazdrości”, „Zapalę serce Twoje moim pocałun-
kiem”, czy „Ja jestem już taka” oraz 
„Pocałunek ognia”.

W rolę tytułową wcieliła się znako-
mita śpiewaczka, solistka teatrów 
operowych Renata Dobosz, której na 
scenie towarzyszył zespół wokalny 
przy akompaniamencie grupy AllStar-
Band. Kierownictwo muzyczne nad 
wydarzeniem objął Stanisław Wi� a, 
a artystyczne dr Sylwester Targosz-
Szalonek. –
kiego najlepszego w 2023 roku 
sumowuje prezydent Michał Pieroń-
czyk. 
raz życzę Państwu wszystkiego dobre-
go! Niech nie zabraknie Wam zdrowia, 
pomyślności i miłości. Spełniajcie ma-
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sta Anna Krzysteczko.
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Trzej Królowie na ulicach Rudy Śląskiej
6 stycznia Orszaki Trzech Króli wyruszyły w tym roku z kilku rudzkich parafi i. Barwne 
korowody zorganizowane z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego przemaszerowały 
ulicami Rudy, Nowego Bytomia, Bykowiny oraz Kochłowic.

Wydarzenie w Rudzie zorganizowali 
tradycyjnie Rycerze Kolumba przy pa-
rafi i pw. św. Piusa X. Piątkowy (6.01) 
orszak przeszedł ulicami Wolności do 
ul. Różanej oraz Narcyzów, Zabrzańską 
i Chryzantem aż do Szkoły Podstawo-
wej nr 30, gdzie wystawiona została 
fi nalna scena jasełek (wcześniej, na 
trasie, zaprezentowane zostały ich 
trzy odsłony).

Z kolei Orszak Trzech Króli w Byko-
winie, organizowany przez parafi ę 
pw. św. Barbary, wyruszył z trzech 
punktów: ze skrzyżowania ul. Górno-
śląskiej z Poloczka, ze skrzyżowania 
ul. Górnośląskiej z Gwarecką oraz ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Po powrocie 
do kościoła odbyło się kolędowanie 
razem z parafi alnym chórem i Scholą 
Świętego Ducha z Bytkowa.

Natomiast w Nowym Bytomiu or-
szak wyruszył po mszy świętej o godz. 
11.30 pod hasłem „Oświecaj drogę, 
którą mam kroczyć”. Zaś kochłowickie 
świętowanie Objawienia Pańskiego, 
nazywanego Świętem Trzech Króli, 
rozpoczęło się po mszy świętej w po-
łudnie. Do orszaku tłumnie przyłączyli 
się mieszkańcy, w tym przedszkolaki 
oraz uczniowie. JO

ORSZAK TRZECH 

KRÓLI W rudzie
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WRÓŻKA JADZIA zaprasza 
TAROT CYGAŃSKI

Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a | tel. 607-468-787

Tel. 607-468-787

Baran – Przed Tobą kilka pra-
cowitych, ale też bardzo cie-
kawych dni. Niewykluczone, 
że poznasz kogoś. 
Byk – W końcu zdecydowa-
łeś się przejść na dietę. Two-
ja konsekwencja jest godna 
podziwu.

Bliźnięta – Nie daj się skusić 
możliwością łatwego zarob-
ku. Lepiej nie wchodzić 
w podejrzane interesy.
Rak – Wszystko, za co się za-
bierzesz, wyniesie Cię na 
pozycję lidera. Postaw na 
coś wielkiego.
Lew – Odnosisz wrażenie, że 
ostatnio życie Cię nie roz-
pieszcza, ale to wkrótce mi-
nie.
Panna – Będziesz miała do za-
łatwienia dużo drobnych 
spraw, a zapominasz o spra-
wach ważnych.
Waga – W sferze zawodo-
wej wszystko idzie po Twojej 
myśli. Czeka Cię duża pod-
wyżka.

Skorpion – Odłożysz bliskich 
na dalszy plan, a przez to 
Wasze relacje mocno ucier-
pią.
Strzelec – Rozmowa, którą 
przeprowadziłeś z ukocha-
ną, wkrótce przyniesie 
efekt.
Koziorożec – Niebawem na-
stąpi nowy etap w Twoim ży-
ciu. Zakończysz wszelkie zale-
głe sprawy. 
Wodnik – Odnowisz znajo-
mość z kimś, kto kiedyś wy-
jątkowo dużo dla Ciebie 
znaczył. 
Ryby – Asertywność to nie 
jest Twoja mocna strona. 
Przez to wykonujesz część 
roboty za innych.

HOROSKOP

Wróżka Jadzia

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Tel. 515-593-713
www. magdalenaruda.pl

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta (II pię-
tro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych, które 
zostaną oddane w dzierżawę  i na-
jem, znajdujące się w rejonie ulic: 
Rolniczej, Morskiej, Piotra Skargi, 
Hubalczyków, Józefa Poniatow-
skiego, Orzeszkowej – z przezna-
czeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, Energetyków – z prze-
znaczeniem pod placyk gospodar-
czy oraz 1 Maja – z przeznaczeniem 
pod parking i kiosk handlowy. 

KOLEJNA TURA 
KOLEJOWYCH KONSULTACJI
12 stycznia o godz. 17.00 w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej 

(ul. Dworcowa 33) odbędą się kolejne konsultacje społeczne dotyczące 
możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice-Gliwice.

Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego 
od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na jednej 
z najpopularniejszych tras w regionie.

Zwiększenie przepustowości pozwoliłoby na uruchomienie większej liczby 
połączeń pasażerskich. Po torach mogłyby także kursować cięższe i dłuższe 
pociągi towarowe, m.in. w relacjach międzynarodowych. Przedmiotem analiz 
jest również skrócenie czasu jazdy pociągów z Katowic do Gliwic.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkania w pięciu mia-
stach, przez które przebiegają linie kolejowe objęte projektem. Rudzkie od-
będzie się 12 stycznia br. o godz. 17.00 w Stacji Biblioteka, czyli zabytkowym 
budynku dworca PKP w dzielnicy Chebzie. Podczas spotkania zostaną zapre-
zentowane rozwiązania projektowe, a także będzie możliwość zadania pytań 
przedstawicielom fi rmy opracowującej studium wykonalności.

Z materiałami konsultacyjnymi można zapoznać się pod adresem zamiesz-
czonym na stronie www.rudaslaska.pl lub pod poniższym kodem QR.

Konsultacje będą prowadzone 
w ramach zadania: „Prace na podsta-
wowych ciągach pasażerskich (E30 
i E65) na obszarze Śląska na odcinku 
Katowice – Gliwice – opracowanie stu-
dium wykonalności w ramach projektu 
pn. <<Prace przygotowawcze dla wy-
branych projektów>>”, realizowanego 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zadanie jest realizowane we współpra-
cy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metro-
polią.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 

Śląska, wykazów dotyczących oddania w najem:
gruntu pod garażami blaszanymi położonymi przy ul. Krasickiego, • 
dzielnica Nowy Bytom,
gruntu pod garażami blaszanymi położonymi przy ul. Szafranka, • 
dzielnica Chebzie,

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów najmu gruntu na czas oznaczony do 3 lat.
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Dyżury Radnych Seniorów odbywają się zgodnie z harmonogramem, czyli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w Urzędzie Miasta w sali 211, II piętro.
Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miasiąc luty drogą e-mailową na adres rada@ruda-sl.pl do 20.01.2023 r. 

www.wiadomoscirudzkie.pl 8 OGŁOSZENIA | 11.01.2023

OkRęg I  
– RUDa, gODUla,  

ORzegóW, ChebzIe

Radny Jacek Jarocki 
tel. 606-354-076

Radny Władysław kucharski
tel. 602-344-081

Radna Wioletta Nowak 
30 stycznia, 15 maja, 30 października  • 
w godz. 16.30-17.30 – Szkoła Podstawowa  
nr 30 im. K. Miarki, ul. Chryzantem 10,  
Ruda Śląska-Ruda 
27 lutego, 12 czerwca w godz. 16.30-17.30 • 
– Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 33 
Ruda Śląska-Chebzie
27 marca, 25 września w godz. 16.30-17.30 • 
– Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków 
Rudzkich, ul. Gierałtowskiego 15  
Ruda Śląska-Ruda
24 kwietnia, 27 listopada w godz. • 
16.30-17.30 – Szkoła Podstawowa nr 40 
im. K. Goduli, ul. Joanny 13  
Ruda Śląska-Godula
w przypadku potrzeby spotkania w innym • 
terminie Radna prosi o kontakt telefoniczny 
– tel. 602-784-925

Radny andrzej Pacławski 
Tel. 601-484-501

Radny krzysztof Piechaczek
pierwszy wtorek miesiąca po wieczornej • 
mszy świętej ok. godz. 18.45  
– Parafia pw. Michała Archanioła 
pomieszczenia PAL-u, ul. Królowej  
Jadwigi 12, Ruda Śląska-Orzegów
trzeci wtorek miesiąca  • 
po wieczornej mszy świętej ok. godz. 18.45  
– Parafia pw. św. Józefa, ul. Piastowska 17  
Ruda Śląska-Ruda
w przypadku potrzeby spotkania w innym • 
terminie Radny prosi o kontakt telefoniczny 
– tel. 601-598-389

Radna agnieszka Płaszczyk
25 stycznia, 23 sierpnia w godz. 17.00-18.00 • 
– Szkoła Podstawowa nr 30 im. K. Miarki, 
ul. Chryzantem 10 Ruda Śląska-Ruda 
22 lutego, 20 września w godz. 17.00-18.00  • 
– Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Janasa, 
ul. Sprusa 4, Ruda Śląska-Ruda 
22 marca, 18 października w godz. • 
17.00-18.00 – Szkoła Podstawowa nr 6 
im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Bytomska 8, 
Ruda Śląska-Orzegów
19 kwietnia, 15 listopada w godz. • 
17.00-18.00 – Szkoła Podstawowa nr 40 
im. K. Goduli, ul. Joanny 13,  
Ruda Śląska-Godula
17 maja, 13 grudnia w godz. 17.00-18.00  • 
– Szkoła Podstawowa nr 41 im. Gwarków 
Rudzkich, ul. Gierałtowskiego 15,  
Ruda Śląska-Ruda
14 czerwca w godz. 17.00-18.00  • 
– Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Węglowa 8  
Ruda Śląska-Chebzie

Radny Marek Szymański
tel. 693-099-278

Radny Janusz Żurek
trzeci wtorek miesiąca po wieczornej mszy 

świętej ok. godz. 18.45  – Parafia pw. św. Józefa, 
ul. Piastowska 17, Ruda Śląska-Ruda

OkRęg II 
– WIRek, NOWy bytOM

Radna Stefania krawczyk
tel. 692-328-733

Radny Roman kubica
drugi czwartek miesiąca  

w godz. 16.00-17.00 – Urząd Miasta Ruda 
Śląska, pokój nr 209, pl. Jana Pawła II 6  
Ruda Śląska-Nowy Bytom lub kontakt 

telefoniczny – tel. 607-336-844

Radny henryk Piórkowski
każdy piątek w godz. 10.00-12.00  – siedziba 

Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, ul. 1 Maja 255,  Ruda Śląska-Wirek 

Dyżury raDnych raDy Miasta ruDa Śląska w 2023 roku
Radna zofia Skowrońska

pierwszy czwartek miesiąca  
 w godz. 13.30-15.30 – siedziba MPGM TBS 

Spółka z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój nr 36

Radny andrzej Stania
tel. 668-644-074

Radny Dariusz Wesoły 
tel. 608-657-501

OkRęg III 
– bIelSzOWICe, haleMba

Radna katarzyna Irena korek
11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 12 kwietnia, 
10 maja, 14 czerwca w godz. 17.00-18.00 

– Salka katechetyczna przy parafii pw. św. Marii 
Magdaleny, Ruda Śląska-Bielszowice

Radny Witold hanke
1 lutego, 5 kwietnia, 21 czerwca,  

18 października w godz. 17.00-18.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna Filia Nr 18, 

ul. 1 Maja 32, Ruda Śląska-Halemba

Radny kazimierz Myszur
15 lutego, 19 kwietnia, 6 września, 15 listopada 

w godz. 17.00-18.00, Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia Nr 18, 

ul. 1 Maja 32, Ruda Śląska-Halemba

Radna Wioletta tkocz
1 marca, 17 maja, 20 września, 6 grudnia 
w godz. 17.00-18.00, Miejska Biblioteka 

Publiczna Filia Nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda Śląska-
Halemba

Radny Michał Wieczorek
18 stycznia, 15 marca, 7 czerwca,  

4 października, 20 grudnia w godz. 17.00-18.00, 
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18, 

ul. 1 Maja 32, Ruda Śląska-Halemba

Radny Łukasz Wodarski
każda pierwsza środa miesiąca o godz. 18.00, 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 18, 
ul. 1 Maja 32, Ruda Śląska-Halemba

OkRęg IV  
– bykOWINa, kOChŁOWICe

Radna ewa Chmielewska
druga środa miesiąca w godz. 16.00-17.00 • 
– ODK Country, ul. Sztygarska 9, Ruda Śląska-
Bykowina, począwszy od marca 2023 r.
począwszy od marca 2023 r. pierwszy • 
czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 
– Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych 
Stara Bykowina Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. 11 Listopada 15A,  
Ruda Śląska-Bykowina
począwszy od marca 2023 r. – pierwszy • 
wtorek miesiąca w godz. 15.00-
16.00 – Szkoła Podstawowa nr 20 im. 
M. Konopnickiej, ul. Wyzwolenia 11,  
Ruda Śląska-Kochłowice

Radny Mariusz Pakuza
trzecia środa miesiąca  

w godz. 16.00-17.00 – Filia CIS – Centrum 
Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, ul. 11 Listopada 15A, Ruda 

Śląska-Bykowina

Radny Marcin Pierończyk
pierwsza środa miesiąca w godz. 17.00-18.00 
– Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych 

Stara Bykowina Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. 11 Listopada 15A, Ruda Śląska-Bykowina

Radny krzysztof Rodzoch
pierwsza środa miesiąca w godz. 17.00-18.00 • 
– Filia CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych 
Stara Bykowina Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. 11 Listopada 15A,  
Ruda Śląska-Bykowina
druga środa miesiąca w godz. od 18.00-19.00 • 
– In-nY Dom Kultury, ul. Oświęcimska 87 
Ruda Śląska-Kochłowice

Radny Rafał Wypior 
tel. 665-084-901

„co sŁychaĆ u ruDZkich sEniorÓw”
RaDa SeNIORóW INfORMUJe O bIeŻąCyCh IMPRezaCh, zaJęCIaCh I SPOtkaNIaCh ORgaNIzOWaNyCh PRzez StOWaRzySzeNIa,  

klUby I zWIązkI DzIaŁaJąCe Na RzeCz SeNIORóW W StyCzNIU 2023 R.

ORgaNIzaCJa fORMa DzIaŁalNOŚCI teRMIN MIeJSCe

Stowarzyszenie 
Rudzki 

Uniwersytet 
trzeciego Wieku

Wykład Kabaret Masztalskiego 
„Lekcja śmiechu na starość”  

– Aleksander Trzaska

12.01.2023 r.  
godz. 15.00

 Nowy Bytom  
ul. Tołstoja 13  

siedziba ZSZ nr 4  
tel. 32 244-20-80

Seminaria: „Spacerkiem 
dookoła świata” – Kornelia 

i Stanisław Witała

19.01.2023 r.  
godz. 15.00

Kawiarenka UTW
w każdą środę  
od 11.01.23 r.  
od godz. 10.30

Chór

18.01.2023 r. 
godz. 15.00-17.00, 

22.01.2023 r. – wyjazd 
do Częstochowy 
(występ w UTW)

 

 klub Seniora 
przy MCk

Marcin Dylla  
– mistrz gitary klasycznej 

16.01.2023 r.  
godz. 10.00

MCK  
Nowy Bytom 

Barbara Michalik  
– kierownik artystyczny  

Teatru Reduta Śląska

23.01.2023 r.  
godz. 10.00

Anna Seemann-Majorek  
– kustosz Muzeum  

Matki Ewy w Miechowicach

30.01.2023 r.  
godz. 10.00

Polski związek 
emerytów, 
Rencistów  

i Inwalidów, 
koło nr 4 
Orzegów

spotkanie przy kawie

od 4.01.2023 r.  
w każdą środę  

w godz.  
11.30-14.30

Siedziba Koła nr 4  
ul. Orzegowska 62



Serdecznie dziękujemy 
wszystkim,  

którzy uczestniczyli  
w uroczystościach 

pogrzebowych 
zmarłej

śp. 

Doroty
Hilgner

Podziękowania  
za okazane wsparcie 
złożone kondolencje

i modlitwę

składa
mąż oraz synowie

z rodzinami

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”. 
Emily Dickinson

Pani Aleksandrze Handler,
pracownikowi Wydziału Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OjcA
przekazuje

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych, wycinka drzew. Tel. 607-
219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. Tel. 505-946-693.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel.  
780-116-672.

 Składanie gotowych elementów 
meblowych. Tel. 512-249-399.

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowa-
nie, kafelkowanie instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadczenie. 
Tel. 509-486-250.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

NierUcHOmOści

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Za-
dzwoń. www.lokator.nieruchomosci.pl, 
tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia mieszkanie 37 m2 (Ha-
lemba). Tel. 608-465-457.

mOTOryzAcjA

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

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 AUTO SKUP – złomowanie pojazdów, 
pomoc drogowa. Płacimy najlepiej. Tel. 
502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PrAcA
 Firma budowlana zatrudni pra-

cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. 
Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu 
dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-
030.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech. Tel. 781-989-873.

 Zatrudnimy mechaników górni-
czych, mechaników samochodowych, 
ślusarzy, tokarzy. Firma znajduje się  na 
terenie Rudy Śląskiej kontakt Dawid Ha-
nusiak, tel. 697-750-002.

 Pracownik utrzymania terenu ze-
wnętrznego, z prawem jazdy kat.B 
4000,00 netto/mies, Ruda Śląska, 
tel. 604-630-556.

 Pracownik fizyczny, brukarstwo, ro-
boty ziemne. Tel. 504-334-464.

różNe
 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-

garki, obrazy, odznaczenia, zabawki 
– kupię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-
559.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie  
ulicy ks. Stanisława Bisty, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są stanowiące całość 
gospodarczą niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0781 ha, własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy ks. stanisława Bisty, oznaczone numerami geodezyj-
nymi 3815/121 o powierzchni 0,0214 ha (użytek „RIIIb”) i 3816/121 o powierzchni 0,0567 ha (użytek „RIIIb”), obręb Ko-
chłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00008003/5 oraz GL1S/00006099/0. Działy III i IV 
księgi wieczystej numer GL1S/00008003/5 są wolne od wpisów. W dziale III księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 
znajdują się wpisy:

ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi dla każdoczesnego właściciela nie-• 
ruchomości Kochłowice wykaz 20 – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych osób fizycznych – tu przeniesiono przy prze-• 
pisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych osób fizycznych - tu przeniesiono przy przepisa-• 
niu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297.

Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. działki zostaną sprzedane łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 
części działki numer 3808/121 o powierzchni 0,0683 ha (użytek „RIIIb”), obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisanej 
w księdze wieczystej numer GL1S/00008003/5 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z 2018 r., poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:

20mNii – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 3815/121 i 3816/121 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części 
działki nr 3808/121 wynosi: 130 000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 
w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2023 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 oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 8.02.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 6 500,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Stanisława 
Bisty działki nr 3815/121 i 3816/121” przelewem na rachunek bankowy numer 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 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetar-
gowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami (pokój 223) tel. 32 244-90-00, wew. 2230

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Wisława Szymborska

Aleksandrze Handler,
składamy szczere wyrazy współczucia

oraz słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach po śmierci

OjcA
Koleżanki z Wydziału Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Ruda Śląska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci  

śp. Bogusławy Bartoszek
rodzinie i Bliskim  
składamy szczere 

wyrazy współczucia i słowa otuchy

Zarząd, Pracownicy oraz Rada Nadzorcza 
Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o

Pani marcie Bilskiej-meder
Naczelnikowi Kancelarii Rady Miasta 

wraz z Rodziną i Najbliższymi
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

TeściA
składają

Koleżanki z Kancelarii Rady Miasta wraz z Andrzejem Piotrowskim
oraz Kazimierzem Myszurem Przewodniczącym Rady Miasta Ruda Śląska
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

prezydent Miasta ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w rudzie Śląskie-Wirku przy ulicy Wyzwolenia, 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska. 
przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana  
nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta ruda Śląska oznaczona numerem geodezyjnym 3074/249 o powierzch-
ni 1261 m2 (użytek „r-iiib”), położona w rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wyzwolenia, zapisana na karcie mapy 1 w obrębie 
nowa Wieś, oraz w księdze wieczystej kW nr gl1s/00018142/4 prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej. 

działy iii i iV tej księgi są wolne od wpisów. 
przetargi, które odbyły się w dniach 16.08.2022 r. i 7.10.2022 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr pr.0007.59.2018 rady Miasta ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz te-
ren drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości drogi w liniach rozgraniczających wynoszącej od 14,3 m do 24,2 m (sym-
bole planu 7MNII, 16KZ1/2). na przedmiotowej działce została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. działka 
znajduje się częściowo w pasie terenu o szerokości od 50 m do 150 m wokół cmentarza, w obrębie którego obowiązują 
ograniczenia związane z zapewnieniem ochrony sanitarnej od cmentarzy. 

zbywany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wyzwolenia. W celu lokalizacji zjazdu, należy 
wystąpić odrębnym tokiem postępowania w Wydziale dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków. Mając na 
uwadze to, że część działki zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu znajduje się w obszarze o oznaczeniu 16kz1/2, na 
postawie art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (dz. u. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) w pasie terenu mogą być 
wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. ich 
usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 219.000,00 zł.
cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2023 r. o godz. 10.00 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 miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 
do dnia 6.02.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 11.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Wyzwolenia” 
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 Ślą-
ska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek  
8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn. 

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

Wyciąg z ogłoszenia o rokoWaniacH

prezydent Miasta 
ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych położonych w rudzie 

Śląskiej-kochłowicach w rejonie ulicy ks. stanisława Bisty, 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta ruda Śląska.

przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe wła-
sności gminy Miasta ruda Śląska, położone w rudzie Śląskiej-kochłowicach 
w rejonie ulicy ks. Stanisława Bisty, obejmujące działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

a) 3811/121 i 3812/121 o łącznej powierzchni 0,0665 ha (użytek „riiib”),
b) 3813/121 i 3814/121 o łącznej powierzchni 0,0604 ha (użytek „riiib”),
obręb kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer 

gl1s/00006099/0 oraz gl1s/00008003/5. W dziale iii księgi wieczystej nu-
mer gl1s/00006099/0 znajdują się wpisy:

ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służeb-• 
ność drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości kochłowice wy-
kaz 20 – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej kochłowice 
wykaz 1297,
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych • 
osób fizycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej ko-
chłowice wykaz 1297,
ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych osób • 
fizycznych - tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej kochłowice 
wykaz 1297.

dział iV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów. działy iii i iV księgi wie-
czystej numer gl1s/00008003/5 są wolne od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości 
(wskazanych w ppkt a i b) zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 
1/3 części działki numer 3808/121 o powierzchni 0,0683 ha (użytek „riiib”), 
obręb kochłowice, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej numer 
gl1s/00008003/5 (działy iii i iV są wolne od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą nr pr.0007.59.2018 rady 
Miasta ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczo-
ne są symbolem:

20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121 wynoszą:

dla działek nr 3811/121 i 3812/121: • 99 000,00 zł
dla działek nr 3813/121 • i 3814/121: 92 000,00 zł

ceny nieruchomości ustalone w rokowaniach zostaną powiększone o na-
leżny podatek od towarów i usług i są płatne w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego.

Rokowania odbędą się w dniu 14.02.2023 r. o godz. 10.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapozna-
ją się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
urzędu Miasta ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 7.02.2023 r.) dokonają wpłaty zaliczki w wyso-
kości:

dla działek nr 3811/121 i 3812/121: • 5 000,00 zł
dla działek nr 3813/121 • i 3814/121: 4 600,00 zł

z dopiskiem „zaliczka- ul. ks. stanisława Bisty działki nr …” przelewem na ra-
chunek bankowy numer 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 Ślą-
ska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 
8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem 
rokowań przedłożą komisji przetargowej wymagane dokumenty i oświadcze-
nia. zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2230

oBWieszczenie  
prezydenta Miasta ruda Śląska

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska
na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity dz. u. z 2022 r. poz. 503, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez radę Miasta ruda Śląska 
uchwały nr pr.0007.179.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska, zmienionej uchwałą nr pr.0007.193.2022 
rady Miasta ruda Śląska z dnia 15 grudnia 2022 r. – dla obszarów zlokalizowanych w rejonie:

ul. Piotra Niedurnego dla terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”;• 
ul. ks. Ludwika Tunkla i Bałtyckiej dla terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Polska-Wirek”;• 
ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja;• 
ul. Piotra Niedurnego, ul. Stalowej i al. Powstań Śląskich.• 

zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych obszarów, objętych zmianą studium. Wnioski mogą 
być wnoszone w formie papierowej (na adres prezydenta Miasta ruda Śląska – pl. Jana pawła ii 6, 41-709 ruda Śląska) 
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap: /umrudasl/pisma, e-mail: urzad@
ruda-sl.pl) w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tekst jednolity dz. u. z 2022 r. poz. 1029, z późniejszymi zmianami) dla projektu ww. zmiany fragmentu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska będzie przeprowadzona strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych w art. 39 i 54 przywołanej ustawy.



Pobiegły w Nowy Rok
NORDIC WALKING

Jastrząb Bielszowice ma nowego 
szkoleniowca drużyny seniorów. Został 
nim Artur Opeldus, do niedawna trener 
Uranii Ruda Śląska, a obecnie także wi-
ceprezes MKS-u Pogoń Ruda Śląska.

Artur Opeldus objął bielszowicką 
drużynę po Januszu Kluge, który z koń-
cem roku odszedł do Slavii Ruda Ślą-
ska. Dla trenera Opeldusa to powrót 
na seniorską ławkę trenerską po pół 

roku przerwy. W poprzednim sezonie 
prowadził on w rundzie wiosennej 
Uranię Ruda Śląska, z którą na koniec 
rozgrywek zajął piąte miejsce w tabeli 
katowickiej A klasy. W tym samym 
czasie zakończył bogatą karierę za-
wodniczą, w ciągu której występował 
m.in. w Gwarku Zabrze, Piaście Gliwi-
ce, Ruchu Radzionków, Polonii Poraj 
czy Ostoi Żelisławice. 
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Jastrząb Bielszowice natomiast za-
kończył rundę jesienną na piątym 
miejscu z 23 punktami na koncie. Do 
prowadzącej w katowickiej A klasie 
Uranii traci 11 punktów. Oba zespoły 
spotkają się już w czwartej, wiosennej 
kolejce, zaplanowanej na 15-16.04. 
Będzie to okazja dla bielszowiczan, 
aby wziąć rewanż za jesienną porażkę 
1:6. Tekst i foto: DK
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Artur Opeldus trenerem Jastrzębia
PIŁKA NOŻNA 

Zgoda w 1/16 
Mistrzostw Polski

PIŁKA RĘCZNA

Juniorki Zgody Ruda Śląska awan-
sowały do 1/16 mistrzostw Polski. 
Bielszowiczanki trafi ły do grupy F, 
gdzie najprawdopodobniej zmierzą 
się z SPR-em Olkusz, SPR-em Hand-
ball Rzeszów i KMKS Kraśnik. Turnieje 
1/16 fi nału zaplanowano na 27-29 
stycznia. 

Awans do fazy ogólnopolskiej Zgo-
da wywalczyła dzięki zajęciu 3. miej-
sce w śląskiej lidze juniorek. Co cie-
kawe, nasze szczypiornistki zdobyły 
tyle samo punktów, co druga Pogoń 
1945 Zabrze. Jednak w dwumeczu 
między tymi drużynami nieznacznie 
lepsze okazały się zabrzanki, które 
z drugiego miejsca również awanso-

wały do fazy ogólnopolskiej i zagrają 
w grupie E. 

Ligę natomiast bezkonkurencyjnie 
wygrały szczypiornistki Sośnicy Gliwi-
ce, które trafi ły do grupy C. Warto 
również wspomnieć, iż najlepszą 
strzelczynią w śląskiej lidze juniorek 
okazała się Oliwia Szewczyk ze Zgody, 
która w 12 spotkaniach zdobyła 
121 bramek, aż 17 więcej niż druga 
w tej klasyfi kacji Dominika Sikora 
z KPR Ruch Chorzów. 

Przypomnijmy, że w zeszłym sezonie 
juniorki bielszowickiej Zgody dotarły 
do 1/4 fi nału. Ubiegłoroczny tytuł 
w obecnych rozgrywkach będzie bro-
nić drużyna Varsovii Warszawa.  DK

Na nowego trenera zawodnicy Jastrzębia nie musieli czekać zbyt długo. 
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Maciej Mazur wraca 
do Gwiazdy

FUTSAL

Po półtora roku od odejścia do 
Piasta Gliwice, Maciej Mazur, wy-
chowanek Gwiazdy Ruda Śląska, 
wraca do zespołu prowadzonego 
przez Wiktora Grzywaczewskiego.  

Przypomnijmy, że Maciej Mazur 
był ważną częścią młodzieżowej dru-
żyny Gwiazdy, która w 2021 roku 
zdobyła Mistrzostw Polski U19. W fi -
nałowym meczu, w którym rudzia-
nie pokonali po rzutach karnych Ju-
nior Hurtap Łęczyca, Mazur zdobył 
dwie bramki.  Pobyt w Gliwicach był 

dla zawodnika dużym sukcesem, 
gdyż zdobył tytuł mistrza Polski 
w futsalu w barwach Piasta. Za to 
osiągnięcie został wyróżniony pod-
czas rudzkiej Gali Sportu w 2022 ro-
ku. W sezonie ligowym 2021/22 Ma-
zur strzelił dla Piasta jedną bramkę, 
otrzymał również powołanie do ka-
dry narodowej U19. W obecnych 
rozgrywkach Futsal Ekstraklasie Ma-
zur w gliwickiej drużynie zaliczył 
11 występów. 

 DK

Pierwsze medale w 2023 roku
KARATE

Przedstawiciele Rudzkiego Klubu 
Kyokushin Karate wystąpili podczas 
IV Międzynarodowego Turnieju Kara-
te Kyokushin Ichiban IKO Polish Cup, 
który 7 stycznia odbył się w Kątach 
Wrocławskich.

Do województwa dolnośląskiego 
pojechała 10-osobowa drużyna z na-
szego miasta. Dwa medale zdobyła 

Lena Nieborowska – złoto w kata oraz 
brąz w kumite (kat. dziewcząt, kat. 
wag. -30 kg), złoto przypadło także 
w udziale Laurze Pawlecie (kumite, 
młodziczki, kat. wag. 45-50 kg) i Domi-
nikowi Paskowi (kumite, chłopcy kat. 
wag. +46 kg). Na drugim stopniu po-
dium stanęła Oliwia Sereda (kumite, 
młodziczki, kat. wag. 50-60 kg), która 

Rudzcy karatecy udanie rozpoczęli zmagania w 2023 roku. 

1 stycznia odbyła się XVII edycja Ślą-
skiego Maratonu Noworocznego Cy-
borg, w którym wzięły udział zawod-
niczki nordic walking z Rudy Śląskiej, 
należące do grupy Malinowe Gwiazdy. 
Zawody jak co roku zorganizowało ka-

towickie stowarzyszenie „W Kręgu Na-
tury”.

Tegoroczna trasa została poprowa-
dzona na terenie Parku Śląskiego. 
W rywalizacji nordic walking na dy-
stansie półmaratonu czwarta była Jo-

anna Kołodziej, która jednocześnie 
zajęła 1. miejsce wśród kobiet. Ponad-
to z rudzianek w rywalizacji nordic 
walking wystartowała Ilona Szendzie-
lorz, która zajęła 3. miejsce w klasyfi -
kacji ogólnej oraz 2. wśród pań.  DK

ponadto zajęła 4. miejsce w kata. Po 
brąz natomiast sięgnęła Laura Pakuła 
(kumite, juniorki młodsze, kat. wag. 
45-50 kg), a także Adam Gałan (kumi-
te, kat. wiekowa masters, kat. wag. 
+85 kg). Siedem zdobytych medali 
przełożyło się na siódme miejsce 
w klasyfi kacji klubowej. 

DK

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22 | e-mail:rsm@rsm.com.pl

KOMUNIKAT
Szanowni Mieszkańcy Zasobów 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Rudziej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że uchwalą Rady Mia-

sta Ruda Śląska z dnia 30.12.2022 r. od 1 lutego 2023 r. na terenie naszego 
Miasta ulega podwyższeniu stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób 
selektywny z 30,00 zł na 37,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

W związku z powyższym zwracamy się do naszych mieszkańców o uwzględ-
nienie w opłatach czynszowych od 1 lutego 2023 r. podwyższonej stawki za 
odpady komunalne poprzez dokonanie doliczenia kwoty 7,00 zł miesięcznie 
na mieszkańca.



Nowe warunki 
„Czystego Powietrza” 
mają zachęcić Polaków 
do zmian

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie 
wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów 
jednostkowych – to główne zmiany w programie 
,,Czyste Powietrze”, które mają zachęcić Polaków 
do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą 
źródła ciepła. Kolejna odsłona programu, 
wprowadzana przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz 
z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ma 
spowodować, że beneficjenci programu nie tylko 
uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich 
domowników, ale docelowo za ciepło będą płacić 
mniej. Zmiany rozpoczęły się 3 stycznia tego roku.

– Program priorytetowy „Czyste Po-
wietrze” jest największym projektem 
proekologicznym w Polsce i stale go 
usprawniamy. Zastosowaliśmy w nim 
pionierskie rozwiązania, chociażby po-
przez włączenie sektora bankowego do 
masowego, powszechnego programu. 
Teraz przechodzimy krok dalej i podwyż-
szamy zarówno progi dochodowe, jak 
i wysokość dotacji – mówi Anna Mo-
skwa, minister klimatu i środowiska.

Przy podwyższonym dofinansowa-
niu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 
1894 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym. 
Z kolei przy najwyższym wymiarze 
wsparcia progi wzrosły z 900 do 
1090 zł w przypadku gospodarstw wie-
loosobowych oraz z 1260 do 1526  zł 
w przypadku gospodarstw wielooso-
bowych.

– W związku z agresją Rosji na Ukra-
inę sytuacja na rynku wiąże się ze 
znacznym wzrostem cen, w tym nośni-
ków energii. Z tego względu Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej podkreśla bardzo ważną 
rolę termomodernizacji w zmianach 
w programie „Czyste Powietrze”. Wy-
chodzimy do beneficjentów z propozy-
cją nie tylko dofinansowania do wy-
miany przestarzałego wysokoemisyj-
nego źródła ciepła, ale także zachęca-
my do skorzystania z bardzo atrakcyj-
nego pakietu dofinansowania do kom-
pleksowej termomodernizacji budynku 
– wyjaśnia pełnomocnik prezesa rady 
ministrów do spraw programu ,,Czyste 
Powietrze” i efektywności energetycz-
nej budynków, Paweł Mirowski, jedno-
cześnie zastępca prezesa NFOŚiGW.

Najwyższe poziomy dofinansowa-
nia, uwzględniające kompleksową ter-

momodernizację wraz z mikroinstala-
cją fotowoltaiczną w poszczególnych 
trzech częściach programu kształtują 
się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł 
i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Wiel-
kość dotacji uzależniona jest od do-
chodu, jaki osiąga wnioskodawca pro-
gramu. Najwyższe dofinansowanie 
będzie można uzyskać w przypadku 
przeprowadzenia tzw. głębokiej, czyli 
kompleksowej termomodernizacji.

Aby otrzymać dofinansowanie na 
kompleksową termomodernizację, 
wymagany jest audyt energetyczny 
oraz wykonanie wszystkich elemen-
tów wskazanych w jednym z warian-
tów w przygotowanym audycie, który 
zagwarantuje zmniejszenie zużycia 
energii użytkowej (EU) na cele ogrze-
wania budynku: do wartości nie więk-
szej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o mini-
mum 40 proc.

Nowa oferta programu gwarantuje 
dodatkowe dofinansowanie audytu 
energetycznego budynku do kwoty 
1200 zł, które jest kosztem kwalifiko-
wanym, ale nie jest wliczane do limitu 
maksymalnej kwoty dotacji określonej 
dla poszczególnych rodzajów przed-
sięwzięć w ramach każdej części pro-
gramu ,,Czyste Powietrze”.

– Kolejna odsłona programu daje 
również możliwość złożenia dwóch 
wniosków o dofinansowanie. Chodzi 
o beneficjentów, którzy wcześniej 
otrzymali dofinansowanie na wymia-
nę kotła. Teraz na podstawie audytu 
energetycznego, będą mogli wykonać 
częściową, jak i kompleksową termo-
modernizację budynku, pozwalającą 
na osiągnięcie określonych w Progra-
mie wskaźników zużycia energii po za-

kończeniu realizacji przedsięwzięcia 
– dodaje Tomasz Bednarek, prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

W dostosowaniu do ujednolicenia 
zasad i dostosowaniu do przyszłych 
źródeł finansowania, jakimi są środki 
z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów 
kwalifikowanych podatek od towarów 
i usług (VAT) przy jednoczesnym pod-
niesieniu intensywności dofinansowa-
nia przedsięwzięcia w celu zrekom-
pensowania powyższej zmiany. W ra-
mach oferty bankowej zmieni się ter-
min kwalifikowalności kosztów reali-
zowanego przedsięwzięcia oraz nastą-
pi zwiększenie kwoty kredytu objętej 
gwarancją bankową. Umożliwiono 
udzielanie kredytów bankowych oraz 
dotacji na ich spłatę na przedsięwzię-
cia rozpoczęte do 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofinanso-
wanie w banku. Program zostaje też 
uproszczony w zakresie procesu ob-
sługi i rozliczeń.

Od początku funkcjonowania pro-
gramu „Czyste Powietrze” złożono po-
nad 530 tys. wniosków na prawie 
10 mld zł dofinansowania. W woje-
wództwie śląskim złożonych zostało 
87 tys. wniosków na blisko 1,3 mld zł 
dotacji. Głównym celem programu jest 
wymiana tzw. kopciuchów na bardziej 
ekologiczne źródła ciepła, w celu ogra-
niczenia zjawiska niskiej emisji, której 
efektem jest smog. Oprócz dotacji do 
zakupu nowego pieca, wsparcie moż-
na otrzymać też na termomoderniza-
cję domów jednorodzinnych. Budżet 
programu to ponad 100 mld zł.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Za treŚCi ZaWarte W PubliKaCji dOFiNaNsOWaNej Ze ŚrOdKóW  
WFOŚiGW W KatOWiCaCh OdPOWiedZialNOŚć PONOsi redaKCja.
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