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Za nami sesyjny maraton. Największe dyskusje wzbudziła sesja, która odbyła się w rudzkim magistracie 26 czerwca. Chodzi o nieobecność połowy radnych ( PO, PiS, RAŚ i Porozumienia dla Rudy Śląskiej) i brak kworum. Zgodnie z regulaminem,
przewodniczący sesję powinien zakończyć. Tak się jednak nie stało. Sesja została przerwana i odłożona do 2 lipca. Dzięki temu
radni dostali diety.
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Ponad regulaminem?
3 lipca na łamach „WR” informowaliśmy, że radni opozycji zbojkotowali sesję Rady Miasta. Próbowaliśmy wówczas wyjaśnić powody
nieobecności radnych. Odpowiedzi,
które wtedy otrzymaliśmy, zdumiały nas.
– Byłem już pod Urzędem, gdzie
spotkałem osobę właściwie zaprzyjaźnioną, która powiedziała – dosłownie cytuję – „chłopie nie idź
tam, tam nie ma waszych a już na
was czekają”. No i stąd ta decyzja
– usprawiedliwiał swoją nieobecność Jan Wyżgoł.
– Przeczytałem artykuł w „Rzepie” i tak mi skoczyło ciśnienie, że
musiałem wejść do wanny z zimną
wodą – tłumaczył Andrzej Stania.
Pozostali radni również w tym
dniu nie mogli się stawić na sesji.
Ich o wyjaśnienie swojej nieobecności poprosiliśmy kilka dni temu.
– Już w kwietniu informowałam
pana przewodniczącego i innych, że
w czerwcu wyjeżdżam do Skandynawii. Miałam jechać 16 czerwca, ale
pojawił się problem u organizatorów i wyjazd przesunęli mi o tydzień
– tłumaczy Cecylia Gładysz.
– Byłem w Niemczech, na urodzinach teściowej. Przyjechałem po
sesji, mam bilet, mogę pokazać –
wyjaśnia Władysław Kucharski.
– Nie przyszedłem, bo wiedziałem, że wszystkich nie będzie i wiedziałem, że ani jedna ani druga strona nie uzyska większości, więc nie
przyszedłem – usprawiedliwia się
Marek Kobierski.
Pozostali radni również tłumaczyli swoją nieobecność.
– Byłem tego dnia w biurze PiS
-u w Katowicach i jechałem na sesję
autobusem i w czasie jazdy otrzymałem telefon, że nie ma sesji – mówi
Kazimierz Myszur.
– Niestety miałem inne obowiązki
i nie mogłem dotrzeć na czas. Kiedy
byłem w drodze to okazało się, że
sesja się zakończyła, także nie mogłem po prostu być – argumentuje
Marek Wesoły.
Radni PiS-u nie dojechali, inni
nie doszli do sesyjnej sali. Byli też

tacy, których wystraszył przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80, który głośno komentował to, co się działo na sali sesyjnej.
– Nie byłem z czystych powodów
– chodziło mi o moje bezpieczeństwo
osobiste. Dostałem sygnały, że na
sesji mieli być obecni związkowcy.
13 lat temu doświadczyłem takich
zdarzeń ze strony Sierpnia i po prostu miałem obawy o swoje zdrowie
i życie. I dlatego podjąłem taką decyzję. To była moja suwerenna, osobista decyzja – komentuje Tadeusz
Grozmani.
– Nie było mnie, bo byłem w szpitalu. Byłem świeżo po zabiegu, byłem na L-4. Byłem słaby, ale chciałem iść na tę sesję. Dowiedziałem
się jednak, że będą tam zaproszeni
bojówkarze i ze względu na moje
zdrowie zrezygnowałem – mówi
Władysław Dryja.
Inni radni powodów nieobecności
nam nie wyjaśnili. Z radnymi Jarosławem Kanią, Michałem Wieczorkiem nie udało nam się skontaktować. Radna Joanna Kołada nie znalazła czasu na telefoniczną rozmowę
z nami.
Radnym nie spodobało się nasze
stwierdzenie, że głównym powodem
ich nieobecności był brak wystarczającej liczby głosów do nieudzielenia prezydent miasta absolutorium. Otóż w dniu, w którym miała
się odbyć sesja, dwie z radnych były
na zagranicznej wycieczce, zaplanowanej dużo wcześniej. To z tego powodu opozycji brakowało w tym
dniu jednego głosu do bezwzględnej
większości, która wymagana jest
przy udzielaniu absolutorium.
Jedną z nich była radna Barbara
Wystyrk-Benigier, która w przesłanym do redakcji piśmie daje wyraz
swemu oburzeniu za sugestię, że
zbojkotowała sesję. To prawda, radna nie mogła jej zbojkotować. Ale
jej koledzy TAK!
Wyjaśnienia radnych spowodowały, że postanowiliśmy sprawdzić,
czy nieobecność wszystkich radnych 26 czerwca na sesji Rady Mia-

sta była usprawiedliwiona. I tu spora
niespodzianka!
Regulamin Rady Miasta w Rudzie
Śląskiej mówi jasno, że nieobecność
radnego usprawiedliwiona jest jedynie w dwóch przypadkach. Ze względu na:
– działanie radnego w charakterze
przedstawiciela organów Miasta poza forum Rady lub komisji
– wykonywanie obowiązków radnego w ramach udzielonej delegacji.
Z wypowiedzi radnych wynika, że
żaden z nich nie reprezentował Miasta poza forum Rady, czyli żaden
z nich nie ma usprawiedliwionej nieobecności, a tym samym nie powinien otrzymać diety. I tu kolejna niespodzianka!
Radni obecność i tak mają zaliczoną, bo sesję kontynuowali 2 lipca i na
drugiej części już byli – tak poinformowano nas w Kancelarii Rady Miasta. Radni dostali też za to dietę. O
przyznaniu diet mówi uchwała nr
1134/LXV/2010 z 9.08.2010. Tyle
tylko, że nie uszczegóławia ona, co
w przypadku, kiedy radny był tylko
na jednej części sesji. W Rudzie Śląskiej uznaje się, że radny zaliczył
całą sesję i otrzymuje całą należną
mu dietę. Co miasto to obyczaj, bo
w sąsiednich Gliwicach na przykład
radny musi podpisać listę obecności
na każdej z sesji – co więcej – na początku i na końcu obrad.
– Nie zdarzyło się, żeby radny
o tym zapomniał – poinformowano
nas w Kancelarii Rady Miasta w Gliwicach.
Radni nie otrzymaliby diety, gdyby przewodniczący Jarosław Wieszołek po stwierdzeniu w dniu 26
czerwca braku kworum zamknął sesję i wyznaczył jej nowy termin. Tak
się jednak nie stało.
Zapytany przez nas, dlaczego
zgodnie z punktem 5 par. 8 Regulaminu Rady Miasta nie zamknął,
a przerwał obrady – odpowiedział
nam drogą mailową: „26 czerwca
ogłosiłem przerwę w sesji RM, działając na podstawie par. 4 Regulaminu Rady Miasta, mając na uwadze
zachowanie czerwcowego terminu

rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium
prezydent miasta Grażynie Dziedzic.
Zamknięcie obrad wymagałoby ponownego zwołania sesji Rady Miasta
i zachowania 5-dniowego terminu do
powiadomienia radnych”.
Tyle tylko, że paragraf 4 informuje
wyłącznie o sposobie organizacji sesji, a nie o przebiegu obrad, o który
pytaliśmy.
Choć przewodniczący nie odniósł
się do zarzutu złamania regulaminu,
to przy okazji ujawnił, dlaczego zależało mu na przerwie, a nie zakończeniu sesji. Gdyby 26 czerwca zakończył sesję, to wtedy Rada nie
dochowałaby czerwcowego terminu
udzielenia prezydent miasta absolutorium.
Jak wiadomo, podczas drugiej
części sesji, w dniu 2 lipca br. zdominowana przez opozycję Rada Miasta
nie udzieliła Grażynie Dziedzic absolutorium z wykonania budżetu
miasta za 2012 rok. Uchwała traﬁła
do sprawującej nadzór nad ﬁnansami
samorządów Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kilka dni temu Kolegium RIO postanowiło w tej sprawie
wszcząć postępowanie. Rozprawę
wyznaczono na jutro.
Monika Herman-Sopniewska
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SPRZEDAM
POŁOWĘ DOMU

w Rudzie Śl. 1, UL. ACHTELIKA 2
w tym mieszkanie 208 m2
+ strych do adaptacji 196,5 m2,
lokale biurowe
lub gabinetowe 161 m2
oraz hala 127,4 m2
Całość – cena netto 450 000 zł

Tel. 514-604-976 , 514-604-978
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KRONIKA TYGODNIA
Dachowanie na A-4
We wtorek 9 lipca tuż po godzinie 8.00
na autostradzie A-4, na wysokości Kochłowic doszło do dachowania samochodu. Kobieta, która kierowała pojazdem,
z nieznanych przyczyn pokonując łuk,
straciła panowanie nad samochodem.
Kierująca nie straciła przytomności, jednak została przewieziona do szpitala na
obserwację. Ruch na autostradzie w stronę Katowic odbywał się jednym pasem.

Pożar muszli
Zniszczone ławki i elewacja to efekt
pożaru muszli koncertowej, do którego
doszło w sobotę wieczorem, około godziny 20.00, w parku za Miejskim Centrum Kultury na Nowym Bytomiu.

Tytoń bez akcyzy
Po półrocznej pracy operacyjnej policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w wynajętej hali przechowywali,
porcjowali i pakowali nielegalny tytoń,
który następnie bez akcyzy trafiał do
sprzedaży. Przez swoje działanie oszukali dochody państwa na 420 tys. zł.
Grozi im przepadek nielegalnego towaru, wysoka grzywna, a nawet trzy lata
więzienia.

Jest starsze od Filharmonii Śląskiej, Opery Śląskiej oraz katowickiego kina ,,Rialto”. Nowobytomskie kino ,,Patria” w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 75-lecia istnienia. W tym roku czeka je istotna przemiana – ze sprzętu analogowego ma przejść na sprzęt cyfrowy. Oznacza to
szybsze premiery i lepszą jakość obrazu. Te zmiany sporo jednak kosztują. Jeśli wszystko się uda, „nowe” kino ruszy po przerwie wakacyjnej
w połowie września.

Nowocześnie, cyfrowo, ale wciąż ambitnie
Kino ,,Patria” powstało w 1937 r.,
kiedy to Jan Jasiulek, pierwszy właściciel obiektu, kupując działkę pod dom
– zobowiązał się do wybudowania na
jej części nowoczesnego kina. 18 września 1937 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie obiektu. Po wybuchu wojny
właściciel został odsunięty od prowadzenia interesu, a kino upaństwowiono
i przekazano Filmowi Polskiemu. Dopiero w latach 90. kino wróciło w prawowite ręce właścicieli.
– Mury kina zawsze należały do mojej rodziny – mówi Ewa BrzezińskaDłóciok, obecna właścicielka kina ,,Patria”, a zarazem wnuczka Jana Jasiulka.
Historia i tradycja rodzinna to jedno,
ale utrzymanie ambitnego kina to nie

taka prosta sprawa. Tu nie można liczyć
na łatwy i szybki zysk, w tym roku pojawił się jeszcze jeden problem.
– Kino nie ma dochodów, w zasadzie
koszty pokrywają się z przychodami –
wychodzimy na zero. A tu okazuje się,
że ,,Patrię” trzeba unowocześnić, aby
mogła dalej funkcjonować. Kino do tej
pory radziło sobie samo, ale nie jest
w stanie przeprowadzić żadnych większych inwestycji – tłumaczy Ewa Brzezińska-Dłóciok.
Z pomocą przyszedł Polski Instytut
Sztuki Filmowej. – W cyfryzacji kina
pomaga nam PISF, który dofinansowuje zakup sprzętu w 50 proc. Na drugie
100 tysięcy złotych muszę wziąć kredyt
i będę musiała to jakoś spłacić. Poza

Statystyki
Urodzenia 
Zgony 
Małżeństwa 
Rozwody 

– 47
– 35
– 14
–3
W połowie września kino ,,Patria” ruszy po wakacyjnej przerwie.

Foto: MHS

Ewa Brzezińska-Dłóciok w kinie, które wybudował jej dziadek.

tym czeka mnie jeszcze dostosowanie
nowoczesnego sprzętu do naszej kabiny. Po przeliczeniu jakie są to wartości
brutto, muszę przyznać, że bardzo obawiam się tego, ale nie mam wyjścia –
chcę ratować to kino i mam nadzieję, że
mi się uda – dodaje właścicielka kina
,,Patria”.
Od 2001 roku ,,Patria” jest kinem
studyjnym. Charakteryzuje się ambitnym repertuarem filmowym, co roku
przyciąga swoją ofertą kolejnych wielbicieli X muzy. Kino prowadzi Akademię Filmową, dzięki której młodzież
ma okazję pogłębić wiedzę z zakresu

Foto: MHS

filmoznawstwa. Zainteresowani sztuką
filmową mogą wziąć udział w cyklicznie organizowanym Dyskusyjnym Klubie Filmowym.
– Ważne jest, że charakter kina się
nie zmieni – dalej będziemy stawiać na
filmy mądre i ambitne, ale będą też filmy mniej wyszukane. Tak, żeby każdy
chciał do nas przyjść. Co istotne, będziemy mieć szybciej wszystkie filmy
dla dzieci, bo na razie w zasadzie ich
nie było. Nie mieliśmy od lutego dostępu do kopii cyfrowych – wyjaśnia Ewa
Brzezińska-Dłóciok.
Monika Herman-Sopniewska
REKLAMA
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ZBLIŻENIA
Stworzenie nowych harmonogramów wywozu śmieci, dostarczenie kubłów i worków – to tylko niektóre
obowiązki nałożone na konsorcjum firm, które wygrało przetarg i od 1 lipca według nowych zasad odbiera śmieci z terenu miasta. Jak w Rudzie Śląskiej poradzono sobie ze śmieciową rewolucją?

Śmieciowa rewolucja w praktyce
Sandra Hajduk – sandra.hajduk@wiadomoscirudzkie.pl

Nowe zasady odbierania śmieci obowiązują od 1 lipca.

– Mieszkam na ulicy 1 Maja na
Halembie i moje śmieci zostały odebrane zgodnie z planem. Wygląda
na to, że śmieciowa rewolucja się
udała – mówił dzwoniący do redakcji pan Jan.
Nie wszędzie jednak mieszkańcy
są zadowoleni.
– Niestety nikt nie przewidział tego, że od momentu rozstrzygnięcia

przetargu, później podpisania umowy, do wejścia w życie nowych rozwiązań będzie aż tak mało czasu.
W związku z tym pojawiają się różnego rodzaju problemy. Dotyczą
one zarówno rozstawienia wszystkich pojemników na odpady, jak
i dostarczenia worków do selektywnej zbiórki, itd. – tłumaczy Sławomir Ochliński, członek zarządu

Foto: arch.

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych van Gansewinkel.
Gdzie jest śmietnik?
Jednym z głośniejszych przypadków była ulica Kubiny. Tam zabrakło kubłów na śmieci. Mieszkańcy
odpady pozostawili w wiacie śmietnikowej.
– Część firm spoza Rudy Śląskiej,
które nie wygrały przetargu, zabra-

ła kontenery i nas o tym nie powiadomiła. W związku z tym był taki
moment, że kontenerów w tych miejscach nie było – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
– Powoli sytuacja zaczyna się
uspokajać. Myślę, że w najbliższym
czasie dostarczymy resztę pojemników. Zostały nam do rozstawienia
przede wszystkim pojemniki na selektywnie zbierane odpady – mówi
Grzegorz Domagała, prezes PUK-u.
Chociaż PUK zamówił kubły w lutym i miał je otrzymać w czerwcu,
to tak się nie stało, gdyż zapotrzebowanie na śmietniki jest tak duże,
że producent nie nadąża z ich wytwarzaniem.
Mieszkańcy nie muszą się także
martwić o to, że do śmietnika będą
musieli pokonać długą drogę.
– Administratorzy spółdzielni
mieszkaniowych dali nam wykaz
miejsc, w których chcieliby, aby pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostały ustawione. Będziemy
to sukcesywnie realizować, tak by
mieszkańcy nie mieli do tych miejsc
za daleko – zapewnia Ewa Wyciślik.
A co z workami?
Wiele pytań dotyczyło worków na odpady, które do dnia
wejścia w życie nowej ustawy
nie zostały dostarczone na niektóre posesje.

– Worki sukcesywnie są i będą
rozwożone. Z pewnością dotrą do
każdej posesji – uspokaja Ewa Wyciślik.
Śmieci nieodebrane na czas
Pojawiły się także sygnały, że
z niektórych miejsc śmieci nie zostały odebrane na czas.
– Śmieci zalegają na Orzegowie
już od trzech tygodni. Unosi się
straszny smród i lata tu mnóstwo
much – mówi pani Ewelina, mieszkanka ulicy Bytomskiej.
– Dostajemy takie sygnały. Na
bieżąco na nie reagujemy. Aktualnie
są to już jednak sporadyczne przypadki – podkreśla Ewa Wyciślik.
Problemy powodem podwyżki?
Jak nas zapewniono, w związku
z utrudnieniami, rudzianie nie muszą się martwić o to, że już w przyszłym miesiącu dostaną podwyżkę
za niesegregowanie odpadów. Jak
podkreślają bowiem twórcy systemu, potrzebny jest czas na to, by
proces odbioru odpadów nabrał
płynności.
– Zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie obecnie mają miejsce.
Damy wszystkim czas na przystosowanie się do nowej rzeczywistości,
stąd też w najbliższym czasie nie będziemy naliczać wyższych stawek.
Mam nadzieję, że wszyscy nauczymy się i polubimy segregację i nie
będzie potrzeby wprowadzania podwyższonej opłaty – deklaruje Ewa
Wyciślik.
REKLAMA
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WOKÓŁ NAS

Dwukołowa wyprawa
Walka z upałem, ogromnymi
dystansami i samym sobą czeka
rudzianina – Karola Wernera, który od wtorku przemierza na rowerze tereny Gruzji. Przed nim 47
dni, podczas których odwiedzi
także drogi Armenii oraz Kurdystanu.
– Startuję na Zakaukaziu, gdzie
po przejechaniu Gruzji i Armenii
przekroczę granicę z Iranem.
U Persów zawitam na dłużej.
Pierwszy etap aż do stolicy – Teheranu – pokonam autobusem,
pakując rower do środka. Dalej
rowerem na południe, gdzie czeka
najdłużej nieprzerwanie zamieszkałe miasto na świecie – Yazd. Jeśli upały będą nie do zniesienia,
dojadę do Isfahanu dojedziemy
autobusem, skąd wyruszę do granicy irackiej – tłumaczył przed

podróżą Karol Werner. – Przez kolejne dwa tygodnie pojadę przez
Kurdystan – najpierw jego część
irańską, później iracką i na koniec
turecką wracając do Gruzji na samolot powrotny – dodał.
W przypadku tak długiej wyprawy powodzenie zależy od odpowiedniego przygotowania.
– Prace ze sprzętem ograniczają się do sprawdzenia jego sprawności przed wyjazdem. Nic więcej
zrobić się nie da, a jeśli coś się zepsuje 500 km od serwisu rowerowego, to wtedy będę się martwić.
Jakiś sprzęt do naprawy oczywiście jest, ale wagowo jestem bardzo ograniczony i trzeba brać tylko to, co najważniejsze – mówił
rowerzysta. – Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to przez jakiś
czas mój licznik rowerowy stał, po

Karol Werner już wcześniej brał udział w dalekich wyprawach rowerowych. Foto: arch.

części przez sesję, po części przez
nieciekawą pogodę. Kondycja jakaś musi być oczywiście, ale sto
kilometrów dziennie nie jest jakimś ogromnym wyczynem i jestem pewny, że każdy w miarę
sprawny fizycznie dałby radę –
wyjaśniał.
– Podczas podróży obawiam się
upałów i jakiejś awarii lub kontuzji, która mogłaby uniemożliwić
dalszą jazdę. Są to rzeczy, na które
za bardzo nie ma się wpływu, więc
trzeba jedynie mieć nadzieję, że
szczęście dopisze – dodał.
Karol Werner o takiej podróży
myślał już od bardzo dawna. O jego planach pisaliśmy już na łamach „WR”. Dzięki artykułowi
rudzianinowi udało się znaleźć
chętnych do pomocy w wyprawie.
Poczynania podróżnika śledzić
będzie można na stronie: www.
kolemsietoczy.pl.
Robert Połzoń

Mazurski łącznik
Miasta partnerskie Rudy Śląskiej często mogą kojarzyć się tylko ze znakiem, który znajduje się
na placu Jana Pawła II. Jednak
czasami warto przyjrzeć się tym
relacjom bliżej, by poznać współpracujące miasto. Dobrym przykładem jest gmina Giżycko.
– Razem z Młodzieżową Radą
Miasta w ubiegłym roku wzięliśmy
tam gościnnie udział w regatach

„Rząd – Samorząd – Parlament”.
Była to okazja do zaprezentowania
naszego miasta – mówi Henryk
Piórkowski, rudzki radny. – W sumie z tą młodzieżą byliśmy tam
dwa razy – dodaje.
Współpraca Rudy Śląskiej
z gminą Giżycko trwa od 2005 roku. Piękne tereny Mazur nie tylko
przywitały rudzką młodzież. O niezwykłości tych terenów przekonali

się także członkowie Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów.
– W tym roku byłem już z grupą
emerytów na rejsie żeglarskim,
lecz to nie wszystko, ponieważ
osiemnastego sierpnia planujemy
kolejny wyjazd z czterema rodzinami emerytów z koła numer dziesięć
na Wirku – podsumowuje Henryk
Piórkowski.
Robert Połzoń

Młodzież z Rudy Śląskiej dobrze zaprezentowała się w mazurskich regatach.

Foto: arch.

Toskania i biznes

Kącik adopcyjny
Kora to 5-letnia suczka, mix boksera i amstaffa, która została oddana, bo
właściciele nie mieli dla niej czasu. Suczka jest nauczona czystości, a gdy
zostaje sama w domu, nie niszczy. W pierwszym kontakcie jest odrobinę
nieufna, ale wobec znajomych osób jest bardzo przyjazna i kontaktowa.
Kora czeka na nowy dom. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 519-680-905.
REKLAMA

O Toskanii i biznesie opowiedział przedsiębiorcom Vito Casetti.

Poznać uroki Toskanii oraz zgłębić wiedzę dotyczącą biznesu i finansów mogli uczestnicy Forum
Biznesowego, które odbyło się
w środę (10.07.) w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
– Celem wiodącym jest oczywiście seminarium biznesowe, natomiast wykorzystanie Witolda Casettiego, jako Włocha i Toskańczyka
z urodzenia oraz Ambasadora Kultury Toskańskiej, a także autora
przewodnika po Toskanii, zwłaszcza
teraz, w okresie wakacyjnym, jest
ciekawym pomysłem – tłumaczył
skąd to połączenie tematów Miłosz
Omastka, prezes Regionalnego Cen-

Foto: SH

trum Biznesu w Katowicach.
– Od roku mam taki program, który nazywa się Toskania i finanse.
Cztery lata temu napisałem z dziennikarką i geografem Agatą Jakóbczak przewodnik turystyczny, subiektywny o Toskanii (…). W trakcie
prezentacji wymienionych zostanie
pięć głównych powodów, dla których warto jechać jako turysta do
Włoch – mówił Vito Casetti, gospodarz spotkania. – Przybyli będą mogli się też dowiedzieć, że nie wolno
inwestować wyłącznie we własny
biznes. Trzeba koniecznie budować
aktywa – podkreślał.
Sandra Hajduk
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WOKÓŁ NAS
STARE!!!!

Jak dbać o miłość?
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej
przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
Program został objęty honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
– Chcemy dotrzeć z przekazem
edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i spowodować ograniczenie używania substancji psychoaktywnych – alkoholu, tytoniu, narkotyków przez młodzież – mówi Danuta Balcer z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej.
Planowany zasięg działań programowych to 50 proc. szkół po-

nadgimnazjalnych w kraju. W Rudzie Śląskiej w programie weźmie
udział pięć szkół ponadgimnazjalnych. Program rusza we wrześniu
tego roku.
Jednocześnie od 1 lipca ubiegłego roku do końca grudnia 2016 roku – Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna realizuje projekt
pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych”. W ramach programu prowadzone są
szkolenia, wykłady, imprezy profilaktyczne.
– Projekt jest skierowany głównie
do kobiet w wieku prokreacyjnym,
ale swoimi działaniami chcemy objąć całe społeczeństwo. Chcemy się

W skrócie

Pirackie wakacje

Jedna z akcji przeciwko paleniu papierosów organizowana przez rudzki sanepid.

Foto: MHS

zwrócić do rodzin tych kobiet, do
placówek zdrowia, placówek oświatowych, zakładów pracy, żeby rozpowszechnić kampanię. Projekt realizowany jest w porozumieniu z Instytutem Medycyny Pracy, Instytutem
Medycyny Wsi, Państwową Agencją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii – tłumaczy
Teresa Golda, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rudzie Śląskiej.
Monika Herman-Sopniewska

Remont w MCK-u

Pierwsza grupa dzieci biorących udział w półkoloniach
organizowanych przez In-nY
Dom Kultury w Kochłowicach, zakończyła swoją piracką przygodę. Przez cały
tydzień dzieci brały udział
m.in. w pirackich warsztatach tańca, morskich potyczkach na basenie, grze terenowej i ceremonii pasowania
na pirata. Na koniec turnusu,
każdy młody pirat odnalazł
Skarb Czarnobrodego i otrzymał pamiątkowy dyplom
udziału
w
„Wakacjach
z Piratami”.

Będzie cieplej
Właśnie rozpoczęła się termomodernizacja kolejnych
budynków oświatowych, by
było cieplej, oszczędniej i estetyczniej. Poddane jej zostały budynki Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
oraz Miejskiego Przedszkola
nr 47. Podobne inwestycje
chylą się ku końcowi w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych
oraz Gimnazjum nr 8.
W efekcie tych prac zmniejszą się koszty utrzymania
budynków.

Ponad średnią

Już niedługo w MCK-u rozpocznie się remont.

Lada moment w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty
rozpocznie się remont. Trzeba jeszcze tylko wyłonić wykonawcę
i praca zacznie wrzeć.
– Remont dotyczy generalnie malowania i napraw rzeczy, które uległy uszkodzeniu. Nie należy się spodziewać, że będą to jakieś zmiany,
które spowodują to, że jak ktoś wejdzie do budynku, to go nie pozna.
Zmiana, która może być widoczna,
to usytuowanie siedzeń na balkonie. Dzięki temu poprawi się funk-

Foto: AP

cjonalność obiektu, ponieważ na
balkonie był problem związany
z gorszą widocznością – tłumaczy
Ireneusz Kucharczyk, zastępca dyrektora ds. technicznych.
Reszta prac związana będzie
z dostosowaniem obiektu do wymogów zawartych w przepisach
i decyzjach administracyjnych. Remont planowo ma się zakończyć
z końcem października. Od listopada MCK powinien znów ruszyć
z działalnością i imprezami.
Agnieszka Pach

W najnowszym rankingu
najbogatszych powiatów
grodzkich w Polsce, Ruda
Śląska zajmuje już nie 38,
a 30 miejsce. Jest to najlepszy wynik od pięciu lat.
Miasto osiągnęło lepszy
wynik od średniej wojewódzkiej, pozostawiając
daleko w tyle sąsiadujące
miasta. O miejscu w tym
rankingu decyduje głównie
wysokość dochodów własnych gminy i otrzymywanych przez nią dotacji
z państwa w przeliczeniu
na jednego mieszkańca.

REKLAMA
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY
Z wykształcenia jest polonistką, jednak swoją drogę życiową odnalazła dzięki chorobie. Teraz
próbuje zrobić tak, aby jej pasja stała się sposobem na życie.

Bo zdrowie to podstawa
Imię i Nazwisko:
Wiek:
Stan cywilny:
Miejsce pracy:
Zainteresowania:

Grażyna Kotlorz
47 l.
mężatka
Studio Złoty Środek w Katowicach
joga, ajurweda, masaże, literatura
polska i francuska.

– Stawia Pani na zdrowy tryb
życia, skąd takie zainteresowania?
– Był to dla mnie zupełny przypadek. Oczywiście zawsze chciałam być zdrowa i zdrowo się odżywiać, ale nigdy nie przywiązywałam do tego specjalnej wagi. Wiele
lat temu pojawiła się u mnie poważna dolegliwość kręgosłupa. Lekarz postraszył mnie, że nie wiadomo jak to się rozwinie i zasiał we
mnie ziarno niepokoju. Wtedy bardzo często przebywałam na basenie
i dokładnie pamiętam, jak spotkałam tam koleżankę, której opowiedziałam o swoich dolegliwościach.
Ona powiedziała mi: „Słuchaj, jest
coś takiego jak joga. Oni się tam
naciągają i dosyć dobrze się czują”.
Sprawdziłam w Internecie co to jest

i pobiegłam na zajęcia. Nie bardzo
wiedziałam czego się spodziewać,
ale wtedy wszystko się zaczęło. Od
tamtej pory nieustannie ćwiczę jogę. Nie wprowadzam w to żadnej
ﬁlozoﬁi, w moim wydaniu jest to
normalne życie.
– Jak joga ma się do zdrowego
trybu życia?
– Prawdziwa joga to jest cały
system ﬁlozoﬁczny, który wywodzi
się z Indii. Ciągle u nas boimy się
jogi widząc w tym sektę i obce
wpływy religijne. Częściowo jest to
uzasadnione, ale to od nas zależy na
jakim poziomie ją praktykujemy.
To co robię z uczniami, opiera się
na ćwiczeniach, relaksie, wyciszeniu i umiejętności kontroli oddechu. Nikt nie musi się stawać buddystą, żeby ćwiczyć jogę.

– Na czym w takim razie polega joga?
– Polega ona na ćwiczeniach,
zdrowym odżywianiu, dążeniu do
umiejętności wyciszenia się i tolerancji. Gdy człowiek zaczyna ćwiczyć jogę widzi swoje ograniczenia,
wtedy też zaczyna szanować ograniczenia drugiego człowieka. Na zajęciach zwraca się dużą uwagę na moralność. Nie wolno się porównywać
i rywalizować. Każdy ćwiczy sam
dla siebie.
– Czy przez uprzedzenia pewnych środowisk, jest mniejsze zainteresowanie jogą?
– Tak. Duże miasta, jak Warszawa
czy Kraków, już się do jogi przekonały. Ośrodków i szkół jest tam wiele. U nas też jest ich trochę, ale osobiście nadal spotykam się ze słowami, że „ joga, to nie, bo to nie jest
zgodne z naszymi przekonaniami”.
Ja to bardzo szanuję. Jeśli ktoś nie
chce ćwiczyć jogi, to jak najbardziej
nie powinien. Jednak kojarzenie jej
z religią czy sektą jest nieporozumieniem i wynika z ignorancji.
– Jest Pani również konsultantką ajurwedy – to rodzaj medycyny niekonwencjonalnej?

Foto: AP

– Ajurweda to medycyna starohinduska. W dużym uproszczeniu
jest to coś podobnego do medycyny
chińskiej, ale prawdopodobnie starszego. Mówi się, że jej założeniem
jest leczyć chorych i zachować
zdrowie zdrowych. Ja nie jestem
lekarzem i nie leczę, ale sama mogę
żyć zdrowo i pomagać ludziom
w wyborze dobrej diety czy dobrych ćwiczeń. Robię wszystko to,
co nie jest związane z przepisywaniem leków, ale zachowaniem zdrowego trybu życia.

– Gdzie można Panią spotkać
lub z Panią poćwiczyć?
– Mam bardzo fajną grupę, którą
chciałabym przy okazji pozdrowić.
Ćwiczymy w Rudzkim Klubie Karate od września. Grupa jest niesamowicie pozytywna i ciepła. Teraz
co weekend prowadzę w Rudzie
Śląskiej darmowe zajęcia jogi na
trawie. Prowadzę też swoje małe
studio jogi, masażu i ajurwedy w Katowicach.
– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach
REKLAMA
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Grzmoty, trzaskające o stalową konstrukcję bryły węgla
i dźwięk telefonu przypominający alarm pulsacyjny – z takimi
odgłosami na co dzień muszą mierzyć się mieszkańcy osiedla
Chroboka. Jak twierdzą, przez znajdującą się w sąsiedztwie
KWK Bielszowice ich życie zamieniło się w koszmar.

Życie z kopalnią w tle
To właśnie mieszkańcy osiedla
Chroboka zwrócili się do nas z prośbą o pomoc.
– ,,Mieszkańcy są w szoku, nie
dość, że żyjemy całe lata na wibracjach z wentylatorów, oraz szumach
z wentylacji, to teraz nie ma spokoju.
Najgorzej jest popołudniu i w nocy,
spadające bryły węgla i głośne odgłosy obijające o blachę konstrukcji ze
zdwojoną siłą górują nad całym osiedlem, które przylega do kopalni na
kilkanaście metrów” – napisali w mailu do redakcji. – „W nocy wybudza
ludzi ze snu, dzieci boją się i mają

ALARM
DYŻUR
REDAKTORA

Monika Herman-Sopniewska
tel. 512-295-228
monika.herman@wiadomoscirudzkie.pl

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

z tego powodu koszmary, czujemy się
jak podczas bombardowania w czasie
wojny. Kamienie lecą okresowo, średnio raz na godzinę, niekiedy dudnienie trwa ok. 7 minut i tak przez całą
dobę. Żeby tego było mało, zamontowano na tym blaszanym przesypie nowe telefony o dźwięku przypominającym pulsujący alarm – jak z mikrofalówki. Można sobie wyobrazić jak
dzwoni telefon, sygnał wszystkich stawia na nogi jak alarm, jest dopiero
ciekawie, gdy długo nikt nie odbiera
i tak przez całą dobę, dźwięk się niesie, bo taśmociąg jest u góry nad
osiedlem Chroboka” – opisują.
List mieszkańców przesłaliśmy do
Zbigniewa Madeja, rzecznika prasowego Kompanii Węglowej, do której
należy kopalnia.
– Po zapoznaniu się z treścią
skargi mieszkańców ul. Chroboka
w Rudzie Śląskiej w sprawie nadmiernego hałasu emitowanego z terenu kopalni, pragnę poinformować, że kopalnia w swoich działa-

Odgłosy zakłócające spokój mieszkańców osiedla dochodzą z rejonu przebudowanego
po zeszłorocznym pożarze taśmociągu.
Foto: arch.

niach zawsze uwzględniała konieczność minimalizowania negatywnego
oddziaływania na środowisko,
w tym głównie na mieszkańców budynków sąsiadujących z kopalnią
(…) Aktualnie trwają prace remontowe instalacji tłumienia hałasu wylotów dyfuzorów wentylatorów
WPR-200/1,8 przy szybie II, które
ukończone zostaną do 9 sierpnia –
tłumaczy Zbigniew Madej. – Prawdopodobnym źródłem hałasu odczuwalnego przez mieszkańców
ulicy Chroboka jest stacja kątowa
znajdująca się pomiędzy odbudo-

wanym mostem przenośnikowym,
a mostem przenośnikowym kierującym węgiel do zbiorników, na
której zamontowane są napędy
i przesypy. Kopalnia jest w trakcie
prowadzenia działań modernizacyjnych stacji kątowej, polegających na wyłożeniu przesypów materiałem tłumiącym (guma, poliuretan) oraz zamontowaniu na
ścianach wewnętrznych materiału
izolacyjnego, co w znaczny sposób ograniczy emisję hałasu – dodaje.
Sandra Hajduk
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Z redakcyjnej
skrzynki

– Jakiś czas temu w trakcie
spotkań pani prezydent z mieszkańcami poprosiliśmy o utwardzenie terenu żwirem przed Gimnazjum nr 9 na Halembie, tak,
aby w tym miejscu można było
parkować. Do tej pory powstawało tam zalewisko. To, co zostało wysypane, to niestety nie żwir.
Niektóre elementy to prawie całe
cegły. Aktualnie parkując tam,
można uszkodzić samochód. Skąd
taki pomysł, by wysypać gruz takiej wielkości? – z takim pytaniem zadzwonił do naszej redakcji pan Karol z Halemby.
Z problemem zwróciliśmy się
do Urzędu Miasta. Po zweryfikowaniu tego, do kogo należy ten
teren, otrzymaliśmy następującą
odpowiedź: – 2 lipca otrzymałem
odpowiedź dzielnicowego Straży
Miejskiej: jeden z mieszkańców
ul. Zamenhofa powiedział, iż
wraz z sąsiadami z budynku przy
ul. Zamenhofa 4-6, utwardzili powyższy teren czystym gruzem bez
odpadów komunalnych, aby usunąć błoto i zalewiska wody po
opadach deszczu – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

REKLAMA
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RUDZKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Do końca sierpnia mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące miejskich inwestycji, które chcieliby zrealizować
w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Gra idzie o wysoką stawkę, ponieważ z przyszłorocznego budżetu do podziału wśród rudzian przeznaczonych zostanie 2 mln złotych. O tym, jakie inwestycje zostaną ostatecznie zrealizowane, mieszkańcy zdecydują w specjalnym głosowaniu.

Rudzianie będą decydować o inwestycjach
Idea budżetu obywatelskiego jest bardzo prosta. To mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta, a nie urzędnicy,
decydują o tym, na jakie zadania i cele
wydać część pieniędzy przeznaczonych
na inwestycje. – Budżet obywatelski to
fantastyczna sprawa – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – To przecież
mieszkańcy poszczególnych dzielnic
wiedzą najlepiej, co w pierwszej kolejności zrobić w ich najbliższym otoczeniu. Więcej władzy w tym zakresie oznacza również więcej odpowiedzialności.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego
to dobry krok w kierunku zwiększenia
udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o ważnych dla
miasta sprawach – dodaje.
2 miliony złotych, o podziale których decydować będą rudzianie, rozdysponowane zostaną pomiędzy cztery obszary miasta, które tworzą okręgi
wyborcze. – O tym jakie dokładne kwoty przypadły poszczególnym okręgom,
zdecydowały prowadzone przez nas
analizy i rozmowy z radnymi – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta. –
Ostatecznie przyjęliśmy kryterium
uwzględniające liczbę mieszkańców zamieszkujących dany okręg – dodaje. I tak
kolejno, I okręg wyborczy (Ruda, Godula, Orzegów i Chebzie) będzie miał
do podziału kwotę 623 tys. zł, a okręg
II (Wirek, Nowy Bytom, część Czarnego Lasu) 448 tys. zł. Okręg III (Halemba, Bielszowice, część Czarnego Lasu)
otrzyma 506 tys. zł, a IV (Bykowina,
Kochłowice) 423 tys. zł. Kwoty te
mogą być przeznaczone na jeden lub na

kilka projektów w danej dzielnicy, w zależności od tego, jaki będzie wynik
konsultacji z mieszkańcami.
Propozycje inwestycji, które mieszkańcy chcieliby zrealizować w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego, można składać do końca
sierpnia. Wnioski można przesyłać do
Urzędu Miasta listownie, bądź mailem
(na adres urzad@rudaslaska.pl) oraz
składać osobiście w Biurze Obsługi
Mieszkańców. Można też je zostawiać
we wszystkich ﬁliach biblioteki miejskiej oraz w Centrum Inicjatyw Społecznych w Bykowinie i Zespole Szkół
nr 1 w Chebziu. W tych też miejscach
będą dostępne specjalne formularze
zgłoszeniowe. Internauci mogą je natomiast pobrać poprzez stronę internetową www.rudaslaska.pl.
Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji na terenach miejskich bądź remontów zasobów miasta. Informacje dotyczące
własności gruntów dostępne są na stronie internetowej http://rudaslaska.geoportal2.pl/start.php. Co ważne, osoba
zgłaszająca propozycję powinna mieć
ukończone 16 lat. By dodatkowo zaktywizować mieszkańców poszczególnych
dzielnic i osiedli zdecydowano, że każdy zgłaszany wniosek podpisany musi
zostać przez co najmniej 15 innych
mieszkańców Rudy Śląskiej.
Kolejnym
etapem
konsultacji
z mieszkańcami w sprawie budżetu
obywatelskiego będzie weryﬁkacja złożonych propozycji. Będzie się ona odbywała w okresie od 16 sierpnia do 25

HARMONOGRAM KONSULTACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA
od 15 lipca
do 31 sierpnia 2013

składanie przez mieszkańców Rudy Śląskiej propozycji inwestycji
i zadań do budżetu na rok 2014
(propozycje będzie można składać w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
lub przesyłać na adres e-mail).

I etap

od 16 sierpnia
do 25 września 2013

weryﬁkacja zgłoszonych projektów pod względem
merytorycznym, prawnym i ﬁnansowym przez Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego w uzgodnieniu z Prezydent Miasta Ruda Śląska,
opracowanie listy zadań spełniających ww. wymogi.

II etap

od 27 września do
głosowanie poprzez ankiety na konkretne zadania zgłoszone przez
14 października 2013
mieszkańców w wyznaczonych punktach na terenie miasta.

III etap

do 18 października
2013

oﬁcjalne ogłoszenie wyników głosowania

do 15 listopada 2013

ujęcie projektów, które uzyskały największą liczbę
punktów w projekcie budżetu miasta na 2014

2014

realizacja projektu w 2014 roku

września br. Dokonywać jej będzie
specjalny zespół, który oceniać będzie
wnioski pod względem merytorycznym, prawnym i ﬁnansowym. – Chodzi
o to, aby realizacja potencjalnej inwestycji mieściła się w zakresie zadań,
które określa ustawa o samorządzie
gminnym. Ponadto odrzucane będą te
propozycje, których koszty realizacji
przewyższają zabezpieczone na ten cel
środki – wyjaśnia skarbnik miasta.
Wyłonione podczas weryﬁkacji propozycje poddane zostaną pod głosowanie, w którym to mieszkańcy poszczególnych okręgów zdecydują, jakie
inwestycje będą ostatecznie realizowane. W plebiscycie będzie można wziąć
udział od 27 września do 14 październi-

ka br. W wyborze będzie mógł wziąć
udział każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16 lat. Głosowanie będzie się odbywało poprzez wrzucanie
ankiet do specjalnych urn, ustawionych
w wyznaczonych punktach miasta. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do
18 października br. Do 15 listopada br.
zwycięskie propozycje wpisane zostaną zaś do projektu budżetu na 2014 r.
Budżet obywatelski zwany także
partycypacyjnym, powstał w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
w brazylijskim mieście Porto Alegre.
Wprowadzony został jako inicjatywa
oddolna i był wynikiem współpracy
mieszkańców z władzami miasta jako
wspólna odpowiedź na walkę z woj-

IV etap

V etap

skową dyktaturą, która rządziła krajem
w latach 1964-1985. Projekt okazał się
wielkim sukcesem i wkrótce zyskał
ogromną popularność w Brazylii. Do
2008 r. w tym kraju wprowadziło go
około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się
kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast).
Pierwszy budżet obywatelski w Polsce
wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.
Dodatkowe informacje w sprawie
budżetu obywatelskiego mieszkańcy
mogą uzyskać pod numerami telefonów: 32 244-90-45 lub 32 244-90-00
wew. 5036 (Wydział Budżetu Miasta).
KP

Wymiana kotłów i pieców centralnego ogrzewania, likwidacja pieców kaﬂowych, montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła – to tylko niektóre inwestycje, które władze
miasta chcą doﬁnansowywać z budżetu miasta. Ruda Śląska przystępuje do opracowania specjalnego programu, który będzie ograniczał przedostawanie się do powietrza
szkodliwych pyłów i gazów. Indywidualne zapotrzebowania w zakresie wymiany źródeł ogrzewania rudzianie mogą składać w urzędzie miasta do 23 sierpnia br. Pozwoli to na
zabezpieczenie w kolejnych latach odpowiednich środków w budżecie gminy.

Planujesz wymianę starego pieca? Wypełnij ankietę!
– Emisja pyłów i szkodliwych gazów
pochodząca z kominów domów jednorodzinnych czy kamienic to nie tylko
problem lokalny, ale również krajowy
– zauważa Grażyna Dziedzic. – Boryka
się z nią nie tylko Ruda Śląska, ale wiele innych miast i gmin w Polsce,
niezależnie od ich wielkości.
Poprzez doﬁnansowywanie wymiany
niekorzystnych dla środowiska źródeł
ogrzewania chcemy zarówno ograniczać uciążliwości dla mieszkańców,
które one powodują, jak i zapobiegać
przedostawaniu się do powietrza niepożądanych substancji – dodaje prezydent Rudy Śląskiej.
O doﬁnansowanie likwidacji kotła
czy pieca będzie się mógł starać każdy
mieszkaniec Rudy Śląskiej, który będzie chciał je zastąpić nowoczesnymi

technologami – pompą ciepła, kotłem
gazowymi i olejowym, czy też kotłem
węglowym, spełniającym normy środowiskowe. Doﬁnansowywane będzie też
zastępowanie starych źródeł ogrzewania energią elektryczną. Zanim jednak
specjalny program dopłat zostanie przygotowany, miejscy urzędnicy muszą
zebrać dane dotyczące wysokości jego
kosztów – to bowiem od zainteresowania mieszkańców zależy, ile będzie on
kosztował i ile pieniędzy w budżecie
miasta trzeba będzie zabezpieczyć na
jego realizację w kolejnych latach. Dlatego tak ważne jest zaznaczenie w ankiecie, w którym roku dana osoba zamierza
zmodernizować
system
grzewczy.
– W ankietach mieszkańcy powinni
oszacować koszty planowanej inwe-

stycji – informuje wiceprezydent Jacek Morek. – Powinni też wyodrębnić
z nich tzw. koszty kwaliﬁkowane, czyli
koszty, o których zwrot będą się starali z budżetu miasta – podkreśla. Należą do nich w szczególności: demontaż
starego źródła ciepła, zakup i montaż
nowego, zakup i montaż wewnętrznej
armatury, wewnętrzne piony centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, podłączenie do węzła ciepła
wraz z instalacją rozprowadzającą
oraz podłączenie do energii elektrycznej. Ankiety dostępne są w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich”, w Biurze Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.pl. Wszyscy
zainteresowani modernizacją instalacji grzewczej powinni złożyć formula-

rze w rudzkim magistracie do 23
sierpnia br.
Część kosztów wymiany instalacji
grzewczej zwracana będzie w ramach
opracowywanego przez rudzki magistrat
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
Co ważne, doﬁnansowanie nie będzie
przyznawane osobom, które inwestycję
już wykonały. Żeby bowiem otrzymać
zwrot części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej, konieczne będzie
podpisanie z Urzędem Miasta specjalnej
umowy. Jej zawarcie będzie możliwe
dopiero wtedy, gdy miejscy radni zatwierdzą Program Ograniczenia Niskiej
Emisji. Wtedy to dopiero w budżecie
miasta będzie można zabezpieczyć środki na ten cel.
Założeniem Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji jest ograniczenie prze-

dostawania się do powietrza pyłków,
tlenków azotu, dwutlenku węgla i siarki, metali ciężkich oraz innych substancji, które odprowadzane są z niskich
kominów podczas ogrzewania mieszkań czy domów przestarzałymi piecami
i kotłami. Rozwiązanie tego problemu
jest o tyle istotne, że drobne pyły powstające w tym procesie przenikają do
pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Jak wynika z raportów
Światowej Organizacji Zdrowia, długotrwałe narażenie na działanie drobnych
pyłów skutkuje skróceniem średniej
długości życia. Ponadto pyły te oddziałują szkodliwie na roślinność, gleby
i wodę.
KP
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O ponad 7,5 mln zł zwiększony zostanie kapitał zakładowy rudzkiego parku wodnego. Rudzcy radni
jednogłośnie zdecydowali, że miasto wniesie do spółki dodatkowe udziały, które uratują Aquadrom przed
ogłoszeniem upadłości. Dzięki podjętej uchwale zażegnane zostało niebezpieczeństwo przejęcia kontroli
nad całym aquaparkiem przez syndyka.

Aquadrom dokapitalizowany!
Rosnące zobowiązania parku wodnego wobec miasta – to główne przyczyny kłopotów ﬁnansowych rudzkiego aquaparku. Spowodowały one, że
w sumie zobowiązania Aquadromu
przewyższyły wartość jego kapitału zakładowego, co zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przesłanką do
ogłoszenia upadłości spółki. – Niski kapitał zakładowy czyni spółkę bardzo
wrażliwą na występowanie takich sytuacji, jak obecna. Jest to szczególnie
widoczne właśnie w początkowym okresie rozruchu – komentuje zarząd Aquadromu. Na szczęście w takiej sytuacji
przepisy prawa zostawiają „uchyloną
furtkę” dla udziałowców, którzy mogą
wnieść do powołanej przez siebie spółki nowe udziały, zwiększając tym samym wysokość kapitału zakładowego.
Zgodnie z podjętą uchwałą, w rudzkim
aquaparku będzie on teraz wynosił prawie 15 mln zł. – To czysty zabieg księgowy – wyjaśnia prezydent Grażyna
Dziedzic. – W ten sposób zobowiązania
Aquadromu wobec miasta zostaną zamienione na dodatkowe udziały, a Aquadrom poprawi swoją sytuację ﬁnansową – dodaje.
– Dzisiaj oczywiście zagłosuję za
tym, żeby ten dług zamienić na udziały,
bo to jest jedyne rozsądne rozwiązanie
– komentował podczas sesji radny opozycji Jarosław Kania. – Jeżeli to już jest
naszą własnością, jest problemem, to
postarajmy się wspólnie ten problem
rozwiązać. Musimy zrobić naprawdę
wszystko, żeby ten projekt zabierał nam

jak najmniej pieniędzy, a spełniał swoją
funkcję – dodał. Jednocześnie radny zaapelował do zarządu spółki o przedstawienie planu jej dalszego funkcjonowania.
Od początku realizacji tej kontrowersyjnej inwestycji było wiadomo, że
miasto będzie musiało do niej dopłacać.
Choć zarówno radni, jak i mieszkańcy
byli przekonywani, że inwestycja będzie się spłacać sama, a partner prywatny weźmie na siebie część ryzyka inwestycyjnego. Kluczowy był rok 2009,
kiedy to ówczesne władze Rudy Śląskiej poręczyły spółce budującej park
wodny kredyt wraz ratami odsetkowymi do kwoty 230 mln zł.
Do końca 2012 roku rudzki park
wodny spłacał kredyt samodzielnie.
Problemy pojawiły się na początku bieżącego roku, kiedy to okazało się,
że spółka nie posiada środków na pokrycie zobowiązań kredytowych. Od
tego też czasu kredyt zaciągnięty na budowę Aquadromu jest spłacany przez
miasto – tak mówi bowiem uchwała
radnych z 2009 roku. W pierwszej połowie tego roku miasto musiało spłacić
7,3 mln zł kredytu. – Dzięki temu
zmniejsza się zadłużenie spółki wobec
banku, ale za to rosną zobowiązania
wobec miasta. To zaś pogarsza sytuację
bilansową spółki Aquadrom – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Jak zauważają władze Rudy Śląskiej,
w zaistniałej sytuacji najważniejsze jest
opracowanie programu naprawczego.
Jego sporządzenie Grażyna Dziedzic

zleciła zarządowi aquaparku już na początku maja. Obecnie oczekuje na jego
wyniki. Ratunkiem dla rudzkiego Aquadromu jest większa frekwencja. Im
więcej osób będzie go odwiedzać, tym
większe będą jego przychody. – Spółka
nie osiągnęła jeszcze pełnej zakładanej
frekwencji, w związku z czym na obecnym etapie eksploatacji koszty działalności przewyższają przychody ze sprzedaży – komentuje zarząd spółki. – Od
momentu otwarcia obiektu wykazują
one jednak stałą tendencję wzrostową
– podkreśla.
– Będziemy za wszelką cenę starali
się zwiększyć przychody parku wodnego – zapowiada prezydent Dziedzic. –
Mam nadzieję, że mieszkańcy Rudy
Śląskiej oraz innych miast metropolii
przekonają się, że nasz obiekt jest naprawdę atrakcyjny, że warto go odwiedzać – komentuje.
Z pewnością przychody parku wodnego byłyby wyższe, gdyby obiekt miał
już uruchomioną Strefę Suchą. Niestety
radni opozycji na sesji w listopadzie
ubiegłego roku nie zgodzili się na zaciągnięcie przez spółkę Park Wodny
kredytu na ten cel w wysokości około
7 mln zł. – Wielka szkoda. Do dziś nie
mogę zrozumieć tej decyzji. Strefa Sucha na pewno przyczyniłaby się
do wzrostu przychodów Aquadromu,
a co za tym idzie, poprawiłaby sytuację
ﬁnansową spółki. Zwłaszcza, że w Rudzie Śląskiej wciąż brakuje siłowni,
czy też boisk do gry w squash – mówi
prezydent Rudy Śląskiej.

Od otwarcia Aquadromu obiekt odwiedziło 170 tys. osób.

Przypomnijmy, że prace nad realizacją inwestycji rozpoczęto w 2006 roku.
Od tego czasu do końca 2010 roku na
ten cel wydano 23 mln zł. Fakt ten sprawił, że realizacja przedsięwzięcia okazała się praktycznie nie do zatrzymania.
Za zerwanie kontraktu miasto musiałoby wypłacić wykonawcom około 20
mln zł, a za doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, kolejne 6 mln
zł. W sumie przerwanie budowy parku
wodnego „kosztowałoby” Rudę Śląską
około 50 mln zł. – Od samego początku
należałam do sporej grupy osób, które
twierdziły, że Rudy Śląskiej nie stać na
tak kosztowną inwestycję. Przewidywałam, że miasto będzie musiało spłacać
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zaciągnięty na nią kredyt. To z myślą
o budowanym właśnie parku wodnym
mówiłam w kampanii wyborczej, że jestem przeciwko zbędnym w mieście inwestycjom – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Budowa Aquadromu kosztowała 119
mln złotych. Obiekt w całości został
wybudowany z pieniędzy pochodzących z kredytu, który poręczył rudzki
samorząd. Zakończenie spłaty kredytu
ma nastąpić w 2036 roku. Do tego czasu na ten cel w miejskim budżecie zarezerwować trzeba 13 mln zł rocznie. Od
chwili otwarcia obiekt odwiedziło około 170 tys. osób.
KP

Korzystniejsze ulgi dla dłużników sposobem na większą ich ściągalność. Rada Miasta, na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic, wprowadziła nowe zasady udzielania ulg osobom mającym problemy ze spłatą
należności wobec miasta. Uelastycznienie zasad udzielania ulg ułatwi dłużnikom spłacanie należności nie
tylko wobec miasta, ale również jego jednostek organizacyjnych.

Ulgi dla dłużników
– Dbając o ﬁnanse miasta pamiętamy o tym, że niektórzy dłużnicy z przyczyn losowych potrzebują indywidualnego podejścia – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Dając im większe
pole manewru pomagamy nie tylko im,
ale też budżetowi, bo wzrasta szansa na
ściągnięcie zaległości – dodaje.
Uchwała z 2010 roku, określająca
szczegółowe zasady udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym wobec
miasta i jego jednostek organizacyjnych, zawierała ograniczenia. Zawarto
w niej zasadę, że udzielenie ulgi następuje jednorazowo i dłużnik nie może
ponownie wystąpić o nią dla danej należności, a okres spłaty długu rozłożo-

nego na raty nie może przekroczyć 24
miesięcy.
W 2012 roku wprowadzono zmianę,
wyłączającą te ograniczenia w stosunku do należności czynszowych i za media w mieszkaniach. – Uznano wówczas, że wcześniejszy zapis zamyka
drogę dobrowolnej spłaty długu osobom, które nie pracują i mają niskie
dochody, wobec których egzekucja komornicza nie będzie skuteczna – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Doświadczenia w stosowaniu zmienionej uchwały wykazały, że warto
uelastycznić zasady także dla innych
cywilnoprawnych należności wobec
miasta i jego jednostek. Dlatego po
zmianie dłużnik po sześciu miesiącach

będzie mógł wystąpić z kolejnym wnioskiem, będzie też można udzielić mu
więcej niż jednego rodzaju ulgi.
– Nawet w przypadku wspomnianych
wcześniej osób istnieje możliwość, że
po pewnym czasie ich sytuacja ﬁnansowa ulegnie poprawie – mówi Ewa Guziel. – Rośnie więc prawdopodobieństwo, że zaległość zostanie ściągnięta,
chociaż w dłuższym okresie – podkreśla. Potwierdzają to doświadczenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, które po zmianie
z 2012 roku odnotowało 5 proc. wzrost
ściągalności długów.
Katalog możliwych do zastosowania
ulg zawiera odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie należności na raty oraz
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Ulga może zostać udzielona raz na pół roku.

umorzenie jej w całości lub części.
Oprócz wymienionych w uchwale
przypadków, kiedy należności mogą
być umorzone z urzędu, ulg udziela się
na wniosek dłużnika.
Ulg, w zależności od wysokości długu, udziela zarządca zasobu komunalnego, prezydent miasta samodzielnie
lub prezydent miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetu

Foto: arch.

i przedsiębiorczości. Udzielenie ulg ma
charakter uznaniowy i dopuszczalne
jest nie więcej niż raz na sześć miesięcy. Można je zastosować w przypadkach uzasadnionych interesem społecznym lub ważnym interesem dłużnika,
zwłaszcza, gdy ściągnięcie należności
zagraża egzystencji jego i najbliższej
rodziny.
WG
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego stanowiącego garaż murowany
Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda
Śląska garaż murowany nr 58 położony przy ul. Jana Dobrego w dzielnicy Ruda o powierzchni użytkowej 18,00 m2 usytuowany w zespole 20 boksów garażowych na działce nr
1114/43 o powierzchni 389 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00007887/8 (działy III i IV
są wolne od wpisów).
Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/20 we współwłasności części
wspólnych budynku i urządzeń zespołu 20 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres
40 lat 1/20 części działki nr 1114/43, na której garaż jest usytuowany oraz z jednoczesnym
ustanowieniem na działce nr 1119/43 o powierzchni 1785 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr
GL1S/00007892/6 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu na
rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 58, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 1114/43.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 6.000,00 zł. Na cenę nieruchomości
składają się cena lokalu oraz cena gruntu. Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie
podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu
notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 5% płatnych do końca marca każdego roku,
przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 1119/43
wynosi 630,00 zł + VAT 23 % (opłata jednorazowa).
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 % a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności
gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.03.2013 r.
I przetarg na sprzedaż ww. garażu odbył się 20.05.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale
użytkowe i garaże i w terminie do dnia 12.08.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
300,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska z dopiskiem „wadium – garaż ul.Jana Dobrego” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej
wymagane dokumenty oraz oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
217), tel. (32) 244-90-56. Oględzin garażu można dokonać w dniu 29.07.2013 r. od godz.
14.00 do 15.00.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda
Śląska lokal użytkowy nr 010 usytuowany na poziomie piwnic budynku mieszkalno-użytkowego nr 5 przy ul. Grodzkiej w dzielnicy Halemba, 4-klatkowego, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego na działkach nr: 2105/107, 2109/107, 2112/107, 2121/107 o łącznej
powierzchni 4461 m2, obręb Halemba, k.m.1, KW nr GL1S/00019357/1.
Lokal o powierzchni użytkowej 68,70 m2 składa się z 2 pomieszczeń, zaplecza, wc, części
klatki schodowej, wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, c.o.
W jednym z pomieszczeń znajdują się 2 studzienki kanalizacyjne. Lokal jest w stanie surowym
bez wykończenia ścian i posadzek, ze zsypem zamiast otworu okiennego. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie kapitalnego remontu lokalu.
Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 232/10000 we współwłasności działek gruntu pod budynkiem oraz takim samym udziałem we współwłasności części
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ulicy Grodzkiej 5.
I przetarg na sprzedaż ww. lokalu odbył się w dniu 7.05.2013 r.
Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania
nią.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 14.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.03.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium
w wysokości 700,00 zł w terminie do dnia 14.08.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – lokal użytkowy ul. Grodzka 5” (za datę zapłaty strony przyjmują dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia
o przetargu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój
15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz
z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i garaże i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju 217), wpłaciły wadium
w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Wylicytowana cena lokalu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217,
tel. (32) 244-90-56.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 1.08.2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Powierzchnia Powierzchnia Udział
Cena
użytkowa
przynależnej w nieruch. wyw.
lokalu (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%)

Dzielnica
opis
(zł)

wysokość
wadium
(zł)

1. ul. Tadeusza Kościuszki 11 b/3 		Nowy Bytom
3.000,00 zł
46,50
6,90
0,72
50.000,00 I piętro, 2 pok.+ kuch., wc na
				
klatce, piec, działka nr 1183/88
				
o pow. 5227 m2,
				
KW nr GL1S/00008090/1
2. ul. Czarnoleśna 4d/7
		Nowy Bytom
2.000,00 zł
42,00
5,60
0,64
40.000,00 poddasze, 2 pok., kuch., łaz., piec,
				
działka nr 1183/88 o pow. 5227 m2,
				
KW nr GL1S/00008090/1
Działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 13.03.2013 r.
I przetarg na sprzedaż ww. lokali odbył się w dniu 27.05.2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia
wadium w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do dnia 12.08.2013 r.
przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska). W przypadku przystąpienia do przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium na każdy z lokali.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na
nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych
tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka - lokale
mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym
uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30
dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na cenę nieruchomości składają się cena lokalu oraz cena gruntu. Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości
25 % ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości
1 % płatnych do końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego.
Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.
Wylicytowana cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 % winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki
związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój
222, tel. (32) 244-90-56.
Oględzin lokali można dokonać w dniu 29.07.2013 r. w godz. od 14.00 do 15.00.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu nieruchomości zabudowanej przy ul. Karola Miarki 9, stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska, która
przydzielona zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu
zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika oraz wykazu lokali użytkowych, stanowiących
własność Miasta Ruda Śląska, które
przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym, mieszczących się w Rudzie
Śląskiej przy:
– ul. Jana Gierałtowskiego 3a/03 oraz
przy ul. Karola Goduli 28/01 – umowy
najmu zawarte zostaną na okres 1 roku
na rzecz dotychczasowych użytkowników,
– ul. Gwareckiej 2 – umowa najmu
zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie usług elektryczno-elektronicznych oraz sprzedaży
urządzeń przemysłowych,
– ul. Gwareckiej 2 – umowa użyczenia
zawarta zostanie na okres 3 lat na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego
mieszczącego się w Rudzie Śląskiej
w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego 20b/04, stanowiącego własność
Miasta Ruda Śląska, który przydzielony
zostanie w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy najmu zawartej na
okres 1 roku na rzecz dotychczasowego
użytkownika.
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Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ przy ul. Szpaków 33
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność
Poradnia Medycyny Rodzinnej
w ramach kontraktu NFZ.
Pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.
Zapraszamy do ustalania terminu
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25
Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu część nieruchomości
gruntowej położonej przy ul.
Pokoju 2b w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu, stanowiącej
własność Miasta Ruda Śląska,
która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy dzierżawy
zawartej na czas oznaczony na
okres do 30.06.2015 r. na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Partyzantów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

• Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych
• Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,
zdrowa żywność
• Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych
i niemowląt; maści
• Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich
uzdrowisk
• Suplementy diety, produkty dla diabetyków
i odchudzające
• Preparaty wzmacniające odporność i witalność
• Konsultacje irydologa

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,
ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego
naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, k.m. 4, oznaczone numerami geodezyjnymi:
I. 3265/147 o powierzchni 676 m2, KW nr GL1S/00042034/1, (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów);
II. 3264/147 o powierzchni 563 m2, KW nr GL1S/00020896/1 (w dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe
związane z inna nieruchomością, dział IV jest wolny od wpisów) III. 3263/147 o powierzchni 828 m2, KW nr GL1S/00042034/1
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska.
4. 3266/147 o powierzchni 722 m2 , KW nr GL1S/00044229/9 (w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, dział IV jest
wolny od wpisów) – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Każda z działek pod zabudowę mieszkaniową zostanie sprzedana z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr 3266/147. Nieruchomości stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.06.2013 r.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383
z późn. zmianami działki nr 3263/147, 3264/147 i 3265/147 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2), z tym, że działka nr 3265/147 fragmentarycznie stanowi
również teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW), działka nr 3266/147 stanowi teren dróg wewnętrznych (symbol planu KDW).
Zbywane działki są niezagospodarowane, zatrawione oraz porośnięte drzewami i krzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i terenów zielonych, posiadają nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, obniżają się w kierunku zachodnim.
Dojazd do nieruchomości inwestycyjnych z drogi publicznej ul. Partyzantów powinien odbywać się poprzez działkę drogi wewnętrznej nr
3266/147. W celu lokalizacji zjazdu z ulicy Partyzantów należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00
m od krawędzi ulicy Partyzantów. Przez działkę nr 3263/147 i nr 3266/147 przebiega rów terenowy, który nie posiada odbiornika.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą – dla każdej z działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/6 część działki nr
3266/147 (droga dojazdowa):
– dla działki nr 3265/147: 81.200,00 zł,
– dla działki nr 3264/147: 69.800,00 zł,
– dla działki nr 3263/147: 97.000,00 zł,
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 12.08.2013 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej treści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed
przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia zakończenia
przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki podlega zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu
lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do
dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32 244-90-56.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Egipt
hotel 5*, w all inclusive 
Grecja hotel 4*, w all inclusive 
Turcja hotel 4*, w all inclusive 

informuje o wywieszeniu na okres 21
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro) wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie
ulicy Pancernych, oznaczonej numerem
geodezyjnym 3725/27 o powierzchni
1268 m2, zapisanej na karcie mapy 3
obręb Halemba oraz w księdze wieczystej GL1S/00002168/7 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zostanie sprzedana
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska.
Dla zapewnienia dojazdu z drogi
publicznej ulicy Pancernych zostanie
ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu
i przejazdu po gminnej nieruchomości o powierzchni 399 m2 obejmującej
działki nr:
– 3722/32 o powierzchni 191 m2 KW
GL1S/00006871/6,
– 3726/27 o powierzchni 208 m2 KW
GL1S/00002168/7,
zapisane na karcie mapy 3 obręb
Halemba, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3725/27. W dziale
III KW GL1S/00006871/6 wpisane są
ciężary, dział IV wolny jest od wpisów.
Działy III i IV KW GL1S/00002168/7
wolne są od wpisów.
Wszystkie ww. działki stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) działki nr 3725/27 do przetargu wynosi
169.000,00 zł.
Jednorazowe wynagrodzenie na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu
i przejazdu przez działki nr 3722/32
i 3726/27 wynosi 40.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na
przetargu oraz jednorazowego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi
23 %).

Przyjdź i wybierz ofertę dla siebie już dziś!
ceny od 1999 zł/os.
ceny od 2099 zł/os.
ceny od 1999 zł/os.

Biuro Podróży Orion Travel
ul. 1 Maja 291, Ruda Śląska, tel. 32 242 09 90

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani
Iwonie Małyska
pracownikowi Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Iwonie Małyska wraz z Rodziną
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ojca

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro)
wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejHalembie w rejonie ulicy Hubalczyków,
oznaczonej numerem geodezyjnym
3283/7 o powierzchni 168 m2, zapisanej
na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz
w księdze wieczystej GL1S/00006871/6
(w dziale III księgi wieczystej wpisane
są obciążenia, dział IV wolny jest od
wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która w drodze
przetargu ustnego ograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych.
Do udziału w ustnym przetargu ograniczonym uprawnione są osoby będące
właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości przyległych, graniczących z przedmiotową działką gminną, tj.
działek nr: 1549/5 (GL1S/00004004/4),
1550/5 (KW Nr 4003 R), 3133/6 (KW
Nr 458 R), 1969/5 (KW Nr 6266 R).

.
Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie.
koleżanki i koledzy
z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy złożyli kondolencje, pamiętali w modlitwie
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego kochanego Męża, Taty i Dziadka

śp. Alojzego Skupin
żona oraz córka i syn z rodzinami

Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Mariana Parusela

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

składa
żona z rodziną

Naszej Koleżance
Zofii Janoskiej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

Siostry
składają
koleżanki i koledzy z pracy

W dniu 26.06.2013
ok. godz. 15.30 zaginął piesek
przy ul. Piotra Skargi.
Wabi się Bajer.
Za odnalezienie nagroda 500 zł.
Tel. 534-618-282.
Pies był ulubieńcem 3-letniej Oliwki.

informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu lokali użytkowych
mieszczących się w Rudzie Śląskiej
przy ul. Tadeusza Kościuszki 2/01
i ul. Energetyków 23/6, stanowiących
własność Miasta Ruda Śląska,
które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu zawartych na okres 1 roku na
rzecz dotychczasowych użytkowników.

R SERWIS AGD – naprawa pralek.
Tel. 530-412-007.
R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu.
Natychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32
240-83-20, 32 240-83-21.
R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
R
Potrzebujesz gotówki?
KREDYTY
gotówkowe
oraz
konsolidacyjne. Wystarczy dowód
osobisty. Tel. 731-35-35-35.
R REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
R Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
R Przeprowadzki. Tel. 601-462408, 32 252-97-79.
R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53,
501-83-55-81.
R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.
R POŻYCZKI dla firm będących na
k.podatkowej, ryczałcie, KPiR na
cele obrotowe, inwestycyjne. Dla
firm nie wykazujących wszystkich
przychodów, na stracie, dochód na
oświadczenie, szybka decyzja, tel.
32 253-90-23, 795-406-305.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk.
Tel. 605-560-605.
 Transport, przeprowadzki. Tel. 692777-256.
R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
R Tapety, malowanie, gładź, panele itp.
Tel. 505-946-693.


Pranie tapicerki meblowej. Tel.
517-260-780.

R CODZIENNIE NOWE NOWE
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOŚCI.PL

 Dogodna pożyczka do 25.000.- zł,
dojazd, dzwoń, tel. 507-385-478, 728874-276.
 Błyskawiczna decyzja pożyczka
do 25.000,- zł, dzwoń, tel. 512-996794, 728-874-276.
 Szybka pożyczka od 1.000,- zł do
25.000,-zł, nawet na oświadczenie do
2.000,-zł, dzwoń, tel. 606-709-410,
728-874-276.
 Pożyczka z komornikiem, tel. 605848-324, firmy bez BIK-u! Ruda Śl. 1.
 ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI – w ramach świadczonych
usług proponujemy obsługę prawną
gratis. Tel. 601-934-091, 693-113904, 32 244-30-79.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel.
32 244-40-90, 784-699-569.
R Oferta kredytowa najtańszych banków. Dojeżdżamy do klienta. Tel. 506406-192.

NIERUCHOMOŚCI
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405. ANEL.
R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.
R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 99
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Kochłowice, trzypokojowe, 55 m2,
146 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
R
Wirek, dwupokojowe, 30 m , 69
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
2

R Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 98 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio,
40 m2, 75 tys. LOKATOR, tel. 793-396040.
R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio,
60 m2, 138 tys. LOKATOR, tel. 793396-040.

R Wirek – sprzedam 34 m2, 85 m2.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
R SUPEROKAZJA – Wirek – sprzedam 39 m2, w bloku, 79 tys. GABRIEL,
tel. 607-706-692.
R Mieszkanie do wynajęcia 64 m . Tel.
518-172-189.
2

R Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie,
Nowy Bytom, Szymały 88 tys. Tel. 792044-290.

R Angielski – matura, egzaminy, dojazd. Tel. 660-439-058.
R Agent ochrony – kursy do licencji,
raty (praca) Katowice 32-203-27-01,
605-294-324, grom@grom-ochrona.pl.

MOTORYZACJA
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę,
Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 503345-968.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 503345-968.
 Skup samochodów za gotówkę.
Tel. 505-049-833.

R Sprzedam mieszkanie 40 m2 w Wirku, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel.
506-963-461.

R
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 793-780654.

R Sprzedam mieszkanie Godula-Latki.
Tel. 696-163-767.

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

R Sprzedam mieszkanie 65 m2: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ubikacja. Komfortowe, Godula, ul. Lipińska. Tel. 691377-573.
R Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 45 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka) – Nowy Bytom, wieżowiec. Odstępne 700 zł plus czynsz i media.
Tel. 603-576-374.
R Bykowina. Ładne M-2 z dużym balkonem do wynajęcia. Tel. 790-460-141.
R Lokal do wynajęcia po kapitalnym
remoncie, rynek – Kochłowice. Tel.
698-735-443.
R Mieszkanie do wynajęcia, 40 m2, po
remoncie, Bielszowice niedaleko Plazy
i szpitala. Tel. 697-687-346.
R
Do wynajęcia duże mieszkanie i
mały sklep w Orzegowie. Tel. 505-147476.
R Ładne 2-pokojowe mieszkanie do
wynajęcia, blisko Plazy. Tel. 604-603509.
R Sprzedam kawalerkę 40 m2 w Rudzie Śląskiej 1, centrum starego osiedla,
ul. Dunajewskiego. Tel. 606-62-04-12.
R
Do wynajęcia dwupokojowe,
wyremontowane, urządzone, Orzegów, 800 zł/mc + media. Tel. 606717-534, 884-806-490.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szeregowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 94 m2, od 265 tys.,
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
32 242-06-09, 605-731-250.

R Wynajmę kawalerkę, Halemba.
Czynsz 850 zł + media. Tel 515-102291.

R
Kochłowice – PILNIE sprzedam
czteropokojowe, 76 m2, 135 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Wynajmę umeblowaną kawalerkę
w Wirku przy ul. Curie. Tel: 601-875010.

R Skup samochodów wszystkich
marek, stan obojętny. Tel. 32 27505-47, 603-534-003.
R Skup samochodów wszystkich marek. Tel. 515-533-560.

PRACA

R Murarz-tynkarz z doświadczeniem
oraz pracowników budowlanych, Ruda
Śląska, tel. 32 242-24-11.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517472-138.
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO,HO, TT. Tel. 607912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607468-787.
R Prawa do akcji KOMPANII
WĘGLOWEJ kupię. Tel. 507-851852.
R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, inne kupię. Tel. 515-533-560.
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK,
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-533-560.

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki
w zawodzie. Studio Fryzjerskie
,,Lucjan”, tel. 601-488-125.

R Sprzedam ciekawe formy gipsowe
oraz kocioł grzewczy. Tel. 604-603509.

R Firma kada zatrudni komunikatywne osoby do sprzedaży telefonicznej. Stabilne zatrudnienie, podstawa +
premia, praca w Zabrzu. Tel. 32 440-0456 lub 530-433-176.

R Ja, Krystyna Stefańska, przepraszam Danutę Waniek oraz Sabinę Kalus
za nieprzyjemne zajście, do którego doszło z mojej winy 7.07.2013 w szpitalu
w Bielszowicach.

R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel.
509-737-781.

MATRYMONIALNE

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni na stanowisko mechanika w dziale
utrzymania ruchu maszyn produkcji
spożywczej. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, doświadczenie, uprawnienia sep do 1kv. CV składać na adres:
praca.mechanik@vp.pl. Pytania: 731454-805 w godz. 9.00-12.00.

R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 723-317-804.
R Przystojny, odpowiedzialny kawaler,
lat 34, 170/70 pozna miłą pannę lub panią z dzieckiem. E-mail: redkrzysztof@
gmail.com.

ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

DOMY

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 24004-01.

R Jednopokojowe, tanio, 38 m2, 45 tys.
LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterroryzmu i Ochrony. Katowice, tel. 32
203-27-01, 605-294-324, www.gromochrona.pl.

R Firma Admar z Rudy Śląskiej zatrudni osobę do przyuczenia na stanowisko mechanika – pomocnik mechanika w dziale utrzymania ruchu maszyn
produkcji spożywczej.Wymagania:wykształcenie minimum zawodowe, zaangażowanie i chęć do pracy.CV składać
na adres: praca.mechanik@vp.pl. Pytania: 731-454-805 w godz. 9.00-12.00.

DZIAŁKI

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan.,
gaz. – sprzedaż, usługi. Tel. 501-727479, 32 248-75-41 po 18.00.


Drobne usługi remontowe. Tel.
696-045-930.

NAUKA

MIESZKANIA * SPRZEDAŻ

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

R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupokojowe 43 m2, 99 tys. GABRIEL, tel.
607-706-692.

Wiadomości Rudzkie 17.07.2013 
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Ogłoszenia

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach
pow. 118 m2 i 144 m2
Posiadłość
207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba
258/750 
550 000 zł
Wolno stojący Halemba
252/680 
780 000 zł
Wolno stojący Halemba
250/682 
460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula
240/508
499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 749 m2	
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 763 m2 	
98 zł/m2
2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 801 m 
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 814 m2 
98 zł/m2
Ruda Śl.-Ruda
pow. od 956 m2 
98 zł/m2
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom
29 m2 
40 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Orzegów
33 m2 
29 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula
36 m2 
99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
39 m2 
95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
43 m2 
65 tys. zł
2
M-3 Ruda Śl.-Wirek
48 m 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek
47 m2 
125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina
48 m2 
120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
49 m2 
149 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
51 m2 
115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula
55 m2 
105 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Godula
63 m2 
160 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina
78 m2 
205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda
95 m2 
198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów
113 m2
79 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Halemba
60 m2 
1500 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Halemba
58 m2 
1500 zł/m-c
2
M-3 Ruda Śl.-Godula
54 m 
800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek
44 m2 
1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Wirek
29 m2 
1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom
36 m2 
900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom
106 m2 
1200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom
90 m2 
3000 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina
200 m2 
55 tys.

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Halembie przy ulicy Chłopskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym
3724/27 o powierzchni 1063 m2, zapisanej na karcie mapy 3 obręb Halemba oraz w księdze wieczystej GL1S/00002168/7 (działy III i IV są wolne od
wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, która w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
158.000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone
w dniach 27.02.2013 r. oraz 16.05.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
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, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego,
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. W celu
zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki zbywanej
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7 oraz w księdze
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1297/1193 stanowi
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Zbywane działki położone
są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu
kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomość pod zabudowę
mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 79.450,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 14.08.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 3.980,00
zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Ludwika Mierosławskiego” oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od
daty przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są
przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww.
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT
pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium
ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz
do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości
wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym
uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega
się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Ogłoszenia

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego
o powierzchni 214,09m2 w Rudzie Śl. 3 przy ul. K. Goduli 34 wraz z prawem użytkowania
wieczystego gruntu związanego z lokalem położonym na działce nr 1169/23, KW GL1S/00022116/4
i ułamkowym udziałem w nieruchomości 0,48236.
Ww. lokal jest usytuowany w parterowym pawilonie wolnostojącym.
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 214,09m2 w Rudzie Śl. 3
przy ul. K. Goduli 34” w terminie do dnia 6.08.2013 r. do godz. 10.00.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 70.000,00 zł słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł, na konto PKO
BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
3. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie
kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości (pokój
318) w celu odbioru faktury VAT.
II Oferta winna zawierać:
1. Szczegółowe określenie oferenta – wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej lub wypis
KRS, NIP, REGON, (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
2. Dane osobowe wg załącznika.
3. Cena minimalna za ww. lokal nie może być równa i niższa od ceny wyjściowej tj. 700.000,00 zł.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2013 r. o godz.11.00 w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1
pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów nie podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu
przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty
całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały
przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118 i 100), tel. 32 248-24-11 wew.
311 lub 267.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Pionierów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 11.03.2013 r. oraz 27.05.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Pionierów, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1305/1193 o powierzchni 652 m2, obręb Bielszowice,
zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka
nr 1305/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz teren lasów i zadrzewień
(symbol planu ZL1).
Zbywana działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość
pod zabudowę o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Pionierów.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 48.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2013 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie
do dnia 5.08.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 2.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Pionierów” oraz
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, przy
czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych
na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie
nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane
ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia
umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 215), tel. 32 244-90-56.
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Zapasy

„Olimpijskie” medale

Daria Szymeczko, zdobywczyni złotego medalu, z trenerką Elżbietą Garmulewicz.

Foto: arch.

Łucznictwo

Celne strzały „Grotowców”
Drużynowe wicemistrzostwo
Polski Adama Ścibskiego w Akademickich Mistrzostwach Polski!
W niedzielę 7 lipca na torach
łuczniczych AWF-u w Krakowie
odbyły się kolejne Akademickie
Mistrzostwa Polski w Łucznictwie.
Nasz klub reprezentowany był
przez Adama Ścibskiego, startującego w kategorii „łuk klasyczny”
oraz Maćka Kuśnierza, startującego w kategorii „łuk bloczkowy”.
Adam spisał się wyśmienicie podczas zawodów rozegranych jako
tzw. klasyczna runda FITA, osiągając na poszczególnych odległościach następujące rezultaty: 240
pkt. (odległość 90 m) + 309 pkt.
(odległość 70 m) + 299 pkt. (odległość 50 m) + 333 pkt. (odległość
30 m), co w sumie dało mu 1181
pkt., czyli wynik oscylujący w okolicach rekordu życiowego i pozwoliło na zajęcie w indywidualnej

klasyfikacji bardzo wysokiej siódmej pozycji. Udział w zawodach
był dla Adama tym bardziej udany,
gdyż wspólnie ze swoimi kolegami
z katowickiego Uniwersytetu Śląskiego, mógł cieszyć się ze srebrnego medalu za zajęcie drugiego
miejsca w klasyfikacji drużynowej.
Udana II runda Pucharu Polski Field dla zawodników UKS-u
„Grot”
Reprezentacja UKS-u „Grot”
składająca się z 11 zawodniczek
i zawodników, zaliczyła 6 lipca kolejny bardzo dobry start i dzielnie
obroniła swoje pozycje osiągnięte
w I rundzie Pucharu Polski. Tym
razem same zawody przeprowadzono na rozległych terenach
w okolicy Jaworza koło BielskaBiałej, a trasa wytyczona przez organizatorów, dzięki swojej różnorodności i ukształtowaniu miejsc,
w których oznaczono podejścia do

Hala MOSiR-u w Zgierzu była
areną zmagań zapaśników i zapaśniczek rywalizujących w zawodach
rozgrywanych w ramach finałów
XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Łódzkie 2013.
Od 11 do 13 lipca odbywały się
zawody w zapasach w stylu wolnym
i zapasach kobiet. Tradycją już jest,
że młodzi zapaśnicy i zapaśniczki reprezentujący Rudę Śląską w „turniejach olimpijskich” nie zawodzą.
Również w tym roku nasza młodzież
stanęła na wysokości zadania i przywiozła ze Zgierza pięć medali. Złote
medale wywalczyli: Daria Szymeczko (52 kg) i Bartosz Szałowski (46
kg) – obydwoje brali udział w Mistrzostwach Europy Kadetów, które
rozegrane zostały pod koniec czerwca w czarnogórskim Barze i mają realne szanse na start w mistrzostwach

12 celów, wydawała się jeszcze
trudniejsza niż poprzednio. Tylko
jedno tzw. przejście całej trasy, zajmowało każdej z poszczególnych
grup ok. trzech godzin. A „przejść”,
czyli rund, było dwa. Zawodnicy
UKS-u „Grot” nie złożyli jednak
broni i dzielnie przeciwstawiając
się wszystkim trudnościom, osiągnęli w końcowych klasyfikacjach
czołowe lokaty:
Kategoria „łuk klasyczny – kadet”: Mateusz Porębski – 1 miejsce, Szymon Porębski – 2 miejsce,
Bartłomiej Rymarz – 3 miejsce,
Sebastian Ziętek – 5 miejsce; kategoria „łuk klasyczny – seniorka”: Agnieszka Taras – 3 miejsce;
kategoria „łuk klasyczny – senior”: Maciej Gnacy – 4 miejsce;
kategoria „łuk bloczkowy – kadet”: Paweł Wichary – 1 miejsce;
kategoria „łuk bloczkowy – seniorka”: Anna Dubiel-Schramm
– 2 miejsce; kategoria „łuk bloczkowy – senior”: Adam Stolorz –
11 miejsce; kategoria „łuk bloczkowy OPEN – senior”: Michał
Kopeć – 2 miejsce, Maciej Dzikowski – 5 miejsce.
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świata tej grupy wiekowej (do 17
lat). Mistrzostwa świata odbędą się
w połowie sierpnia w Zrenjaninie
w Serbii.
Medal srebrny zdobył w kategorii
do 54 kg Tomasz Kitel, który wszystkie swoje pojedynki wygrał przed
czasem i dopiero w finale musiał
uznać wyższość piątego na mistrzostwach Europy Kamila Stawinogi
z WKS-u Śląsk Milicz.
Brązowy medal wywalczył w tej
samej kategorii zaledwie piętnastoletni Rafał Danisz, który spisywał się
znakomicie, przegrał tylko jeden pojedynek ze swym klubowym kolegą
Tomaszem Kitlem.
Cała czwórka medalistów to reprezentanci ZKS-u Slavia Ruda Śląska, ale jak napisaliśmy wyżej, rudzianie wywalczyli w Zgierzu pięć
medali. Ten piąty, brązowy, był

udziałem zawodnika KS Pogoń Ruda
Śląska – Marka Nogi, specjalizującego się w stylu klasycznym, co nie
przeszkodziło mu stanąć na „olimpijskim podium” w kategorii 85 kg
w stylu wolnym.
W klasyfikacji klubowej chłopców
ZKS Slavia Ruda Śląska zajął drugie
miejsce, potwierdzając przynależność do ścisłej czołówki krajowej.
Klasyfikacja klubowa: 1. LKS
Mazowsze Teresin 56 pkt, 2. ZKS
Slavia Ruda Śląska 41 pkt, 3. LKS
Orzeł Namysłów 39 pkt.
W zawodach sklasyfikowano 55
klubów, a drugie miejsce reprezentacji Slavii dowodzi przynależność
rudzkiego klubu do ścisłej krajowej
czołówki.
W klasyfikacji województw woj.
śląskie zajęło drugie miejsce, ustępując woj. lubelskiemu o dwa punkty.

Piłka nożna

Turniej Piłkarski o puchar
„Wiadomości Rudzkich”
Chcesz wygrać 2000 zł ? – skompletuj drużynę i weź udział w Turnieju Piłkarskim o puchar „Wiadomości Rudzkich”. Startujemy 3
sierpnia o godzinie 10.00 na stadionie przy ulicy Czarnoleśnej na
Nowym Bytomiu. Do turnieju mogą się zgłaszać drużyny minimalnie 7-osobowe, maksymalnie 10osobowe. By wziąć udział w turnieju konieczne jest opłacenie wpisowego, które wynosi 400 złotych

od drużyny. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na naszym
portalu www.wiadomoscirudzkie.
pl. Zgłoszenia należy nadsyłać do
26 lipca na adres biuro@wiadomoscirudzkie.pl bądź dostarczać je
osobiście do siedziby naszej redakcji przy ul. Niedurnego 36 na Nowym Bytomiu. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszym
portalu oraz na naszym profilu na
Facebooku.
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