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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73
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Kąpieliska pod nadzorem
– rozdają mandaty zaufania!

 Czytaj str. 3 

KREDYT 
na każdą kieszeń

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

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo fi nansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI: 
przyjęć rodzinnych, konferencji, 
spotkań i imprez zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl., 
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

www.pwsenator.cdx.pl

spotkań i imprez zakładowych 

PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl., 
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18

Ślub 
w plenerze!
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REKLAMA

Rewolucja w SP nr 20. 
Budynek trzeba postawić do pionu

Prostowanie szkoły znajdującej się 
przy ul. Wyzwolenia w Kochłowicach 
jest konieczne, bo przechylenie budynku 
wynosi w tej chwili ponad 22 mm na każ-
dy metr wysokości. Wy-
nika z to z wieloletniej 
eksploatacji górniczej 
prowadzonej przez ko-
palnie Kompanii Węglo-
wej. To właśnie ta górni-
cza spółka wybierze wy-
konawcę, który w okre-
sie wakacyjnym ma roz-
począć remont budynku. 
– Przedsięwzięcie będzie 

realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap 
obejmie roboty przygotowawcze i wyko-
nanie rektyfi kacji budynku. W drugim 
etapie zostaną wykonane roboty towarzy-
szące i wykończeniowe – zapowiada 
Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkie-
go magistratu. 

Cały proces będzie jednak o wiele bar-
dziej skomplikowany niż mogłoby się 
wydawać. – Prostowanie budynku będzie 
polegało na odpowiednim jego podnie-
sieniu przy użyciu sterowanych kompute-
rowo siłowników hydraulicznych, umiesz-
czanych pomiędzy fundamentem a nad-
ziemną częścią szkoły, rozmieszczanych 
– zgodnie z opracowanym projektem – 

w specjalnie do tego celu wykonywanych 
wnękach – opisuje Adam Nowak.

Dobra informacja jest taka, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Prawa 
geologicznego i górniczego, za szkody 
wyrządzone przez funkcjonowanie ko-
palni odpowiada przedsiębiorca górniczy, 
czyli w tym przypadku Kompania Wę-
glowa. Dlatego też remont zostanie sfi -
nansowany w całości z pieniędzy spółki. 
Ponadto prostowanie budynku szkoły ma 
być „inwestycją” na lata, bo eksploatacja 
górnicza w rejonie SP nr 20 w Kochłowi-
cach została już zakończona.

Na tym jednak koniec dobrych wiado-
mości, bo w związku z planowanym 
przedsięwzięciem trzeba znaleźć nowe 
lokum dla podopiecznych Szkoły Podsta-
wowej nr 20. Miasto przygotowało już 
rozwiązanie tej kwestii. – Rok szkolny 
2015/16 uczniowie SP 20 rozpoczną w bu-
dynku Ośrodka Badawczego AGH przy 
ulicy Tunkla 147 a, natomiast wychowan-
kowie przedszkola zostaną przeniesieni 
do Miejskiego Przedszkola nr 42 przy ul. 
Brzozowej – wyjaśnia Adam Nowak.

 Joanna Oreł
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Pogłoski, które od 
kilku tygodni krążyły 
po mieście, okazały się 
prawdziwe. Prawdziwe 
i konieczne, bo chodzi 
o prostowanie budynku 
Szkoły Podstawowej nr 20 
w Kochłowicach. Usuwanie 
skutków fedrowania 
rozpocznie się w wakacje. 
Natomiast nowy rok 
szkolny uczniowie SP nr 20 
i przedszkolaki powitają 
w innych budynkach.

Budynek SP nr 20 nachylony jest o ponad 25 mm/m.
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Prostowanie budynku Szkoły 
Podstawowej nr 20 jest konieczne 

z powodu jego zbyt dużego nachylenia. 
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają 

prace, ale w tej chwili pewne jest, że 
przyszły rok szkolny uczniowie SP nr 20 
oraz przedszkolaki rozpoczną w innych 
budynkach. Za całość prac odpowiada 

Kompania Węglowa.

Uczestnicy projektu 
„Jak działa moja gmina?” w Warszawie
W niedzielę, 21.06., delegacja uczniów wraz z koordynatorką lokalną
z rudzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 uczestniczyła w spotkaniu 

końcowym projektu „Jak działa moja gmina?” w Warszawie. Na spotkanie przy-jechały również delegacje z kilkunastu innych szkół ponadgimnazjalnych z całego 
kraju, które przez cały rok brały udział w projekcie. Dwudniowe podsumowanie rozpoczęło się grą miejską „Obywatelska mapa Warszawy”, w której brali udział 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele, sprawdzając działanie budżetu partycypacyjnego w stolicy. Następnego dnia uczniowie mieli okazję przedstawić działania 
budżetów obywatelskich w swoich miejscowościach, jak również przedyskutować pomysły na kolejne projekty i ulepszenie działania budżetu. Poniedziałek upłynął 
także pod znakiem ewaluacji projektu i prezentacji dotyczących możliwości angażowania się, jak i tworzenia własnych, ciekawych projektów młodzieżowych.

UCZESTNICY SPOTKANIA KOŃCOWEGO PODCZAS 
EWALUACJI PROJEKTU

Jak przystało na spotkanie podsumowujące, nie mogło zabraknąć refl eksji i dziele-
nia się doświadczeniami z przeprowadzania wydarzeń własnych, które przybierały 
przeróżne formy – od debat oksfordzkich, przez wystawy fotografi czne, konkursy 
wiedzy o samorządzie lokalnym, po happeningi uliczne. Na koniec szkoły i koordy-
natorzy lokalni otrzymali podziękowania z rąk koordynatorek projektu.

Projekt „Jak działa moja gmina?” jest realizowany przez Fundację Schumana. Ruda 
Śląska jest jedną z 15 polskich miejscowości w nim uczestniczących. Celem projek-
tu jest angażowanie młodych ludzi w aktywne tworzenie społeczeństwa obywatel-
skiego.

DELEGACJE ZE SZKÓŁ Z CAŁEJ POLSKI NA SPOTKANIU 
KOŃCOWYM W WARSZAWIE.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji, fi nansowanego z Funduszy EOG.
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Bo każde zaufanie powinno być 
ograniczone

W tym roku prewencyjna kampania 
prowadzona jest już dziesiąty raz. Za-
inicjowano ją – niestety – po doświad-
czeniach z tragicznego, 2004 roku, kie-
dy to podczas kąpieli 
w m.in. niestrzeżonych 
stawach w naszym mie-
ście utonęło pięć osób. 
Dlatego też rok później 
strażnicy miejscy ruszy-
li, by patrolować dzikie 
kąpieliska. – Działania 
prowadzimy głównie 
podczas wakacji, ale już 
w czerwcu, podczas cie-

plejszych dni, sprawdzaliśmy, czy osoby 
spędzające czas na niestrzeżonych 
zbiornikach wodnych, zachowują się 
bezpiecznie i czy nie dochodzi do przy-
padków kąpieli – wyjaśnia Tomasz Pa-
rzonka, rzecznik prasowy rudzkiej Stra-
ży Miejskiej.

Akcja „Mandat zaufania” prowadzo-
na jest we współpracy z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunko-
wym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. W ramach niej w ubiegłym 
roku wystawiono 30 pouczeń oraz 61 
mandatów zaufania. – Trudno powie-
dzieć, co kieruje osobami, które decydu-
ją się na kąpiel w miejscu niedozwolo-

nym i nie do końca w bezpieczny sposób. 
Być może wolą one miejsca ustronne. 
Jednak przecież nigdy nie wiadomo, co 
znajduje się na dnie niestrzeżonego 
zbiornika wodnego i na co można się 
w nim natknąć – podkreśla Tomasz Pa-
rzonka.

W naszym mieście takie akweny 
znajdują się m.in. w Chebziu, Bielszo-
wicach oraz na Goduli. – Spotykamy 
tam głównie młodych ludzi. Zdarzają 
się jednak także rodziny. Staramy się 
wtedy z nimi rozmawiać i uświadamiać, 
czym grozi nieodpowiedzialna zabawa 
nad wodą – tłumaczy rzecznik prasowy 
rudzkich strażników.

Mandat zaufania można otrzymać 
tylko raz. Uprawnia on do jednorazowe-
go wstępu na teren miejskiego kąpieli-
ska przy ul. Ratowników w Nowym 
Bytomiu. Jednak gdy ktoś zdecyduje się 
na ponowną kąpiel w niestrzeżonym 
akwenie, a zostanie przyłapany przez 
strażników, nie może liczyć na ich po-
błażliwość. Bowiem zgodnie z art. 55 
Kodeksu wykroczeń kąpiel w zabronio-
nym miejscu podlega karze grzywny do 

BEZPIECZEŃSTWO

Co roku patrolują 
niestrzeżone zbiorniki 
wodne w naszym mieście. 
W trosce o bezpieczeństwo 
rudzian czuwają nad 
tym, by nie kąpano się 
w miejscach niestrzeżonych. 
Przede wszystkim jednak 
podchodzą do mieszkańców 
z zaufaniem, lecz – 
słusznie – jest to zaufanie 
ograniczone. Straż Miejska 
rozpoczęła kolejną edycję 
akcji „Mandat zaufania”.

Tomasz Parzonka podkreśla, że mandat zaufania nie jest formą nagrody.
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Akcja „Mandat zaufania” została 
zainicjowana w 2005 roku po tym, 
jak w 2004 roku podczas kąpieli w 

niestrzeżonych miejscach utonęło pięć 
osób. Otrzymany mandat uprawnia do 

bezpłatnego wejścia na teren kąpieliska 
przy ul. Ratowników. Jednak kolejna 
„zabawa” w niedozwolonym miejscu 

grozi karą do 250 zł.

250 złotych albo karze nagany.
 – Mandat zaufania to nie jest forma 

nagrody. Kąpiel w niedozwolonym miej-
scu jest niebezpieczna, a często do tego 
dochodzą np. skoki do wody. Na szczę-
ście ostatnio nie dochodziło do śmiertel-
nych wypadków, ale też nieustannie 
przestrzegamy mieszkańców – zaznacza 

Tomasz Parzonka. 
Dodajmy, że w 2011 roku w naszym 

mieście doszło do dwóch utonięć. Rok 
później na szczęście nie było takich 
przypadków. Natomiast w 2013 roku 
odnotowano dwa przypadki utonięć. 
Ubiegły rok zakończył się bez tego typu 
tragedii.          Joanna Oreł

WAKACJE W MIEŚCIE

Wodne ciekawostki
w In-nYm Domu Kultury

Podczas prelekcji dzieciaki mogły nauczyć się mycia rąk.

Czwarte spotkanie twarzą w twarz z najmłod-
szymi odbyło się w In-nYm Domu Kultury w Ko-
chłowicach. 

– W ramach naszej współpracy z Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji zaprosiliśmy jego 
przedstawicieli na spotkanie z dziećmi uczestniczą-
cymi w półkoloniach. 
Powszechnie wiado-
mo, że zdrowa i czysta 
woda jest podstawą 
naszego bytu, dlatego 
chcemy przekazać 
dzieciom podstawowe 
informacje dotyczące 
higieny i bezpieczeń-
stwa wodnego. Prak-
tyczne wskazówki 

mają uczynić ich wa-
kacje bezpieczniejszy-
mi – tłumaczyła Teresa 
Golda, kierownik Po-
wiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicz-
nej. 

Współpraca obu 
podmiotów rozpo-

Półkolonie w Rudzie Śląskiej to nie tylko rozrywka i dobra zabawa, ale także moc wiedzy, 
którą najmłodsi mieszkańcy mogą sobie przyswoić. Ze współpracy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. zrodziła się inicjatywa, dzięki której 
podopieczni rudzkich placówek wysłuchali prelekcji 
na temat tego, jak ważną rolę w naszym życiu 
odgrywa woda.

częła się podczas Światowych Dni Zdro-
wia – teraz owocuje ciekawymi wydarze-

niami.
– Połączył nas wspólny temat. Powiatowa 

Stacja Sanitarna prowadzi akcję na temat pra-
widłowego mycia rąk, my natomiast informuje-
my dzieci jak należy racjonalnie używać wody. 
Opowiadamy także w przyswajalny sposób skąd 
bierze się woda w naszych kranach, akcentując 
także sferę ekologii – podkreślała Małgorzata 
Kowalczyk-Skrzypek z PWiK. – Dzieci fanta-
stycznie włączają się w prelekcję. Mają już dużą 

świadomość dotyczącą użytkowania wody – do-
dała.

Przedstawicielki PWiK przygotowały kolorową 
prezentację, która w prosty i ciekawy sposób przed-
stawiła informacje dotyczące wody, a także broszu-
ry, które mają być „wodną wiedzą” w pigułce. 

– Bardzo często woda się marnuje, na przykład 
jak się nie zakręca dobrze kranu. Najbardziej w pre-
lekcji podobało mi się jak uczyliśmy się myć ręce 
– mówił uczestnik spotkania, ośmioletni Czarek 
Adamczyk.

Magdalena Szewczyk

W ramach współpracy przedstawiciele 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp.z.o.o w Rudzie Śląskiej odwiedzili 

półkolonie dla najmłodszych, odbywające 
się w Szkole Podstawowej nr 2 i 30, 

Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie oraz 
In-nYm Domu Kultury w Kochłowicach. 
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Czy uciążliwe zapachy oraz hałasy w końcu znikną?  | N��� B���� 

Mieszkańcy skarżą się m.in. na głośny hałas pochodzący z zakładu.

Przykry zapach oraz głośno pracu-
jące maszyny – to problemy, z który-
mi od kilku miesięcy muszą żyć 
mieszkańcy domów i bloków w oko-
licy ulicy Chorzowskiej. Teraz, gdy 
nadeszła cieplejsza pora, ta pierwsza 
kwestia zdaniem mieszkańców staje 
się coraz trudniejsza do zniesienia. 
Zwłaszcza, że oprócz Nik-Polu, 
w pobliżu znajdują się także inne za-
kłady, których działalność może nie 
pozostawać bez wpływu na otocze-
nie. Chodzi m.in. o fi rmę Hilkim, 
która wraz z końcem czerwca miała 
zostać zamknięta. W jej sprawie rad-
ni interpelowali w 2013 i 2014 roku. 
Mieszkańcy pozostają jednak na sta-
nowisku, że dopiero w 2015 roku, 
kiedy to otworzył się Nik-Pol, poja-
wiły się nieprzyjemne zapachy oraz 

uciążliwy hałas. Jeżeli chodzi o ten 
drugi problem, w czerwcu tego roku 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska przeprowadził pomiary 
emisji hałasu. 

– Jesteśmy po kontroli i czekamy 
na decyzję z Urzędu Miasta. Jeżeli 
otrzymamy zalecenia co do funkcjo-
nowania zakładu, to dostosujemy się 
do nich. W wyniku kontroli stwier-
dzono hałas na poziomie maksymal-
nie 42,7 decybeli. Natomiast w ra-
porcie oddziaływania na środowisko, 
który został przygotowany jeszcze 
przed otwarciem zakładu stwierdzo-
no, że dopuszczalny poziom hałasu to 
45 decybeli w porze nocnej. Ten ra-
port został zaakceptowany przez 
Urząd Miasta i na tej podstawie pod-
jęliśmy decyzję o budowie zakładu – 

Sprawa nieprzyjemnych zapachów oraz hałasów w pobliżu 
ulicy Chorzowskiej w Nowym Bytomiu nadal nie została roz-
wiązana. Dlatego też mieszkańcy ulic m.in. Mieszka 1 oraz 
Szymały spotkali się niedawno z przedstawicielami fi rmy 
Nik-Pol, która – jak twierdzą – jest źródłem uciążliwości.

– Zaczęłam gotować obiad, kiedy 
nagle przestała lecieć woda. Nie wi-
dzieliśmy żadnych ogłoszeń z informa-
cją, także byliśmy lekko zdziwieni – 
mówiła zaniepokojona mieszkanka 
Goduli. 

– Są teraz upalne dni i akurat prze-
stała lecieć woda. Czy moglibyście 
ustalić co jest tego przyczyną? – prosi-
ła pani Katarzyna, mieszkanka dzielni-
cy Ruda. 

Z naszych ustaleń wynika, że miesz-

kańcy innych dzielnic, takich jak No-
wy Bytom, Wirek czy Czarny Las mo-
gli swobodnie korzystać z dostępu do 
bieżącej wody, dlatego postanowiliśmy 
skontaktować się z PWiK.

– 2 lipca doszło do awarii magistrali 
wodociągowej, należącej do Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. 
W związku z tym, mieszkańcy północ-
nych dzielnic naszego miasta: Rudy, 
Goduli oraz Orzegowa  przez kilka go-
dzin pozbawieni byli dostępu do bieżą-

W czwartek mieszkańcy kilku dzielnic mogli się zdziwić odkręcając kurki z kranów, z których 
nie poleciała woda. W ten sam dzień odebraliśmy kilka telefonów do redakcji z pytaniem, 
dlaczego mimo braku wcześniejszej zapowiedzi, rudzianom odcięto dopływ wody. 

cej wody – tłumaczy Małgorzata Ko-
walczyk-Skrzypek z PWiK.

– Awaria spowodowana była rozsz-
czelnieniem rurociągu i została usunię-
ta. Po otrzymaniu informacji od GPW, 
dotyczącej nagłego wstrzymania do-
staw wody, Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej 
podjęło działania mające na celu za-
bezpieczenie zaopatrzenia mieszkań-
ców w wodę – dodaje.

Magdalena Szewczyk Czwartkowa awaria została szybko usunięta.

Dlaczego nie było wody?  | R��� Ś�����
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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wyjaśnia Tomasz Olesiński, kierow-
nik controllingu wewnętrznego 
w Nik-Polu.

Po licznych interwencjach miesz-
kańców zorganizowane zostało także 

spotkanie, które miało wyjaśnić, czy 
źródłem nieprzyjemnych zapachów 
jest fi rma Nik-Pol. Mieszkańcy, któ-
rzy potwierdzili podczas wizyty swo-
je przypuszczenia, otrzymali zapew-

nienie, że informacje te zostaną prze-
kazane szefostwu fi rmy Nik-Pol, 
a sprawa zostanie rozwiązana.

Joanna Oreł
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REKLAMA

O sprawie poinformowali nas miesz-
kańcy pobliskiego osiedla. – To pu-
bliczne miejsce, więc często spacerują 
tam także nasze dzieci. Z całym szacun-
kiem dla nowych „lokatorów”, ale nie 
mam pewności, na ile te osoby zacho-
wują się poprawnie i nie stanowią za-
grożenia – mówi pani Monika, miesz-
kanka ulicy Gojawiczyńskiej w Halem-
bie.

Rzeczywiście. Jak zweryfikowaliśmy 
– wprawdzie pod schodami budynku 
szkoły przy ul. Kłodnickiej 91 nie zasta-
liśmy nikogo, ale pozostawione tam 
rzeczy (m.in. kołdry) mogły świadczyć 
o tym, że bezdomni rzeczywiście mogli 
się tutaj zadomowić. W związku z tym 
o sprawie poinformowaliśmy Straż 
Miejską. – Oczywiście, sprawdzimy to. 
Jednak trzeba pamiętać, że mamy ogra-
niczone możliwości działania. Jeżeli 
przebywające tam osoby nie zagrażają 
bezpieczeństwu, nie mamy prawa ode-
brać im wolności. Jedyne co możemy im 
zaproponować, to pomoc ze strony 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– wyjaśnia Tomasz Parzonka, rzecznik 

Halemba

Niechciani „lokatorzy” zamieszkali pod schodami dawnej szkoły

prasowy rudzkiej Straży Miejskiej. 
Po kontroli Straży Miejskiej okazało 

się, że bezdomni nie przebywają w swo-
im „lokum” pod schodami dawnej szko-
ły za dnia, lecz pojawiają się tam głów-
nie w godzinach nocnych, zaś znikają 
skoro świt. – Niemniej jednak udało 
nam się ustalić, że przebywa tam trójka 
młodych ludzi w wieku ok. 30 lat – ko-
bieta i dwóch mężczyzn. Wiemy także, 
że matka pochodzącej z Zabrza bez-
domnej kobiety, próbowała jej pomóc 
i nakłaniała do powrotu do domu. Jak 
jednak życie pokazało, ta wybrała inny 
los – mówi Tomasz Parzonka. 

Równocześnie z naszym zgłoszeniem 
sprawą zajął się rudzki MOPS. – Roz-
mawiałam w tej sprawie z pracownika-
mi socjalnymi z Halemby. Nie zastali 
oni jednak na miejscu nikogo – ani w go-
dzinach porannych, ani popołudnio-
wych – wyjaśnia Monika Szczepańczyk 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

W końcu jednak służbom udało się 
spotkać troje bezdomnych. – Osoby, któ-
re noclegowały pod schodami budynku 

przy ul. Kłodnickiej 
91, wyprowadziły 
się stamtąd. Nato-
miast część ich rze-
czy zniknęła, a część 
została uprzątnięta. 
Ponadto poinfor-
mowaliśmy bezdom-
nych o możliwo-
ściach uzyskania 
pomocy w naszym 
mieście – informuje 
Tomasz Parzonka. 

Jest to m.in. możliwość zamieszkania 
w noclegowni dla mężczyzn przy ul. 
Czarnoleśnej, czy w przypadku kobiet 
– w Domu Samotnej Matki przy ul. Ko-
lei w Rudzie. – Niestety, nie ukrywam, 
że często osoby bezdomne rezygnują 
jednak z tego typu wsparcia m.in. z uwa-
gi na to, że w ośrodkach pomocy panują 
pewne zaostrzenia i wymogi. Główny 
problem dotyczy alkoholu, którego nie 
można spożywać na terenie noclegowni 
– zaznacza Monika Szczepańczyk.  

Joanna Oreł

Choć to zima jest najtrudniejszym okresem przetrwania dla osób bezdomnych, problem ten wcale nie kończy się wraz nadejściem cieplejszych pór roku. Jest jednak 
i druga strona medalu – pojawienie się bezdomnych bywa problematyczne dla pozostałych mieszkańców. Tak stało się m.in. w Halembie przy ul. Kłodnickiej, gdzie pod 
schodami budynku dawnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zamieszkała grupa bezdomnych.

 Bezdomni urządzili sobie „lokum” w budynku przy ul. Kłodnickiej.

Fo
to

: J
O

Mieszkańców osiedla w okolicy ul. 
Kłodnickiej 91 zaniepokoił fakt, że pod 
schodami dawnego budynku ZSP nr 3 
zadomowili się bezdomni. Po naszej 

interwencji sprawą zajęli się pracownicy 
Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Osoby bezdomne 
wyprowadziły się wprawdzie, ale nie 

chciały skorzystać z oferowanej pomocy.
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Tomasz Cieślik
syn Joanny i Dariusza

ur. 27.06. (3300 g i 58 cm)

Kacper Jasiński
syn Anety i Michała

ur. 27.06. (3300 g i 55 cm)

Maksymilian Nier 
syn Anny i Dawida

ur. 28.06. (3450 g i 55 cm)
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Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

REKLAMA

Franciszek Markiewicz
syn Anety i Krzysztofa

ur. 27.06. (4390 g i 58 cm)

Olimpia Pis
córka Marzeny i Adriana

ur. 27.06. (3910 g i 56 cm)

Laura Pasamonik
córka Moniki i Łukasza

ur. 27.06. (3620 g i 54 cm)

Nikola Kamila Kucharczyk
córka Renaty i Kamila

ur. 28.06. (3600 g i 58 cm)

Emila Morawiec
córka Izabeli i Adama

ur.17.06. (3520 g i 55cm)

OGŁOSZENIE 
Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym na ulicy Górnośląskiej w Rudzie 

Śląskiej-Bykowinie w dniu 12 lipca 2015 r. w godzinach od 15.00 do 23.30, spowodo-
wanych organizacją masowej imprezy plenerowej „Lato z Radiem”.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będzie Policja i Straż Miejska.
Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym. Informuję jednocześnie, 

że w tym dniu zostaną wyznaczone objazdy oraz miejsca parkingowe dla uczestników 
imprezy.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na tereny zielone zlokalizowane 
przy ulicy Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej, gdzie odbędzie się 12 lipca 2015 r. impreza 
„Lato z Radiem”. Gwiazdą wydarzenia będzie Maryla Rodowicz.

        Grażyna Dziedzic
       Prezydent Miasta
       Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA 
ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 1.07.2015 r. do 
dnia 22.07.2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 225) wykazu niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej, stanowiącej 
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1436/24 o powierzchni 350 
m2, obręb Orzegów, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wie-
czystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
GL1S/00007517/4 (działy III i IV wolne są od wpisów), która zostanie 
sprzedana  z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS 
OZNACZONY W DNIACH 26.10.2015 R. DO 4.11.2015 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ 
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 1 MAJA (CZARNY 
LAS) W CELU PROWADZENIA HANDLU  W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach 
26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja (Czarny Las), zapisanej w obrębie Nowy Bytom na karcie mapy 1, w księdze 
wieczystej KW 13531 R o numerze geodezyjnym:
- 2889 o powierzchni całkowitej 929 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, 
oznaczone numerami od 1 – 6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza (nett o) stawka czynszu najmu gruntu pod każde stanowisko wynosi 100 zł za cały okres trwania 
umowy najmu tj. od 26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. 
Wywoławcza (nett o) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 
26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 
04.11.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy 
Kupieckiej 2a) w terminie do 8.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za 
każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium 
najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. 1 – go Maja (Czarny Las) nr stanowiska na 
które wpłacane jest wadium”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00 – 
16.00, czwartek 8.00 – 18.00, piątek 8.00 – 14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, 
które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde z 
osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. 
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 
wew. 2260.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA CZAS 
OZNACZONY W DNIACH 26.10.2015 R. DO 4.11.2015 R. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ 
WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA POŁOŻONEJ W REJONIE UL. 11 LISTOPADA W 
CELU PROWADZENIA HANDLU W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na czas oznaczony w dniach 
26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Ruda Śląska, położonej w 
Rudzie Śląskiej przy ulicy 11 Listopada, zapisanej w obrębie Bykowina na karcie mapy 1, w księdze wieczystej 
KW 18181 R o numerze geodezyjnym:
– 1811/36 o powierzchni całkowitej 1410 m².
Nieruchomość przeznaczona w najem: 6 miejsc handlowych/gastronomicznych o powierzchni 5 m² każde, 
oznaczone numerami od 1 – 6.
Licytacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze stanowisk.

Wywoławcza (nett o) stawka czynszu najmu gruntu pod każde  stanowisko wynosi 100 zł za cały okres trwania 
umowy najmu tj. od 26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. 
Wywoławcza (nett o) stawka czynszu najmu ustalona na przetargu za cały okres trwania umowy najmu tj. od 
26.10.2015 r. do 4.11.2015 r. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Najemca uiści czynsz z tytułu najmu gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług do dnia 04.11.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które po zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta, stronie internetowej – Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń na terenie targowiska miejskiego przy ulicy 
Kupieckiej 2a)  w terminie do 8.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za 
każde licytowane stanowisko, przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo – Księgowy z dopiskiem „wadium 
najem gruntu pod stanowisko handlowe/gastronomiczne w rej. ul. 11 Listopada nr …(podać nr stanowiska na 
które wpłacane jest wadium)”, (za datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00 – 
16.00, czwartek 8.00 – 18.00, piątek 8.00 – 14.00.
Wpłata wadium na pojedyncze stanowisko uprawnia do licytacji tylko tego konkretnego stanowiska. Osoby, 
które chcą brać udział w licytacji więcej niż jednego stanowiska winny dokonać wpłaty wadium na każde z 
osobna.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłat wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu. 
Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. 
Zastrzega się prawo do odwołana przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 
wew. 2260.
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Ogrodowy wypoczynek
Pora na wypoczynek w ogrodzie! Miejskie 

Centrum Kultury zorganizowało w sobotę  
(4.07.) wspólne śniadanie. W trakcie spotka-
nia rudzianie mogli smacznie zjeść i skorzy-
stać z zaplanowanego szeregu atrakcji.

– Postanowiliśmy stworzyć ludziom okazję do 
cotygodniowego wypoczynku. By rudzianie nie 
musieli daleko szukać relaksu, mogą przyjść do 
naszego ogrodu przy Miejskim Centrum Kultu-
ry. Cała ta akcja odbywa się przy współpracy 
z wieloma instytucjami i organizacjami. Między 
innymi z pubem Druid, który przygotował menu 
śniadaniowe. Każdego tygodnia będą na miesz-
kańców czekać różne ciekawe atrakcje. Nie 
ukrywamy, że w innych miastach dzieją się po-
dobne akcje więc postanowiliśmy nie być gorsi 
i zaprosić wszystkich tu, do naszego ogrodu – 
mówi Patrycja Ryguła-Mańka z rudzkiego 
MCK-u.

Od samego rana na mieszkańców czekały mię-
dzy innymi takie atrakcje jak: fitness na powie-
trzu, zajęcia z samoobrony, porady dietetyczne dla 
dzieci oraz warsztaty rękodzieła artystycznego.

RP

W zacienionym ogrodzie MCK-u można było wypocząć.

Ruda

Wypieki z historią

Chrupiąca skórka i niepowtarzalny smak chleba 
wypiekanego w „piekaroku” stają się powoli symbo-
lem naszego miasta. W sobotę (4.07.) po raz kolejny 
odbył się piknik rodzinny przy jedynym czynnym 
w regionie zabytkowym piecu chlebowym. Rudzianie 
znów mogli raczyć się wybitnym smakiem tradycyj-
nie wypiekanego chleba.

– Samym pieczeniem tego chleba wywołujemy 
wspomnienia sprzed wielu lat. Podchodzą do 
mnie ludzie i opowiadają o tym, że pamiętają jak 
za młodu wypiekali taki chleb. Zainteresowani są 
też młodzi, którzy z ciekawości pytają o proces 
takiego pieczenia. Chleb z takiego pieca ma nie-
powtarzalny smak, nie da się go kupić w zwykłej 
piekarni – mówi piekarz opiekujący się piekaro-
kiem, Mirosław Dziuryk.

Obok degustacji chleba podczas imprezy odbył się 
występ Kasi i Claudii Chwołka oraz warsztaty arty-
styczne dla dzieci.

– Piekarok przy ul. Bujoczka powstał około 1900 ro-
ku. Składa się z przedsionka i pieca. Piekaroki były nie-
odłącznym elementem XIX-wiecznych familoków. 
Z czasem ulegały zniszczeniu lub wykorzystywano je do 
innych celów niż piekarnicze – mówiła podczas pikniku 
Irena Twardoch z Muzeum Miejskiego. RP

Przy piekaroku wszyscy mogli degustować tradycyjny chleb.

Kuźnica�Brzeźnicka

Wakacyjna „laba” harcerzy
Choć przyszły wakacje, oni uwielbiają spędzać ze 

sobą czas. Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej 
i drużynowi przygotowywali się do tego wydarzenia 
cały rok, bo harcerze w zupełności zasłużyli sobie na 
odpoczynek. 

W sobotę, (27.06.), ponad 200 harcerzy z całej Rudy 
Śląskiej udało się na wakacyjny obóz do będącego wła-
snością hufca Ośrodka Obozowo-Biwakowego w Kuź-
nicy Brzeźnickiej. Tam będą przebywać do 11 lipca. 

– Obóz ten nie byłby zrealizowany bez pomocy wspar-
cia finansowego ze  strony Urzędu Miasta – dzięki tym 
dotacjom możemy zagospodarować odpowiednio czas 
zajęć harcerzom na obozie, organizując wycieczki czy 
zajęcia profilaktyczne, a także rozdając specjalne ko-
szulki – informuje Monika Grzyb, rzecznik prasowy 
Hufca Ruda Śląska.

Jak na harcerzy przystało, wypoczynek podczas obo-
zu będzie bardzo aktywny. W ciągu roku poprzez reali-
zację poszczególnych zadań harcerze zgłębiali życiorys 
i działalność patronującej bohaterki hm Łucji Zawady 

Nowy�Bytom

Rudzcy, sprawni badacze

Nad projektem czuwał Rafał Otręba, dyrektor III LO.

Chcą się szkolić, podnosić swoje kwalifikacje 
i efektywność – stąd od ponad dwóch lat realizu-
ją ogólnokrajowy projekt, który ma pomóc pla-
cówkom oświatowym wdrożyć nowy model sys-
temu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego 
wspomagania pracy szkół i przedszkoli. W środę 
(1.07.) w Urzędzie Miasta podsumowano projekt 
„Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 1 paź-
dziernika 2013 roku. – Pracownicy Wydziału 
Oświaty opracowali projekt, który stał się jed-
nym z ponad stu krajowych założeń nowego mo-
delu systemowego doskonalenia nauczycieli i ze-
wnętrznego wspomagania pracy szkół i przed-
szkoli – tłumaczyła wiceprezydent Anna Krzy-
steczko.

Współpracę nad opracowywaniem tzw. rocz-
nych planów wspomagania opracowanych przez 
Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji  
podjęły łącznie 22 placówki edukacyjne. 
W efekcie powstały 22 zindywidualizowane 
plany, czyli dokumenty zawierające szczegóło-
wą koncepcję wsparcia szkół i przedszkoli bio-
rących udział w projekcie. W ramach niego od-
było się ponadto 330 godzin warsztatów i wy-
kładów oraz 264 godziny konsultacji z eksperta-
mi zewnętrznymi. 

MS

BIELSZOWICE

Zdrowo, bo aktywnie
Fitness najlepiej smakuje na świeżym powietrzu – 

wiedzą o tym ci, którzy w sobotę (4.07.) wzięli udział 
w kolejnych zajęciach „Fitnessu pod chmurką”. Na 
bezpłatne zajęcia organizowane prze Studio Energię 
oraz Urząd Miasta przychodzi coraz więcej osób.

– Gdy rodził się ten pomysł chodziło o to, by wszyscy 
mieli większy dostęp do ciekawych form ruchu. Zajęcia 
są darmowe i ogólnodostępne, więc każdy może z nich 
skorzystać. W te wakacje jest to dopiero drugie nasze 
spotkanie – tłumaczy Adam Kosała, instruktor i trener 
z klubu fitness Studio Energia.

– Widzę znaczny progres w porównaniu z innymi edycjami. 
Jest z nami coraz więcej osób, które chcą ćwiczyć – dodaje.

Zajęcia przez wakacje będą odbywać się cyklicznie 
w każdą sobotę o godz. 9.15.

– Pierwszy raz jestem na tych zajęciach. To fantastyczny 
początek weekendu. Wstaje wcześniej i mam więcej energii 
dzięki ćwiczeniom na cały dzień. O akcji dowiedziałam się 
z Facebooka – mówi Joanna, uczestniczka zajęć.

RP
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Wyjść poza siebie,
wędrować do miłości
Ta niecodzienna pielgrzymka, która odbywa 

się po raz drugi, jest wyjściem ku nadziei. W nie-
dzielę, spod murów kościołów św. Józefa w Ru-
dzie 1 i Andrzeja Boboli na Wirku oraz z parkin-
gu na Kaufhasie w pieszą podróż wyruszyli ubo-
dzy, bezdomni i ci co się źle mają, a ich celem 
jest Jasna Góra i spotkanie z Matką Boską. 

Będą prosić i dziękować za każdy dzień
Proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli, ks. 

Piotr Wenzel, już od 15 lat troszczy się o środo-
wiska wykluczone społecznie, starając się docie-
rać do najuboższych i bezdomnych. W ubiegłym 
roku wraz ze Stowarzyszeniem św. Filipa Nere-
usza oraz kapłanami z programu duszpasterskie-
go Światło w Familoku umożliwił najbiedniej-
szym udział w pielgrzymce, a tym samym speł-
nienie marzenia wielu z nich o wizycie u Matki 
na Jasnej Górze.

– W zeszłym roku odbyła się pierwsza taka 
pielgrzymka pod hasłem: „Jestem bardzo w rę-
kach bożych”, w której udział wzięło 120 osób. 
W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem: „Zrób-
my razem coś pięknego dla Boga”. Tym razem 
jednak jest nas prawie 150 – to swoisty fenomen, 
bo w dzisiejszych czasach ciężko jest zebrać taką 
grupę parafian chętnych na pieszą pielgrzymkę, 
co udaje nam się w przypadku osób, które bardzo 
często są daleko od Kościoła – podkreśla ks. We-
nzel. – Pomimo braku odpowiedniego sprzętu, 
stroju i obuwia, osoby te podejmują decyzję i idą 
wraz ze swoimi słabościami. One po prostu wie-
dzą, że prawdziwym i jedynym ratunkiem w sytu-
acjach bez wyjścia jest spojrzeć w oczy Matki 
– dodaje.

4-dniowe pielgrzymowanie do Częstochowy 
to nie tylko wędrówka, ale przede wszystkim 
ogromne duchowe przeżycie. Mogą to potwier-
dzić osoby, które udział w niej wezmą już po raz 
drugi.

– Od małego marzyłam, żeby pójść na piel-
grzymkę do Częstochowy. W tamtym roku nada-
rzyła się okazja i byłam z tego powodu przeszczę-
śliwa. Najpiękniejszym momentem było spotkanie 
z Matką Boską. W tym roku będę dziękować i mo-
dlić się o rodzinę – mówiła Beata Gregorczyk. 

– Wiele nauczyłam się o modlitwie i wierze 
podczas tej pielgrzymki. To wszystko spowodo-
wało wielkie zmiany w moim życiu, poprzez to, że 
zbliżyłam się do Boga, jestem także bliżej męża 
i dzieci – dodała Anna Malina.

Módlmy się razem
– Osoby ubogie najczęściej dziękują Bogu za 

każdy dzień, za to że miały co zjeść, dały radę go 
przeżyć. Proszą w intencjach nie tylko swoich, 
ale i rodzin oraz bliskich. Podczas pielgrzymki, 
jako ci szczególnie umiłowani przez Pana Boga 
– Jezus powiedział, że do ubogich należy Króle-
stwo Niebieskie – będą także prosić w intencjach, 
które zostały nam przyniesione oraz podesłane – 
zapewniał ks. proboszcz.

Rudzian zachęcamy do przesłania pielgrzy-
mom intencji modlitewnych na adres biuro@ne-
reusz.pl. 

MS

Nowy�Bytom
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Harcerski odpoczynek jest wyjątkowo aktywny.
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ps. Luśki. Podczas pobytu w Kuźnicy odbędzie się uro-
czyste zakończenie i nadanie tytułu „Drużyny Luśki”.

Obóz w niedzielę (5.07.) odwiedziła prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic wraz z wiceprezydentem Krzysz-
tofem Mejerem. MS
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W tym roku „Lato z Radiem” zosta-
nie zorganizowane na terenach zielo-
nych przy ul. Górnośląskiej w Byko-
winie. Impreza rozpocznie się o godz. 
16.00, a jej początek będzie należał do 
najmłodszych. – Przygotowanych jest 
wiele atrakcji – zapowiada Andrzej 
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Kultury Fizycznej. – Po godz. 
16.00 rozpocznie się program dla 
dzieci przygotowany przez artystów 
„Centrum Uśmiechu”, gdzie każdy 
na pewno znajdzie coś interesującego 
dla siebie – dodaje. O godz. 17.30 na 
scenie wystąpi zespół Loka, a o godz. 
18.45 oraz 20.40 publiczność będzie 
czarował swoimi umiejętnościami ilu-
zjonista Maciej Pol. Z kolei Mrozu 
wystąpi od godz. 19.25, a królowa 
polskiej estrady – Maryla Rodowicz 
– zaśpiewa swoje największe przebo-
je o godz. 21.25. 

– Wyjątkowe wydarzenie zakończy 
się efektownym pokazem sztucznych 
ogni, który zaplanowaliśmy na godz. 
22.40 – zdradza Andrzej Trzciński.

„Lato z Radiem” przyjedzie do Ru-
dy Śląskiej już drugi raz. – Poprzednia 
edycja okazała się prawdziwym hitem. 
Jestem przekonana, że tak będzie 
i w tym roku – mówi prezydent Graży-
na Dziedzic. – Zapraszam wszystkich 
rudzian oraz osoby spoza miasta do 
udziału w tym wydarzeniu – dodaje.

Wejście na teren imprezy będzie się 

Maryla Rodowicz, Mrozu oraz zespół Loka już wkrótce wystąpią w Rudzie Śląskiej! W niedzielę 12 lipca br. do miasta zawita 
największa trasa koncertowa w kraju – „Lato z Radiem”! Dodatkową atrakcją będzie studio plenerowe I Programu Polskiego 
Radia, które powstanie  na rudzkim rynku.

Hit lata w Rudzie Śląskiej!
znajdować w rejonie skrzyżowania 
ul. Górnośląskiej i Poloczka. W tym 
dniu od godz. 15.30 do 23.30 frag-
ment ul. Górnośląskiej między wjaz-
dem do parafi i pw. św. Barbary 
a ul. Poloczka będzie całkowicie wy-
łączony z ruchu drogowego. Objazd 
będzie wyznaczony ulicami: Gwarec-
ką, Korfantego i Pośpiecha. Parkingi 
przygotowano na terenach MOSiR-u 
przy ul. Górnośląskiej oraz na pasie 
zielonym przy tej ulicy. Nad bezpie-
czeństwem kierowców oraz uczestni-
ków imprezy będzie czuwać Straż 
Miejska oraz Policja. 

Przez całą niedzielę 12 lipca Ruda 
Śląska będzie obecna na antenie I Pro-
gramu Polskiego Radia. Pierwsze 
wejście „na żywo” ze studia plenero-
wego zaplanowano na godz. 10.40. 
Wtedy słuchaczy powita orkiestra dę-
ta KWK Halemba-Wirek Ruch Ha-
lemba, pod batutą Piotra Szczygioła. 
Kolejne wejście będzie o godz. 11.20. 
Wtedy swoją działalność zaprezentuje 
Związek Górnośląski. Z kolei o go-
dzinie 11.40 o mieście, jego historii, 
wyjątkowych miejscach i historycz-
nych postaciach opowie Jan Wyżgoł, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy 
Śląskiej. O średniowiecznym gródku 
opowie natomiast Przemysław Nopar-
lik ze Stowarzyszenia Genius Loci – 
Duch Miejsca. Kolejne wejście ante-
nowe (ok. godz. 17.45) będzie należa-

ło do ultramaratończyka Augusta Ja-
kubika z TKKF „Jastrząb”, pod które-
go okiem rudzianie przygotowują się 
do I Rudzkiego Półmaratonu Indu-
strialnego.

„Lato z Radiem” wymyślił wio-
sną 1971 roku Aleksander Tarnaw-

ski – twórca innych tak popularnych 
audycji Polskiego Radia jak „Sy-
gnały Dnia” i „Cztery pory roku”. 
Pierwszy program był krótki, ale 
bardzo spodobał się słuchaczom ze 
względu na to, że był emitowany 
„na żywo”, co w tamtych latach by-

ło czymś absolutnie niezwykłym. 
Audycja do dziś cieszy się niesłab-
nącą popularnością. W tym roku 
trasa Radiowej „Jedynki” obejmie 
20 miast w całej Polsce, w tym Ru-
dę Śląską. 

AS

Maryla Rodowicz będzie gwiazdą „Lata z Radiem” w Rudzie Śląskiej.
Początek koncertu „królowej” polskiej sceny muzycznej o godz. 21.25.

Koncert Mroza zaplanowano na godz. 19.25.Zespół Loka zagra o godz. 17.30.
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Wybuduj dom w Rudzie Śląskiej!

Aż 17 uczestników wzięło udział w pierwszym przetargu związanym z uruchomionym w tym roku w Rudzie Śląskiej programem wspierania jednorodzin-
nego budownictwa mieszkaniowego. Użytkownik wieczysty nieruchomości w dzielnicy Godula, po spełnieniu określonych warunków, będzie mógł ją po 
pięciu latach wykupić z 75-procentową bonifikatą.

gramu Michał Pierończyk, zastępca 
prezydenta miasta ds. gospodarki nie-
ruchomościami.

Nabywca będzie musiał również za-
płacić cenę nieruchomości jednorazo-
wo do dnia zawarcia umowy sprzeda-
ży, nie posiadać zaległych zobowiązań 
finansowych względem miasta i nie 
korzystać z ulg w spłacie należności 
przypadających miastu. Prawo do tej 
bonifikaty wygaśnie po upływie 10 lat 
od dnia zawarcia umowy ustanowie-
nia prawa użytkowania wieczystego.

Już w lipcu odbędą się przetargi na 
oddanie w użytkowanie wieczyste ko-
lejnych 4 nieruchomości pod budow-
nictwo jednorodzinne. Odbędą się one 
w następujących terminach: 15 lipca 
– ul. Kingi (2 nieruchomości), 27 lipca 
– ul. Barbary, 29 lipca – ul. Jankow-
skiego. Następne przetargi zostaną 
przeprowadzone w kolejnych miesią-
cach.

Łącznie z wymienionymi terenami 
miasto chce w tym roku przeznaczyć 
do oddania w użytkowanie wieczy-
ste w trybie przetargu 54 gminne nie-
ruchomości pod zabudowę mieszka-
niową. 22 z nich zlokalizowane są 
w dzielnicy Bielszowice (ul. Górna, 
Narutowicza, Mierosławskiego, Gro
-ttgera, Wysoka, Kingi, Na Piaski), 
16 w dzielnicy Godula (ul. Smolu-
chowskiego i Akacjowa), 12 w dziel-
nicy Kochłowice (ul. Barbary, Bo-

rówkowa, Wirecka, Grobla Kolejo-
wa, Kochłowicka), 3 w dzielnicy 
Wirek (ul. Kałusa, Strażacka, Jan-
kowskiego), 1 w dzielnicy Bykowina 
(ul. Korfantego). Powierzchnia dzia-
łek wynosi od 0,06 ha do 0,38 ha.

Program wspierania jednorodzinne-
go budownictwa mieszkaniowego opie-
ra się na dwóch uchwałach, przyjętych 
w lutym tego roku przez Radę Miasta 
na wniosek prezydent Grażyny Dzie-
dzic. – Dla użytkowników wieczystych 
nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, którzy nie będą chcieli 
skorzystać z bonifikaty, uchwała wpro-
wadziła możliwość wykupu na własność 
bez konieczności spełnienia dodatko-
wych warunków – podkreśla Michał 

Pierończyk. Dotychczas było to możli-
we po 20 latach istnienia prawa użyt-
kowania wieczystego i 10 latach dys-
ponowania nim przez zainteresowaną 
osobę. Dla nieruchomości wykorzy-
stywanych w innych celach uchwała 
zmniejszyła oba okresy o połowę.

Tymczasem w maju br. wojewoda 
śląski skierował do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
skargę, zawierającą wniosek o stwier-
dzenie nieważności części uchwały 
w sprawie określenia warunków 
udzielania bonifikat przy sprzedaży 
nieruchomości oraz bonifikat od opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wie-
czystego i określenia wysokości sta-
wek procentowych tych bonifikat.

Wojewoda zakwestionował dwa 
przepisy uchwały. Pierwszy dotyczy 
zastosowania 75-procentowej stawki 
bonifikaty, kiedy nieruchomość sprze-
dawana jest użytkownikowi wieczy-
stemu, pod warunkiem istnienia prawa 
użytkowania wieczystego od co naj-
mniej 5 lat oraz wybudowania budyn-
ku, zgłoszenia go do użytkowania i opo-
datkowania oraz zamieszkania w nim 
w terminie 3 lat od dnia zawarcia umo-
wy ustanowienia prawa użytkowania 
wieczystego. Drugi stanowi, że prawo 
do bonifikaty wygasa po upływie 10 lat 
od dnia zawarcia umowy ustanowienia 
prawa użytkowania wieczystego. Wo-
jewoda stoi na stanowisku, że takie 
ograniczenie kręgu podmiotów, które 
mogą ubiegać się o bonifikatę, narusza 
konstytucyjną zasadę równości oraz 
nie jest zgodne z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami.

Władze miasta nie zgadzają się z ty-
mi zarzutami. – Będziemy bronić na-
szego stanowiska przed sądem, ponie-
waż uważamy je za przemyślane i do-
bre dla rozwoju miasta. Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom osób mło-
dych, które chcą wybudować domy jed-
norodzinne – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. Co istotne, fakt skiero-
wania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego nie wstrzymuje 
wykonania uchwały.  

 TK

– Duże zainteresowanie potwierdza, 
że przygotowany przez nas program 
był dobrym pomysłem, a Ruda Śląska 
jest atrakcyjnym miejscem do zamiesz-
kania – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Cały czas pracujemy rów-
nież nad inwestycjami, dzięki którym 
tym, którzy wybiorą nasze miasto, bę-
dzie się tu mieszkało jeszcze wygodniej 
– dodaje.

Pierwszy przetarg dotyczył nieru-
chomości przy ul. Smoluchowskiego 
przy granicy ze Świętochłowicami, 
o powierzchni 459 m2. Cena wywo-
ławcza wynosiła 60 200 zł netto. Zwy-
cięzca ustnego przetargu nieograni-
czonego na oddanie tej nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 
lat z przeznaczeniem pod budowę bu-
dynku jednorodzinnego zaoferował 
290 030 zł netto, czyli kwotę prawie 
pięciokrotnie wyższą. Pierwsza opłata 
z tytułu użytkowania wieczystego wy-
niesie 15% wylicytowanej kwoty po-
większone o podatek VAT. Kolejne 
opłaty roczne wyniosą 1% + VAT. 

– Jeżeli budynek zostanie postawio-
ny oraz zgłoszony do użytkowania 
i opodatkowania, a użytkownik wie-
czysty zamieszka w nim w terminie 3 
lat od dnia zawarcia umowy ustano-
wienia prawa użytkowania wieczyste-
go, to po pięciu latach będzie mógł 
wykupić nieruchomość za 25 procent 
wartości – przedstawia szczegóły pro-

Drogi gruntowe do przebudowy

Kolejny kilometr dróg gruntowych zostanie w tym roku przebudowany w Rudzie Śląskiej. Miasto wyda na ten cel ponad 2,3 mln zł. 4 kilometry następnych 
„gruntówek” czekają już na przygotowanie dokumentacji projektowej. – Chcemy, aby kierowcy w Rudzie Śląskiej mieli jak najlepsze warunki do jazdy. Dla-
tego kładziemy nacisk nie tylko na wielkie inwestycje drogowe, jak budowa trasy N-S, ale też m.in. na przebudowę dróg gruntowych – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic. 

W tym roku nową nawierzchnię zy-
skają dotychczasowe drogi gruntowe 
o łącznej długości 1010 metrów. Naj-
większa inwestycja to modernizacja 
ulic Jagiełły i Dojazdowej, która kosz-
tować będzie 1,24 mln zł.

 – Oprócz samej nawierzchni, której 
długość wynosi 470 metrów, wykona-
na zostanie również kanalizacja desz-
czowa, oświetlenie i przebudowa urzą-
dzeń podziemnych – mówi Mariusz 
Pol z Wydziału Dróg i Mostów UM. 
Teren budowy został przekazany wy-
konawcy 30 czerwca, na zakończenie 
prac ma on czas do października tego 
roku.

Ekipy budowlane przejęły też już 
teren budowy ulicy Przemysłowej. 
Tutaj również modernizacji na-
wierzchni towarzyszyło będzie wyko-
nanie kanalizacji deszczowej i oświe-
tlenia oraz przebudowa urządzeń pod-
ziemnych. Koszt zadania to 550 tys. 
zł, a termin zakończenia wyznaczono 
na wrzesień br.

Pozostałe drogi, które zyskają w 
tym roku utwardzoną nawierzchnię, to 
ulice Dobrej Nadziei i Doroszewskie-
go. Pierwsza inwestycja, obejmująca 
także kanalizację deszczową i oświe-
tlenie, rozpocznie się pod koniec lipca 
i potrwa do listopada, a jej koszt to 

325 tys. zł. Druga kosztować będzie 
175 tys. zł, w jej ramach powstanie 
również oświetlenie. Teren budowy 
został już przekazany wykonawcom, 
prace mają się zakończyć we wrze-
śniu.

W opracowaniu jest dokumentacja 
projektowa dla przebudowy kolejnych 
rudzkich dróg gruntowych o łącznej 
długości ok. 4 km. W tym roku po-
wstanie dokumentacja dla ulic Młyń-
skiej, Cichej (z oświetleniem) i Od-
rzańskiej. W przyszłym – dla Dożyn-
kowej i Dzierżonia, Piłsudskiego 
(boczny odcinek od nr 97) i Porannej, 
Grochowskiej, Mazurskiej (od ul. Łu-

życkiej do ul. Piwnej), Piernikarczy-
ka (od nr 5 do 15), Zjednoczenia, Że-
leńskiego oraz gruntowego odcinka 
ul. Kossaka.

Obecnie w Rudzie Śląskiej jest ok. 
15 km dróg gruntowych będących 
drogami publicznymi, a także niezin-

wentaryzowana ilość sieci dróg grun-
towych wewnętrznych, za których bu-
dowę, przebudowę, remont, utrzyma-
nie, ochronę i oznakowanie odpowiada 
zarządca terenu, a w przypadku jego 
braku właściciel terenu.

TK

System bonifikat ma zachęcać do osiedlania się w Rudzie Śląskiej.

Modernizacja ulic Jagiełły i Dojazdowej będzie kosztować 1,24 mln zł.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

EK
O
w
ia
do
m
oś
ci Okres wakacyjny to szczególny czas, kiedy większość z nas udaje się na zasłużony wypoczynek z dala 

od miejsca zamieszkania. Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach wspiera działania związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży poprzez dofinanso-
wanie zadań z profilaktyki zdrowotnej.

12 czerwca Zarząd Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach podjął decyzję o dofinanso-
waniu zadań dotyczących profilak-
tyki wraz z edukacją ekologiczną, 
realizowanej w okresie wakacji. 
Tym razem Fundusz postanowił 
przeznaczyć na ten cel ponad 720 
tysięcy złotych. Dzięki temu z dofi-
nansowania skorzysta 4100 dzieci 
z województwa śląskiego, które 
wyjadą do miejscowości czystych 
ekologicznie – nadmorskich, gór-
skich oraz do miejscowości na tere-
nie naszego województwa. 

Środki Funduszu mogą być prze-
znaczone na realizację programu 
profilaktyki zdrowotnej, programu 
edukacji ekologicznej lub progra-
mu regionalnej edukacji przyrodni-
czej i ekologicznej (w przypadku 
wyjazdów dzieci na obszar woje-
wództwa śląskiego), w tym na: za-
biegi profilaktyczno-lecznicze, za-
jęcia sportowe, wzbogacone wyży-
wienie zgodne z programem żywie-
niowym ustalonym przez dietetyka, 
bilety wstępu do muzeów, parków 
narodowych, opłatę przewodnika, 
prelekcje proekologiczne, zakup 
nagród w konkursach ekologicz-
nych, zakup materiałów plastycz-
nych itp.

Z dofinansowania skorzystają 
podopieczni Caritas Diecezji So-
snowieckiej – 53 000,00 zł, Rzym-
sko-Katolicka Parafia pw. św. Mak-
symiliana M. Kolbe w Częstocho-
wie – 10 500,00 zł, Związek Har-
cerstwa Polskiego Chorągiew Ślą-
ska – 660 000,00 zł.

„Ekoturystyka to ruch turystyczny, 
którego głównym celem jest zacho-

wanie trwałego, zrównoważonego 
rozwoju zasobów i walorów tury-
stycznych poprzez: integrację działal-
ności turystycznej z celami ochrony 
przyrody oraz życiem społeczno-go-
spodarczym, kształtowanie nowych 
postaw i zachowań turystów i organi-
zatorów ruchu turystycznego, bazo-
wanie na potencjale społecznym i go-
spodarczym danego obszaru.

Ekoturystyka kładzie szczególny 
nacisk na rozwijanie aktywności 
turystycznych związanych z bez-
pośrednim kontaktem turysty 
z przyrodą w obrębie otwartych nie 
zdewastowanych obszarów (szcze-
gólnie przyrodniczych obszarów 
chronionych), co pozwala na po-
znawanie, podziwianie i czerpanie 
przyjemności z piękna krajobrazu 

naturalnego, ciszy i spokoju, akty-
wizowanie życia społeczno-gospo-
darczego w obrębie obszarów Na-
tura 2000 oraz w ich otoczeniu, 
poprzez wskazywanie działań 
związanych z tworzeniem pakie-
tów usług dla różnych form aktyw-
ności w ramach ekoturystyki”.
(źródło: wikipedia.org.pl)

Oferta ekowakacji w wojewódz-
twie śląskim jest bardzo bogata, bo 
i samo województwo jest bogate 
przyrodniczo i historycznie. 

Do naszych śląskich perełek 
z pewnością można zaliczyć Jurę 
Krakowsko-Częstochowską. Ma-
lownicze tereny, czyste powietrze 
i spokój dają możliwość prawdzi-
wego wypoczynku i rekreacji. Naj-
bardziej godne uwagi są ruiny śre-
dniowiecznych zamków obron-
nych w Mirowie i Bobolicach, 
przystosowana do ruchu turystycz-
nego Jaskinia Głęboka oraz Góra 
Zborów.

Atrakcyjne szlaki znajdują się 
również w Beskidzie Śląskim. 
Znajduje się tu wiele ścieżek eko-
logicznych. Przez najwyższe szczy-
ty Beskidu Śląskiego biegnie głów-
ny szlak beskidzki liczący ponad 
500 km. Malownicze trasy zarów-
no dla tych, którzy lubią spacero-
wać jak i miłośników dwóch kółek, 
to główna wizytówka śląskich gór.

Podczas naszego letniego wypo-
czynku nie powinniśmy jednak za-
pomnieć o tym, że każdy ekotury-
sta nie jest zwolniony z ekozacho-
wań. Szanujmy więc miejsca, do 
których się udajemy, aby inni tury-
ści mogli również cieszyć się pięk-
nem przyrody.

Agnieszka Kominek

Wakacje  
pod znakiem eko
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Do tej pory w Rudzie Śląskiej wor-
ki z piaskiem przygotowywane były 
siłą ludzkich mięśni. W piątek (3.07.) 
jednak odbyły się pierwsze testy ma-
szyny, która może w krótkim czasie 
wypełnić tysiące worków.

– Taki sprzęt zapewnia szybkość 
działania. Gdy mamy do czynienia 
z nagłymi podtopieniami, szybkość 
reakcji jest priorytetem. W ciągu go-
dziny przy pomocy czterech osób mo-
żemy naładować około tysiąca wor-
ków z piaskiem, które służą do umac-
niania i podwyższania wałów prze-
ciwpowodziowych na terenie miasta 
– tłumaczył Roman Dymek, naczel-
nik Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego. 

Nowo zakupiona maszyna, warta 
70 tys. zł, jest nabytkiem Urzędu 
Miasta. Właśnie w piątek, dzięki po-
mocy strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej, zwiększono już stan maga-
zynowy worków. Jednak ochotnicy 
dopiero nabierali wprawy. 

– Do wypełnienia mamy około 6 ty-
sięcy worków. Będą one składowane 
na paletach, by w przypadku nagłej 

RUDA�ŚLĄSKA
Dokładnie�dwa�lata�temu,�w�lipcu,�w�Rudzie�Śląskiej�doszło�do�podtopień,�na�które�mieszkańcy�nie�byli�przygotowani.�Tym�razem�miasto�

chce�zapobiec�wszelkim�stratom�związanym�z��ewentualnymi�obfitymi�opadami�deszczu.�Stąd�zakup�maszyny�przeciwpowodziowej.

potrzeby wózki widłowe mogły spraw-
nie przetransportować je do samo-
chodów. Worki będą magazynowane 
w miejskim magazynie przeciwpowo-
dziowym – wyjaśniał Roman Dymek. 

Lipiec jest miesiącem obfitych opa-
dów, które mogą być bezpośrednią 
przyczyną podtopień. Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego na bieżąco mo-
nitoruje wszelkie prognozy pogody:

– Z naszych doświadczeń na terenie 
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�1.07.2015�r.�

do�dnia�22.07.2015�r.,�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�
plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pokoju�223)�dwóch�wykazów�nie-
zabudowanych�nieruchomości�gruntowych�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Goduli�przy�ulicy�Akacjo-
wej,�zapisanych�na�karcie�mapy�2,�obręb�Orzegów,�obejmujących�sta-
nowiące�całość�gospodarczą,�oznaczonych�numerami�geodezyjnymi�
jak�niżej,�które�zostaną�oddane�w�drodze�przetargu�nieograniczonego���������������
w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z przeznaczeniem pod bu-
dowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 
•� 1439/24� i� 1458/24� o� łącznej� powierzchni� 1821� m2,� KW�

GL1S/00007517/4,�KW�GL1S/00007869/6,�cena�nieruchomości�(net-
to)�wynosi�200.000,00�zł,
•�1438/24,�1456/24�i�1457/24�o�łącznej�powierzchni�3251�m2,�KW�

GL1S/00007517/4,�KW�GL1S/00007869/6,�cena�nieruchomości�(net-
to)�wynosi�220.000,00�zł.�

Miasto chce zapobiegać podtopieniom 
– mamy maszynę przeciwpowodziową

Maszyna przeciwpowodziowa pozwala w szybkim tempie 
załadować dużą liczbę worków.

MIEjSKIE PRZEDSIębIoRSTwo 
GoSPoDARKI MIESZKANIowEj  

SP. Z o.o. w RUDZIE ŚLĄSKIEj  
ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu  

najmu lokalu użytkowego położonego w Parku im. Augustyna Kozioła  
w Rudzie Śląskiej-Rudzie, 

Pow.  
lokalu  
(m2)

wyposażenie 
w instalację

Stawka 
czynszu 
wywoł. 
(zł/m2)

wadium 
(zł)

Termin  
oględzin 

lokalu

135,53�m2
elektryczna,�

wod.kan.,�c.o.,�
elektryczne

7,00 2.000,00 14.07.2015�r. 
godz.�11.00

UwAGA ! Do�stawki�czynszu�należy�doliczyć�podatek�VAT�w wysokości�23�%
Warunki dla przyszłego najemcy:
prowadzenie�w�obiekcie�działalności�gastronomicznej,•�
udostępnianie� osobom� przybywającym� w� parku� toalet� znajdujących� się�•�
w�obiekcie�w�godzinach�otwarcia�lokalu�bądź�indywidulanie�ustalonych�z�za-
rządcą,�dopuszcza�się�możliwość�pobierania�opłat�przez�najemcę�za�korzy-
stanie�z�toalet,
utrzymania�czystości�terenu�przyległego�wokół�obiektu,�•�

Wygrywający�przetarg�ma�obowiązek�uiszczania�podatku�od�nieruchomości�
bezpośrednio�do�organu�podatkowego.

Przetarg�odbędzie�się�w dniu�29 lipca 2015 r. o godz. 11.00�w�siedzibie�Miej-
skiego�Przedsiębiorstwa�Gospodarki�Mieszkaniowej�Spółka�z�o.o.�w�Rudzie�Ślą-
skiej�przy�ul.�1�Maja�218,�pokój�nr�32�(świetlica).

Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�wpłaty�wadium�w�podanej�wysoko-
ści�na�konto:�ING�BŚ�o/Ruda�Śląska�numer�03�1050�1331�1000�0010�0109�0321 
w�terminie�do�dnia 24 lipca 2015 r. (data�wpływu�na�konto�Organizatora�prze-
targu)�lub�w�kasie�Organizatora�(ul.�1�Maja�218),�kasa�czynna:�poniedziałek,�wto-
rek,�środa�od�godz.�7.30 do�godz.�14.30,�czwartek�od�godz.�7.30 do�godz.�16.30�
(w�tym�przerwa�od�godz.�14.30 do�godz.�15.00);�piątek�od�godz.�7.30 do�godz.�
13.00�w�opisie�podając:� „wpłata�wadium�na�przetarg�w�dniu�29.07.2015 r.�na�
lokal�użytkowy”.

Ponadto�prosi�się�oferentów�o�dostarczenie�dowodu�wpłaty�wadium�do�dnia�
24 lipca 2015 r. do�siedziby�MPGM�Spółka�z o.o.�przy�ul.�1�Maja�218�,�41-710�
Ruda�Śląska�–�pokój�24� (I�piętro�–�Dział�Eksploatacji)�oraz�złożenie�na�miejscu�
stosownych�oświadczeń�.

Prezydent�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�organizator�przetargu�mogą�wycofać�lokal�
użytkowy�z przetargu�bez�podania�przyczyny.

Każdy�uczestnik�przetargu�winien�zapoznać� się� ze� stanem�technicznym� licy-
towanego�lokalu�użytkowego�oraz�Regulaminem�Przetargów�znajdującym�się��u�
organizatora�przetargu.��

Zakończenie�robót�budowlanych�wraz�z�pozwoleniem�na�użytkowanie�obiektu�
planowane�jest�na�koniec�m-ca�sierpnia�2015�r.�Informacja�o�wolnych�lokalach�
użytkowych�z�przeznaczeniem�na�prowadzenie�działalności�gospodarczej�ofero-
wanych�do�najmu�w�drodze�rokowań�stawki�czynszowej�lub�oferowanych�do�naj-
mu�za�czynsz�oznaczony�w�świadczeniach�innego�rodzaju�niż�pieniądz,�dostępne�
są�na�naszej�stronie�internetowej:�www.mpgm.com.pl.

Wszelkich� informacji� udzielają� pracownicy� Działu� Eksploatacji� MPGM� Sp.�
z�o.o.�ul.�1�Maja�218,�pokój�nr�23,�24�lub�pod�numerem�telefonu�32�242-01-33;�
32�242-01-75;�32�242-00-82,�wew.�744,�745. 

Rudy Śląskiej wynika, że taki sprzęt 
jest nam bardzo potrzebny. Jesteśmy 
miastem górniczym, w którym wiele 
terenów osiadło i utworzyły się tam 
niecki bezodpływowe – woda zamiast 
być odprowadzana w naturalny spo-
sób, gromadzi się w tych nieckach. 
Chcemy chronić te tereny, a w szcze-
gólności prywatne posesje – podkre-
ślał naczelnik.

MS
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi na zlecenie Miasta 

CAŁODOBOWE POGOTOWIE INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM 
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU 

RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO W PASIE DROGOWYM

Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszyst-

kich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i in-

nych substancji niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego 

betonu, złamanych gałęzi drzew, zwłok zwierzęcych, itp.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tönsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzi-

nach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym nu-

merem 986, a także w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen J. Hallera 61, Centrum Zarządzania 

Kryzysowego (CZK) adres jw. tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887 dla osób słabosłyszących, 

z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

Tönsmeier Południe Sp. z o.o.

uprzejmie informuje, iż od dnia 31 lipca 2015 r. 
kasa w siedzibie fi rmy przy ul. Kokotek 33 

zostanie ostatecznie zamknięta.
W związku z tym nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Biurze Ob-

sługi Klienta. Płatności za usługi naszej fi rmy można dokonywać w placówkach Poczty 
Polskiej, bankach i punktach obsługujących realizację płatności masowych oraz przez 
Internet.

DYŻURY
 RADY SENIORÓW

Dyżury radnych Rady Seniorów  będą odbywać się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w salce 

posiedzeń Komisji Rady Miasta (pokój 211).

3 sierpnia dyżur pełnią Henryka Skowrońska-Wawok 
i Józef Osmenda,

7 września dyżur pełnią Bazyli Tyszkiewicz i Helmut Hilgner.
Kolejne dyżury poszczególnych radnych ustalone zostaną po 

wrześniowej sesji Rady Seniorów, która odbędzie się 
10 września.

Dane kontaktowe do  poszczególnych radnych  Rady Seniorów 
są możliwe do uzyskania w  Kancelarii Rady Miasta UM pod 

numerem tel. 32 342-36-05.
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Czy�dżentelmen� jest�w�modzie?�A�może� czasem�się�wsty-
dzi?�Czy�jest�wrażliwy,�obrażalski,�czy�kocha�adrenalinę�równie�
żarliwie,�jak�kocha�kobiety?�Do�tego�walczy�i�skrywa�się�za�swo-
im� kostiumem?�Dziewięciu�bohaterów� tej� książki�—�Leopold�
Tyrmand,� Zbigniew� Cybulski,� Marek� Hłasko,� Leon� Niemczyk,�
Daniel�Olbrychski,�Stanisław�Mikulski,�Jerzy�Zelnik,�Andrzej�Ła-
picki� i� Jan�Nowicki�—� to�mężczyźni� zachwycający� sukcesami,�
podziwiani� za�urodę,� często�drażniący�wizerunkiem.�Wszyscy�
byli�w�PRL-u�idolami�—�łączyły�ich�charyzma,�ambicja�i�zdumie-
wające�losy.�Każdy�z�nich�był�wzorcem�w�inny�sposób,�zawsze�
jednak�w�wyjątkowej�życiowej�roli�—�roli�dżentelmena.

Emilia�Padoł�(ur.�1985)�–�dziennikarka�i�antropolożka�litera-
tury.�Absolwentka�Uniwersytetu�Jagiellońskiego,�obecnie�dok-
torantka�na�Wydziale�Polonistyki.�Na�co�dzień�współpracuje�z�
portalem�Onet,�gdzie�publikuje�swoje�teksty�i�wywiady.�Miesz-
ka�w�Krakowie.�Autorka�książki�Damy�PRL-u.

|�Polecamy
Emilia Padoł 

Dżentelmeni PRL-u Czułe słówka

Porywająca�powieść�o�namiętności,�ambicjach�i�intrygach.
Cambridge,�rok�1952.�Ellen�Kingsley�z�optymizmem�rozpo-

czyna�karierę�naukową�pod�kierownictwem�słynnego�uczonego�
Marcusa�Pharoaha,�wkrótce�jednak�zostaje�schwytana�w�sieć�
rywalizacji�i�ambicji,�musi�się�także�opierać�charyzmatycznemu�
szefowi,�który�w�pogoni�za�sukcesem�nie�cofa�się�przed�niczym.�
Ellen�przeprowadza�się�do�Londynu,�gdzie�przypadkiem�spoty-
ka�dawną�znajomą.�Kolejny�przypadek�sprawia,�że�przedstawia�
ją�Pharoahowi.�Z�plątaniny�oszustw�i�pożądania�wyłaniają�się�
długo� skrywane� tajemnice.� Zanim� obie� kobiety� ujrzą� ścieżkę�
wiodącą� ku�przyszłemu� szczęściu,�muszą� stawić� czoło�demo-
nom�przeszłości.

Judith�Lennox�–�urodzona�w�Salisbury�autorka�wielu�best-
sellerowych� romansów� historycznych,� które� zawsze� cieszyły�
się�uznaniem�krytyków�i�czytelników�na�całym�świecie.�Debiu-
towała�w�połowie�lat�osiemdziesiątych�ubiegłego�wieku,�a�jej�
powieści�zyskały�wierne�grono�fanów�również�w�Polsce,�gdzie�
ukazały�się�między�innymi�„Duchy�przeszłości”,�„Ślady�na�pia-
sku”,�„Wszystkie�moje�siostry”,�„Serce�nocy”,�„Florenckie�lato”�
czy�„Ostatni�taniec”.

Zapraszamy�na�stronę�internetową�autorki:�www.judithlen-
nox.com.

Judith Lennox
Punkt zwrotny

R Czyszczenie� tapicerek,� dywanów.� Tel.�
501-672-226.

 R Cyklinowanie.�Tel.�501-281-222.

R Czyszczenie�dywanów,�tapicerek,�wykła-
dzin.�Solidnie.�Tel.�606-274-056.

R�Rencista,� ,,złota�rączka”,�oferuje�profesjo-
nalne,� kompleksowe� kafelkowanie� łazienek,�
remonty.�Tel.�32�307-20-99,�784-699-569.

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

Nieruchomości

R KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�501-239-405.�ANEL.

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

 
R Halemba,�dwupokojowe,�42�m2,�110� tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Godula,�dwupokojowe,�38�m2,�65� tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Ruda,� dwupokojowe,� 44� m2,� 82� tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Bielszowice,�trzypokojowe,�55�m2,�139�tys.,�
www.ANEL.pl.�Tel.�502-052-885.�

 
R Ruda�Śląska�i�okolice�–�poszukujemy�miesz-
kań,�domów,�działek�www.nieruchomosciga-
briel.pl,�tel.�691-523-055.

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:�
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka��od�105�m2  od 

300.000�zł.� 
HALEMBA�ul.�Chłopska��108�m2�300.000�zł.� 
GODULA�os.�Paryż�od�125�m2��od�330.000�zł,� 

www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

R Bykowina�–�2-pokojowe�47�m2,�90.000�zł.�
GABRIEL�tel.�607-706-692.

 R Tanie�mieszkania�na�WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Śląskiej�pilne,�
tel.�794-041-006.

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

R�Przeprowadzki,�wywóz�rzeczy�niepotrzeb-
nych.�Tel.�607-219-491,�32�240-04-01.

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

R REM-MAX�–�kompleksowe�remonty�łazie-
nek,�mieszkań,�domów.�Tel.�507-055-024.

R Profesjonalne�remonty�łazienek,�mieszkań,�
domów.�Tel.�512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,�tapetowanie,�gładzie,�kafelko-
wanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-294.

R Kompleksowe�remonty�mieszkań.�Tel.�508-
127-072.

R�Docieplenia�budynków,�remonty�elewacji.�
Tel.�607-969-200.

R Naprawa� telewizorów.� J.� Izydorczyk.� Tel.�
605-560-605.

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

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utyliza-
cja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

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

R Meble�na�wymiar.�Tel.�512-120-119,�
32�244-09-60.

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 
R Naprawa�sprzętu�AGD.�Tel.�501-398-273.

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R�Kuchnie,�szafy.�Tel.�509-448-453.

R Dachy�solidnie,�papa�termozgrzewalna.�
Gwarancja.�Tel.�512-549-097.

R PAJĄCZEK.�Usługi�transportowe,�przepro-
wadzki,�przewóz�osób.�Tel.�505-180-050.

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstalacyjne.�Tel.�
505-180-050.

R Kawalerki:�blisko�Plazy�34�m2,�69�tys.,�
Solidarności�30�m2,�komfort�79�tys.,�Bryga-
dzistów�31�m2,�78�tys.,�Polaka�Świętochłowi-
ce,� 36�m2,� 45� tys.� LOKATOR,� tel.� 793-017-
323.

R Dwupokojowe:�Westerplatte�38�m2,�83�
tys.,�Zamenhofa�37�m2,�Bykowina�50�m2,�Wi-
rek�44�m2.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Trzypokojowe:�Sztygarska�59�m2,�143�
tys,�Gilów�61�m2�po�remoncie�139�tys.,�Ha-
lemba� 55�m2,� 139� tys.� LOKATOR,� tel.� 793-
017-323.

R Czteropokojowe:�Wilka�73�m2,�1�piętro,�
Kukułcza�71�m2,�169�tys.,�po�remoncie,�Pa-
derewskiego�70�m2,�155�tys.�LOKATOR,� tel.�
793-017-323.

R Sprzedam�ogródek.�Tel.�694-080-815.

R Mieszkanie�2�pok.�kuchnia�37�m2,�Ruda�
Wolności�20�–�sprzedam.�Tel.�664-934-808.

R Sprzedam�M-4,�Halemba,�55�m2,�170�
tys.�Tel.�505-098-687.

R Wynajmę� mieszkanie� 2-pokojowe,�
umeblowane,�HALEMBA.�Tel.�660-961-589.

R Sprzedam�dom�Kochłowice,�258�m2 + 
pomieszczenia�warsztatowe�205�m2,�do�re-
montu� na� działce� 3211� m2.� Cena� 480� tys.�
Tel.�662-230-523.

R Ruda� Śląska� Południowa� –� sprzedam�
2-pokojowe,�38�m2,�95.500�zł.�GABRIEL.�Tel.�
607-706-692.

R Kupię�mieszkanie,�gotówka,�Godula,�tel.�
731-765-095.

R Kupię�mieszkanie,�gotówka.�Nowy�By-
tom,�tel.�731-765-095.

R Kupię�mieszkanie,�gotówka.�Ruda�Połu-
dniowa,�tel.�731-765-095.

R M-3,�47�m2,�95� tys.� zł,�Godula,�CON-
TRACTUM,�tel.�793-396-040.

R M-4,�60�m2,�128�tys.�zł,�Godula,�CON-
TRACTUM,�tel.�793-396-040.

R�Odstąpię�czynny�bar�w�Rudzie�Śląskiej�1.�
Tel.�660-491-019.

 
R Sprzedam� kawalerkę� w� Rudzie� Śląskiej.�
Tel.�606-640-311.

 
R Sprzedam�lub�wynajmę�pawilon�handlo-
wy,�180�m2�+�działka�1800�m2.�Tel.�606-352-
226.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

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

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

R AUTO-SKUP�za�gotówkę�do�5�tys.�stan�
obojętny.�Tel.�507-572-625.

R Skup samochodów na części. Tel. 603-
534-003, 32 275-05-47.

Praca
R Kelnera,� kelnerkę� do� restauracji� za-
trudnię.�Tel.�600-410-944.

R Restauracja�Valdi�Plus�Mikołów�zatrud-
ni�pomoc�kuchenną�z�doświadczeniem�do�
pracy�stałej,�tel.�32�330-05-62.

R� Przyjmę� do� saloniku� prasowego� Ruda�
Śl.-Nowy�Bytom.�Tel.�669-975-755.

R�Przyjmę��kierowcę�C+E�transport�krajo-
wy,�tel.�793-051-013.

R�Firma�zatrudni�kierowców�kat.�C,�D,�CE�
oraz�murarzy,�tynkarzy,�tel.�(32)�273-63-69�
lub�693-399-001�–�kierowcy,�605-734-060�
–�murarze.

R�Zatrudnię�fryzjerkę.�Tel.�728-593-892.

R�Zatrudnię�Panie�do�produkcji�w�Rudzie�
Śląskiej.�Wymagana� książeczka� sanitarno-
epidemiologiczna.� Kontakt:� admarpraca@
onet.pl.

R� Firma� Bedamex� zatrudni� pracowników�
budowlanych� � z� doświadczeniem.� Adres:�
Halembska� 113,� 41-706� Ruda� Śląska,� tel.�
601-934-095,�601-504-030.

Różne
R Drewno�kominkowe.�Tel.�530-411-221.�

R Kupię�radia,�wzmacniacze,�kolumny�itp.�
Kolejki�PIKO,�HO,�TT.�Tel.�607-912-559.

R� Wróżka� Jadzia� zaprasza.� Ruda� Śląska-
Wirek,� ul.� Westerplatte� 36.� Tel.� 607-468-
787.

 
R Kupię�ogródek� i� rower� z� silnikiem.� Tel.�
532-543-717.

 
R Sprzedam�witrynkę,� dekoder� z� anteną�
SAT,�wersalkę,�kino�domowe,�fotel�do�ma-
sażu.�Tel.�532-543-717.

Pogrążonej w bólu Rodzinie
z powodu śmierci Pana

Mieczysława KAPAŁY 
wyrazy głębokiego współczucia

przekazują
Dyrekcja i Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

Pani
Iwonie Woźniak-Bagińskiej

dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego żalu, głębokiego współczucia 
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci 

MATKI 
przekazują
Pracownicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

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

Pani
Iwonie Woźniak-Bagińskiej

dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazują

Kazimierz Myszur  Grażyna Dziedzic
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta Ruda Śląska
Ruda Śląska wraz z Radnymi wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. Henryka KUBERKA
wieloletniego pracownika

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej rodzinie oraz bliskim
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje� o� wywieszeniu� na� tablicy� ogłoszeń� Urzędu�Miasta� Ruda� Śląska,� plac� Jana�
Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pokoju�222)�wykazu�garaży�usytuowanych�na�terenie�Miasta�
Ruda�Śląska:

ul.�Katowickiej-Otylii�–�garaż�nr�348
ul.�Katowickiej-Otylii�–�garaż�nr�349
stanowiących�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonych�do�sprzedaży�w�drodze�
bezprzetargowej�na�rzecz�ich�najemców.

rudzka sPółdzielnia
Mieszkaniowa
w rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg�ofertowy�nieograniczony,�którego�przedmiotem�będzie�ustalenie�najwyższej�
stawki�czynszu�najmu�i�na�jej�podstawie�zapewnienie�pierwszeństwa�do�zawarcia�umowy�najmu�

dla�niżej�wymienionych�mieszkań�

Przetarg 
adres , struktura, piętro pow. użytkowa     stawka wywoławcza czynszu
                   wyposażenie
w rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Konstantego�Latki�1a/15�2p.,�+�k.,�IV�piętro�� 50,64 m2  13,50 zł 

w rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Królowej�Jadwigi�6a/2,�1p.,�+�k.,�parter�� 38,00 m2  brak c.o.  11,50 zł 
ul.�Bytomska�5c/4,�2p.,�+�k.,�I�piętro�� 50,49 m2  12,50 zł 
 
w rudzie Śl. – 1:
ul.�Cypriana�Norwida�6/101,�2p.,�+�k.,�VIII�piętro�� 39,30 m2 winda  14,00 zł
�2p�+�k�VIII�–�piętro
ul.�Wolności�7b/10,�2p.,�+�k.,�II�piętro� �39,00 m2 brak gazu i c.o.  14,00 zł 
ul.�Wolności�7a�m�4,�2p.,�+�k.,�I�piętro��  47,00 m2  brak gazu i c.o.  14 ,00 zł 
ul.�Fiołków�1/7,�3p.,�+�k.,�II�piętro��  63,90 m2  gaz zbiorczy  12,00 zł 
ul.�Adama�Mickiewicza�8/41,�2p.,�+�k.,�III�piętro�� �38,00 m2  winda  14,00 zł 

w rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul.�Piotra�Niedurnego�38c/92,�2p.,�+�k.,�IX�piętro�� 37,50 m2  winda  13,50 zł 

w rudzie Śl. – Bykowinie:
ul.�Kopalniana�16/3,�2p.,�+�k.,�parter�  42,78 m2  12,50 zł 

* oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię cieplną 
(co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.

warunki uczestnictwa w przetargu:
Złożenie�w�sekretariacie�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�–�pokój1.�  213 – pisemnej oferty 
w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem:�„najem�lokalu�mieszkalnego�przy�ul.�............................
.....” do dnia 28.07.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę�należy�złożyć�w�odpowiedniej�formie�wg�
załączonego�druku�dostępnego�w�Registraturze�Spółdzielni�lub�stronie�internetowej�RSM.
Wpłacenie�przelewem�wadium�w�wysokości�2.� 2.000,00 zł� /dwa�tysiące�zł/�oraz 100,- zł + 
23% Vat tytułem�opłaty�przetargowej�na�każde�mieszkanie,�o�które�oferent�się�ubiega�do�
dnia 28.07.2015 r. do godz. 14.00�i�dołączenie�kserokopii�wpłat�do�oferty.�Konto�bankowe�
Spółdzielni�PKO�BP�O/Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�0039�3751.

Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�dnia 29.07.2015 r. o godz. 11.00 przy�udziale�oferentów�za�
okazaniem�dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa. 
Oferta�winna�zawierać�proponowaną�cenę�co�najmniej�równą�kwocie�wyjściowej.
O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�kwota�na�dane�mieszkanie�stanowiąca�nad-

wyżkę�ponad�cenę�wywoławczą.�
Remont� mieszkania� należy� przeprowadzić� we� własnym� zakresie� i� na� własny� koszt� łącznie� z�

ewentualną�wymianą�okien.�
Wadium�oferenta� ,� którego�oferta� zostanie�uznana� za�najkorzystniejszą� zostanie�przelana�na�

poczet�kaucji�zabezpieczającej�opłaty�czynszowe.
Przystępujący�do�przetargu�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�14�dni�od�daty�wygrania�przetargu�

nie�podpisze�umowy�i�nie�uzupełni�kaucji�do�wysokości�6-miesięcznego�czynszu�wyliczonego�w�
oparciu�o� zaoferowaną� stawkę.�Umowa�najmu�może� zostać� zawarta� jedynie�na� czas�określony�
do�5�lat�z�możliwością�jednokrotnego�przedłużenia�nie�dłużej�niż�na�kolejne�5�lat.�Osobie,�która�
zawrze�umowę�najmu�przysługuje�prawo�pierwokupu�zajmowanego�lokalu�po�cenach�rynkowych�
bez�konieczności�prowadzenia�postępowania�przetargowego.�Umowa�najmu�oraz�Regulamin�naj-
mu�lokali�mieszkalnych�w�RSM�są�dostępne�na�stronie�internetowej:�www.rsm.com.pl
W�przypadku�nie�wygrania�przetargu�zwrot�wadium�nastąpi�na�wskazane�konto�bankowe�nie�

póżniej�niż�3�dni�od�pisemnego�powiadomienia�o�wyniku�przetargu.
Oględzin�mieszkań�można�dokonać�w�dniu 20.07.2015 r. w godz. 14.00-16.00. 
O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�powiadomieni�pisemnie.�
Szczegółowych� informacji� udziela�Dział� Członkowsko-Lokalowy� Spółdzielni,� tel.� 32� 248-24-11�

wew.�209.
Spółdzielnia�może�odwołać�przetarg�bez�podania�przyczyn.

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�lokali�mieszkalnych�usytu-

owanych�w�budynkach�mieszkalnych�na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Wolności�94/14,�ul.�ks.�Józefa�Czempiela�17/3,�ul.�Międzyblokowa�2/26,�ul.�Grodzka�1/13
stanowiących�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonych�do�sprzedaży�w�drodze�bezprzetar-

gowej�na�rzecz�ich�najemców.

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni�tj.�od�dnia�8.07.2015�r.�do�dnia�29.07.2015�r.�
na� tablicy� ogłoszeń�Urzędu�Miasta� Ruda� Śląska,� plac� Jana� Pawła� II� 6� (II� piętro,� obok�
pokoju� 222)� wykazu� niezabudowanych� nieruchomości� gruntowych� własności� Gminy�
Miasta�Ruda�Śląska,�stanowiących�działki:
–��1285/1088�o�powierzchni���1331�m2  
–��1286/1088�o�powierzchni���1265�m2   
�obręb�Bielszowice��km�7,�KW�GL1S/00022224/4,��położonej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�
Gabriela� Narutowicza,� które� zostaną� zbyte� z� przeznaczeniem� pod� zabudowę� zgodną�
z� ustaleniami� miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� miasta� Ruda�
Śląska.��

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�
215)�wykazów�nieruchomości�gruntowych�znajdujących�się�w�rejonie�ul.�Solidarności,�
które� zostaną� oddane�w� dzierżawę� na� cele� rekreacyjne� i� garaż,�Mikołaja� Reja,� która�
zostanie� oddana� w� dzierżawę� z� przeznaczeniem� pod� istniejący� ogródek� rekreacyjny,�
Młyńskiej,�które�zostaną�oddane�w�dzierżawę�na�cele�rekreacyjne�i�garaż,�Do�Gródka,�
która� zostanie� oddana� w� dzierżawę� z� przeznaczeniem� pod� ogródki� rekreacyjne,�
Stanisława�Staszica,�które�zostaną�oddane�w�dzierżawę�na�okres�9�lat�z�przeznaczeniem�
pod�istniejące�ogródki�rekreacyjne�i�istniejące�garaże,�Pawła,�która�zostanie�oddana�w�
najem�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�garaże�blaszane,�Modrzejewskiej�7,�która�zostanie�
oddana�w�najem�z�przeznaczeniem�pod�ogródek�gastronomiczny,�Wiktora�Brańskiego,�
które�zostaną�oddane�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�nowy�ogródek�rekreacyjny,�
Kościelnej,�które�zostaną�oddane�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�ogródek�
przydomowy,�Jana�III�Sobieskiego,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�
pod�istniejący�ogródek�rekreacyjny,�Szczęść�Boże,�Która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�
z�przeznaczeniem�pod�nowy�ogródek�rekreacyjny,� Jana� III�Sobieskiego,�która�zostanie�
oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�nowy�ogródek�rekreacyjny.��

Prezydent Miasta ruda Śląska
,,Prezydent�Miasta�Ruda�Śląska� informuje�o�wywieszeniu�na� tablicy�ogłoszeń�Urzędu�
Miasta� (II� piętro� naprzeciw� pokoju� 215)� wykazów� nieruchomości� gruntowych�
znajdujących� się� w� rejonie� ul.� Młyńskiej� –� Solidarności,� która� zostanie� oddana� w�
dzierżawę,� z� przeznaczeniem� na� cele� rekreacyjne,� ul.� Lompy� –� Otylii,� która� zostanie�
oddana�w� dzierżawę,� z� przeznaczeniem� pod� nowy� ogródek� rekreacyjny,� ul.� Barbary,�
która�zostanie�oddana�w�najem,�z�przeznaczeniem�pod�istniejącą�stację�bazową�telefonii�
komórkowej,�ul.�Kochłowickiej,�która�zostanie�oddana�w�najem,�z�przeznaczeniem�pod�
istniejącą� drogę� dojazdową,� ul.� Piłsudskiego,� która� zostanie� oddana� w� dzierżawę,� z�
przeznaczeniem�pod�ogródek�rekreacyjny,�ul.�Łukowej,�która�zostanie�oddana�w�najem,�
z�przeznaczeniem�pod�garaż,�ul.�Piotra�Niedurnego,�która�zostanie�oddana�w�najem,�z�
przeznaczeniem�pod� istniejący�ogródek�gastronomiczny,�ul.�Kalinowej,� która� zostanie�
oddana�w�najem,�z�przeznaczeniem�pod�istniejącą�stację�redukcyjno-pomiarową�gazu,�
ul.� Jana�Kochanowskiego,�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę,�z�przeznaczeniem�pod�
istniejący�ogródek�rekreacyjny.

Prezydent Miasta ruda Śląska
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�budynku�mieszkalnego�usy-

tuowanego�na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Komuny�Paryskiej�32
stanowiącego�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonego�do�sprzedaży�w�drodze�bezprzetar-

gowej na rzecz jego najemcy.
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Prezydent Miasta ruda Śląska
OGŁASZA� PRZETARG� USTNY� NIEOGRANICZONY� NA� ODDANIE� W� NAJEM� NA� CZAS�
OZNACZONY�W�DNIACH�26.10.2015�R.�DO�4.11.2015�R.�NIERUCHOMOŚCI�STANOWIĄCEJ�
WŁASNOŚĆ�GMINY�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�POŁOŻONEJ�W�REJONIE�UL.�PORĘBSKIEJ�W�
CELU�PROWADZENIA�HANDLU�W�OKRESIE�ŚWIĘTA�WSZYSTKICH�ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem� przetargu� ustnego� nieograniczonego� jest� oddanie� w� najem� na� czas� oznaczony� w� dniach�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�nieruchomości�gruntowej�stanowiącej�własność�miasta�Ruda�Śląska,�położonej�
w�Rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�Porębskiej,�zapisanej�w�obrębie�Ruda,�na�karcie�mapy�8,�w�księdze�wieczystej�KW�
22467�R�o�numerze�geodezyjnym�1145/138,�o�powierzchni�22434�m²
Nieruchomości� przeznaczone�w� najem:� 8�miejsc� handlowych/gastronomicznych� o� powierzchni� 5�m²� każde�
stanowisko�o�numerach�od�1-7,�o�powierzchni�4�m²�stanowisko�nr�8.�
Licytacja�prowadzona�będzie�odrębnie�dla�każdego�ze�stanowisk.

Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�gruntu�pod�każde��ze�stanowisk�od�1-7�o�powierzchni�5�m²�wynosi�
100�zł,� za�stanowisko�nr�8�o�powierzchni�4�m²�wynosi�80,00�zł� � za�cały�okres� trwania�umowy�najmu�tj.�od�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�
Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�ustalona�na�przetargu�za�cały�okres�trwania�umowy�najmu�tj.�od�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.
Najemca� uiści� czynsz� z� tytułu� najmu� gruntu� wraz� z� należnym� podatkiem� od� towarów� i� usług� do� dnia�
4.11.2015�r.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana 
Pawła ii 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�po�zapoznaniu�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�
(zamieszczoną� na� tablicy� ogłoszeń�w� budynku�Urzędu�Miasta,� stronie� internetowej� –� Biuletynie� Informacji�
Publicznej� Urzędu� Miasta� Ruda� Śląska� na� tablicy� ogłoszeń� na� terenie� targowiska� miejskiego� przy� ulicy�
Kupieckiej�2a) w terminie do 8.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za 
każde licytowane stanowisko oznaczone numerem od 1-7, w wysokości 80,00 zł  (osiemdziesiąt złotych) za 
stanowisko oznaczone numerem 8,�przelewem�na�konto�Nr:�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�
Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�Wydział�Finansowo�–�Księgowy�z�dopiskiem�„wadium�
najem�gruntu�pod�stanowisko�handlowe/gastronomiczne�w�rej.�ul.�Porębskiej�nr�…(podać�nr�stanowiska�na�
które�wpłacane�jest�wadium)”,�(za�datę�wpływu�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�
Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�13,�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8.00�–�16.00,�
czwartek�8.00�–�18.00,�piątek�8.00�–�14.00.
Wpłata�wadium�na�pojedyncze�stanowisko�uprawnia�do�licytacji�tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�
które�chcą�brać�udział�w� licytacji�więcej�niż� jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�na�każde�z�
osobna.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium�wpłacone� przez� uczestnika,� który�wygrał� przetarg� zalicza� się� na� poczet� czynszu� za� najem� gruntu.�
Pozostałym�uczestnikom�zwraca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołana�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 
wew. 2260.

Prezydent Miasta ruda Śląska
OOGŁASZA� PRZETARG� USTNY� NIEOGRANICZONY� NA� ODDANIE� W� NAJEM� NA� CZAS�
OZNACZONY�W�DNIACH�26.10.2015�R.�DO�04.11.2015�R.�NIERUCHOMOŚCI�STANOWIĄCEJ�
WŁASNOŚĆ� GMINY� MIASTA� RUDA� ŚLĄSKA� POŁOŻONEJ� W� REJONIE� UL.� RYSZARDA�
MAGDZIORZA� W� CELU� PROWADZENIA� HANDLU� W� OKRESIE� ŚWIĘTA� WSZYSTKICH�
ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem� przetargu� ustnego� nieograniczonego� jest� oddanie� w� najem� na� czas� oznaczony� w� dniach�
26.10.2015� r.� do�4.11.2015� r.� nieruchomości� gruntowej� stanowiącej�własność�miasta�Ruda�Śląska,�położonej�
w�Rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�Ryszarda�Magdziorza,�zapisanej�w�obrębie�Nowa�Wieś,�na�karcie�mapy�1,�w�księdze�
wieczystej�KW�19225�R�o�numerze�geodezyjnym:
–�3117/305�o�powierzchni�całkowitej�1537�m².
Nieruchomość�przeznaczona�w�najem:�4�miejsca�handlowe/gastronomiczne�o�powierzchni�5�m²�każde,�oznaczone�
numerami�od�1�–�4.
Licytacja�prowadzona�będzie�odrębnie�dla�każdego�ze�stanowisk.

Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�gruntu�pod�każde�stanowisko�wynosi�100�zł�za�cały�okres�trwania�
umowy�najmu�tj.�od�26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�
Wywoławcza� (netto)�stawka�czynszu�najmu�ustalona�na�przetargu�za�cały�okres�trwania�umowy�najmu�tj.�od�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.
Najemca� uiści� czynsz� z� tytułu� najmu� gruntu� wraz� z� należnym� podatkiem� od� towarów� i� usług� do� dnia�
4.11.2015�r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana 
Pawła ii 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne� i� prawne,� które�po� zapoznaniu� się� z� pełną� treścią�ogłoszenia�
(zamieszczoną� na� tablicy� ogłoszeń� w� budynku� Urzędu� Miasta,� stronie� internetowej� –� Biuletynie� Informacji�
Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�na�tablicy�ogłoszeń�na�terenie�targowiska�miejskiego�przy�ulicy�Kupieckiej�
2a)� w terminie do 8.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde 
licytowane stanowisko,�przelewem�na�konto�Nr:�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�
O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�Wydział�Finansowo�–�Księgowy�z�dopiskiem�„wadium�najem�gruntu�
pod�stanowisko�handlowe/gastronomiczne�w�rej.�ul.�Ryszarda�Magdziorza�nr�…(podać�nr�stanowiska�na�które�
wpłacane�jest�wadium)”,�(za�datę�wpływu�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�
Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�13,�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�8.00�–�16.00,�czwartek�
8.00�–�18.00,�piątek�8.00�–�14.00.
Wpłata�wadium�na�pojedyncze�stanowisko�uprawnia�do�licytacji�tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�które�
chcą�brać�udział�w�licytacji�więcej�niż�jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�na�każde�z�osobna.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium� wpłacone� przez� uczestnika,� który� wygrał� przetarg� zalicza� się� na� poczet� czynszu� za� najem� gruntu.�
Pozostałym�uczestnikom�zwraca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołana�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 
wew. 2270.

Prezydent Miasta ruda Śląska
OGŁASZA�PRZETARG�USTNY�NIEOGRANICZONY�NA�ODDANIE�W�NAJEM�NA�CZAS�OGŁASZA�
PRZETARG�USTNY�NIEOGRANICZONY�NA�ODDANIE�W�NAJEM�NA�CZAS�OZNACZONY�W�
DNIACH�26.10.2015�R.�DO�4.11.2015�R.�NIERUCHOMOŚCI�STANOWIĄCEJ�WŁASNOŚĆ�
GMINY�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�POŁOŻONEJ�W�REJONIE�UL.�1�MAJA�(HALEMBA)�W�CELU�
PROWADZENIA�HANDLU�W�OKRESIE�ŚWIĘTA�WSZYSTKICH�ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem� przetargu� ustnego� nieograniczonego� jest� oddanie� w� najem� na� czas� oznaczony� w� dniach�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�nieruchomości�gruntowej�stanowiącej�własność�miasta�Ruda�Śląska,�położonej�
w�Rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�1�Maja�(Halemba),�zapisanej�w�obrębie�Halemba�na�karcie�mapy�2,�w�księdze�
wieczystej�KW�3935�R�o�numerze�geodezyjnym:
-�185/6�o�powierzchni�całkowitej�3692�m².
Nieruchomość�przeznaczona�w�najem:�8�miejsc�handlowych/gastronomicznych�o�powierzchni�5�m²�każde,�
oznaczone�numerami�od�1�–�8.
Licytacja�prowadzona�będzie�odrębnie�dla�każdego�ze�stanowisk.

Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�gruntu�pod�każde��stanowisko�wynosi�100�zł�za�cały�okres�trwania�
umowy�najmu�tj.�od�26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�
Wywoławcza�(netto)�stawka�czynszu�najmu�ustalona�na�przetargu�za�cały�okres�trwania�umowy�najmu�tj.�od�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.
Najemca� uiści� czynsz� z� tytułu� najmu� gruntu� wraz� z� należnym� podatkiem� od� towarów� i� usług� do� dnia�
4.11.2015�r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac 
Jana Pawła ii 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�po�zapoznaniu�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�
(zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta,�stronie�internetowej�–�Biuletynie�Informacji�
Publicznej� Urzędu� Miasta� Ruda� Śląska� na� tablicy� ogłoszeń� na� terenie� targowiska� miejskiego� przy� ulicy�
Kupieckiej�2a)�w terminie do 8.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) 
za każde licytowane stanowisko, przelewem na konto nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 inG Bank 
Śląski katowice O/ruda Śląska,� Urząd�Miasta� Ruda� Śląska,�Wydział� Finansowo� –� Księgowy� z� dopiskiem�
„wadium�najem�gruntu�pod�stanowisko�handlowe/gastronomiczne�w�rej.�ul.�1�Maja�(Halemba)�nr�…�(podać�
nr� stanowiska� na� które� wpłacane� jest� wadium)”,� (za� datę� wpływu� przyjmuje� się� dzień� wpływu� środków�
pieniężnych� na� rachunek�Urzędu�Miasta� Ruda� Śląska)� lub�w� kasie� tut.� Urzędu� pok.� 13,� 14�w� godzinach:�
poniedziałek�–�środa�8.00�–�16.00,�czwartek�8.00�–�18.00,�piątek�8.00�–�14.00.
Wpłata�wadium�na�pojedyncze�stanowisko�uprawnia�do�licytacji�tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�
które�chcą�brać�udział�w�licytacji�więcej�niż�jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�na�każde�z�
osobna.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium�wpłacone�przez�uczestnika,�który�wygrał�przetarg�zalicza�się�na�poczet�czynszu�za�najem�gruntu.�
Pozostałym�uczestnikom�zwraca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołana�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 
wew. 2260.

Prezydent Miasta ruda Śląska
OGŁASZA� PRZETARG� USTNY� NIEOGRANICZONY� NA� ODDANIE� W� NAJEM� NA� CZAS�
OZNACZONY� W� DNIACH� 26.10.2015� R.� DO� 04.11.2015� R.� NIERUCHOMOŚCI�
STANOWIĄCYCH�WŁASNOŚĆ�GMINY�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�POŁOŻONYCH�W�REJONIE�
UL.�KAROLA�GODULI�–�PRZEDSZKOLNEJ�W�CELU�PROWADZENIA�HANDLU�W�OKRESIE�
ŚWIĘTA�WSZYSTKICH�ŚWIĘTYCH.

Przedmiotem� przetargu� ustnego� nieograniczonego� jest� oddanie� w� najem� na� czas� oznaczony� w� dniach�
26.10.2015� r.� do� 04.11.2015� r.� nieruchomości� gruntowych� stanowiących� własność� miasta� Ruda� Śląska,�
położonych�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�Karola�Goduli�–�Przedszkolnej,�zapisanych�w�obrębie�Orzegów�na�karcie�
mapy�3,�w�księgach�wieczystych�KW�8229�R,�KW�10654�R�o�numerze�geodezyjnym:
–�458/51�o�powierzchni�całkowitej�222�m²,
–�708/51�o�powierzchni�całkowitej�1079�m²
Nieruchomości�przeznaczone�w�najem:�8�miejsc�handlowych/gastronomicznych�o�powierzchni�5�m²�każde,�
oznaczone�numerami�od�1�–�8.
Licytacja�prowadzona�będzie�odrębnie�dla�każdego�ze�stanowisk.

Wywoławcza� (netto)� stawka� czynszu�najmu�gruntu�pod� każde� � stanowisko�wynosi� 100� zł� za� cały�okres� trwania�
umowy�najmu�tj.�od�26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�
Wywoławcza� (netto)� stawka� czynszu� najmu� ustalona� na� przetargu� za� cały� okres� trwania� umowy� najmu� tj.� od�
26.10.2015�r.�do�4.11.2015�r.�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.
Najemca�uiści�czynsz�z�tytułu�najmu�gruntu�wraz�z�należnym�podatkiem�od�towarów�i�usług�do�dnia�4.11.2015�r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2015 r. o godzinie 10.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana 
Pawła ii 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�po�zapoznaniu�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�
(zamieszczoną�na� tablicy� ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta,� stronie� internetowej� –� Biuletynie� Informacji�
Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�na�tablicy�ogłoszeń�na�terenie�targowiska�miejskiego�przy�ulicy�Kupieckiej�
2a)�w terminie do 8.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każde 
licytowane stanowisko,�przelewem�na�konto�Nr:�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�
O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�Wydział�Finansowo�–�Księgowy�z�dopiskiem�„wadium�najem�gruntu�
pod�stanowisko�handlowe/gastronomiczne�w�rej.�ul.�Karola�Goduli�–�Przedszkolnej�nr�…(podać�nr�stanowiska�
na� które� wpłacane� jest� wadium)”,� (za� datę� wpływu� przyjmuje� się� dzień� wpływu� środków� pieniężnych� na�
rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�13,�14�w�godzinach:�poniedziałek�–�środa�
8.00�–�16.00,�czwartek�8.00�–�18.00,�piątek�8.00�–�14.00.
Wpłata�wadium�na�pojedyncze�stanowisko�uprawnia�do�licytacji�tylko�tego�konkretnego�stanowiska.�Osoby,�
które�chcą�brać�udział�w� licytacji�więcej�niż� jednego�stanowiska�winny�dokonać�wpłaty�wadium�na�każde�z�
osobna.
Zaleca�się�przedłożenie�dowodu�wpłat�wadium�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�przetargu.�
Wadium�wpłacone� przez� uczestnika,� który�wygrał� przetarg� zalicza� się� na� poczet� czynszu� za� najem� gruntu.�
Pozostałym�uczestnikom�zwraca�się�wadium�niezwłocznie�po�przetargu.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołana�przetargu�z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226) tel. 32 244-90-00 
wew. 2260.
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Ostatnie przygotowania!
Przygotowywania do rudzkiego półmaratonu wkroczyły w ostatnią fazę. W piątek (3.07.) grupa biegaczy trenujących pod okiem rudzkiego 

ultramaratończyka Augusta Jakubika po raz pierwszy zmierzyła się z trasą biegu. 
– Na trening uczęszcza ok. 50-80 osób. W piątek przebiegliśmy wyznaczoną trasę półmaratonu i w biegu wzięły udział 54 osoby. Biegały 

z nami nie tylko osoby z naszego miasta, ale również z miejscowości ościennych. Pierwsze kółko przebiegli wszyscy, drugie przebiegła już  
mniejsza grupa, a w trzecim, ostatnim okrążeniu, pobiegło osiem osób. Forma sportowa wyraźnie się poprawiła w porównaniu do tego, co 
było w kwietniu. Wydolność, osób które zaczęły ćwiczyć, jest już o wiele lepsza. Dla wielu będzie to pierwszy start w takiej imprezie od począt-
ku ich przygody z  bieganiem – mówił August Jakubik.

Treningi pod okiem ultramaratończyka będą odbywać się do 31 lipca. Na ostatnie spotkanie, które wypada dzień przed półmaratonem, 
August Jakubik zaplanował lżejszy trening. Podzieli się też ostatnimi uwagami i poradami oraz omówi taktykę biegu.

Przypomnijmy, że trasa I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. – Oznacza to, że wy-
niki, które 1 sierpnia br. uzyskają zawodnicy, będą ofi cjalnie uznawane we wszelkich statystykach. To również większy prestiż biegu oraz 
szansa na przyciągnięcie do udziału w zawodach najlepszych biegaczy – podkreśla August Jakubik, współorganizator biegu.

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

W czerwcu pływacy mieli wiele okazji, by się wykazać.

Grunwald po ciężkim sezonie 
ostatecznie zakończył rozgryw-
ki na 15. miejscu. Celem druży-
ny było spokojne utrzymanie, 
jednak nerwy o to, czy „zielo-
ni” pozostaną w trzeciej lidze, 
trwały do momentu zakończe-
nia barażowego meczu Polonii 
Bytom. Na koniec rudzianie 
sięgnęli jeszcze po Puchar Pol-
ski na szczeblu podokręgu ślą-
skiego. W piątek (3.07.) piłka-
rze Grunwaldu po krótkich 
urlopach rozpoczęli przygoto-
wania do nowego sezonu. Wy-
korzystaliśmy ten moment, by 
porozmawiać z trenerem Jac-
kiem Bratkiem o minionym 
i nadchodzącym sezonie.

– Po rozgrywkach padło już 
takie stwierdzenie, że Grunwald 

Podczas Mistrzostw Śląska OPEN 
(Gliwice, 12.-13.06.) Anna Nocoń wy-
walczyła srebrny medal (16-18 lat) na dy-
stansie 200 m stylem motylkowym. Ko-
lejne medale dla MANTY zdobyły zespo-
ły sztafetowe: sztafeta mieszana 4x50 m 
stylem dowolnym w składzie: A. Nocoń, 
P. Jeziorski, N. Piotrowska, A. Czyżak 
wywalczyła srebrny medal (16-18 lat) 
oraz brązowy w kategorii OPEN; sztafeta 
mieszana 4x50 m stylem dowolnym w 
składzie: M. Skudlik, F. Ptak, W. Majew-
ska, D. Nowotny w kategorii 14 lat zajęła 
trzecie miejsce. Na trzecim miejscu upla-
sowała się również sztafeta mieszana 
4x50 m stylem zmiennym (16-18 lat) w 
składzie: A. Nocoń, P. Jeziorski, A. Czy-
żak, M. Skudlik. Warto zaznaczyć, że nasi 
zawodnicy trzykrotnie zajmowali miejsca tuż 
poza podium – D. Nowotny na 100 m stylem 
klasycznym, A. Nocoń na 100 m stylem mo-
tylkowym oraz sztafeta kobieca 4x200 m sty-
lem dowolnym w składzie: A. Nocoń, M. 
Skudlik, P. Szymczak, W. Majewska.

Tydzień później (20.-21.06.) podczas roz-
grywanych w Krakowie Międzywojewódz-
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Czerwcowe sukcesy w wodzie
kich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 
zawodnicy z rocznika 2002 odnieśli następu-
jące sukcesy:

– cztery złote medale przywiozła z Krako-
wa P. Szymczak, która triumfowała na dy-
stansach: 100 m i 200 m grzbietem, 100 m 
i 400 m dowolnym;

– jeden złoty na 100 m klasycznym i trzy 
srebrne (100 m motylkiem, 100 m dowolnym 
i 200 m zmiennym) medale wypływał sobie 
W. Kijek;

– srebrny medal wywalczyła sztafeta mie-
szana 4x50 m stylem dowolnym w składzie: 
P. Szymczak, D. Nocoń, W. Kijek, D. Kowal-
czyk

Niewiele do medalu zabrakło zawodnikom 
w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym, gdzie 
ostatecznie zajęli czwarte miejsce. 

W sobotę (27.06.) nasi zawodnicy – N. Drażyk, 
W. Majewska, M. Skudlik, M. Skudlik, W. Kijek 
oraz B. Prokop wraz z trenerką Aleksandrą Spo-
dzieją uczestniczyli w turnieju Pogoria Open Wa-
ter. Zawody odbyły się na Jeziorze Pogoria. Dla 
niektórych był to pierwszy start na wodach 

otwartych. Zawodnicy rywalizowali na dy-
stansach 400 m (dzieci do lat 14), 1000 m, 
3000 m (OPEN i kategorie wiekowe) oraz w 

sztafecie 4x200 m (OPEN).  Nasze sukcesy 
prezentują się  następująco:

400 m dziewcząt – 2. W. Majewska, 5. 
M. Skudlik, 10. N. Drażyk,

400 m chłopców – 1. W. Kijek, 3. B. Pro-
kop,

1000 m OPEN – 3. M. Skudlik, 4. A. Spo-
dzieja. Obie zajęły pierwsze miejsca w kate-
goriach wiekowych (kolejno K15 – 15-16 lat 

i K19 – 19-29 lat).
4x200 m – 4. UKS Manta 2 w składzie: 

W. Kijek, M. Skudlik, N. Drażyk, B. Prokop, 
5. UKS Manta w składzie: A. Spodzieja, 

M. Skudlik, W. Majewska, J. Prokop.
Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, me-

dale oraz dyplomy. Pozostali nie wrócili do 
domu z pustymi rękami, również otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

W niedzielę (28.06.) W. Majewska, B. Prokop i 
A. Spodzieja reprezentowali nasz klub podczas 
XIII Tyskiego Triathlonu. Niestety z powodu zaka-
zu kąpieli w Paprocanach odbył się duathlon. 
Dzieci (2001 i młodsi) rywalizowały na następują-
cych dystansach: 1 km bieg, 5 km jazda na rowe-
rze, 1 km bieg. Tutaj niezaprzeczalnie triumfowała 
Weronika, która zwyciężyła w kategorii dziewcząt 
14-15 lat, miejsce na podium wypracował sobie 
również Bartosz, który zajął drugie miejsce wśród 
chłopców w tej samej kategorii wiekowej. Bieg 
główny na dystansach 5 km bieg, 25 km jazda na 
rowerze, 2,5 km bieg ukończyła trenerka Ola zaj-
mując wysoką piątą lokatę (kobiety 20-29 lat).

Wszystkim gratulujemy sukcesów i przypomi-
namy, że przed rudzianami jeszcze najważniejsza 
impreza w sezonie – Mistrzostwa Polski roczni-
ków 1999 i 2001. 

Trasa I Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego przeszła już atestacje.

jest drugim wygranym tego mi-
nionego sezonu, bo utrzymali-
śmy się po zwycięstwie Polonii 
Bytom i dołożyliśmy do tego 
sukces w Pucharze. Jako benia-
minek osiągnęliśmy to, co sobie 
założyliśmy – mówił trener Bra-
tek. – Dobrze, że po ciężkim 
momencie w sezonie chłopcy 
zdołali się utrzymać. Już wcze-
śniej mówiłem, że nasza gra 
znacznie się pogorszyła po kon-
tuzji Szpotona i Zalewskiego.  
Na szczęście jednak końcówka 
okazała się dla nas szczęśliwa 
– podsumował.

Pierwszy trening pod okiem 
trenerów Jacka Bratka i An-
drzeja Zioba trwał 90 minut.

– W trakcie przygotowań bę-
dziemy szukać solidnych mło-

dzieżowców, na-
pastnika, skrzydło-
wego oraz graczy 
defensywnych. Jed-
nak to, jak zagramy 
w nowych rozgryw-
kach zweryfi kuje bo-
isko – dodał trener 
Grunwaldu.

W treningu wziął 
udział 21 zawodni-
ków – dziewięciu 
z kadry z ubiegłego 
sezonu (Mateusz 
Dreszer, Daniel Jago-
dziński, Dariusz Kot, Daniel 
Kowalski, Mohamed Lamlih, 
Mateusz Kipura, Łukasz Ma-
ciongowski, Mateusz Nowicki, 
Dawid Szczypior) i dwunastu 
nowych, z których większość 
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wego oraz graczy 

nak to, jak zagramy 
w nowych rozgryw-
kach zweryfi kuje bo-

 – dodał trener 

W treningu wziął 
udział 21 zawodni-
ków – dziewięciu 
z kadry z ubiegłego 
sezonu (Mateusz 
Dreszer, Daniel Jago-
dziński, Dariusz Kot, Daniel 
Kowalski, Mohamed Lamlih, 
Mateusz Kipura, Łukasz Ma-
ciongowski, Mateusz Nowicki, 
Dawid Szczypior) i dwunastu 
nowych, z których większość 

stanowili młodzieżowcy. Za-
brakło na nim, usprawiedliwio-
nych, fi larów drużyny – Micha-
ła Brzozowskiego, Marcina 
Soldaka i kapitana Tomasza 
Szpotona.

Mecz rundy wstępnej Pucharu 
Polski Grunwald – Stal Stalowa 

Wola odbędzie się w Rudzie 
Śląskiej-Halembie przy ulicy 

Kłodnickiej 54, 18 lipca 
(sobota) o godzinie 17.00.
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