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

Foto: MB

magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

ODDZWONIMY

9

1999
szt.

99
szt.

PATELNIA
śr. 20 cm
Oferta ważna od czwartku 7 lipca do środy
13 lipca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

WYDAWCA

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS |6.07.2016

2

GRÓDEK W KOCHŁOWICACH

Najstarszy zabytek Rudy Śląskiej bez tajemnic
Głosami ponad 50 tys. osób stowarzyszenie „Genius Loci – Duch Miejsca” wygrało konkurs, dzięki któremu uda się jeszcze bardziej uatrakcyjnić zbliżającą
się IV edycję imprezy historycznej pt. „In memoriam castri – Ku pamięci grodu”, która tradycyjnie już odbędzie się przy średniowiecznym gródku w Kochłowicach. Miejsce to stało się historyczną wizytówką naszego miasta, którą udało się odkryć krok po kroku dzięki niedawno zakończonym badaniom archeologicznym.
przy kochłowickim gródku odbędzie się IV
edycja imprezy historycznej pt. „In memoriam castri – Ku pamięci grodu”. – W tym
roku poza rycerzami i rzemieślnikami (między innymi kowalem, kuźnikiem, filcownikiem czy garncarzem) pojawią się też animatorzy zabaw dla dzieci, utrzymanych
w duchu średniowiecza. Tradycyjnie pojawi
się też strzelnica łucznicza, polowe muzeum
i kuchnia historyczna. Odwiedzający będą
mogli także z przewodnikiem wybrać się na
wycieczkę po gródku – zachęca Przemysław
Noparlik.
Takie uatrakcyjnienie imprezy możliwe
będzie dzięki poparciu rudzian, którzy oddali ponad 50 tys. głosów w ramach inicjatywy „Tesco Pomagamy”, a dzięki którym
inicjatywa stowarzyszenia „Genius Loci –
Duch Miejsca” zwyciężyła, zdobywając 5
tys. złotych. – Pieniądze te zostaną przeznaczone na ściągnięcie większej liczby rekonstruktorów, głównie zbrojnych, których
w poprzednich latach najbardziej brakowało – wyjaśnia Przemysław Noparlik.
Joanna Oreł

Foto: arch.

Prowadzone przez dwa lata analizy dały
odpowiedź na pytanie o to, jaka była przeszłość kochłowickiego gródka. Między innymi dzięki odnalezieniu fragmentów ceramiki, archeolog Dariusz Goiński, który prowadził badania, ustalił datę powstania gródka na XIV-XV wiek. Ale „niespodzianek”
archeologicznych było znacznie więcej.
– Najważniejszym odkryciem było znalezienie pozostałości konstrukcji oporowej na
dnie fosy oraz drewnianego mostu, łączącego kopiec z przedpolem gródka od strony
północnej – wyjaśnia Przemysław Noparlik,
prezes stowarzyszenie „Genius Loci – Duch
Miejsca”, które od kilku lat opiekuje się
najstarszym zabytkiem Rudy Śląskiej.
W latach 2013 – 2015, kiedy to prowadzono wykopaliska, na dnie fosy udało się
odnaleźć także m.in. pozostałości średniowiecznego mostu oraz konstrukcji oporowej, zabezpieczającej zbocza stożka przed
osuwaniem. Na szczycie kopca natrafiono
z kolei na pozostałości wieży mieszkalnej.
O tym wszystkim będzie można dowiedzieć
się w ostatni weekend sierpnia, kiedy to

Dzięki rudzkiemu stowarzyszeniu gródek odżył.
OGŁOSZENIA

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22,
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Wolności 20 i 23
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można
odebrać od dnia 6.07.2016 r. do dnia 14.07.2016 r. w siedzibie Zamawiającego,
adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12. Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie
Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr
13 10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem
dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT, odebrać SIWZ od godz. 8.00 do
godz. 13.00 w pokoju 306.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem
zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 19.07.2016 r. do
godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 19.07.2016
r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 40.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037
000000053600 5415 do dnia 19.07.2016 r. do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje
przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu
Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie najwyższej stawki
czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej
wymienionego mieszkania
adres , struktura, piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/20, 3p + k III piętro

Przetarg
pow. użytkowa 
72,47 m2 	

stawka wywoławcza czynszu
12,00 zł

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

*

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 pisemnej oferty w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do  dnia 19.07.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć
w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 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 19.07.2016 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 20.07.2016 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty
wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce
wyjściowej. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę
ponad stawkę 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 najmu 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 11.07.2016 r. w godz. od 14.00 do 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.
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LETNIA SCENA ESKI

Pogoda na przekór gwiazdom
Letnia Scena ESKI zawitała na tereny zielone w Bykowinie – koncert zdążyli dać wprawdzie tylko zespół Fryna oraz półfinalistka programu „Mam Talent”
i uczestniczka X-Factora – Agata Dziarmagowska, która zaprezentowała utwory zarówno własne jak i covery, ale zabawa i tak była udana. Niestety z powodu
złych warunków atmosferycznych impreza została przerwana – fani nie doczekali się występów zespołu Afromental i Wilków.
– panowie zarówno z jednego jak i drugiego zespołu byli szczególnie wyczekiwani. – Przyszłam
tu specjalnie na koncert Afromentalu. Szkoda, że
chłopaki nie wystąpią, bo rzadko są na Śląsku
– mówiła Martyna, która przyjechała na koncerty
do Rudy Śląskiej z Zabrza.
Afromental nie zawiódł jednak fanów i wyszedł
na scenę, z której przeprosił za odwołany występ.
Dodatkowo artyści spotkali się z fanami oraz rozdali autografy – deszczowa aura nie przeszkodziła
bowiem publiczności w wyczekiwaniu na upragniony podpis muzyków. – Decyzja o odwołaniu
koncertu nie zależy od nas – mówił Tomson, wokalista zespołu. – Przepraszamy i zapraszamy na
nasze kolejne koncerty – dodał. Zespół na swojej
stronie na Facebooku napisał, że pierwszy raz
w całej karierze odwołano ich występ z powodu
pogody. 
Magdalena Buchta

Foto: MB

Letnia Scena ESKI to impreza, która odbywa
się po raz piąty – tym razem w dwudziestu miejscach Polski. W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się
w sobotę (2.07.), jednak burza, deszcz i silny wiatr
pokrzyżowały plany organizatorów. Dla fanów zagrał lokalny zespół Fryna i Agata Dziarmagowska,
jedna z najmłodszych polskich wokalistek, która
w ostatnim czasie nie odpoczywa. – Te wakacje
zapowiadają się niezwykle pracowicie, mam
w planach bardzo dużo koncertów, szczególnie
podczas festiwalów. Wyjeżdżam też do Niemiec
– mówiła uzdolniona wokalistka, która właśnie
przygotowuje swoją debiutancką płytę. – Przyjechaliśmy specjalnie na występ Agaty, bo córka lubi jej piosenki, dlatego cieszę się, że pogoda była
dla nas łaskawa – mówiła pani Monika z Wirku.
Niestety publiczność nie doczekała się show
w wykonaniu grupy Afromental oraz Wilków

Z zaproszonych gwiazd zdążyła się zaprezentować Agata.

Foto: MB

Foto: MB

Afromental nie porzucił fanów – panowie przeprosili za odwołany
koncert i rozdali autografy.

Publiczność z niecierpliwością czekała na spotkanie z „Łozo”.
REKLAMA
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To koniec biletów papierowych

| RUDA ŚLĄSKA

Karta ŚKUP już od kilku miesięcy na dobre weszła do użytku, jednak dla
wielu wciąż jest zagadką. Co możemy doradzić tym, którzy nadal nie wyrobili ŚKUP-u? Warto rozwiać wątpliwości, bo bilety papierowe coraz
szybciej odchodzą do lamusa.

Prezydenta Miasta Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej

Internet to nie jedyna droga do
zamówienia karty. Wniosek można
złożyć także w Punktach Obsługi Klienta.
W Rudzie Śląskiej są dwa takie punkty: przy
ul. ul. 1 Maja 370 (Tesco) w Kolporterze
oraz przy ul. Planty Kowalskiego 1
(Biedronka) również w Kolporterze.
karty. – Od 1 maja ze sprzedaży wycofane są papierowe bilety: 24- i 48godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe, bilety
kwartalne, szkolne, wakacyjne oraz
miesięczne na okaziciela. Przypominamy również, że w kolejnych miesiącach ze sprzedaży wycofywane zostaną wszystkie papierowe bilety miesięczne – informuje biuro prasowe
KZK GOP.
Warto podkreślić, że wyrobienie
karty nie jest aż takie trudne. Trzeba

Foto: MB

– Ostatnio chciałam kupić bilet tygodniowy, bo tylko taki był mi potrzebny. Po wejściu do sklepu, ekspedientka powiedziała, że już takich nie prowadzą – tłumaczy pani Katarzyna,
mieszkanka Halemby. – Gdy zapytałam, czy te bilety także będą dostępne
tylko na karcie ŚKUP, nie była w stanie odpowiedzieć na moje pytanie. Czy
rzeczywiście tak jest? Dlaczego ktoś,
kto na co dzień nie jeździ autobusami,
musi wyrobić sobie taką kartę? – pyta.
Jak się okazuje – w najbliższym
czasie ze sprzedaży wycofane zostaną
prawie wszystkie bilety papierowe.
W obiegu pozostaną tylko jednorazowe. Dlatego każdy, kto planuje korzystać z niestandardowych biletów, musi
już wcześniej pomyśleć o wyrobieniu

Warto wyrobić ŚKUP jak najszybciej.
jednak wziąć pod uwagę oczekiwanie
w kolejce na jej odbiór. – ŚKUP można zamówić szybko i wygodnie przez
Internet (kartaskup.pl) lub osobiście
w Punkcie Obsługi Klienta. Podczas

Wiata przystankowa zlikwidowana

składania wniosku system poprosi
o dokonanie wpłaty inicjalnej w wysokości 20 zł – te pieniądze można wykorzystać do zakupu biletu – zaznacza
przewoźnik.
Magdalena Buchta

| WIREK

tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Urzędnicy tłumaczą, że ustawienie
bądź wielkość wiaty przystankowej
uzależnione są m.in. od dostępnego
miejsca na danym przystanku oraz od
własności gruntów, na którym zlokalizowany jest przystanek. W przypadku przystanku przy ulicy Wyzwolenia
grunt nie należy do gminy. – Ponadto
w chwili obecnej w budżecie miasta
nie mamy środków ﬁnansowych na

Foto: AW

Mieszkaniec Wirku zwrócił naszą uwagę na brak wiaty na przystanku autobusowym Wirek – Przejazd kolejowy przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i 1 Maja. – Wiata była tu od niepamiętnych
czasów. Kiedyś z drugiej strony zatrzymywały się pociągi, teraz nagle wiata zniknęła – zgłasza pan Grzegorz. – Podczas deszczu nie
ma się gdzie schować, a przystanek z drugiej strony ulicy, który ma
wiatę, jest tak daleko, że nie sposób z niego dobiec do autobusu.
Czy usunięcie wiaty ma związek z remontem na torach? – pyta
nasz Czytelnik.
Rzeczywiście, z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta wynika, że wiata została zdemontowana w związku
z remontem linii kolejowej PKP PLK
Katowice Ligota – Gliwice wykonywanym przez PKP. – Perony wraz
z infrastrukturą zostały zdemontowane. Usunięta wiata peronowa, służąca
również jako wiata przystankowa komunikacji miejskiej, była ustawiona
na terenie, będącym w użytkowaniu
wieczystym PKP S.A. w Warszawie –

OBWIESZCZENIE

Wiata została zlikwidowana w ramach remontu torowiska.
budowę nowych wiat przystankowych
– mówi Adam Nowak. – Jednocześnie
informuję, że przystanek nie musi być

wyposażony w wiatę przystankową
– dodaje.
Arkadiusz Wieczorek

Na podstawie art. 11d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst
ustawy Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 3.06.2016 r.
(data wpływu do Urzędu w dniu
6.06.2016 r.) Miasta Ruda Śląska
z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6
w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg
Publicznych, reprezentowanego
przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Schmidt - Pracownia Projektowa „DROGOWIEC” w Rudzie
Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn:
„Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem,
kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na
nieruchomościach o oznaczeniu
geodezyjnym: 408/219, 482/50,
1659/46,
486/50,
565/218,
669/49, 478/50, 672/47, 485/50,
558/50, 668/49, 477/50, 480/50,
804/50, 802/50,557/50”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję,
że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
dołączonej do wniosku dokumentacji
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski,
uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
publicznego ogłoszenia, w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale
Urbanistyki i Architektury, w godzinach
pracy Urzędu, w pokoju nr 320.
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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OGŁOSZENIE

RUDA ŚLĄSKA

Cmentarze dla zwierząt, czyli
gdzie pochować martwego pupila

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Rudzie Śląskiej

Foto: arch.

Po naszej interwencji dotyczącej usuwania z ulic martwych zwierząt do naszej redakcji trafiły kolejne pytania dotyczące tego tematu. Nasi Czytelnicy
pytają, co zrobić ze zwłokami zwierząt. Póki co rozwiązać ten problem można
w gabinetach weterynaryjnych lub na cmentarzysku w Bytomiu, ale w naszym mieście także ma powstać takie miejsce.

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na
terenie Miasta Ruda Śląska
Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda
ul. Piastowska 27a/2
lokal na parterze
w budynku
niemieszkalnym

33,85

elektryczna,
wod.-kan.

5,00

500,00

14.07.2016 r.
godz. 11.00

2

Ruda Śląska 4 – Orzegów
ul. K.A. Hlonda 46/02
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

71,04

elektryczna,
wod.-kan.

1.000,00

14.07.2016 r.
godz. 12.00

3

Ruda Śląska 6 – Halemba
ul. Solidarności 5/7
lokal na piętrze w budynku
handlowym

64,27

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

13,00

1.000,00

14.07.2016 r.
godz. 13.00

4

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom
ul. Niedurnego 26/2
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym
(schody)

28,95

elektryczna,
wod.-kan.

9,00

500,00

14.07.2016 r.
godz. 14.00

5

Ruda Śląska 10 – Wirek
ul. Sienkiewicza 3/06
lokal na parterze
w budynku mieszkalnym

+ pow.
przynależna
wspólna

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

500,00

14.07.2016 r.
godz. 15.00

6

Ruda Śląska 3 – Godula
ul. Solskiego – zespół XIV
garaż murowany nr 6

17,00

elektryczna

4,00

500,00

14.07.2016 r.
godz. 15.30

7

Ruda Śląska 9 – Nowy
Bytom ul. Furgoła – zespół
I garaż murowany nr 16

16,06

elektryczna

6,00

500,00

14.07.2016 r.
godz. 16.00

Jest szansa na utworzenie grzebowiska dla zwierząt.
– Czy jest w naszym mieście miejsce, gdzie
można takie zwierzęta pogrzebać lub oddać? – pyta pani Janina, mieszkanka Czarnego Lasu.
– Wiem, że wiele osób grzebie martwe zwierzęta
w ogrodach i na nieużytkach, ale to jest chyba zabronione – dodaje.
Obowiązujące przepisy prawne przewidują grzebanie zwierząt domowych (psów, kotów oraz zwierząt towarzyszących, czyli np. chomików, świnek
morskich, kanarków itp.) na grzebowiskach dla

nad Zwierzętami ,,Fauna” wystąpiło z wnioskiem
o dostosowanie planu miejscowego tak, by możliwe było stworzenie cmentarzyska dla zwierząt.
– Uwzględnienie tego wniosku wymagało dostosowania ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska, ponieważ zapisy studium są wiążące
dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych – tłumaczy Adam Nowak. – W obowiązującym studium, które Rada Miasta Ruda Śląska zatwierdziła uchwałą podjętą w marJeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pod
cu 2015 roku, wyznaczono obszar przekoniec tego roku pokaże się zielone światło dla
znaczony pod usługi komercyjne i pupowstania w naszym mieście cmentarzystka dla
bliczne, na którym w ramach przeznazwierząt. – Rozwiązanie tego problemu jest dla
czenia równorzędnego określono m.in.
nas istotne, bo z naszych doświadczeń wynika,
możliwość realizacji grzebowiska dla
że takie miejsce jest bardzo potrzebne. Jeśli nie
zwierząt. Teren ten położony jest w rejobędzie przeszkód natury administracyjnej to
nie ul. Wiktora Bujoczka i obejmuje
jesteśmy gotowi podjąć się tego tematu
działki na których usytuowane jest
– tłumaczy Beata Drzymała-Kubiniok,
schronisko dla zwierząt prowadzone
prezes TOZ „Fauna”.
przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” – dodaje.
Obecnie
trwa opracowanie planu miejscowego
zwierząt lub przekazywanie ich do spalarni zwłok
zwierzęcych. W Rudzie Śląskiej niestety takiego dla obszaru, który obejmuje teren schroniska dla
miejsca nie ma. W najbliższej okolicy martwe zwierząt. Planowany termin uchwalenia planu
zwierzęta można oddać jedynie w Bytomiu-Mie- miejscowego dla obszaru przy ul. Wiktora Bujoczchowicach. – W związku z tym, że w naszym mieście ka to koniec trzeciego kwartału 2016 r. – Mimo że
nie ma takiego grzebowiska i spalarni zwłok zwie- od powstania tego pomysłu upłynęło sporo czasu,
rzęcych, padłe zwierzęta domowe należy przekazy- nadal jesteśmy zainteresowani utworzeniem takiewać do gabinetów weterynaryjnych, które postępu- go miejsca – tłumaczy Beata Drzymała-Kubiniok,
ją ze zwłokami zwierzęcymi zgodnie z obowiązują- prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
cymi w tym zakresie przepisami. Koszty postępowa- „Fauna”. – W międzyczasie pojawiły się też proponia z padłymi zwierzętami ponosi ich właściciel – zycje ze strony prywatnej firmy zainteresowanej
tłumaczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu taką inwestycją i my również jesteśmy w stanie taki pomył poprzeć, gdyż brak takiego miejsca jest
Miasta w Rudzie Śląskiej.
Jednak są plany dotyczące utworzenia takiego dużym problemem – dodaje.
Arkadiusz Wieczorek
miejsca. W maju 2011 roku Towarzystwo Opieki

7,00

28,63

6,11

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32
(świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000
0010 0109 0321 w terminie do dnia 22 lipca 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu)
lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do
14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz.
7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 27.07.2016 r. poz. nr …. (lp.
lokalu użytkowego/garażu) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 22 lipca
2016r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 24
(I piętro - Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia
remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze
stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym
się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu
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 nr tel. 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 745.
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607 – 468 – 787
Baran – Nie przejmuj
się złośliwymi uwagami
nieżyczliwych
osób. Pamiętaj, że tylko rzetelna
praca, opanowanie i spokój zapewnią Ci sukces zawodowy.
Byk – Jesteś dorosły,
więc
zacznij
się
w końcu zachowywać
jak dorosły człowiek i nie pozwalaj, by ktoś podejmował za
Ciebie decyzje.
Bliźnięta – W ﬁrmie
czeka Cię sporo pracy.
Mimo to zacznij planować letni wypoczynek. Nawiąż
kontakt z dawnymi przyjaciółmi
i koniecznie spotkaj się z nimi.
Rak – Gwiazdy będą
Ci sprzyjać. Nie powinieneś więc mieć powodów do narzekania. Wszystko
ułoży się zgodnie z Twoimi
oczekiwaniami.
Lew – Mówisz jedno,
robisz drugie. Nie
dziw się więc, że Twoi
znajomi nie chcą z Tobą niczego
organizować. Popracuj nad wiarygodnością.
Panna – Spodziewaj
się bardzo miłej niespodzianki. Odezwie
się do Ciebie dawno niewidziany znajomy i zaskoczy Cię
atrakcyjną propozycją.

Waga – Zawsze staraj
się być dobrej myśli
i nie martw się rzeczami, na które nie masz wpływu.
Poza tym zapowiada się dobry
miesiąc.
Skorpion – Już wkrótce przestaniesz być
samotny. Poznasz kogoś miłego, kto odmieni Twoje
życie. Nie przegap okazji na
szczęście.
Strzelec – W końcu
wszystko zacznie się
układać po Twojej myśli. Konﬂikt, który od dawna
spędzał Ci sen z powiek, również zostanie zażegnany.
Koziorożec – Postaraj się jak najwięcej
czasu spędzać z rodziną. Bliscy potrzebują Twojego wsparcia oraz dobrych
rad. Jesteś dla nich bardzo ważny.
Wodnik – Nadmierne angażowanie się
w romanse i ﬂirty doprowadzą Twoje serce do gabinetu kardiologicznego. Dbaj
o siebie i oszczędzaj organizm.
Ryby – Okaż więcej
ciepła swojemu partnerowi i pozwól się od
czasu do czasu przytulić. Wybierzcie się wreszcie do kina lub
teatru.

WRÓŻKA
JADZIA
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

ROZRYWKA |6.07.2016
1

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

2
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1

4

5

5

6
6

7

2

10

8

Poziomo: 1 – otwór wylotowy rury, 5 – skupisko ryb, 8 – chiński
dom mieszkalny, 9 – urządzenie radiolokacyjne, 11 – dawniej pikieta, czaty, 12 – nie nizina, 15 – działo, 17 – oman, 20 – łow. noga
jelenia, łosia, 23 – jedn. długości w astronomii, 24 – krzew z rodziny pokrzyw, 25 – kapusta abisyńska, 28 – szwajcarskie frytki,
29 – upomnienie, 32 – oszczer, ryba z rodz. śledziowatych, 33
– pustynia pokryta żwirem, 36 – rzeka w Rosji, 39 – schodówka,
ślimak, 42 – odm. dwutlenku tytanu, 43 – mit. gr. bogini mądrości,
45 – mit. rzym. strażnik bram, 46 – zniewaga, 47 – ozdoba tałesu.
Pionowo: 1 – broń drzewcowa, 2 – organ sprawiedliwości,
3 – muzułmański demon, 4 – góry w Ameryce Pd., 5 – np. przysięgłych, 6 – mit. germ. imię Odyna, 7 – karta z informacją, z wezwaniem, 10 – przesunięcie pracownika na wyższe stanowisko,
13 – styl pływacki, 14 – punkt przeciwny zenitowi, 16 – zool. nandu, 17 – imię żeńskie, 18 – kompromis, 19 – gorzknik, surowce
zielarskie, 21 – mit. gr. porwał Helenę, 22 – generator drgań,
23 – trójkąt rysunkowy, 26 – mit. germ. olbrzym nieprzychylny ludziom, 27 – zwolennik Mahometa, 30 – krzyż. czarny bursztyn,
31 – ptak wodny, 34 – północnoafrykański kuzyn zająca, 35 – wermut jugosłowiański, 37 – jez. w Afryce, 38 – ptak z rodz. ibisów,
40 – część świata, 41 – bawół indyjski, 44 – jadowity wąż.
Hasło krzyżówki nr 23 brzmiało: „Nadchodzą wakacje”. Nagrodę otrzymuje Krystyna Duczek. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji
w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od
daty zamieszczenia konkursu.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Iga Malik
córka Magdaleny i Michała
ur. 25.06. (2540 g i 52 cm)

Lenka Anka Orszulak
córka Ewy i Dariusza
ur. 26.06. (3550 g i 58 cm)

Mateusz Michna
syn Jolanty i Jana
ur. 26.06. (3580 g i 59 cm)

Natalia Szorek
córka Anety i Tomasza
ur. 25.06. (3370 g i 54 cm)

Zuzanna Zaczek
córka Sabiny i Kamila
ur. 24.06. (3460 g i 55 cm)

Tomasz Warwas
syn Iwony i Krzysztofa
ur. 28.06. (3150 g i 53 cm)

Maciek Świercz
syn Aleksandry i Konrada
ur. 1.07. (3515 g i 54 cm)

Mikołaj Małkowski
syn Sandry i Mateusza
ur. 28.06. (3285 g i 56 cm)

Zoﬁa Pieprzyk
córka Beaty i Sebastiana
ur. 29.06. (3600 g i 60 cm)

Milena Skopowska
córka Doroty i Artura
ur. 29.06. (3020 g i 53 cm)

| P�������
Kasia Bulicz-Kasprzak

Uzasadnione
wątpliwości

Skończyło się lato, w ogrodach
zakwitają zimowity. Lecz choć
w powietrzu czuje się jesienny
chłód, serca kobiet z Różanej pełne są gorących emocji.
Maria, zakosztowawszy wolności, nie chce wracać do domu
matki i po raz pierwszy w życiu
zdobywa się na odwagę, by realizować swoje pragnienia. Karolina, którą przerosła rola samotnej matki, zaczyna rozumieć, że
decyzje, jakie podjęła, wiążą się
z określonymi konsekwencjami.
Teresa, przyjmując od losu to, co
odrzuciła Maria, być może zdobędzie szczęście, a przynajmniej
zyska życiową stabilizację. Agata powtarza sobie, że bardzo kocha męża,
lecz jakoś trudno jej przyjąć jego przeprosiny. Sylwia powinna wspierać
nieszczęśliwie zakochaną córkę, ale nie może myśleć o złamanym sercu
Julki, bo ma większy problem – pilnie poszukuje ojca dla swojego drugiego
dziecka.
A Leokadia… nestorka rodu Jezierskich w końcu dopięła swego.
Kasia Bulicz-Kasprzak – autorka „Domu na skraju” i „Szlachetnych pobudek” ma dwie wielkie pasje – czytanie i bieganie. Każdego lata wyjeżdża
na Zamojszczyznę, by tam pisać, nadrabiać czytelnicze zaległości, a przede
wszystkim odkrywać przyrodnicze uroki Roztocza.

Aproduction

REKLAMA

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Karol Przespolewski
syn Anety i Ireneusza
ur. 16.05. (2650 g i 50 cm)

Dominik Białomazur
syn Agnieszki i Grzegorza
ur. 16.05. (2430 g i 54 cm)

Julia Postulka
córka Marty i Krzysztofa
ur. 27.06. (2815 g i 53 cm)

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji),
tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena
Buchta, tel. 503-590-069. Robert Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja:
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy:
Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227.
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.0017.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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798 896 968
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

OGŁSOZENIE

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się
w rejonie ulic: – Radoszowskiej, Józefa – Barbary,
Wireckiej, Kokota która zostanie oddana w dzierżawę
i najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
przydomowe oraz reklamę.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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HALEMBA

BYKOWINA

turniej odbył się bez przeszkód,
a udział w nim zadeklarowało bardzo dużo drużyn. – Musieliśmy
w pewnym momencie zamknąć zapisy, ponieważ zgłosiła się do nas
maksymalna liczba drużyn, jaką dopuszczaliśmy – zaznaczyła Agnieszka Piekorz.
Ponadto przez całą niedzielę na
obiekcie przebywały animatorki,
które organizowały zabawy i zajęcia
dla dzieci. Okazuje się jednak, że
impreza jest tylko początkiem, bowiem przez kolejne dwa miesiące Plaża przed Aquadromem będzie czynna do końca wakacji.
w Aquadromie będzie się dużo działo. – W każdą sobotę lipca odbywać
się będzie kino plenerowe – właśnie na naszej „Konkursowe lato”, w której odwiedzający
plaży. Repertuar został wybrany przez na- będą mogli rejestrować swoje paragony
szych gości, którzy na Facebooku głosowali i brać udział w losowaniu atrakcyjnych vona wybrane dzieła. Ruszyliśmy także z akcją ucherów – wyliczała Piekorz.
MB
Foto: MB

Plażować można nie tylko na otwartym kąpielisku, ale i w tropikalnym Aquadromie.
W niedzielę (3.07) odbyło się tam oﬁcjalne
rozpoczęcie wakacyjnego sezonu pod hasłem
„Wakacje w Aquadromie”, którego najważniejszym punktem było otwarcie nowej atrakcji – bezpłatnej plaży wraz z boiskiem do gry
w siatkówkę. Piaskowy raj będzie czynny do
końca sierpnia. – Połączyliśmy dzień bezpieczeństwa z uroczystym otwarciem plaży. W ramach wydarzenia postanowiliśmy zorganizować turniej siatkówki plażowej. Niemniej jednak, chcemy przypomnieć, że wakacje mają
być nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne.
Stad poprosiliśmy przedstawicieli służb mundurowych, by przekazali, jak powinniśmy zachowywać się podczas wypoczynku – tłumaczyła Agnieszka Piekorz z rudzkiego Aquadromu. – Dla nas bezpieczeństwo jest priorytetem – dodała. Pomimo nieco gorszej pogody

NOWY BYTOM

Hawaii Party, vol. 2
nie nowe. Odwiedzający otrzymywali
kwiatowe wieńce, mogli spróbować
kolorowych koktajli wprost z hawajskiego baru, opalać się pod palmą lub
spędzić ten czas aktywnie. – Najbardziej podobają mi się „dmuchańce”
i kule na wodzie. Chcę też wziąć
udział w bitwie wodnej – dzielił się
wrażeniami dziewięcioletni Patryk,
mieszkaniec Nowego Bytomia, który Podczas Hawaii Party na basenie było bardzo kolorowo.
na otwarte kąpielisko wybrał się wraz
z rodzicami.
Oprócz atrakcji typowo dla dzieci, podczas stopniowym upale największą atrakcją byimprezy odbyły się także zajęcia zumby, ﬁt- ła… woda. – Straszyli nas, że impreza się nie
nessu, pokazy ratownictwa i pierwszej pomo- odbędzie, ale pogoda dopisała – mówiła
cy, czy drugie już mistrzostwa w noszeniu Aleksandra Poloczek, zastępca dyrektora
MB
żon. Jednak przede wszystkim, w prawie 40- MOSiR-u.
Foto: MB

Drugi raz w Rudzie Śląskiej i drugi raz
strzał w dziesiątkę! Hawaii Party już na dobre
zagościło w imprezowym rozkładzie jazdy
rudzkiego kąpieliska. Hawajska zabawa zgromadziła w tym roku prawie trzy tysiące rudzian, którzy wśród atrakcji przygotowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mogli znaleźć coś dla siebie – zarówno ci młodsi,
jak i starsi.
– Cieszymy się, że na „Hawaii Party”
w tym roku jest znowu tyle ludzi. Konkurencje
i zabawy, które odbyły się do tej pory, są bardzo oblegane przez mieszkańców. Poza tym
każdy może się ochłodzić w ten upalny dzień
– podkreślał Andrzej Pustelnik z rudzkiego
MOSiR-u. W tym roku zorganizowano atrakcje wzorem tych ubiegłorocznych, jak i zupeł-

WIREK

Foto: MB

Jubilaci, sto lat!

Jubilaci wraz z zarządem koła.
Tradycyjnie, cztery razy do roku, spotykają
się w przyjacielskim gronie – w ten sposób
świętują okrągłe urodziny członków wireckiego klubu emerytów. W piątek, 1 lipca,
uhonorowano jubilatów, którzy na co dzień

działają w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
– Bardzo się cieszę, że mogę przebywać w takim gronie. Widzieliśmy się pięć lat temu i widzimy się znów na kolejnych urodzinach –

mówił Henryk Piórkowski, przewodniczący
koła nr 10 PZERiI w Wirku. – Jestem szczęśliwy, że jako zarząd jesteśmy w stanie przygotować takie spotkanie i wręczyć jubilatom
drobne upominki – dodał Piórkowski.
Zarząd koła raz na kwartał honoruje jubilatów, którzy osiągają piękny wiek. – Solenizantom życzę przede wszystkim zdrowia,
szczęścia, radości i uśmiechu, byście się otaczali rodziną i wspaniałymi ludźmi. Ważne
byście nigdy nie czuli się samotni – życzył
przewodniczący.
W pierwszym kwartale roku okrągłe urodziny obchodzili: Łucja Szincel (najstarsza
solenizantka – 93 lata) oraz Jadwiga Gehlhar,
Helena Nowara, Janina Ryś, Grażyna Szincel,
Stanisława Olearnik, Maria Piórkowska, Helena Remiarz, Jan Wieczorek, Krystyna
Krzyk, Polikarp Nużyński, Czesława Rosiak,
Lidia Żydek, Janina Sęczkowska i Józef Ziob.
Jubilatom życzymy wiele siły na dalsze lata
działalności w kole.
MB

Foto: AW

Tajemniczy ogród otwarty

Mamy dostęp do… plaży!

Otwarcie ogrodu sprawiło dzieciom mnóstwo radości.
W czwartek (30.06.) w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bykowinie odbyła się impreza integracyjna
„Tajemniczy ogród”, będąca podsumowaniem dwumiesięcznych działań mających na celu upiększanie ogrodu.
Celem projektu było stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku, z którego będą mogli korzystać podopieczni
placówki oraz odwiedzający ich rodzice.
– To wspaniała inicjatywa świadcząca o otwartości serc różnych instytucji i organizacji, które dostrzegają
problemy dzieci i starają się na różne
sposoby umilić im życie. Dobrze, że takie rzeczy się dzieją, bo tego typu inwestycje cieszą przez długie lata – mówi
Krystian Morys, dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej. W ramach projektu dzieci
mogły wziąć udział w konkursie plastycznym, a powstałe prace prezentowane są w ośrodku. Jednym z punktów
projektu była także akcja „Adoptuj
swoją roślinkę” oraz wspólne sadzenie
kwiatów w doniczkach i obsadzanie roślinami łąki. Dzięki współpracy z Fundacją ING Dzieciom oraz stowarzyszeniem „Pomocni” w ogrodzie przy
OPDziR przy ulicy Plebiscytowej znalazła się piękna altanka, grill oraz meble ogrodowe, a także rosną róże posadzone wspólnie z członkami stowarzyszenia „Proethica”. Uroczyste otwarcie
„tajemniczego ogrodu” było okazją do
dobrej zabawy przy wspólnych grach,
poczęstunku i grillu.
AW

REKLAMA
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Nowa płyta już za tydzień
Zespół Karpowicz Family na scenie muzycznej pojawił się jesienią 2000 roku. Grupa odnosi sukcesy zarówno w kraju jak i zagranicą. O najnowszym wydawnictwie opowiada nam Zbyszek Karpowicz, założyciel i lider zespołu.
– Praca nad płytą to jedno, cały czas jednak
koncertujecie i spotykacie się z fanami.
– Staramy się, aby nasza muzyka i towarzyszący
jej taniec były na najwyższym poziomie. Nasz zespół to siedmioosobowa grupa, w której po tylu latach każdy wie, co ma robić i za co odpowiada.
Dumni jesteśmy z tego, że przez te wszystkie lata
pracujemy razem i że w ciągu całej naszej działalności nasz skład zmieniał się sporadycznie. Poza obecnym składem, czyli Agnieszką Doliszniak, Anną
Karpowicz, Kariną Morkis, Moniką Wieczorek,
Barbarą Chodun, Helmutem Gawłem no i ze mną w
zespole występowały z nami zaledwie cztery osoby.
– Czego więc Wam życzyć na kolejne lata?
– Nasze główne motto brzmi „Nieść ludziom radość i nadzieję”, więc chyba tego, żeby tak jak dotychczas, udawało nam się wprowadzać to w życie.
Czego jeszcze? Chyba dużej liczby koncertów, bo
nic tak nie cieszy jak możliwość spotykania się
z ludźmi, dla których codziennie tworzymy naszą
muzykę.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: mat. pras.

– To już 16 lat intensywnej pracy nad repertuarem, scenicznym wizerunkiem i płytami. A już
za kilka dni ukaże się najnowsze wydawnictwo.
– To będzie nasza dziesiąta płyta i do tego bardzo
wyjątkowa. Tym razem ukaże się dwupłytowy album, na którym zawarliśmy wszystko to, co naszym
zdaniem najlepsze, dlatego też wydawnictwo nosi
tytuł „The best of”. Udało nam się tu zamieścić ponad 40 utworów, w tym aż trzy premierowe, napisane specjalnie z myślą o tej płycie.
– Wybór z pewnością nie był łatwy, bo jak tu
wybrać 40 utworów ze 140, które przez ten czas
udało się nagrać…
– Sporo czasu zabrało nam dobranie tych kompozycji. Rzeczywiście w naszym repertuarze mamy,
licząc z trzema nowymi propozycjami, 140 utworów. Do tego dochodzą piosenki, które śpiewamy na
koncertach, ale nigdy nie ukazały się na żadnej płycie. Chcieliśmy, żeby wszyscy nasi fani znaleźli na
tej płycie coś co lubią i mam nadzieję, że ta składanka przypadnie im do gustu.

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

1
2
3
4
5
6

1. np. bandaż po śląsku
2. np. zjeść po śląsku
3. np. na działce, inaczej altanka po śląsku
4. np. cukierek po śląsku
5. np. babcia po śląsku
6. np. ciasto, babka piaskowa po śląsku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22,
e-mail: rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: Zakup i wymianę w latach 2016-2018:
– 6783 szt. wodomierzy suchobieżnych bez modułu radiowego 20632 szt. wodomierzy suchobieżnych z modułem
radiowym w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12. Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
•
dokonać wpłaty na konto w PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 do dnia 15.07.2016 r.
•
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
•
odebrać od godz. 8.00 do godz. 13.00 SIWZ w pokoju 309.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax’em lub e-mail’em zamówienia z podaniem danych potrzebnych do
wystawienia faktury VAT. Cena formularza wynosi: 147,60 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, w pokoju
213 do dnia: 20.07.2016 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 20.07.2016 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe.
Wadium przetargowe dla wodomierzy bez modułu radiowego ustala się w kwocie: 5.000,00 zł.
Wadium przetargowe dla wodomierzy z modułem radiowym ustala się w kwocie 30.000,00 zł.
Wadium można wpłacać na konto w PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 do dnia 19.07.2016 r.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Stanisław Wuzik tel. 32 248-24-11 (15) wew. 286 w godzinach od
12.00 do 14.00. Firmy, które uczestniczyły w unieważnionym przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy otrzymują Specyﬁkacje
bezpłatnie.
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W tym roku badania, prace nad dokumentacją oraz konsultacje społeczne, a w kolejnych dwóch eksperymentalne nasadzenia
roślin wchłaniających metale ciężkie oraz utworzenie przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku – tak wyglądają założenia dotyczące rekultywacji części pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Środki na ten cel w wysokości ponad 1 mln zł
daje Komisja Europejska w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, którego Ruda Śląska jest partnerem. Uczestnicy projektu gościli w ubiegłym tygodniu w mieście.

Rewitalizacja hałdy – krok pierwszy

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele projektu LUMAT
odwiedzili Rudę Śląską.
Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym
z czterech zwałowisk pocynkowych
w Rudzie Śląskiej. – Znajduje się ona
praktycznie w centrum miasta. Tak duży poprzemysłowy teren i to w takiej
lokalizacji jest z pewnością problemem. Na szczęście mamy pomysły, jak
zagospodarować hałdę, a pomóc
w tym mają m.in. środki unijne – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.
Możliwości takie daje ﬁnansowany
bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej projekt LUMAT, którego
liderem jest Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach.
Ruda Śląska jest jednym z jego partne-

rów. Dzięki tej kooperacji miasto ma
szansę nie tylko na zagospodarowanie
części hałdy przy ul. 1 Maja, ale również na jej rekultywację. – Hałda jest
już częściowo zrekultywowana, dokonano tego jeszcze w latach 80. XX w.
Teraz te wcześniejsze działania będziemy mogli uzupełnić, szczególnie,
że w ciągu ostatnich 30 lat zmieniły się
technologie i pojawiły nowe narzędzia, które można z powodzeniem wykorzystać – ocenia wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
W ubiegłym tygodniu uczestnicy
projektu na zaproszenie Rudy Śląskiej
gościli w mieście, gdzie mieli okazję

zapoznać się z problematyką zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
Wizytowali również hałdę przy
ul. 1 Maja, padły także pierwsze ustalenia. – W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania geologiczne oraz rozpoczną się prace nad
dokumentacją. Natomiast w 2017
i 2018 r. chcielibyśmy już realizować
prace w terenie, które polegać będą na
nasadzeniach roślin wchłaniających
metale ciężkie oraz formowaniu samego terenu. Ostatnim elementem będzie
zagospodarowanie przestrzeni pod
funkcje rekreacyjne – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Generalnie władze miasta w ramach
projektu LUMAT chcą zrekultywować
i zagospodarować zachodnią część
hałdy przy ul. 1 Maja, od strony tej
ulicy. Miejsce to jest strategiczne
z uwagi na położenie w centralnej części miasta. Ujęte zostało także w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
– Przed dwoma laty z mieszkańcami
konsultowaliśmy zagospodarowanie
kluczowych przestrzeni w dzielnicy
Wirek. Podczas warsztatów wskazali
oni, żeby lokalizacjom tym nadać
funkcje rekreacyjne – informuje Michał Adamczyk z Wydziału Rozwoju
Miasta, koordynator projektu.
Projekt LUMAT realizowany będzie
do 2019 roku w ramach programu In-

terreg CENTRAL EUROPE. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł, z czego doﬁnansowanie do rudzkiej „części” wyniesie ponad 1 mln zł. Jego
partnerami obok Rudy Śląskiej są inne
europejskie miasta oraz instytuty badawcze, m.in. Turyn, słowacka Trnava, słoweński Kranj, czy czeska Ostrawa.
Jednym z elementów projektu jest
także wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami oraz szkolenia, które
kierowane będą zarówno do sektora
publicznego jak i prywatnego
oraz do organizacji pozarządowych.
Będą one przede wszystkim dotyczyć
zagadnień związanych z efektywnym
zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych.
Przypomnijmy, że władze Rudy
Śląskiej starają się także o inne środki
na rewitalizację m.in. terenu hałdy
przy ul. 1 Maja. Mowa tu o ponad
6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
które miałyby zostać przeznaczone na
powstanie tzw. traktu rudzkiego, czyli
ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej,
łączącej Wirek z Nowym Bytomiem.
– Dzięki realizacji tego zadania zrewitalizujemy obszar 40 ha, a oprócz budowy chcemy odnowić szereg miejskich terenów zielonych, wybudować
place zabaw oraz nowe miejsca rekre-

acji i wypoczynku – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Trakt przebiegać będzie m.in. przez hałdę przy
ul. 1 Maja i również jej fragment zostanie dzięki temu zrewitalizowany
– dodaje.
Pocynkowa hałda przy ul. 1 Maja
zajmuje obszar 6,5 ha i jest pozostałością po działającej w tym rejonie
w okresie od I połowy XIX w. do 1925
roku hucie cynku Liebe – Hoffnung.
W Rudzie Śląskiej hałdy zajmują
3,5 km kwadratowych, czyli blisko 5
proc. powierzchni miasta. W ubiegłym
roku udało się je wszystkie zinwentaryzować. W ten sposób na mapie miasta naniesiono 35 lokalizacji. Dla każdej z nich założono kartę obiektu,
w której znajdują się informacje o stanie własnościowym, przeznaczeniu
terenu, powierzchni hałdy, pochodzeniu odpadów, rodzaju zdeponowanego
materiału, a w niektórych przypadkach
także o ilości materiału. Większość
ze zinwentaryzowanych zwałowisk
w mieście to hałdy pokopalniane, na
których znajdują się odpady pogórnicze.
TK

Linie 155, 230 i 255 bogatsze o nowe autobusy! Na rudzkie drogi wyjechało 12 nowoczesnych pojazdów. Tabor wyposażony jest m.in. w Wi-Fi, ładowarki USB,
monitoring oraz pakiet udogodnień niezbędnych dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózku. Większość autobusów posiada też klimatyzację.

Ruda Śląska z nowym taborem

– Od kilku lat zabiegaliśmy u organizatora komunikacji publicznej
o nowocześniejsze autobusy na rudzkich drogach. Okazało się to możliwe po wygaśnięciu dotychczas obowiązujących umów – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. –
Zależy nam na tym, by rudzianom po
mieście jeździło się dobrze. Mam nadzieję, że nowe autobusy w dużej
mierze poprawią komfort jazdy – dodaje.
Autobusy wyposażone są w system bezprzewodowego dostępu do
internetu Wi-Fi oraz ładowarki USB
dla urządzeń mobilnych, system
ogrzewania przedziału pasażerskiego, zapewniający równomierne
i skuteczne ogrzewanie całego wnę-

trza autobusu, system monitoringu
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz
pakiet udogodnień niezbędnych dla
osób z dysfunkcją ruchu, niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózku. – W przestrzeni dla wózków znajduje się urządzenie przytrzymujące,
zapewniające stabilność wózka. Ponadto układ przyklęku autobusu
umożliwia obniżenie podłogi pojazdu do wysokości przystanku, zaś
podłoga wyłożona jest specjalnym
materiałem antypoślizgowym. Osłony krawędzi stopni wykonane zostały
w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia się. Nad wszystkimi drzwiami w pojeździe znajduje się też dodatkowe oświetlenie zewnętrzne –
wymienia Andrzej Nowak, pełno-

mocnik prezydenta miasta Ruda
Śląska ds. transportu zbiorowego.
Nowe autobusy to pojazdy spełniające normę czystości spalin co
najmniej Euro 6. – Norma ta jest
obecnie najbardziej restrykcyjną
„normą środowiskową” dopuszczającą emisję spalin dla pojazdów
sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej – tłumaczy Nowak. 4 autobusy są zasilane paliwem metanowym CNG lub LNG. – Wprowadzanie alternatywnych źródeł energii
spowodowane jest niższą ceną tych
paliw w porównaniu z benzyną czy
olejem napędowym oraz ich wyższą
wartością energetyczną – dodaje
pełnomocnik.
DR

O nowe autobusy wzbogaciły się linie 155, 230 i 255.
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Być może nie wszyscy kierowcy zwrócili uwagę, że jesienią ubiegłego roku na odcinku ulicy Niedurnego w centrum Rudy Śląskiej wprowadzone zostało
ograniczenie prędkości do 30 km/h. Do oznakowania pionowego strefy 30 dołączyły właśnie odpowiednie oznaczenia na jezdni, wskazujące, że w tym miejscu należy zwolnić.

Wolniej na Niedurnego!

– Przy objętej strefą części ul. Niedurnego znajduje się wiele instytucji
i firm, co powoduje duży ruch pieszych, dodatkowo szerokość jezdni
ogranicza torowisko tramwajowe –
mówi Zdzisław Długaj z Wydziału
Dróg i Mostów Urzędu Miasta. Mowa
o odcinku zaczynającym się przed
przejazdem kolejowym przy Hucie
„Pokój” i kończącym się na skrzyżowaniu z ul. Czarnoleśną, Chorzowską
i Pokoju. Na długości ok. 700 metrów
znajdują się: Urząd Miasta, Miejskie
Centrum Kultury, Zespół Szkół Muzycznych, Miejskie Przedszkole nr 17,
rynek z kościołem pw. św. Pawła, biuro Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

budynki Huty „Pokój”, a także sklepy,
banki, punkty gastronomiczne itp.
Decyzja o wprowadzeniu w tym miejscu strefy 30, wynikająca z interwencji
dotyczących zagrożenia dla przechodzących przez jezdnię osób ze strony szybko
jadących pojazdów, została poprzedzona
pozytywną opinią Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Trzeba pamiętać, że ograniczenie
wprowadzone zostało znakiem strefy
ograniczonej prędkości, więc nie odwołują go skrzyżowania, tylko znak
końca strefy. Obejmuje ona także
przyległe ulice: Damrota, Markowej,
Smolenia, Kościuszki, Ofiar Katynia,
Wojska Polskiego, Objazdową oraz

Hallera od skrzyżowania z ul. Niedurnego do przejazdu kolejowego.
– Funkcjonalnie łączy się ona z istniejącą już wcześniej strefą 30, obejmującą ulice Pokoju, Kolistą, Ratowników
i Parkową – mówi Zdzisław Długaj.
Przypomnijmy, że dla bezpieczeństwa
pieszych na ponad 30 przejściach w mieście, m.in. na ul. Niedurnego, zainstalowane zostało jaśniejsze oświetlenie
LED, dzięki któremu przechodzący
przez jezdnię są lepiej widoczni dla kierowców. Dzięki m.in. tym działaniom
w Rudzie Śląskiej udaje się ograniczać
liczbę wypadków z udziałem pieszych
– w 2015 roku było ich 45, przy 51
w 2014 r. i 61 w 2013 r.
WG

O strefie 30 informują teraz również oznaczenia na jezdni.

Czy cała ulica Wincentego Janasa będzie przejezdna? A może w miejscu tym powinien powstać deptak? Tę kwestię rozstrzygną sami mieszkańcy. Rudzki magistrat przygotował ankietę, w której rudzianie wskażą, jak wyobrażają sobie funkcjonowanie tej jednokierunkowej ulicy po modernizacji. – Ankieta jest pokłosiem spotkania, które odbyło się jakiś czas temu w Rudzie. Dzięki niej mieszkańcy ul. Janasa oraz ulic do niej przyległych zdecydują, w jakim kierunku pójdą prace związane z odnową tego terenu – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Co będzie z ul. Janasa? ANKIETA
Ulicę Wincentego Janasa w Rudzie
czeka gruntowna modernizacja. O problemach, z jakimi borykają się jej
mieszkańcy oraz mieszkańcy ulic do
niej przyległych, rozmawiano podczas
spotkania zorganizowanego w połowie czerwca w Młodzieżowym Domu
Kultury. – Podczas spotkania mieszkańcy jasno określili, co im się podoba, a co nie w aktualnym funkcjonowaniu ul. Janasa. Najważniejsze jest
bezpieczeństwo, ale i komfort życia
mieszkańców, dlatego też żaden z poruszanych tematów nie zostanie bez
odpowiedzi przy opracowywaniu koncepcji rewitalizacji tego terenu – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.
W skrócie, kwestią, która spędza
sen z powiek mieszkańców ul. Janasa
jest brak parkingów. Za tym idzie parkowanie wzdłuż jezdni, co niejednokrotnie wiąże się z utrudnionym wyjazdem z posesji. Podczas spotkania
zwrócono też uwagę na szybkość, z jaką po ul. Janasa poruszają się samochody, a także przestarzałe uzbrojenie
terenu.
Być może na modernizacji tego terenu się nie skończy i wprowadzone
zostaną także zmiany w organizacji
ruchu. Niektóre głosy mieszkańców
jasno nawiązywały do utworzenia
w tym miejscu deptaku, który ograniczyłby przejazd samochodów. Deptak

miałby powstać na odcinku od
ul. Smołki do ul. Wolności. – Budowa
sieci kanalizacyjnej, nowego oświetlenia, monitoringu czy pociągnięcie sieci internetowej to kwestie podstawowe, których nie może zabraknąć
w koncepcji rewitalizacji ul. Janasa.
By przygotować projekt musimy jednak wiedzieć, czy większość mieszkańców chciałaby utworzenia w tym rejonie deptaku, czy też nie – mówi
Krzysztof Mejer.
Z powyższym pytaniem mieszkańcy ul. Janasa oraz ulic do niej przyległych zmierzą się wypełniając specjalnie dedykowaną im ankietę. Obok pytań dotyczących funkcjonowania ulicy
po modernizacji, w kwestionariuszu
znalazło się także miejsce na uwagi
związane z jej aktualnym działaniem.
Ankieta wysłana została do osób zameldowanych przy ul. Janasa oraz
przedsiębiorców tam działających.
Mieszkańcy ulic przyległych, tj. Mielęckiego, Smołki, Ligonia, Miarki
i Żeleńskiego a także osoby faktycznie
zamieszkałe na tym terenie, jednak
z różnych przyczyn niezameldowane,
ankietę mogą pobrać na stronie www.
rudaslaska.pl lub wypełnić w siedzibie
Rejonu Eksploatacji Budynków nr 1
MPGM TBS Sp. z o.o. przy ul. Janasa
13a (pon-śr 7.30-15.30, czw 7.3017.00, pt 7.30-14.00) i tam też zostawić. Wypełniony kwestionariusz moż-

Rudzki Informator Samorządowy

Deptak miałby powstać na odcinku od ulicy Smołki do ul. Wolności.
na również wysłać na adres Urzędu
Miasta Ruda Śląska (Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta,
pl. Jana Pawła II 6, Ruda Śląska 41709). Wypełnioną ankietę należy oddać w REB nr 1 lub wysłać do urzędu
do 8 lipca 2016 r.
– Zebrane wnioski pozwolą na przygotowanie koncepcji, która na jesień
zostanie zaprezentowana wszystkim
mieszkańcom. Liczymy na aktywny
udział w konsultacjach – zachęca prezydent Grażyna Dziedzic.

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Ulica Wincentego Janasa była niegdyś główną ulicą handlową w Rudzie. Swoją aktualną nazwę po raz
pierwszy otrzymała w 1922 r. Pierwotnie nazywała się Schulstr., następnie od roku 1910 r. Heinitzstr. (do
1922 r. tworzyła jedną z ulicą Bankową). W latach 1939 – 1945 patronem
ulicy był Paul von Beneckendorff und
Hindenburg, jednak po II Wojnie
Światowej zwrócono się ponownie
ku dzisiejszemu patronowi.
DR

Zostań
wolontariuszem
na światowych
dniach młodzieży:
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
zwraca się z prośbą
o pomoc w prowadzeniu
punktu informacyjnego
dla pielgrzymów,
którzy odwiedzą
Rudę Śląską
w dniach 20 – 25 lipca br.
w ramach
Światowych Dni
Młodzieży 2016.
Poszukiwani są
wolontariusze z bardzo
dobrą znajomością języka
angielskiego lub innego
języka europejskiego,
np. niemieckiego,
hiszpańskiego, włoskiego
lub francuskiego.
Osoby chętne do pomocy
proszone są o kontakt do
12 lipca br. z Wydziałem
Komunikacji Społecznej
i Promocji Miasta
pod nr tel.: 32 342-36-06.
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Podsumowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków RSM
Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czerwcu 2016 r.

Najwyższym organem Spółdzielni jest
Walne Zgromadzenie. Od kilku lat jest
ono przeprowadzane w miejsce dotychczasowych wieloletnich rozwiązań, jakim było Zebranie Przedstawicieli
Członków.
Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie Członków (WZCz) w RSM podzielone jest na 7 części terytorialnie
odpowiadających poszczególnym Administracjom Spółdzielni. Przyporządkowanie członków do poszczególnych części zostało dokonane uchwałą Rady Nadzorczej. Zasadą jest, że każdy Członek
Spółdzielni może należeć i uczestniczyć
tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
W terminach 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
czerwca 2016 r. przeprowadzono siedem
części ww. Walnego Zgromadzenia. O
czasie, miejscu i porządku obrad zawiadomiliśmy naszych Członków poprzez
zamieszczenie ogłoszeń na klatkach
schodowych w budynkach RSM, na tablicach ogłoszeń w Administracjach i budynku dyrekcji, w prasie lokalnej oraz
w Internecie.
W obradach Walnego Zgromadzenia
(WZCz) mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie RSM osobiście, za
okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Zasada zakazu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dotyczy również
współmałżonków, nie będących Członkami Spółdzielni. Z tego tytułu często
należało wyjaśniać współmałżonkom,
nie będącym Członkami RSM, że niestety nie mogą uczestniczyć w WZCz.
Współmałżonkowie uważają, że mają takie prawo z powodu posiadania mieszkania. Nie jest to prawdą – prawo do mieszkania nie jest równoznaczne z członkostwem w RSM. Wiele osób uważa również, że wyodrębnienie własności zajmowanego mieszkania daje prawo do
uczestniczenia w obradach Walnego
Zgromadzenia. W tym miejscu należy
podkreślić, że ustawodawca dał możliwość posiadania odrębnej własności lokalu bez konieczności bycia Członkiem
RSM.
Wszystkie materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostały przygotowane
do wglądu zainteresowanych w dyrekcji
Spółdzielni, w Administracjach oraz
udostępnione w Internecie w statutowym
terminie.
Ważną kwestią na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu były przeprowadzone wybory. Pierwsze dotyczyły wyborów

uzupełniających składu Rady Nadzorczej
do końca kadencji w miejsce byłego
Członka z zasobów Administracji nr 5,
który złożył rezygnację z pełnienia tej
funkcji. Wybrano Henryka Piórkowskiego z zasobów Administracji nr 5 – Wirek,
Bielszowice.
Drugie wybory dotyczyły wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Zwiazku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, którego RSM jest
członkiem.
Delegatem został wybrany Michał Lipinski,
prezes
Zarządu
RSM.
Walne Zgromadzenie po podsumowaniu
spotkań można ocenić jako sprawnie
i dobrze przeprowadzone, bez pomyłek
i uchybień, a obecni Członkowie podjęli
21 decyzji w formie uchwał cząstkowych. Przed podjęciem każdej uchwały,
zgodnie z wolą sali, były udzielane wyjaśnienia, odczytywane uzasadnienia, a czasem opinie prawne.
Z uwagi na przeprowadzone w marcu
2016 r. spotkania z mieszkańcami każdej
Administracji w sprawach dotyczących
osiedli, spraw członkowskich, spraw
i bolączek bezpośrednio dotyczących
mieszkańców, kierownicy na tegorocznym Walnym Zgromadznieu nie składali
sprawozdania z działalności Administracji.
Dzięki temu Walne Zgromadzenie zajęło się tylko sprawami Spółdzielni jako
całości. Oczywiście, jeżeli Członek RSM
obecny na Walnym Zgromadzeniu zadał
pytanie dotyczące jego osiedla, otrzymał
odpowiedź. Wszystkie sprawy wymagane ustawą zostały w każdej części zrealizowane. Dzięki temu Spółdzielnia może
funkcjonować i pracować przez kolejny
rok mając zatwierdzone wymagane ustawą zagadnienia.
Porządek obrad został przygotowany
przez Zarząd Spółdzielni. Członkowie
wnieśli jeden punkt do realizacji. Porządek obrad liczył 19 punktów.
Obejmował on sprawozdania oraz decyzje, w ramach których RSM będzie pracowała przez kolejny rok.Tak więc podjęto uchwałę o przyjęciu porządku obrad,
następne to uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań organów władzy Spółdzielni tj:
– z realizacji uchwał ubiegłorocznego
WZCz,
– z działalności Rady Nadzorczej,
– z działalności Zarządu,
– z przeprowadzonej lustracji,
– sprawozdanie finansowe.
Kolejne trzy uchwały to uchwały

o udzieleniu absolutorium dla Członków
Zarządu.
Następnie podjęte zostały dwie uchwały w sprawach członkowskich – dotyczyły odwołań Członków RSM od uchwał
Rady Nadzorczej (wykluczenie z członkostwa w RSM).
Cztery uchwały dotyczyły spraw terenowo-prawnych. Dwie uchwały dotyczyły przeprowadzonych wyborów, jedna – w sprawie odwołania. Ostatnie trzy
uchwały to uchwała o podziale nadwyżki
bilansowej, o ustaleniu najwyższej sumy
zobowiązań oraz wyborze firmy do badania bilansu. W sumie podjęto 21 uchwał.
Na ich podstawie Zarząd RSM może
kontynuować działalność Spółdzielni,
mając zatwierdzone sprawozdania,
udzielone absolutorium i podjęte decyzje
finansowe.
Co roku z przyjemnością informujemy, że Członkowie RSM na co dzień nie
mając do czynienia ze sprawami dotyczącymi zarządzania Spółdzielnią, szczegółowymi zagadnieniami czy to technicznymi, czy też członkowskimi, rozliczeniowymi, księgowymi itp. wykazali
znajomość rzeczy i zrozumienie spraw
spółdzielczych. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że nasi Członkowie utożsamiają się ze swoją Spółdzielnią, że zależy im na jej utrzymaniu
i dobrym funkcjonowaniu. Udzielone
Zarządowi absolutorium za 2015 r. daje
podstawę do dalszego, efektywnego
działania Jest to aprobata dotychczasowych działań i zaufanie na przyszłość.
Pozwala sądzić, że Członkowie RSM są
zadowoleni z zarządzania Spółdzielnią
i osiąganych efektów.
W tym roku odnotowano niską frekwencję na zebraniach. Szkoda, że
Członkowie Spółdzielni mając uprawnienia nie korzystają z nich w szerszym
zakresie. Zarząd RSM ze swej strony zawsze gorąco apeluje o szeroki udział w życiu spółdzielczym. Jako Zarząd zdajemy
sobie sprawę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Nie negujemy faktu, że występują niedociągnięcia, potknięcia, robimy jednak
wszystko, co w naszej mocy, aby Spółdzielnia funkcjonowała dobrze i z korzyścią dla jej członków. Spółdzielnia osiągnęła dobry wynik finansowy i posiada
pełną płynność finansową, co jest bardzo
dobrą informacją dla dalszej, dobrej
działalności.
Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

MAKSYMA NA
CZERWIEC
„Wszystko co najważniejsze,
staje się tylko raz w życiu.”
Jerzy Zawieyski

Akcja „Lato” 2016
w Osiedlowych Domach
Kultury RSM
Nadeszły wakacje – urlopy rozpoczęte, czas zatem na wypoczynek. Nie wszyscy wyjadą na całe wakacje. Dla tych, którzy
pozostaną w mieście, nasze placówki kulturalne przygotowały swoją ofertę. Zapraszamy do skorzystania z wakacyjnej
propozycji spółdzielczych placówek.
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Jowisz”
Ruda Śląska ul. Joanny 12a
zaprasza wszystkie chętne dzieci na
warsztaty kreatywne pt: „Tańcowała
igła z nitką. Igła – pięknie, nitka –
brzydko...” Wszystko, czego potrzebujemy, by stworzyć coś z niczego to kolorowe tkaniny, sznurki, filc, papier,
itd... oraz Twoje sprawne ręce. Otwarta
forma świetlicowa odbywać się będzie
w dniach od 27 czerwca do 6 lipca
w godzinach 11.00-14.00. Zapraszamy!
Więcej informacji pod numerem tel.
32 340-11-02 lub w ODK „Jowisz”.
Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Meteor”
Ruda Śląska 9
ul. Dworaka 9
Osiedlowy Dom Kultury Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Meteor”
organizuje „Akcję Lato z Meteorem”
od 27 czerwca do 8 lipca w godz. 15-19.
W ramach akcji organizowane będą zajęcia plastyczne, warsztaty taneczne,
turniej tenisa stołowego, liczne konkursy, turnieje sportowe, projekcje bajek oraz miniplayback show. Udział
w Akcji jest bezpłatny.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 342-20-05 lub w ODK „Meteor”.
Osiedlowy Dom Kultury
„Matecznik”
Ruda Śl ul. Norwida 26
W czasie wakacji letnich placówka
będzie czynna od godz. 9.00 do15.00.
W tym czasie dzieci i młodzież będą
mogli nieodpłatnie korzystać ze świetlicy. Do dyspozycji będą gry stolikowe i edukacyjne, książeczki dla dzieci,
puzzle, układanki, klocki, materiały
plastyczne oraz zabawki. Ponadto
możliwość gry w tenisa stołowego i stołową piłkę nożną (piłkarzyki).
Więcej informacji pod numerem tel.
32 248-30-20 lub w ODK „Matecznik”.
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Muza”
Ruda Śląska-Halemba
ul. Energetyków 25
Od 1 sierpnia zapraszamy dzieci
i młodzież do udziału w otwartych for-

mach świetlicowych (codziennie w godz.
15.00-19.30), w ramach których odbywać się będą zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne i teatralne.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 242-66-81 lub w ODK „Muza”.
Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Pulsar”
Ruda Śl. ul. Różyckiego 30
zaprasza swoich małych mieszkańców w sezonie wakacyjnym proponując Akcję Lato w formie zajęć świetlicowych, które odbywają się na terenie
placówki od 27 czerwca do 8 lipca
w godzinach od 10.00 do 12.30.
Placówka oferuje w tym czasie zajęcia bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych dzieci. Oferujemy: zajęcia
plastyczne, zabawy taneczne, projekcję filmów, gry planszowe, tenis stołowy. Więcej informacji pod numerem
tel. 32 242-00-94 lub w ODK „Pulsar”.
Osiedlowy Dom Kultury
RSM „Country”
Ruda Śląska
ul. Sztygarska 9
ODK „Country” w lipcu i sierpniu
czynny będzie w godzinach 14.0020.00. W tym czasie prowadzone będą zajęcia świetlicowe. Ponadto w lipcu odbędą się zajęcia aerobiku w poniedziałki i środy o godzinie 18.30.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 240-70-90 lub w ODK „Country”.
Osiedlowy Dom Kultury RSM
„Neptun” ul. Zielińskiego 8
41-704 Ruda Śląska
tel. 32 340-13-69
zaprasza serdecznie dzieci na Lato
z Neptunem. W programie wiele atrakcji takich jak: zajęcia taneczne, plastyczne, sportowe i edukacyjne! Zagadki, quizy, czytanie bajek, konkursy
z nagrodami! Zabawy z tunelem animacyjnym, chustą Klanzy oraz przy
muzyce. Malowanie twarzy, praca
z gipsem i wiele innych!
TERMIN: 27 czerwca – 8 lipca
w godzinach 9.00-14.00.
Więcej informacji pod numerem tel.
32 340-13-69 lub w ODK „Neptun”.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny
sp. z o.o
oferuje do sprzedaży bardzo dobrze skomunikowane (w pobliżu DTŚ,
trasa N-S oraz autostrada A4) tereny inwestycyjne składające się
z niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzie
Śląskiej przy ul. Szyb Walenty/Zajęcza, w bliskiej odległości nowo
powstającego Centrum Handlowego IKEA oraz nowo powstającej
Inwestycji Panattoni Development, których ŚPPT jest użytkownikiem
wieczystym (istnienie możliwość wykupu prawa własności):
•
•
•

•
•

działka o nr 780/496 o pow. 12 274 m2, przeznaczenie P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
działka o nr 769/496 o pow. 1 286 m2, przeznaczenie P2 – tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
działka o nr 991/461 o pow. 9 544 m2, przeznaczenie ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych oraz częściowo P1 i P2 – tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz KDW – klasyfikacja dróg i ulic
działka o nr 989/461 o pow. 5 489 m2, przeznaczenie ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych
działka o nr 1313/250 o pow. 22 624 m2, przeznaczenie ZL1 – tereny lasów i zadrzewień oraz KD1/2 – teren ulic dojazdowych
– nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Sosinki

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.sppt.pl w zakładce OFERTA.
Ponadto ŚPPT oferuje wynajem powierzchni biurowych w atrakcyjnych cenach w budynkach biurowych, położonych w Rudzie Śląskiej
przy ul. Szyb Walenty 26 i 26A. Dysponujemy lokalami biurowymi o metrażach: 30 m2, 35 m2, 40 m2, 55 m2, 120 m2.
Teren Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest doskonałym miejscem do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych i w tym celu udostępniamy w pełni wyposażoną salkę konferencyjną oraz salę konferencyjno-bankietową o powierzchni 356 m2 z pełnym nagłośnieniem.
Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Hetmańczyk tel. 32 789-51-07, 602-126-263
e-mail: malgorzata.hetmanczyk@sppt.pl.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przedmiotem oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiąca działkę nr 1274/93
o powierzchni 737 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami.
Dojazd do zbywanej nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i nr 1277/93, KW nr GL1S/00013130/2, po
której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 74.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 22.07.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.700,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, stanowiąca działkę numer 4952/213
o powierzchni 147 m², obręb Bielszowice k.m. 3 zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00007235/3 (dział III i IV są wolne od
wpisów ) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN27).
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, posiada nieregularny
kształt, jest porośnięta trawą.
Dojazd do działki z drogi publicznej ul. Na Piaski winien odbywać się poprzez działkę nr 4986/213 KW GL1S/00007235/3
własności Gminy Miasta Ruda Śląska.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 20.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży.

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. Dobrej Nadziei i Rudzka, ulicy 11 Listopada –
Bocznej, ulicy Katowickiej, ulicy Sikorek, ulicy Józefa Rymera, ulicy Siekiela – Potyki, które zostaną oddane w dzierżawę, z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz w najem z przeznaczeniem pod
istniejące garaże.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 30.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oﬁcjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

11 lipca rusza przyjmowanie zgłoszeń do pilotażowego programu doﬁnansowań wymiany źródeł ciepła
oraz termomodernizacji. Jest to kolejna propozycja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwiająca mieszkańcom całego województwa śląskiego walkę
z niską emisją.

Stop niskiej emisji

Niska emisja w naszym województwie to w chwili obecnej jeden z największych problemów z zakresu
ochrony środowiska. Jest on widoczny i odczuwalny zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych oraz wiosennym, czyli wtedy kiedy zaczynamy dogrzewać nasze domy. Niska
emisja jest wynikiem używania paliw,
które często nie spełniają żadnych
norm środowiskowych, najczęściej
niestety są to odpady. Przypomnieć
należy, że nasz piec domowy, choć
przyjmie wszystko, nie działa jak profesjonalna spalarnia odpadów. Niska
temperatura jaka panuje w piecu domowym przyczynia się do spalenia
materii. Niestety uwalnia ok. 1400
związków niebezpiecznych, które zagrażają naszemu zdrowiu, a nawet
życiu.
Na początku tego roku wojewoda
wraz z instytucjami środowiskowymi naszego województwa postanowił wytoczyć czynną walkę z niską
emisją. Powstała specjalna komisja
ds. walki z niską emisją, której
głównym zadaniem jest opracowanie planu walki z tym problemem.
Intensywnie pracuje również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który rozpoczął pilotażowy Program „Doﬁnansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograni-

czenia niskiej emisji”. O udzielenie
doﬁnansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby ﬁzyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są
w Regulaminie.
Kwotę doﬁnansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwaliﬁkowanych:
•
25% w przypadku modernizacji źródła ciepła,
•
15% w pozostałych przypadkach.
Warunkiem uzyskania dotacji na
wymianę źródła ciepła w istniejącym
(ogrzewanym) obiekcie jest ﬁzyczna
likwidacja dotychczasowego źródła
ciepła.
Doﬁnansowaniem w ramach Programu nie
są objęte m.in. instalacje fotowol-

taiczne oraz instalacje wentylacji mechanicznej, ciepłej wody użytkowej
oraz prace przygotowawcze takie jak:
dokumentacja, audyty, uzgodnienia
itp.
Wartość nakładów inwestycyjnych,
które mają być objęte doﬁnansowaniem, nie może być mniejsza niż
8.000,00 zł brutto.
Kosztami kwaliﬁkowanymi doﬁnansowanych zadań są wyłącznie nakłady niezbędne do osiągnięcia efektu
ekologicznego, które obejmują działania termomodernizacyjne, wymianę
źródła ciepła oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Koszty kwaliﬁkowane pomniejsza się o udział
procentowy przypadający na powierzchnię, na której jest prowadzona
działalność gospodarcza w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku.
Za koszty kwaliﬁkowane uznane
zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT, z zastosowaniem stawki podatku na podstawie
art. 41 ust. 12 1 ustawy o podatku od
towarów i usług. W szczególności nie
będą uznane za koszty kwaliﬁkowane
wydatki związane z samodzielnym
zakupem materiałów, samodzielnym
montażem urządzeń lub samodzielnie
wykonanymi robotami budowlanymi.

Wnioski można składać od 11 do 22
lipca br. Szczegółowe informacje na
temat doﬁnansowania można uzyskać
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od: 9.00 do
14.00, pod adresem e-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl lub telefonicznie: (32) 603-22-52.
Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako
pierwszy w kraju ﬁnansuje wdrożenie
obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki WFOŚiGW
przekazywane są, za pośrednictwem
jednostek samorządu terytorialnego,
na modernizację systemów grzewczych lub termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych.
Doﬁnansowanie z Funduszu w formie
pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwaliﬁkowanych inwestycji.
W latach 2002-2015 Fundusz doﬁnansował Programy realizowane w 79
gminach województwa śląskiego.
Zmodernizowano ponad 17 tysięcy
kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3
tysiąca instalacji solarnych. Koszt inwestycji to około 350 mln zł, a udzielone doﬁnansowanie wyniosło prawie
192 mln zł.
Agnieszka Kominek
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 28.01.2016 r.,
19.04.2016 r. oraz 15.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1297/1193
o powierzchni 1009 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie
zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW
GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska działka nr 1297/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m
(symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony
konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.
Cena do rokowań dla działki nr 1297/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 76.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 69.312,00 zł, droga 6.688,00 zł.
Z ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie wyodrębniona cena działki pod
zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny
wywoławczej.
Osiągnięta w rokowaniach cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie
stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości
15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od
towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do
końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość
opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od
dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić
podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej
obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu.
Rokowania odbędą się w dniu 7.09.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 31.08.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.800,00 zł,
z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka nr 1297/1193” przelewem
na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00,
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału
w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok.
217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Mierosławskiego, działka nr 1297/1193”. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości
gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów
Śląskich, stanowiące działki nr:
– 1269/93 o powierzchni 762 m²,
– 1275/93 o powierzchni 734 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę
wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2,
po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1269/93 – 76.000,00 zł,
– dla działki nr 1275/93 – 74.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
• pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później
niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
• opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 20.07.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1269/93 – 3.800,00 zł, dz. nr 1275/93 –
3.700,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową –
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Wirku
przy ulicy Żwirki i Wigury, stanowiąca działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1,
KW nr GL1S/00048780/7.
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1934/291 – KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291
– KW nr GL1S/00002906/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2). Zbywana nieruchomość
położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny kształt, znajduje się na niej
pozostałość po murowanym ogrodzeniu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Żwirki i Wigury.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 12.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.08.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz
w terminie do dnia 2.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł, przelewem na konto (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze
sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 11.12.2015 r., 15.03.2016 r. oraz
8.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera,
stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: Bz, Lz-IV,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1294/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami
MN2, KDW.
Cena do rokowań dla działki nr 1294/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym
1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 71.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 64.326,00 zł, droga 6.674,00 zł.
Z ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w rokowaniach cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie
ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Rokowania odbędą się w dniu 30.08.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 23.08.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
3.600,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Grottgera, działka nr 1294/1193” przelewem na rachunek bankowy:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Grottgera, działka nr 1294/1193”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 14.12.2015 r., 17.03.2016 r. oraz
8.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera,
stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek Bz, obręb
Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami
MN2, KDW.
Cena do rokowań dla działki nr 1295/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym
1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 60.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 53.280,00 zł, droga 6.720,00 zł.
Z ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w rokowaniach cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie
ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Rokowania odbędą się w dniu 1.09.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 25.08.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
3.000,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Grottgera, działka nr 1295/1193” przelewem na rachunek bankowy:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Grottgera, działka nr 1295/1193”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.
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KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

CHWILÓWKI
Ruda Śląska tel. 690-878-872

Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693
505-946-693.

Rencista, ,,złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel. 32
243-01-77.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116672.
Przeprowadzki.
408.

Tel.

601-462-

Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
Drobne usługi remontowo-budowlane. Tel. 696-045-930.
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika,
malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
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Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

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

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
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Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel.
32 243-01-77.
VAN24H
TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405.
ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
Ruda, dwupokojowe, 37 m2, 66
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Bykowina, trzypokojowe, 64 m2, 140
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Ruda, jednopokojowe, 30 m , 40
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
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Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Halemba, dwupokojowe, 48 m2,
121 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

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

Ruda 1, kawalerka, 29 m2, 65 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

2

Sprzedam 51 m2 Godula – GABRIEL, tel. 607-706-692.
Atrakcyjne nowe domy
szeregowe: HALEMBA od 110 m2 od
300.000 zł. GODULA os. Paryż od
125 m2 od 330.000 zł. Pomagamy
uzyskać kredyt ipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692
Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach – www.nieruchomoscigabriel.
pl, tel. 691-523-055.

śp. Marka Topola
długoletniego i zasłużonego pracownika
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Szczere wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych
z powodu śmierci

Marka Topola
składają
Współpracownicy z Wydziału Informatyki
Urzędu Miasta Ruda Śląska

SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.

P����

Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

Zatrudnię szwaczkę i krojczego do
szwalni odzieżowej. Tel. 691-403472.

Dwupokojowe: Curie 49 m2, 129
tys., Tunkla 55 m2, 44 tys. LOKATOR,
tel. 793-017-323.

Firma Aspen zatrudni osoby do
sprzątania magazynów przy ul. Szyb
Walenty w Rudzie Śląskiej. Tel. 661991-554.

Trzypokojowe: Czarnoleśna 54
m2, 119 tys., Kopalniana 55 m2, 1 piętro 139 tys. LOKATOR, tel. 793-017323.

Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959-140.

Kochłowice – sprzedam, 37 m w
bloku 70 tys. GABRIEL, tel. 691 523
055.
2

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 887877-189.
Lokal w centrum Nowego Bytomia do wynajęcia. Tel. 603-372-240.
Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84
m2. Tel. 608-206-636.

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

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

Sprzedam – Godula, Podlas. Kawalerka przerobiona na 2 pokoje 32
m2. Parter, nowe okna, drzwi antywłamaniowe, c.o., sprzęt + meble w cenie. Tel. 604-613-991.

Firma zatrudni kierowcę (emeryt,rencista)praca w systemie 8 -godz.
mile widziane dodatkowe umiejętności. Kontakt: 32 772-13-43, 604-971644.
„Szwaczka/krawcowa z terenu
Rudy Śląskiej, Umowa o pracę.
Tel. 605-185-200.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy
mile widziane. Nawiążemy również
współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63,
696-099-922.
Praca na budowie umowa o pracę. Tel. 32 725-45-48, marketing@
agraf-azbest.pl.

Sprzedam dom z garażem Ruda
Śląska Bielszowice. Tel. 601-934-091,
667-588-400.

Firma budowlana Bedamex
– Ruda Śląska zatrudni pracowników
budowlanych oraz brygadzistę. Wymagane doświadczenie zawodowe.
tel. 601-504-030; 32 242-24-11,
e-mail: biuro@bedamex.pl, w godz.
od 7.00 do 15.00.

Do wynajęcia mieszkanie Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.

Elektryka przyjmę z uprawnieniami SEP. Tel. 668-189-468.

Pokój do wynajęcia. Te. 32 24206-28.
Sprzedam 50 m2, Nowy Bytom,
Objazdowa. Dobra cena. Tel. 604987-117.
Mieszkanie, Godula, 2 pokoje do
wynajęcia. Kontakt, tel. 691-377573.

PROTEZY ZĘBOWE
W RAMACH NFZ

BEZ KOLEJKI
NZOZ STUDIO DENTAL
ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-22-88

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię stare obrazy, antyki. Tel.
883-792-678.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie: ul. Rybnickiej, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
przydomowy, ul. Kłodnickiej, która zostanie oddana w najem na okres
1 roku z przeznaczeniem pod parking, ul. Energetyków 11 - 13,
która zostanie oddana w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę numer 2590/122 o powierzchni 678 m²,
użytek Bp, obręb Wirek k.m. 1 zapisana w księdze wieczystej
nr GL1S/00007268/3 (dział III i IV są wolne od wpisów ) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu MWU2).
		Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiada kształt prostokąta, porośnięta jest zielenią nieurządzoną, znajdują się
na niej pozostałości po wcześniejszej zabudowie.
		 Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja; dojazd może odbywać się poprzez istniejący
zjazd z ulicy 1 Maja.
2.

Tonsmeier 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 wszystkich do tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych 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 Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 24810-81 w godzinach 8.00-16.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 24867-02 lub bezpłatnym numerem 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; 32 248-6281 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.

3.

Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do rokowań wynosi 64.000,00 zł.
Cena osiągnięta w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży.

4.

Rokowania odbędą się w dniu 9.08.2016 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 2.08.2016 r.: dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.200,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu,
złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i przedłożą
Komisji przeprowadzającej rokowania wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej
przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.

		

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Leśnej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne wraz z garażami, ul. Pięknej, która zostanie oddana
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne wraz z garażami,
ul. Pięknej – Piotra Skargi, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący
ogródek rekreacyjny wraz z drogą dojazdową, ul. Podlaskiej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe, ul. Jastrzębiej, która zostanie oddana w dzierżawę na
okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe wraz z garażami.

		

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Piłka nożna

Tatry Cup z rudzkimi akcentami!
W dniach 26 czerwca – 1 lipca w Zakopanem odbył się turniej Tatry Cup.
W prestiżowych rozgrywkach na podium
stanęły drużyny Grunwaldu i Pogoni Ruda Śląska. Grunwald spisał się bardzo
dobrze, bo spośród 12 zespołów, jakie
brały udział w kategorii wiekowej U-13,
zajął trzecie miejsce.
Pierwsza drużyna Grunwaldu w meczu
o trzecie miejsce spotkała się z drużyną
Górnika Wałbrzych, z którą tym razem
nie było już tak łatwo jak w meczu grupowym. W regulaminowym czasie gry
było 1:1 po bramce Noconia. Jednak po
rzutach karnych 6:5, to rudzka drużyna
uniosła ręce do góry. Bezbłędnie wykonali je wszyscy desygnowani zawodnicy
w kolejności: Tałady, Białecki, Nocoń,
Rostek, Wójcik i Kubica. Pochwała należy się również Kacprowi Fojcikowi, któ-

ry fenomenalnie obronił jeden z rzutów
karnych, jakie wykonywali młodzi piłkarze Górnika Wałbrzych. W drużynie
Grunwaldu na wyróżnienie zasłużył Michał Tałady, który pomimo że rocznikowo młodszy, spisał się znakomicie i był
czołową postacią zespołu, czego dowodem są cztery zdobyte bramki w turnieju
i bezbłędnie wykonany rzut karny w serii
rzutów karnych w meczu o trzecie miejsce w turnieju.
Natomiast zawodnicy z Nowego Bytomia po wygraniu trzech meczów w środę
zajęli drugie miejsce w grupie. W czwartek odbyły się już mecze półfinałowe oraz
Dobry turniej Grunwaldu i Pogoni.
mecze o miejsca. W półfinale Pogoń zmierzyła się z rówieśnikami z naszego województwa – GKS-em Katowice. Mecz za- czekała na nich drużyna Noteć Pakość, z rocznika 2005 zajęli czwarte miejsce,
kończył się dla nich porażką 0:1 i pozosta- która również pokonała naszych młodych a wyróżniającym się zawodnikiem turnieła już tylko walka o trzecie miejsce. Tutaj zawodników 1:3. Ostatecznie chłopcy ju został wybrany Dominik Kaczmarczyk.

RUGBY

Siódemki na Burlochu
W niedzielę (3.07.) od godziny 11 dy Śląskiej. W grupie A rudzianie pona Burloch Arenie Gryfy rozegrały konali drużynę z Bielska i Bytomia.
towarzyski turniej w rugby siedmio- Natomiast nasz drugi skład pokonał
osobowym. Do Rudy przyjechały ze- RC Częstochowę oraz rozgromił
społy z BielskaRugby
Husarię
Klasyfikacja:
Białej, Bytomia,
Oświęcim aż 50:5.
1. KS Rugby Ruda Śląska B
Częstochowy oraz
W fazie finałowej
2. KS Rugby Ruda Śląska A
Oświęcimia. Ruw meczu o pierwsze
3. RC Częstochowa
dzianie okazali się
miejsce spotkały się
4. Czarni Bytom
jednak tego dnia
dwie rudzkie druży5. RC Bielsko Biała
bezkonkurencyjni.
ny. Zwycięsko z te6. Rugby Husaria Oświęcim
Drużyny podziego starcia wyszła
lone zostały na
druga drużyna z grudwie grupy. W obu grupach swoje re- py B, która pokonała kolegów z klubu
prezentacje wystawiła drużyna z Ru- 5:31.

Sport szkolny

Dzień sportu w klasach I-III

Uczniowie mieli mnóstwo zabawy.
21 czerwca SP nr 16 obchodziła dzień
sportu. Wszyscy uczniowie klas I-III, ubrani
w barwy narodowe, wraz z transparentami
promującymi zdrowy tryb życia udali się na
pieszą wycieczkę na stadion TL Pogoń Ruda Śląska.
Samo dojście do stadionu okazało się niełatwym wyzwaniem, ponieważ trasa w obie
strony wyniosła ok. 5 km! Chętne osoby
wzięły udział w konkurencjach lekkoatle-

tycznych tj. skoku w dal, rzucie piłeczką
palantową, biegu na 60, 100 i 200 m, a także
na boisku ze sztuczną nawierzchnią, gdzie
odbywał się zacięty mecz piłki nożnej:
uczniowie kontra rodzice. Mecz trwał 2x25
minut, a wynik końcowy to 4:4.
Emocji nie brakowało, wszystkie zawody
odbywały się zgodnie z zasadą fair play, dobrej zabawy oraz nabycia nowych doświadczeń i zdrowej rywalizacji.

Dwie rudzkie drużyny były najlepsze.

Zmagania
pięściarzy

I miejsce zajął Witold Lisek.
I Akademickie Mistrzostwa Polski
w Boksie odbyły się na obiektach
AWF-u Katowice w dniach 23-25.06.
W turnieju wystartowało 52 studentów
i 24 studentki z wyższych uczelni z całej Polski. W tym pierwszym – można
to nazwać historycznym turnieju – nie
zabrakło reprezentanta Rudy Śląskiej,
który na co dzień jest zawodnikiem
UKS-u „Śląsk” Ruda Śląska.
Witold Lisek, student III roku AWF-u
Katowice Wychowania Fizycznego,
zdobył tytuł mistrzostwo Polski studentów w boksie mężczyzn w wadze ciężkiej 91 kg. Jest to jedyny mistrz Polski
studentów w I AMP w Boksie, bo tytuły
mistrza Polski zdobyły tylko dwie studentki AWF-u Katowice. Oprócz tego
studenci katowickiego AWF-u zdobyli
dużo medali srebrnych i brązowych. Nagrodą za zdobycie tytułu mistrza Polski
ma być wyjazd na Akademickie Mistrzostwa Świata w boksie, które odbędą
się w Tajlandii.

Kolumny sportowe
zredagował
Robert Połzoń

Piłka nożna

OGŁOSZENIA

Skład ligi okręgowej

Chyba już tradycyjnie okres między sezonami
to roszady w grupach ligi okręgowej. Według
najnowszej wersji Urania znalazłaby się w grupie
I katowickiej okręgówki. Patrząc na sytuację będziemy trzymać kciuki, aby w tej pozostała, gdyż
jest to grupa zdecydowanie „bliższa” wyjazdowo
aniżeli chociażby miniony sezon. Poniżej prezentujemy wstępny skład grupy I:
Górnik Wesoła (spadkowicz z IV ligi)
GTS Bojszowy (spadkowicz z IV ligi)
Urania Ruda Śląska
Wawel Wirek
Rozwój II Katowice
Sparta Katowice
Podlesianka Katowice
Pogoń Imielin
Unia Kosztowy
Piast Bieruń Nowy
Unia Bieru Stary
LKS Goczałkowice-Zdrój
LKS Łąka
ZET Tychy (awans z Klasy A)
Juwe Jaroszowice (awans z Klasy A)
Pogoń Ruda Śląska (awans z Klasy A)

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Karola Bytomskiego,
oznaczonej numerem geodezyjnym 2693/26 o obszarze 1.766 m2,
która zostanie wniesiona w formie aportu (wkładu niepieniężnego)
do spółki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
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