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BYKOWINA
OLEJ RZEPAKOWY
3L

DODATKOWO
85 KAW
- 20 % TANIEJ

* KREDYTY *

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

tel.
731-35-35-35

Najtańsze kredyty
gotówkowe!
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SER GOUDA

szt.

KAWA
ROZPUSZCZALNA
NESCAFE
SENSAZIONE CREME
200 G

49
kg

• WĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
• 100 KG PRODUKTU POWSTAŁO Z 90 KG MIĘSA
WIEPRZOWEGO ORAZ 10 KG WOŁOWEGO

Dojeżdżamy
do Klienta
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Osobom do lat 18
alkoholu nie sprzedajemy
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OGŁOSZENIE

SZPITAL MIEJSKI

Trakt porodowy
prawie gotowy
Na Śląsku znajdują się tylko trzy szpitale z oddziałami ginekologiczno-położniczymi o trzecim, najwyższym stopniu referencyjności. Jeden z nich znajduje się właśnie w naszym mieście i to właśnie w nim zakończył się etap prac
budowlanych nad stworzeniem nowoczesnego traktu porodowego. Swoje
miejsce znajdzie tam przestronna
sala do wykonywania szybkich
cięć cesarskich, cztery sale do
porodów rodzinnych oraz wanna do porodów w wodzie.

Z okazji święta Policji pragnę złożyć rudzkim funkcjonariuszom
serdeczne podziękowania
za służbę na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.
Życzę, by Wasza praca była bezpieczna,
owocowała w sukcesy i poczucie osobistej satysfakcji.
Niech zawodowemu spełnieniu towarzyszy zdrowie
oraz szczęście w życiu prywatnym.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Nowy prezes Huty Pokój
Henryk Sławik po 19 latach pełnienia funkcji
prezesa zarządu i dyrektora naczelnego Huty Pokój
S.A. 30 czerwca 2016 roku przeszedł na emeryturę.
Nowym prezesem zarządu spółki został Marian
Foryś, który jest związany z Hutą Pokój od 2015
roku, a do tej pory był członkiem zarządu ds. han-

dlu i produkcji. Natomiast z branżą hutniczą związany jest od lat 80. ubiegłego wieku. Między innymi pełnił funkcje kierownicze w ﬁrmach
Stalexport oraz Stena Metall, a także był prezesem
zarządu i dyrektorem generalnym w Hucie Łaziska, a następnie w Hucie Bankowa.
AW

Foto: JO

OGŁOSZENIA

Częścią traktu będzie sala do cięć cesarskich i wanna do porodów.
Kolejne oddziały rudzkiego szpitala zyskują
nowy blask. Tym razem staje się tak w przypadku
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, gdzie
powstaje trakt porodowy, co konieczne było, by
spełnić warunki zachowania trzeciego stopnia referencyjności, ale najważniejsze z punktu widzenia pań, które traﬁają na porodówkę w Rudzie
Śląskiej. W tym celu przebudowana została połowa trzeciego piętra pawilonu „A”. – Stworzyliśmy
nową salę operacyjną do cięć cesarskich, salę wybudzeniową oraz miejsce pielęgnacji i resuscytacji noworodka (to składa się na zespół sali operacyjnej do cięć cesarskich – przyp. red.) oraz cztery
nowoczesne sale do porodów rodzinnych, w tym
jedną z łazienką dla osób niepełnosprawnych (dodatkowo każda sala jest klimatyzowana i monitorowana – przyp. red,), a także pomieszczenia socjalne dla personelu – wylicza Wojciech Cnota,
ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Częściowo trakt porodowy jest już wyposażony
w sprzęt. W tej chwili czekamy m.in. na komputerowy nadzór nad płodem. Przetargi ruszyły i lada
dzień będzie wszystko na miejscu.
Dotychczas cięcia cesarskie odbywały się w innej części szpitala, co sprawiało, że logistyka przy
porodzie, w tym sprowadzenie anestozjologa z innej części budynku, była trudniejsza. Natomiast
teraz wszystko będzie się działo w jednym ciągu
– od przyjęcia pacjentki, przez cesarskie cięcie po
zajęcie się noworodkiem oraz pacjentką po porodzie, a także obserwację matki i jej dziecka.

W trakcie porodowym będzie także miejsce do
porodów w wodzie. – Do tej pory korzystaliśmy
w tym celu ze zwykłej wanny. Teraz natomiast będziemy mieli dużo nowocześniejszą wannę i przeznaczoną specjalnie do porodów ﬁzjologicznych.
Taka ciepła kąpiel rzeczywiście świetnie działa i my
to wykorzystujemy w celu poprawienia komfortu
pań, które chcą rodzić w wodzie. Stosujemy także
inne metody znieczulania pacjentek, w tym m.in.
znieczulenie tens, które chcemy szerzej u nas
wprowadzić. Planujemy zwiększać odsetek porodów znieczulanych, tak żeby zwiększał się komfort
pacjentek, poprzez uśmierzanie bólu okołoporodowego – wyjaśnia Wojciech Cnota.
Otwarcie traktu porodowego planowane jest
w połowie września. Prace były możliwe dzięki
dokapitalizowaniu spółki Szpital Miejski na kwotę 2,5 mln zł, które zostało przyznane decyzją radnych. Prace rozpoczęły się w maju, a pod koniec
czerwca sﬁnalizowano ich pierwszy etap. To jednak nie jedyna inwestycja, jaką wykonano w ostatnich latach na rudzkiej porodówce. W 2002 roku
przeprowadzono kompleksowy remont Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego. Z kolei w 2012 roku otwarto w rudzkim szpitalu pierwszy na Śląsku, a drugi w Polsce Bank Mleka Kobiecego. To
przekłada się na liczby. Rocznie w rudzkim szpitalu rodzi ok. 2 tys. kobiet i to właśnie tutaj z reguły kierowane są panie w ciążach mnogich, które
przyjeżdżają nie tylko ze Śląska, ale nawet z Łodzi, Rzeszowa, czy Gorlic.
Joanna Oreł

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Międzyzakładowych Organizacji Związkowych
„Huty Pokój” S.A. pragniemy przekazać Panu Prezesowi
słowa serdecznego podziękowania za rozwagę w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i 19 lat przykładnej bezpośredniej współpracy.
Tylko wieloletnie oraz wszechstronne doświadczenie zawodowe, a także
niezwykła determinacja w walce o przetrwanie i wiara w załogę, mogły
stanowić podłoże przyjęcia propozycji Rady Nadzorczej, aby zarządzać
zakładem pracy, w sytuacji, gdy zatraciła się wizja rozwoju a coraz bardziej
zasadnym wydawał się wniosek o ogłoszenie upadłości.
Organizacje Związkowe z niepokojem śledziły dramaturgię zakładów
hutniczych o wysokim poziomie modernizacji i znacznie lepiej
zaawansowanych technologicznie. Warunki dyktował rynek, z każdym rokiem
słabnący pod względem zamówień oraz przepływu gotówki.
Tylko osoba doświadczona, kompetentna, rozważna, a jednocześnie potraﬁąca
sprostać zróżnicowanym wyzwaniom, mogła skutecznie przeciwstawić się
bardzo niekorzystnym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz wewnętrznym,
wynikającym ze struktury właścicielskiej .
Będąc pod wrażeniem osiągnięć 59 lat stażu pracy oraz 19 lat prawidłowego
zarządzania Grupą Kapitałową Huty Pokój, nie będziemy ukrywać radości
z faktu, że dokonała tego osoba urodzona na naszej śląskiej ziemi,
w miejscu wręcz przylegającym do obszaru nowobytomskiej huty.
Panie Prezesie, ogromna wdzięczność, szacunek i uznanie za przetrwanie
i stałe umacnianie przedsiębiorstwa, a także za niezwykłą troskę
o zachowanie pokoleniowych wartości rodzinnych, ukształtowanych
w środowisku hutniczym.
Na zasłużonej emeryturze życzymy Panu Prezesowi długich lat życia
w dobrym zdrowiu, przy życzliwości otoczenia tak rozległej, jak rozległe
były problemy Grupy Kapitałowej, z którymi się Pan musiał zmierzyć.

MK WZZ „Sierpień 80”
Mariusz Latka

MK NSZZ „Solidarność”
Józef Skudlik

M NSZZ Pracowników
Jacek Pierończyk

Ruda Śląska, 6 lipca 2016 r.
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EDUKACJA

Rudzcy maturzyści w czołówce
– Dziękuję maturzystom i przygotowującym ich nauczycielom za wykonaną
pracę. Gratuluję tym, którzy zdali, a przygotowującym się do sesji poprawkowej
życzę bezproblemowego uzyskania świadectwa dojrzałości – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – W Rudzie Śląskiej
maturę zdało 80,31 proc. osób, przy średniej wojewódzkiej 78 proc. i średniej krajowej 79,5 proc. – informuje wiceprezydent Anna Krzysteczko, która odpowiada
za sprawy edukacji w naszym mieście.
Do matury w Rudzie Śląskiej przystąpiło w tym roku 513 osób – 312 w liceach i 201 w technikach. Zdało 412 osób
– 277 (88,78 proc.) w liceach i 135

(67,16 proc.) w technikach. Najlepsze
okazało się II Liceum Ogólnokształcące z wynikiem 96 proc., a wśród techników – Technikum nr 5 z wynikiem 87
proc. Z przedmiotów obowiązkowych
licealiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim (98 proc.), język angielski zdało 96 proc. osób, a matematykę – 93 proc. W technikach język
polski zdało 93 proc. osób, podobnie
jak język angielski, a matematykę – 75
proc.
Wśród przedmiotów do wyboru w liceach największą popularnością cieszył
język angielski, na który zdecydowało
się 188 osób, następnie biologia – 109

osób i matematyka – 76 osób, a tylko
jedna osoba wybrała historię sztuki.
W technikach najczęściej wybierano
geografię – 114 osób, język angielski –
62 osoby i matematykę – 45 osób. W tym
roku maturzyści zdawali obowiązkowo
egzaminy z języka polskiego (pisemny
i ustny), matematyki (pisemny) oraz języka obcego (pisemny i ustny), obligatoryjnie na poziomie podstawowym. Musieli też zdawać co najmniej jeden pisemny egzamin z przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Osoby,
które nie zdały jednego obowiązkowego
egzaminu, mają prawo do powtórzenia
go w sierpniu.
WG

Foto: arch.

Ponad 80 proc. rudzkich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To wynik lepszy od średniej wojewódzkiej i krajowej. Najlepszym w mieście spośród liceów
okazało się II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z rezultatem 96 proc., a wśród techników – Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej z rezultatem 87 proc. Obydwie szkoły powtórzyły ubiegłoroczny sukces.

Rudzcy maturzyści dobrze wypadli na tle kraju.

PROGRAM ERASMUS+

Technik z muzyczną przyszłością

Uczniowie ZSP nr 4 uczestniczyli
w dwutygodniowym stażu w angielskim
Portsmouth. Podopieczni wspomnianych
klas technikum mieli okazję nagrywać
dźwięk w świetnie wyposażonym studio nagrań, edytować go z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, czy nagłaśniać
koncert rockowy oraz poznać techniczne
aspekty pracy w teatrze. – Świetne było między innymi to, że uczniowie mogli pracować
na profesjonalnym sprzęcie. To duża wartość
dodana. Planujemy w najbliższym czasie zakup podobnego sprzętu do naszej szkoły
– wyjaśnia Jarosław Jabłoński. – Angielskie
studia nagrań są na bardzo wysokim poziomie, a Wielka Brytania jest kolebką popkul-

tury nowoczesnej, stąd wybór miejsca praktyk. Atrakcyjnym punktem pobytu była też
wizyta w Londynie, gdzie uczniowie mieli
okazję poznać studio Point Blank czy London
Film Academy – dodaje.
Dla młodych rudzian wyjazd był zarówno
cennym doświadczeniem, jak i możliwością
poznania kultury oraz doskonalenia języka.
– Pobyt u host-rodzin na pewno podniósł poziom języka angielskiego uczniów „Tołstoja”
i pozwolił trochę „posmakować” życia
w Wielkiej Brytanii – podsumowuje wicedyrektor szkoły.
Kolejna grupa uczniów wyjedzie na praktyki już jesienią, a dla nowych uczniów tej
specjalności, do której trwa jeszcze nabór,

wyjazdy do Portsmouth są planowane także
w przyszłym roku. Warto dodać, że szkoła już
wkrótce będzie miała nowo utworzone studio
nagrań wraz z pracownią urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych. – W tym
zawodzie połączenie pasji z solidną
wiedzą może zapewnić świetną
karierę w branży. Oprócz
tego posiadanie tytułu
technika tego rodzaju
może być szansą w biznesie. Przemysł rozrywkowy jest teraz
w rozkwicie, warto wziąć
to pod uwagę – podkreśla Jabłoński.
Magdalena Buchta
Uczniowie mieli szansę nagrać cover Katy Perry w profesjonalnym studiu.

Foto: MB

W 2014 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 otwarł dla uczniów kierunek technik realizacji nagrań i nagłośnień. Są to jedyne takie klasy w Rudzie Śląskiej i jedne z nielicznych na Śląsku. By podnieść kwalifikacje swoich uczniów w szkole realizowany jest projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” w ramach projektu mobilności Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. – Z myślą o tych właśnie klasach postanowiliśmy stworzyć projekt, którego celem było wysłanie uczniów na dwutygodniowe praktyki do Wielkiej Brytanii – tłumaczy
Jarosław Jabłoński, wicedyrektor szkoły. Wyjazd był czternastodniową lekcją, która z pewnością na długo zapadnie w pamięci młodych i zdolnych rudzian.

REKLAMA

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

Wieże wymagają remontu

INTERWENCJE | 13.07.2016

| KOCHŁOWICE

Wieża kochłowickiego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w nocy z soboty na niedzielę (3.07.) uległa poważnemu uszkodzeniu. Do zdarzenia
doszło podczas burzy. Jednak wszystko wskazuje na to, że to nie pogoda
była przyczyną uszkodzeń murów, lecz szkody górnicze.
Neogotycka świątynia wzniesiona w 1902
roku była już wielokrotnie remontowana.
Skutki podziemnej eksploatacji górniczej
dotykają ją od lat 30. XX wieku. Po wstrząsie
w kwietniu 2005 roku w kościele zaczęły
pękać witraże i sklepienie. W murach
pojawiły się szczeliny, a elementy konstrukcji
zaczęły się przesuwać, co mogło skutkować
zawaleniem budynku. 3 lipca szkody górnicze
znów dały o sobie znać.
nia Mienia Kompanii
Węglowej. Szkody
zostały zgłoszone
także do wojewódzkiego oraz
miejskiego konserwatora zabytków, a na miejscu
ma się odbyć wizja
lokalna z udziałem powiatowego
inspektora
nadzoru budowlanego. Teren
wokół wieży, z której odpadła część elewacji został ogrodzony i zabezpieczony

Foto: AW

Podczas nocnej burzy z wieży kościelnej odpadły kawałki muru. To cud, że nikomu nic się nie stało. Według wstępnych
oględzin – niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do uaktywnienia szkód
górniczych. Przypomnijmy, że z tego powodu już w 2005 roku kościół był remontowany i wówczas zamknięto go na siedem
miesięcy. Jednak renowacja wież z braku
funduszy została odłożona na „lepsze czasy”. – Kościół został uratowany, ale uznano wówczas, że wieże są bezpieczne i mogą
poczekać. Odkładano ten remont do dziś –
mówi ks. prałat Jerzy Lisczyk, proboszcz
paraﬁi pw. Trójcy Przenajświętszej.
– W 2010 roku ponawiałem wniosek o podjęcie remontu wież. Powstała ekspertyza,
która mówiła, że prace remontowe są konieczne. W 2011 roku podpisaliśmy ugodę
z przedsiębiorcą górniczym, a nawet powstały kosztorysy. Do remontu jednak nie
doszło – dodaje.
Z sytuacją mają się teraz zapoznać
przedstawiciele Zakładu Zagospodarowa-

Fragmenty elewacji odpadły z wieży kościoła.
przez paraﬁę. Straż Pożarna usunęła mogące odpaść elementy elewacji. Natomiast msze święte przez cały
tydzień odbywały się w sanktuarium
przy rynku. – Dla bezpieczeństwa naszych
paraﬁan po zdarzeniu zdecydowaliśmy

Żużel na dobre, czy złe?

o przeniesieniu nabożeństw do sanktuarium. Rzeczoznawca ocenił jednak, że
msze mogą się odbywać w kościele z wyłączeniem terenu przed głównym wejściem
do świątyni – tłumaczy ks. prałat Jerzy Lisczyk.
Arkadiusz Wieczorek

| KOCHŁOWICE

– Ten chodnik został źle wykończony –
w jednym miejscu jest wysypany tylko kamieniami. W taki sposób stał się trudny
do przejścia szczególnie dla osób starszych, czy kobiet z wózkami – tłumaczy
rudzianin. Jednak na tym problem się nie
kończy. – Jakby tego było mało, w tym
miejscu zrobiono drogę pożarową, a krawężnik jest zbyt wysoki. Wydaje mi się, że
to może utrudniać służbom dojazd – dodaje.
W tej sprawie zwróciliśmy się do
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
która jest zarządcą tego terenu. Okazuje

się, że wspomniana część być może utrudnia życie spacerowiczom, jednak została
wysypana żużlem, by nie utrudniać, a ułatwić dojazd do pobliskich bloków. – W celu umożliwienia wjazdu pojazdom Straży
Pożarnej na drogę pożarową przy budynku Oświęcimska 85-85b z ul. Strzeleckiej
utwardzono część tegoż pasa żużlem
i ustawiono odpowiednie znaki drogowe
– informuje Gabriela Lutomska, rzecznik
prasowy RSM. Pomimo tego spółdzielnia
postara się, by rozwiązać problem, jaki
zgłaszają mieszkańcy. – Niemniej jednak
skierowaliśmy sprawę do Rady Osiedla

Foto: AW

Takie chodniki są zmorą spacerowiczów. Jednym z nich jest ten przy ul. Strzeleckiej w Kochłowicach. Został on wyremontowany, jednak tamtejsi lokatorzy nie są zadowoleni z efektów. Wszystko przez to, że w jednym miejscu
został on wykończony nie tak jak – zdaniem mieszkańców – powinien.

Żużel został wysypany ze względu na Straż Pożarną.
i Administracji nr 4 do omówienia. Chcemy uzyskać ich opinię, aby móc mieszkań-

com pomóc w tym zakresie – zapowiada
Gabriela Lutomska. Magdalena Buchta

KRONIKA POLICYJNA
Areszt za zabójstwo
Na początku lipca rudzcy policjanci
otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu w jednym z mieszkań na terenie Rudy zwłok
68-letniego mężczyzny. Zebrane na miejscu ślady oraz informacje szybko doprowadziły detektywów z wydziału kryminalnego do sprawcy. Już po kilku godzinach
25-letni rudzianin został zatrzymany. Materiał dowodowy który zgromadzili śledczy, pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu dokonania zabójstwa. Rudzki sąd aresztował 25-latka na okres trzech
miesięcy. Za popełnioną zbrodnię mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Uratowali samobójcę
Mundurowi z komisariatu V KMP Ruda
Śląska uratowali życie samobójcy. 45-letni
mieszkaniec Halemby po kłótni z partnerką wyszedł z domu z zamiarem popełnienia samobójstwa. Mężczyzna postanowił
odebrać sobie życie poprzez powieszenie
się na drzewie. Policjanci zostali powiadomieni przez kobietę, że 45-latek wyszedł
z domu w kierunku lasu. Mundurowi
z „piątki” natychmiast rozpoczęli przeczesywanie lasu, gdzie na jednym z drzew
znaleźli wiszącego 45-latka. Mężczyzna
nie dawał oznak życia, jednak po kilkuminutowej reanimacji przez policjantów został uratowany i przekazany ratownikom
medycznym.
Poszukiwania zakończone
sukcesem
Przez ponad dobę przebywał poza domem 66-letni chory na niedorozwój umysłowy mężczyzna. Mieszkaniec Sosnowca
przebywający czasowo u swojej siostry
w Bykowinie, postanowił wyjść na spacer.
Gdy po kilku godzinach nie powrócił do
domu zaniepokojeni bliscy powiadomili
o tym fakcie policję. Rudzcy policjanci
rozpoczęli poszukiwania zaginionego
mężczyzny. 66-latka znaleziono w jednym
z rudzkich parków. Siedzącego na ławce
mężczyznę zauważyli policjanci z drogówki. Zaginiony tłumaczył, że wybrał się
na spacer, ale nie był świadomy, że trwał
on ponad dobę.
JO
REKLAMA

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

Plaża pełna atrakcji
Lato w Aquadromie wystartowało 1 lipca i potrwa do końca sierpnia, a jeżeli pogoda dopisze –
plaża w Rudzie Śląskiej pozostanie także we
wrześniu. – W tym roku postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rudy Śląskiej
oraz ościennych miast – i to w sensie dosłownym.
Przez całe wakacje na naszej plaży będziemy organizować liczne atrakcje oraz wydarzenia. Najczęściej będą się one odbywały w weekendy, ale
także codziennie można tutaj przyjść i odpocząć
na leżaku, czy pobawić się z dziećmi – zachęca
Marta Malik, wiceprezes Aquadromu.
Dla dorosłych na aquadromowej plaży przygotowano leżaki oraz boisko do siatkówki plażowej,
natomiast najmłodszym można wypożyczyć zabawki do zabawy w piasku. – Z plaży można korzystać bezpłatnie codziennie od rana do godziny
22. Tutaj też w lipcowe soboty zapraszamy na letnie kino plenerowe. Zaczęliśmy w minioną sobotę
od świetnej, francuskiej komedii „Za jakie grzechy, dobry Boże”, którą w drodze głosowania na
Facebooku wybrali nasi fani. Zapraszamy na kolejne soboty – po całym dniu, czy to zabawy w Aquadromie, czy spędzonym na turnieju piłki siatkowej – można położyć się na leżaku, czy przynieść
koc lub karimatę i spędzić wieczór na seansie –
mówi Marta Malik.

Kino plenerowe to jednak nie tylko komedie,
bo na liście propozycji znalazły się
także takie filmy,
jak m.in. „Nietykalni”,
„Autor
widmo”,
„Coco
Chanel” czy „Vinci”. Ponadto przez całe
wakacje w soboty o atrakcje zadbają animatorzy, którzy
będą zarówno w budynku Aquadromu, jak i na
plaży. – Zapraszamy na aktywny wypoczynek zorganizowany przez naszych animatorów. Liczne
atrakcje dostosowane będą do wieku uczestników. Zachęcamy całe rodziny do wspólnej zabawy.
Oczywiście w każdym konkursie będzie można wygrać atrakcyjne, aquadromowe upominki – zapowiada Agnieszka Piekorz, rzecznik prasowy Aquadromu.
Dla fanów wodnych atrakcji rudzki aquapark
przygotował nie lada gratkę – Konkursowe Lato
w Aquadromie. Klient, który w danym tygodniu
zarejestruje paragony na najwyższą kwotę – wygrywa voucher o wartości 100 zł, który będzie
mógł zrealizować u jednego z partnerów. Nato-

LUDZIE Z PASJĄ

Foto: arch.

Kino pod chmurką, boisko do piłki siatkowej, zabawy z animatorami, a pod koniec lipca mecz charytatywny i do tego plaża z prawdziwego zdarzenia. Z takich
atrakcji przez całe wakacje będzie można korzystać przy rudzkim Aquadromie. To doskonała propozycja między innymi dla tych, którzy urlop spędzają w mieście – a co najważniejsze – zupełnie darmowa.

W miniony weekend wystartowało kino plenerowe.
miast zwycięzca miesiąca wygrywa oprócz vouchera samochód z pełnym bakiem na weekend.
Paragony należy rejestrować w Biurze Obsługi
Klienta począwszy od 1 lipca.
Ale lato z Aquadromem ma nie tylko wymiar
rozrywkowo-sportowy, lecz także charytatywny.

23 lipca na plaży przed rudzkim parkiem wodnym
zorganizowany zostanie turniej charytatywny piłki plażowej, w którym zmierzą się ze sobą samorządowcy oraz dziennikarze, a z którego dochód
zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Iskierka. 
Joanna Oreł
REKLAMA

Zapałki hołdem dla rudzian
Rzeźby z zapałek Janusza Urbańskiego zawsze były odwzorowaniem realnego przedmiotu.
Jednak tym razem nasz lokalny artysta postanowił w wyjątkowy sposób uhonorować każdego z mieszkańców Rudy Śląskiej, tworząc coś niecodziennego. Rudzianin skleił wielką kostkę,
która powstała ze 135 200 zapałek –  bo właśnie tylu mamy mieszkańców miasta.

Foto: MB

– Chciałem zrobić coś, na co nikt
jeszcze nie wpadł. Tak pojawił się
pomysł stworzenia czegoś, co bezpośrednio związane jest z Rudą Śląską, jej mieszkańcami i dzielnicami.
To mój hołd dla wszystkich rudzian
– tak Janusz Urbański mówi o swoim nowym dziele.
Tym razem w ciągu trzech miesięcy stworzył on dziesięciokilogramową kostkę, przydzielając każdemu rudzianinowi po jednej zapałce.
W ten sposób powstał zapałkowy
Dzieło jest prezentem dla każdego z rudzian.
pomnik, nad którym dumnie górują
herb miasta oraz górnicze młotki.
Janusz Urbański staje się coraz bardziej rozpozna– Kostka z każdej strony przedstawia dzielnice Rudy
Śląskiej. Liczba mieszkańców mnie nie przeraziła – na- walny. Został zauważony m.in. przez ogólnoświatową
wet gdybyśmy mieli pół miliona mieszkańców, też zro- agencję prasową Reuters, która przygotowała materiał
o rudzianinie. Pan Janusz został także zaproszony na
biłbym taką kostkę – podkreśla Urbański.
Ze wszystkich budowli, stworzonych do tej pory casting do „Mam Talent”. Niestety, z powodu utrudnień
przez pana Janusza, tą którą wymagała największej związanych z transportem zapałkowych dzieł, musiał
liczby zapałek był fragment Muru Chińskiego odmówić udziału w talent show. – To bardzo miłe, kie(150 tys.). Wielka kostka o wiele od niego nie odbiega. dy ktoś napotkany na drodze mówi, że widział moje
Zbudowana jest z 330 małych kostek – a każda z nich dzieła w gazecie czy telewizji, a dodatkowo je wychwaz 442 zapałek. – Niektórzy znajomi już pytali się, czy mo- la – mówi rudzianin. – Na razie zwalniam nieco obroty,
gą wybrać sobie swój ulubiony kolor i symbolicznie zna- żeby się nie zniechęcić i czekam na kolejne inspiracje
czyć się na kostce obok swojej dzielnicy – mówi artysta, – tłumaczy.
który na razie dzieło pokazał tylko kilku sąsiadom.

Magdalena Buchta
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HOROSKOP

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607 – 468 – 787
Baran – Wkrótce będziesz miał okazję przekonać się, kto tak naprawdę jest Twoim prawdziwym
przyjacielem i na kogo możesz liczyć w każdej sytuacji.
Byk – Dostaniesz nieoczekiwany
zastrzyk
gotówki, więc pozwól
sobie na odrobinę szaleństwa. Wybierz się na zakupy albo wyskocz
na weekend z przyjaciółką.
Bliźnięta – Odkryjesz
w sobie romantyczną
duszę i spotkasz na swojej drodze niezwykłą osobę. Staniesz się bardziej pewny siebie
i swoich możliwości.
Rak – Wysiłek ﬁzyczny
będzie Ci sprawiać
przyjemność, ale nie jest
to dobry czas na uprawianie ekstremalnych sportów. Rób więc rutynowe badania i chodź na kontrolne
wizyty do lekarza.
Lew – W Twoim otoczeniu pojawi się więcej
interesujących
osób.
Wybierz tę, która ma podobne do
Twoich zainteresowania, a nie będziesz się nudzić.
Panna – Uporządkuj
swoje rachunki, bądź
oszczędny i skromny.
Nie bierz kredytów, jeśli nie jest to
konieczne. W sierpniu możesz

spodziewać się większych zysków.
Waga – Jeśli starasz się
o pracę to dobry moment na skuteczne zareklamowanie się. Twoje doświadczenie i pomysły przydadzą się
wszystkim współpracownikom.
Skorpion – Podejmiesz
się załatwienia ważnych
spraw, które dotyczą całej
rodziny. Będziesz decydować, rządzić i dzielić obowiązki. Dasz radę.
Strzelec – Potraktuj
swój wizerunek jak poważną inwestycję. Nie
oszczędzaj na fryzjerze i kosmetykach. Będziesz promieniować urokiem i dobrym humorem.
Koziorożec – W miłości
czeka Cię spokojny tydzień. Ciesz się rodzinnym szczęściem i przestań wszystkich wokół pouczać. Przyjmuj dobre rady.
Wodnik – W Twoim życiu nadchodzi czas pozytywnych zmian. Tylko
nie rób dalekosiężnych planów
i niczego nie przyspieszaj. Pozwól
sprawom biec własnym rytmem.
Ryby – Nadchodzi dla
Ciebie naprawdę dobry
okres. Wszystkie kłopoty, z jakimi od pewnego czasu się
borykasz, uda się w końcu rozwiązać.

WRÓŻKA
JADZIA
ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787
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KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – wyspa grecka, 5 – działo, 8 – mit. germ. imię
Odyna, 9 – jap. ród magnacki, 11 – przyroda, 12 – konanie, 15
– dowódca kozacki, 17 – ukłon chiński, 20 – w oknie celi, 21
– papuga zielona z Nowej Zelandii, 24 – śpiew, 25 – stolica
Kazachstanu, 28 – aromatyczna przyprawa zielna, 29 – znawca piękna, 32 – stop aluminium i żelaza, 33 – mit. gr. król Salaminy, 36 – obelga, zniewaga, 39 – krzew ozdobny, rozmarynowiec, 42 – mit. gr. królowa Lidii, 43 – kukła, 45 – posag, 46
– starogr. instr. muz., 47 – foka obrączkowana.
Pionowo: 1 – imię żeńskie, 2 – obrządek, 3 – ostrzeżenie, 4
– spec od budowy pieca, 5 – …. Jagiellonka, 6 – kolej podziemna, 7 – dawne więzienie, 10 – damga, znak na monetach tureckich, 13 – peruka używ. w staroż. Grecji, 14 – ojczyzna Odyseusza, 16 – zespół rockowy, 17 – żandarm turecki, 18 – zakon
derwiszów, 19 – ryba wód arktycznych, 21 – sitwa, 22 – ludowy instr. muz. 23 – chroni przed deszczem, 26 – gat. cukierków
mlecznych, 27 – cezar rzymski, 30 – radula, 31 – as, 34 – łow.
chodniki wydrążone w głębokim śniegu przez cietrzewie, 35 –
uroda, 37 – pieniądz zdawkowy, 38 – ozdoba tałesu, 40 – używka, 41 – piła tartaczna, 44 – gibbon białoręki.
Hasło krzyżówki nr 26 brzmiało: „Jedna chata nie czyni
miasta”. Nagrodę otrzymuje Ilona Rydzy. 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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REKLAMA

Aproduction

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego
malucha

tel.

798 896 968

Nikodem Mikołaj Beblik
syn Doroty i Sebastiana
ur. 21.06. (3905g i 56 cm)

Tymon Grzyb
syn Izabeli i Łukasza
ur. 2.07. (3565 g i 55 cm)

Tymon Domżalski
syn Darii i Tadeusza
ur. 2.07. (3000 g i 51 cm)

Jakub Michalak
syn Sylwii i Rafała
ur. 3.07. (3840 g i 57 cm)

Joanna Piekarska
córka Katarzyny i Rafała
ur. 4.07. (3700 g i 57 cm)

Mateusz Jóźwiak
syn Katarzyny i Jarosława
ur. 3.07. (3800 g i 58 cm)

Paulina Kochanek
córka Klaudii i Bogdana
ur. 5.07. (3200 g i 52 cm)

Franciszek Balul
syn Dagmary i Tomasza
ur. 4.07. (3530 g i 57 cm)

Agata Gąsior
córka Anny i Krzysztofa
ur. 1.07. (3100 g i 52 cm)

facebook.pl/aproduction.rolnik

| P�������
Agnieszka
Olszanowska

Listy
z dziesiątej
wsi

Beata,
porzucona
przez męża, zostaje sama
z synami – bez pracy
i środków do życia. Ta
sytuacja zmusza ją do
powrotu do rodzinnego
domu w Zwierzyńcu.
Zwierzyniec był przed
laty piękną polską wsią.
Teraz znikają drzewa,
sady, kwiaty, ogrody
zmieniają się w plantację
kukurydzy. Beata buntuje się, pragnie zachować
choć cząstkę minionego świata. Dostaje pracę u syna zarządcy
dawnego dworu, właściciela Starego Parku i razem z nim przywraca świetność temu miejscu. Pewnego dnia na strychu znajduje
pakiet pożółkłych listów. Dzięki nim poznaje dramatyczną historię
życia swojej babki, która nieszczęśliwie wydana za mąż, trwała
wiernie u boku niekochanego mężczyzny - jej wsparciem przez całe
życie był wymiana listów z tajemniczym Stachem. Beata poznaje
wstrząsające rodzinne wydarzenia i stopniowo z zagubionej kobiety przeistacza się w świadomą swej siły Beatę ze Zwierzyńca.

Vesna Goldsworthy

Gorski

Historia miłości jak
z „Wielkiego Gatsby`ego”.
Londyn tańczy tak, jak
mu zagrają miliardy Gorskiego.
Gorski pożąda wszystkiego, co najlepsze,
i dostaje wszystko, czego
pożąda. Najbardziej tajemniczego z oligarchów
przywiodła do brytyjskiej
stolicy miłość do Natalii,
którą poznał przed laty
w Rosji. To, że kobieta
jest obecnie zamężna
z Anglikiem, stanowi dla
niego jedynie drobną niedogodność. To dla niej buduje swoje Tadż Mahal na brzegu Tamizy, w porównaniu z którym pałac Buckingham będzie przypominał
bezkształtne pudło przy rondzie. Znajdzie się w nim wspaniała
biblioteka, świadcząca o dobrym guście i wychowaniu. Potrzebne
są jedynie książki.
Kiedy opancerzona limuzyna Gorskiego zatrzymuje się przed
podupadłą księgarnią, zaskoczony młody człowiek za ladą otrzymuje zlecenie życia. Zyskuje też przywilej dostępu do bogatych
i pięknych, do świata pełnego cudownych dzieł sztuki i... niebezpieczeństw.
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BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE

Ciekawie o ekologii!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od początku swojej działalności kładzie nacisk na ochronę środowiska, mając na
uwadze stałe polepszanie warunków życia mieszkańców miasta. Tym samym wykorzystując letni okres wakacyjny po raz kolejny postanowiło zorganizować
krótkie warsztaty dla grup półkolonijnych, których celem jest prezentacja wiedzy oraz doświadczeń na polu związanym z ekologią. W trwającej akcji pt.
„Bezpieczne i Zdrowe Wakacje” udział bierze również rudzka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Obie jednostki wspólnie przygotowały ciekawe
prelekcje, które w przystępny dla dzieciaków sposób przekazują cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny.
– Misją naszej ﬁrmy jest nie tylko zaopatrywanie rudzian w wodę,
odbiór i oczyszczanie ścieków, ale także poprawa jakości środowiska,
w tym edukacja najmłodszych, a przez nich dorosłych – mówił Grzegorz Rybka, prezes rudzkiego PWiK. Po raz kolejny podopieczni
rudzkich placówek oświatowo-kulturalnych wzięli udział w edukacyjnej prelekcji, która tym razem miała na celu wyjaśnienie procesu
oczyszczania wody oraz bezpiecznych wakacji.
– Podczas spotkań, które miały miejsce w ostatnich dniach mówiliśmy jak działa nasze Przedsiębiorstwo i jak ważne jest mycie rąk wodą
z mydłem, zapobiegające rozwojowi infekcji i chorób. Przypomnieliśmy, że o właściwą higienę rąk powinniśmy dbać nie tylko w domu, ale
także poza nim – tłumaczyła Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek
z PWiK. – Dodatkowo poruszyliśmy temat dotyczący oczyszczania wo-

dy zużytej, co robimy, by mogła znowu czysta wpłynąć do naszych rzek
– dodała.
Swój wkład w edukacyjną lekcję ma również Sanepid, który co roku przekazuje najmłodszym jak odpowiednio zachowywać się podczas wakacji.
– W tym roku chcemy przypomnieć jak prawidłowo myć ręce, jak
bezpiecznie się opalać oraz jak chronić się przed kleszczami – tłumaczyła Agnieszka Grabiec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. – Poprzez broszury, fotograﬁe chcemy, by dzieci przyswoiły tę
niezwykle ważną wiedzę i na długo ją zapamiętały – dodała.
Tego typu lekcje są dla młodych rudzian cennym, ale również przyjemnym doświadczeniem. Budujący jest fakt, że większość młodych
zdaje sobie sprawę z czyhających niebezpieczeństw. – W wakacje

trzeba przede wszystkim uważać podczas kąpieli w morzu, czy jeziorze
oraz unikać słońca – mówiła Nikola Szymała, uczennica szóstej klasy.
– Trzeba też uważać na kleszcze i obserwować swoje ciało – dodała jej
koleżanka Zuzia.
Na zakończenie prelekcji dzieci dostały upominki w postaci kolorowej broszury oraz małego mydełka.
– Cieszymy się, że dzieci po naszych spotkaniach doskonale wiedzą,
czego nie powinny wrzucać do toalet. To pod ich kątem przygotowaliśmy ﬁlm edukacyjny „Oczyszczanie Wody”, w którym Wodniczek –
maskotka przedsiębiorstwa, opowiada m.in. o tym jak powinniśmy
dbać o środowisko – podkreślała Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek.
Spotkania dla 250 dzieci odbyły się w: SP nr 16, SP nr 36, SP nr 2
oraz Domu Kultury „Inny”.

Dzieciaki otrzymały kolorowe książeczki edukacyjne oraz minimydełka.
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Historia prawdziwa Tomka Ciby
W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Tomaszem Cibą, który
na śląskiej scenie działa już od ponad 20 lat.
i uważają, że na scenie wystarczy tylko
być. Zaciekawienie odbiorcy swoim
programem to efekt wręcz nieosiągalny.
Odczytuję to jako brak samokrytyki, odpowiedniego warsztatu oraz szacunku
do odbiorcy. Na szczęście ludzie coraz
częściej to zauważają.
– W jakiej roli na scenie czujesz się
najlepiej?
– Trudne pytanie. Nie czuję się gwiazdą estrady a jedynie poprawnym wykonawcą, który potraﬁ dzielić się z odbiorcą swoim dorobkiem. Najczęściej goszczę na scenie ze swoim autorskim programem muzycznym „Tomek CORAL”,
podczas którego wykonuję utwory ze
swojego repertuaru okraszając je biesiadnym akcentem. Cieszy mnie każde
spotkanie z publicznością. Stałem się
też cenionym konferansjerem podczas
dużych imprez plenerowych, różnego
rodzaju gal i imprez targowych.
– Twoja muzyka to Twoje dzieło
czy korzystasz z pomocy innych (tekściarzy, aranżerów itp.)?

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca

20 LAT RADIA PIEKARY

Letnia trasa koncertowa trwa

Foto: Adam Telisz

Ruda Śląska to kolejne miasto odwiedzane przez Radio Piekary świętujące w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej
okazji przygotowano cykl koncertów z udziałem śląskich wykonawców odbywających się w całym regionie. Jeden z nich
odbył się w sobotę (9.07.) na rudzkim rynku.

W muzycznym święcie wzięła udział m.in. prezydent Dziedzic.
– Koncerty mają dwa cele. To przede
wszystkim ukłon w stronę naszych stałych
słuchaczy oraz tych, którzy słuchają naszej stacji od niedawna – mówi Rafał Kurowski, redaktor naczelny Radia Piekary.
– To też możliwość integracji i skrócenia
dystansu pomiędzy prezenterami i wykonawcami znanymi z naszej anteny oraz
słuchaczami, a także doskonała forma
promocji stacji i pokazania radia od drugiej strony – dodaje.
Radiowa trasa koncertowa trwa już od
drugiej połowy maja a jej zakończenie

– Pierwsze zarysy utworów rodzą się
w mojej głowie. Staram się by tekst był
wiodący i niebanalny. Chętnie sięgam
po zapożyczone teksty i nie ograniczam
się tylko do swoich własnych, w których
czasem zbyt dobitnie przedstawiałbym
swoją prywatność. Cenię w sobie schludność, więc dbając o subtelność każdego
dźwięku ﬁnalnie powierzam wykonanie
całości materiału aranżerowi, który działa w pełni z moim wcześniejszym zamysłem. Chociaż czasem próbuje mnie
przekonać do swoich racji.
– Czy masz jakieś muzyczne marzenia?
– Nie mam zbyt górnolotnych marzeń, po prostu chciałbym, by to co robię na rynku muzycznym, cieszyło nie
tylko mnie, ale przede wszystkim odbiorców moich programów. Już niebawem szykuję niespodziankę, którą będzie
„Historia prawdziwa”, więc
chciałbym, żeby została ona ciepło
przyjęta.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: mat. pras./GAWĘDA

– 20 lat to bardzo dużo – co przez te
lata udało się zrobić?
– Moja droga muzyczna jest niczym
szczebelki drabiny, po których udało się
wspiąć dość wysoko. Dodam, że nie było łatwo. Zaczynałem od grania na imprezach okolicznościowych, tworzyłem
programy coverowe oraz estradowe dla
dzieci. Mogę pochwalić się autorskim
programem muzycznym, a utwory wykonywane przeze mnie są emitowane
w lokalnych rozgłośniach radiowych
i muzycznych programach telewizyjnych.
– Czy przez te lata na scenie zauważyłeś jakieś różnice? Co się zmienia,
a co pozostaje zawsze takie samo?
– Nigdy nie miałem tzw. parcia na
szkło i zawsze realnie oraz z pełną odpowiedzialnością podchodziłem do
swojej pracy. Kiedyś jak chciałeś grać
to musiałeś sobą coś reprezentować
i być po prostu dobrym, w tym co robisz. Dzisiaj na rynku istnieje wielu wykonawców, którzy „obmiatają” imprezy

zaplanowane zostało na 16 października,
kiedy to odbędzie się urodzinowa gala w
Domu Muzyki i Tańca. Z kolei w minioną sobotę na rynku w Nowym Bytomiu
zaprezentowali się m.in. Arkadia Band,
Krzysztof Koniarek, Karolina i Adam
Krawczyk, Stiff Capela i Bożena Mielnik. Publiczność jak zawsze dopisała
i bardzo chętnie brała udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez
prezenterów radia – Annę Włodarczyk
i Arkadiusza Wieczorka, którzy prowadzą
radiowe spotkania ze słuchaczami.
JO

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, 16 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
17 lipca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. np.mrówka po śląsku
2. np.łopata po śląsku
3. np.proca po śląsku
4. np.pokarm dla zwierząt po śląsku

5. np.skarpetki po śląsku
6. np.poręcz po śląsku
7. np.wyprasowany po śląsku
8. np.pomidor po śląsku
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dopłaci do inwestycji realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji! Pieniądze będzie można dostać m.in. na wymianę
starego pieca, instalację odnawialnych źródeł energii, docieplenie budynków, czy wymianę okien i drzwi. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się właściciele domków jednorodzinnych. Jej wysokość waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Wnioski można składać do 22 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW. Równocześnie na wymianę starego ogrzewania można starać
się o dotację w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego w Rudzie Śląskiej.

Sięgnij po pieniądze na ekologiczne inwestycje
Kwotę doﬁnansowania, jaką oferuje
WFOŚiGW, stanowi odpowiedni procent kosztów związanych m.in. z wymianą źródła ciepła, instalacją odnawialnych źródeł energii oraz dociepleniem budynków. Dotację w wysokości
25% kosztów można otrzymać w przypadku wymiany źródła ciepła, a 15%
w pozostałych przypadkach, czyli na
docieplenie budynku, wymianę okien
i drzwi czy budowę systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii.
WFOŚiGW określił kwoty maksymalnego doﬁnansowania na poszczególne zadania. Na przykład za zainstalowanie kotła opalanego paliwem stałym z załadunkiem automatycznym,
spełniającego wymogi 5 klasy, można
otrzymać dotację w wysokości 4500
zł, podobnie jak za montaż kotła opalanego biomasą, spełniającego wymogi
4 lub 5 klasy. Za montaż kotła olejowego lub gazowego maksymalne doﬁnansowanie wynosi 3000 zł.
Jeżeli natomiast właściciel domku
jednorodzinnego zdecyduje się na wykorzystanie powietrznej pompy ciepła,
to może dostać 7500 zł dotacji, a za

montaż pozostałych pomp ciepła (np.
gruntowej) – 12 500 zł. Koszt zabudowy odpowiednich kolektorów słonecznych może zostać pomniejszony
o kwotę dotacji w wysokości 2250 zł.
Program zakłada również możliwość otrzymania doﬁnansowania na
zastosowanie rozwiązań technicznych
zwiększających oszczędność energii
w domkach jednorodzinnych, dla których pozwolenie na budowę wydano
przed 16.12.2002 r. Dotację będzie
można dostać w tym przypadku na docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz montaż wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania.
Kwoty dotacji wahają się od 2250 zł
do 3750 zł.
Wniosek oraz regulamin programu
dostępny jest na stronie www.wfosigw.
katowice.pl. Można złożyć go osobiście lub wysłać pocztą do WFOŚiGW.
We wniosku należy podać szacunkowy
kosztorys inwestycji, trzeba jednak pamiętać, że nie może on być mniejszy
niż 8000 zł. Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie ogłoszo-

na na stronie internetowej Funduszu
do końca sierpnia br., a czas na realizację zaplanowanej inwestycji mija 30
września 2017 r.
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach działa już punkt konsultacyjny, gdzie można zaczerpnąć informacji oraz uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. Punkt konsultacyjny dotyczący programu mieści się
w siedzibie Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 i czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do
14:00.
– Doﬁnansowanie udzielone przez
WFOŚiGW można łączyć z dotacją
otrzymaną w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego
w Rudzie Śląskiej – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony

Środowiska i Górnictwa rudzkiego magistratu. – Przy wymianie starego pieca
węglowego na ekologiczny lub w przypadku likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenia się do sieci ciepłowniczej mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą
również starać się o udzielnie dotacji
z budżetu miasta – dodaje. Doﬁnansowanie obejmuje koszty zakupu nowego
urządzenia grzewczego lub koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja nie może przekroczyć 70% tych
kosztów, a maksymalnie może wynieść
2 000 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo lokalu
mieszkalnego, lub 5 000 zł dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch
lokali mieszkalnych) w przypadku wykonania jednej wspólnej kotłowni dla
wszystkich lokali mieszkalnych, czy
też podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Regulamin określający zasady
udzielania dotacji oraz formularz
wniosku dostępne są na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl
w zakładce ,,jak załatwić sprawę”/
,,ochrona środowiska”. Wypełniony
wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć przed rozpoczęciem prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta. Następnie po weryﬁkacji wniosku oraz oględzinach sprawdzających istniejący
rodzaj ogrzewania, podpisana zostaje
umowa o udzielenie dotacji. Dopiero
po jej zawarciu mieszkaniec może
rozpocząć inwestycję i kupić nowy
piec. Doﬁnansowanie nie jest przyznawane w przypadku wcześniej
zmodernizowanego systemu ogrzewania.
IM

Nabór wniosków na mieszkania TBS w Orzegowie

Trwa nabór wniosków na najem mieszkań TBS przy ul. Tomanka w Rudzie Śląskiej. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, wydano już pozwolenie na
budowę. Inwestycja ma być realizowana w formule mieszkań na wynajem, które docelowo będzie można wykupić na własność.
Wielorodzinny budynek TBS ma
stanąć przy ul. Tomanka w dzielnicy
Orzegów. Będą się w nim znajdowały
44 mieszkania, w tym 39 mieszkań
dwupokojowych o powierzchni od ok.
50 m2 do 56 m2 oraz 5 mieszkań trzypokojowych o powierzchni od prawie
66 m2 do ok. 67 m2. W podziemnym
garażu znajdą się 44 miejsca parkingowe.
– Będą to mieszkania o wysokim
standardzie, zarówno wykończenia,
jak i wyposażenia – zapowiada Michał
Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Oddawane będą w stanie „pod
klucz”, czym będą się różniły się od
mieszkań sprzedawanych przez deweloperów, które należy jeszcze wykończyć – podkreśla. W pokojach podłogi
wykończone
będą
panelami,
a w przedpokojach, kuchniach oraz łazienkach płytkami ceramicznymi, podobnie jak ściany w łazienkach. Te

ostatnie wyposażone będą w wanny,
toalety, umywalki oraz baterie wannowe i umywalkowe, syfony itp. Na wyposażeniu kuchni znajdować się będzie zlewozmywak oraz kuchenka
elektryczna z piekarnikiem. – Do
mieszkania wystarczy wstawić meble
i będzie można w nim mieszkać – mówi Pierończyk.
Inwestycja ma być realizowana
w formule mieszkań na wynajem z docelową własnością. – Podstawowym
założeniem tego rozwiązania jest wpłata połowy ceny zakupu mieszkania. Zostanie ona wyliczona po ustaleniu
kosztów związanych z realizacją inwestycji – informuje Anna Stemplewska,
naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych UM. Regionalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Chorzowie, które realizuje inwestycję, oferuje
najem z gwarancją ceny wykupu po
upływie minimum pięciu lat.

– W momencie zawarcia umowy
najmu trzeba będzie wpłacić kaucję
w wysokości rocznego czynszu oraz
udział własny w wysokości połowy ceny mieszkania – tłumaczy Anna Stemplewska. – Mieszkania będzie można
wykupić w całości na własność po pięciu latach. Wtedy trzeba będzie zapłacić drugą połowę pierwotnie wyliczonej stawki. Biorąc pod uwagę stały
wzrost cen mieszkań, oferta ta jest
bardzo korzystna – dodaje.
Wnioski o najem lokalu mieszkalnego dostępne są na stronie internetowej www.regionalnetbs.pl. Można je
składać w siedzibie RTBS Sp. z o.o.
lub w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Bliższe informacje na temat inwestycji można uzyskać w siedzibie RTBS
w Chorzowie przy ulicy Dworcowej
3/3, telefon 32 216 883 71.
Przyszli najemcy nie mogą posiadać
tytułu prawnego do jakiegokolwiek

Wielorodzinny budynek TBS ma stanąć przy ul. Tomanka w dzielnicy Orzegów.
innego lokalu mieszkalnego oraz muszą wykazać się dochodem nieprzekraczającym limitu regulowanego

przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
WG
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136 mln zł unijnej dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę dwóch odcinków trasy N-S. W rudzkim magistracie podpisano umowę w tej sprawie. – Czekaliśmy
na ten moment wiele miesięcy. Teraz będziemy mogli bez problemów przystąpić do budowy trzeciego już odcinka tej trasy łączącej DTŚ-kę z autostradą A4
– podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Aktualnie zakończyły się prace przy budowie drugiego etapu trasy – od ul. 1 Maja do ul. Bukowej.
Jeżeli wszystkie odbiory odbędą się bez uwag, to drugim odcinkiem N-S-ki będzie można jeździć już w połowie sierpnia br. Jednocześnie trwa przetarg na
budowę trzeciego etapu drogi oraz projektowany jest jej czwarty, najdłuższy odcinek.

Umowa na doﬁnansowanie trasy N-S podpisana

Umowa o doﬁnansowaniu trasy N-S
została podpisana przez Aleksandrę
Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego i Grażynę Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – W kwietniu Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o doﬁnansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 siedmiu projektów drogowych.
Z kwoty ponad 820 mln zł, która była do
podziału, aż 136 mln zł traﬁło do Rudy
Śląskiej. Wśród przedsięwzięć drogowych wybranych do doﬁnansowania
znalazły się bowiem dwa etapy budowy
trasy N-S. Bez tak znacznego unijnego
wsparcia jej budowa byłaby niemożliwa,
koszt przewyższa możliwości miasta. Jako rudzianka tym bardziej cieszę się, że
w tej ważnej dla mojego miasta decyzji
mogłam mieć swój udział. 136 mln zł to
pieniądze, które pozwolą na sﬁnalizowanie kolejnego etapu tej ogromnej i potrzebnej mieszkańcom inwestycji – mówi
wicemarszałek Województwa Śląskiego
Aleksandra Skowronek.
– To nasza najważniejsza inwestycja
drogowa – podkreśla prezydent Graży-

unijne i niskooprocentowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego –
dodaje.
Starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę trasy N-S obecne władze Rudy Śląskiej rozpoczęły
praktycznie od początku swojej pierwszej kadencji. Najpierw musiały zmierzyć się z zadłużeniem i poczynić
oszczędności, by przygotować ﬁnanse
miasta na nową perspektywę unijną.
Kolejnym ważnym krokiem było przygotowanie potrzebnej dokumentacji.
Dopiero wtedy można było się postarać,
żeby inwestycja znalazła się na tzw. liście kluczowych inwestycji drogowych.
W kwietniu br. sprawa doczekała szczęśliwego ﬁnału i budowa trasy N-S znalazła się w gronie siedmiu inwestycji
drogowych, które otrzymają wsparcie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014 – 2020.
Doﬁnansowanie, które traﬁ do budżetu Rudy Śląskiej, obejmuje obecnie budowany odcinek trasy od ul. 1 Maja do
ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym i przedłużeniem ul. Bukowej

tego odcinka ukończymy zdecydowanie
przed terminem – informuje prezydent
Grażyna Dziedzic. – Jeżeli nadzór budowlany nie będzie miał uwag, to ten
odcinek może zostać oddany do użytku
już w połowie sierpnia, czyli 10 miesięcy przed pierwotnie zakładanym terminem – podkreśla.
Na początku czerwca br. ogłoszony
został przetarg na budowę odcinka trasy
N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz
z węzłem dwupoziomowym. – Roboty
drogowe oprócz samej trasy obejmą też
budowę dwupoziomowego węzła z ul.
Kokota, drogi dojazdowej do ogródków
działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego
– wylicza Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Odwodnienie
zapewni z kolei sieć kanalizacji deszczowej. – Inwestycja obejmie również
oświetlenie trasy, węzła, chodników
i ścieżek rowerowych, wykonanie barier
ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia
drzew i krzewów – mówi wiceprezydent
Pierończyk. Przebudowane zostaną też
istniejące sieci infrastruktury technicznej – wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektro-energetyczne i telekomunikacyjne.
Jeśli chodzi o następny odcinek trasy
N-S – od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4, to obecnie trwają prace projektowe. Mają one zostać zakończone
do końca sierpnia 2016 roku. Będzie to
najdłuższy z realizowanych odcinków.
Jego długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również

Drugim etapem trasy N-S objęto odcinek od ul. 1 Maja do ul. Bukowej.
rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz
aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią
kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową.

Trwają prace projektowe nad ostatnim odcinkiem trasy N-S.

Drugi odcinek trasy N-S ma 1 km.
na Dziedzic. – Jest ona kluczowa nie
tylko dla Rudy Śląskiej, ale i całego regionu. Istotne jest już samo połączenie
autostrady i DTŚ, skutkiem którego będzie odciążenie ulicy 1 Maja. Ponadto
przy trasie powstaną atrakcyjne tereny
inwestycyjne. Ta budowa to duże wyzwanie ﬁnansowe, ale dobrze się do niego przygotowaliśmy, pozyskując środki

do ul. ks. Niedzieli oraz kolejny odcinek
– od ul. Bukowej do ul. Kokota.
Aktualnie w mieście trwa budowa
blisko kilometrowego odcinka trasy od
ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Prace zostały
już zakończone, obecnie inwestycja została zgłoszona do organów nadzoru
budowlanego. – Dzięki łagodnej zimie
i zaangażowaniu wykonawcy budowę

Planowane otwarcie drugiego odcinka trasy N-S nastąpić ma w sierpniu br.

R����� I��������� S����������

R�������: U���� M����� R��� Ś�����, ��. J��� P���� II 6 R��� Ś�����

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na realizację ostatniego
władze miasta starać się będą o unijne
doﬁnansowanie. – Na razie czekać musi-

my na kompletną dokumentację wraz
z kosztorysem. Wstępnie szacujemy, że
koszt budowy tego odcinka wyniesie
około 130 mln zł – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowany został pierwszy, jednokilometrowy odcinek trasy N-S. Został on
przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja,
czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy
Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa
doﬁnansowana została w ramach RPO
WŚL 2007 – 2013.
WG
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www.wiadomoscirudzkie.pl 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej,
1) o powierzchni 2408 m2, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2185/1
o powierzchni 848 m2 i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, KW Nr GL1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2
o powierzchni 170 m2, KW Nr GL1S/00008201/3,
2) o powierzchni 2440 m2, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2187/1
o powierzchni 1176 m2 i 2188/1 o powierzchni 1229 m2, KW Nr GL1S/00018068/1, 2184/2 o powierzchni 35 m2, KW Nr
GL1S/00008201/3,
zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
(działy III i IV wolne są od wpisów). Zbywane działki są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód
prawnych do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązany są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i
pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.05.2016 r.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów zadrzewionych. Konfiguracja terenu zróżnicowana. Na terenie
nieruchomości występuje gęste zadrzewienie.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu oraz wadia dla poszczególnych nieruchomości wynoszą odpowiednio:
– dla nieruchomości o powierzchni 2408 m2 – 288.000,00 zł, 14.400,00 zł,
– dla nieruchomości o powierzchni 2440 m2 – 280.000,00 zł, 14.000,00 zł.
Osiągnięte w przetargu ceny gruntu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. cen, płatnych nie później
niż do dnia zawarcia umów notarialnych,
– opłat rocznych w wysokości 1 % tych cen, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Pierwsze opłaty oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie surowym
zamkniętym, w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktów notarialnych.
Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu
strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2016 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe)
i w terminie do dnia 10.08.2016 r. dokonają wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości przelewem na konto lub w kasie tut.
Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Dr Jordana, oznaczonej numerem geodezyjnym
3138/107 o powierzchni 647 m2, użytek „RV”, karta mapy
4, obręb Bielszowice, KW KW GL1S/00015720/9 (działy III
i IV wolne są od wpisów), która zostanie oddana w trybie
przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu
wynosi 89.000,00 zł.

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Dr Jordana, oznaczonej numerem geodezyjnym
4031/107 o powierzchni 687 m2, użytek „Bp”, karta mapy
4, obręb Bielszowice, KW GL1S/00015719/9 (działy III
i IV wolne są od wpisów), która zostanie oddana w trybie
przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
Cena wywoławcza (netto)
do przetargu wynosi 95.000,00 zł.

OGŁOSZENIA | 13.07.2016

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowej znajdującej się
w Rudzie Śląskiej w rejonie
ulicy Jerzego Ziętka, która
zostanie oddana w najem,
z przeznaczeniem pod
istniejące garaże murowane
położone w kompleksie garaży.

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się
w Rudzie Śląskiej, w rejonie
ulicy: Sportowców, które
zostaną oddane w najem
i dzierżawę, z przeznaczeniem
pod parking i teren rekreacyjny
zielony, Wireckiej, które
zostaną oddane w dzierżawę
w celu korzystania przez
dzierżawcę z istniejących
upraw rolnych.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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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 Ludwika Mierosławskiego 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 Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej
nieruchomości pod drogę dojazdową

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 1.03.2016 r., 10.05.2016 r.
oraz 30.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 26.01.2016 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 ŚląskiejBielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytki: Bz, R-IVb, 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 1302/1193 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.

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 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: Bz, R-IVb, 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 1303/1193 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 1302/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 76.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę
69.259,00 zł, droga 6.741,00 zł.

Cena do rokowań dla działki nr 1303/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 74.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę
67.273,00 zł, droga 6.727,00 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.

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.

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.

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 14.09.2016 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Rokowania odbędą się w dniu 8.09.2016 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 7.09.2016 r. dokonają
wpłaty zaliczki w wysokości 3.800,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka
nr 1302/1193” 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 1302/1193”.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub zamknięcia rokowań
bez wybrania nabywcy nieruchomości.

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 1.09.2016 r. dokonają wpłaty zaliczki
w wysokości 3.700,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka nr 1303/1193”
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 1303/1193”. 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.

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

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 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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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p + k, I piętro
ul. Podlas 12/10 2 p + k, IV piętro
ul. Joanny 26b/1, 2 p + k, parter
ul. Joanny 7/17, 2 p + k, IV piętro
ul. Podlas 2/20, 2 p + k, III piętro
ul. Konstantego Latki 8a/6, 1 p + k, II piętro
ul. Podlas 20b/1, 1 p + k, parter
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p + k, parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p + k, III piętro
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p + k, II piętro
ul. Cypriana Norwida 6 m 83, 2 p + k, VII piętro
ul. Bzów 3a/11, 1 p + k, III piętro
ul. Wolności 7b/3, 4 p + k, parter
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p + k, IV piętro
ul. Ks. Józefa Niedzieli 49d/1, 2 p + k, parter
ul. Równoległa 5a/13, 3 p + k, IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p + k, parter
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p + k, X piętro
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p + k, IX piętro
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p + k, IV piętro
ul. Spółdzielcza 7a/17, 2 p + k, IV piętro
ul. Piotra Niedurnego 38/7, 2 p + k, I piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Solidarności 26a/11, 2 p + k, III piętro
ul. Międzyblokowa 12/19, 2 p + k, III piętro

o pow. 38,00 m2
o pow. 44,20 m2
o pow. 38,00 m2
o pow. 48,80 m2
o pow. 36,80 m2
o pow. 36,96 m2
o pow. 32,60 m2

74.836,- zł
78.095,- zł
57.538,- zł
94.400,- zł
84.300,- zł
64.775,- zł
57.482,- zł

o pow. 35,98 m2

63.915,- zł

o pow. 39,00 m2
o pow. 37,90 m2
o pow. 38,70 m2
o pow. 36,70 m2
o pow. 62,00 m2

82.157,- zł
70.516,- zł
79.700,- zł
86.500,- zł
119.700,- zł

o pow. 35,00 m2
o pow. 44,70 m2 
o pow. 45,30 m2 

73.522,- zł
76.663,- zł
98.900,- zł

o pow. 46,40 m2
o pow. 62,20 m2
o pow. 34,30 m2

105.861,- zł
122.800,- zł
60.954,- zł

o pow. 37,90 m2
o pow. 38,80 m2
o pow. 46,50 m2

85.031,- zł
71.788,- zł
75.107,- zł

o pow. 46,40 m2
o pow. 34,90 m2

88.753,- zł
57.043,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności
winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny
podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem kwoty
wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać
miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej,
ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. Pracownik
Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67102024010000000200450502 w PKO
BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza
złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący
na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie
3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym
wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej
wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku
nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu
do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany
Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w
banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści
zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą
okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11
wew. 209.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

16

OGŁOSZENIA | 13.07.2016

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.

www.wiadomoscirudzkie.pl

17
U�����

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, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

OGŁOSZENIA | 13.07.2016
Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-0177.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.
Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika,
malowanie, panele. Tel. 501-815-416.
Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

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

U����� ����������

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

DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 24003-88, 32 242-26-27.

Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.

N������������
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach – www.nieruchomoscigabriel.pl, tel.
691-523-055.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej
pilne, tel. 531-465-977.
Kawalerki: Lecha 29 m , 54 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

Dwupokojowe: Curie 49 m2, 129 tys.,
Tunkla 55 m2, 44 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.
Trzypokojowe: Czarnoleśna 54 m2,
119 tys., Kopalniana 55 m2, 1 piętro 139
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Kochłowice – sprzedam, 37 m2 w bloku
70 tys. GABRIEL, tel. 691-523-055.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.
KUPIĘ DZIAŁKĘ Ruda Śląska-Kochłowice – BEZPOŚREDNIO. Tel. 887-877-189.
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.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Sprzedam dom z garażem Ruda Śląska
Bielszowice. Tel. 601-934-091, 667-588400.

Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.

Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

Pokój do wynajęcia. Te. 32 242-06-28.

VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 121
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 24301-77.

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

Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784699-569.

Ruda, jednopokojowe, 29 m2, 63 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń.
Tel. 32 243-01-77.
Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
Tel. 668-681-884.
Gotówka nawet do 25.000 zł! Tel.
668-681-884.

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 4032/107 o powierzchni 40 m2, zapisanej na karcie mapy 4, obręb Bielszowice,
KW GL1S/00015719/9 położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. dr. Jordana 14, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedam 50 m2, Nowy Bytom, Objazdowa. Dobra cena. Tel. 604-987-117.
Mieszkanie, Godula, 2 pokoje do wynajęcia. Kontakt, tel. 691-377-573.
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
w Wirku , 49 m2, I piętro, winda. Bez pośredników. Tel. 693-591-916.
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Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

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

P����
Zatrudnię szwaczkę i krojczego do
szwalni odzieżowej. Tel. 691-403-472.
Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania magazynów przy ul. Szyb Walenty
w Rudzie Śląskiej. Tel. 661-991-554.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego
z praktyką. Tel. 601-959-140.
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.
Firma
budowlana
Bedamex
– Ruda Śląska zatrudni pracowników budowlanych oraz brygadzistę. Wymagane
doświadczenie zawodowe. tel. 601-504030; 32 242-24-11, e-mail: biuro@bedamex.pl, w godz. od 7.00 do 15.00.
Elektryka przyjmę z uprawnieniami
SEP. Tel. 668-189-468.
Firma PUHP Butrago Sp. z o.o. zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Praca na terenie woj. śląskiego. Tel. kom.
605-734-060, 32 273-63-69.
Zatrudnię mechanika samochodowego. Tel 508-281-989, 32 248-79-12.
Prężnie rozwijająca się ﬁrma produkcyjna w Rudzie Śląskiej zatrudni do działu obsługi klienta i logistyki. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 604-057-310 celem umówienia spotkania.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Kupię stare obrazy, antyki. Tel. 883792-678.
Z mieszkania w Bykowinie skradziono
pamiętnik komunijny z 1969 r. własność
Joanna Walter. Wpisy Łucji Kowalski,
Sznajder, ks. Jacek Cygan oraz złotą bransoletkę (kulki).
W latach 1990-1991 zostały przez redakcję miesięcznika „SUKCES” w W-ie
przywłaszczone wiersze napisane przez
Joannę Walter-Belda tytuły np. „Tęcza”,
„Modlitwa” i inne.
Sprzedam kontenery budowlane,
szatnie, kontenery na narzędzia. Tel. 531112-344.

M������������
Samotny 65 l. pozna samotną domatorkę. Tel. 532-543-717.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

śp. ŁUCJI SKOP

wieloletniej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– Administracji Nr 7 w Orzegowie,
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1794/58 o powierzchni
720 m2, KW GL1S/00044102/3; 1799/58 o pow.
780 m2, KW GL1S/00040908/5 zapisanych na
karcie mapy 2, obręb Kłodnica, położonych
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej 56L,
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
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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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym na terenie Gminy
Miasta Ruda Śląska:

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.
2. 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.
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.

ul. Wawelska nr 7

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.

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

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
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Łucznictwo

biegi

Dwa tysiące km już za nim
– raport z biegopielgrzymki
Augusta Jakubika

Doskonałe łucznictwo
Justyny

Rudzianki zaprezentowały się dobrze.

August wystartował z rynku w Rudzie Śląskiej.
Mimo upałów i wielu górskich
wzniesień August Jakubik dalej biegnie
do Santiago de Compostela. Za nim już
ponad trzydzieści etapów.
– Od rana temperatura w granicach
30 stopni w cieniu i trafił się odcinek po
zupełnie odsłoniętym terenie wśród
pięknych upraw mocno nawadnianych.
Czasami zdarzyło mi się również skorzystać z tego „deszczu” – relacjonuje
na swoim blogu August Jakubik. – Najbardziej dokuczają mi miejscowe drogi
wysypane ostrym kamieniem, który rani moje obolałe palce. Zawsze najwięcej pracy mam rano, by je odpowiednio
zabezpieczyć. Ogólnie jest super i forma rośnie! Dziękuję za kolejne wyrazy
wsparcia – relacjonuje ze szlaku August Jakubik.
Rudzianin jest już blisko granicy
hiszpańsko-francuskiej. Podczas biegu

nie obyło się też bez kontuzji. W sobotę
(9.07) ultramaratończyk zaliczył upadek. W efekcie jednak potłukł tylko kolano, a niegroźna kontuzja nie przeszkodziła mu w dalszym biegu. Niedziela przyniosła Jakubikowi duży
sukces. – Na pierwszym odcinku pokonałem 2000 kilometrów. Ten etap muszę
zaliczyć do najtrudniejszych – wylałem
mnóstwo potu, by pokonać 66.6 km.
Trasa była trudna, z licznymi podbiegami, szczególnie w drugiej części. Widoki były bezcenne i biegło się wyśmienicie, podziwiając piękne pola uprawne, jak również zbocza gór. Jedynie
temperatura i duża wilgotność utrudniały pokonywanie poszczególnych kilometrów. Trafiliśmy po raz pierwszy
we Francji na szlak prowadzący do
Santiago de Compostela – relacjonuje
biegacz.

Utalentowana łucznika Grotu Ruda
Śląska Justyna Wyciślik doskonale spisała się na międzynarodowych zawodach na Ukrainie, gdzie zakończyła
rywalizację w pierwszej szóstce. W eliminacjach Polka ustrzeliła 614 punktów.
Rudzianka wzięła również udział
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym, gdzie zdobyła 616 punktów
w dwóch rundach.

Wyciślik ma dużą szansę na powołanie do kadry narodowej juniorek młodszych na mistrzostwa Europy, które
w lipcu odbędą się w Bukareszcie.
Świetnie zaprezentowały się także
dwie inne zawodniczki rudzkiego klubu. Dominika Klyszcz zajęła z dorobkiem 588 punktów 12. miejsce, natomiast tuż za nią została sklasyfikowana
Patrycka Boniek, która zgromadziła jeden punkt mniej.

Judo

Rudzki judoka na podium

Zapowiedzi
II Bieg Charytatywny
Pamięci Górników
Fundacja Rodzin Górniczych organizuje II Bieg Charytatywny Pamięci
Górników. Odbędzie się on 28 sierpnia
w dzielnicy Halemba na dystansie (do
wyboru) dla dorosłych: 5 km lub 10 km
i w kategorii nordic walking – 5 km
oraz bieg dla dzieci na dystansie 400 m
lub 800 m.
Zgłoszenia do biegu przyjmowane
są poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej
www.weglosmyk.pl w zakładce „Bieg”:
http://weglosmyk.pl/index.php/bieg/zapisy.
II Rudzki Półmaraton
Industrialny
6 sierpnia w Rudzie Śląskiej odbędzie się II Rudzki Półmaraton Industrialny. Bieg rozpocznie się punktualnie o godz. 21. Podobnie jak w ubiegłym roku oprócz dystansu półmaratońskiego zawodnicy będą mogli wybrać
krótszy dystans – 7 km, na którym odbędzie się również rywalizacja nordic
walking. Imprezie towarzyszyć będzie
możliwość zwiedzania zabytków m.in.
wieży wodnej i zabytkowego osiedla
robotniczego Ficinus – już od godzin
południowych. W ramach przygotowań
treningi biegowe odbywają się w każdą
środę o godz. 18.15 na stadionie przy
ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu.
Natomiast wielbiciele nordic walking
mogą spotkać się na wspólnym spacerze w każdy poniedziałek w różnych
dzielnicach. Zajęcia z nordic walking
rozpoczynają się zawsze o godzinie
18.00.
Fitness pod chmurką
W każdą sobotę wakacji trenerzy
Studia „Energia” zapraszają na zajęcia
z cyklu „Fitness pod chmurką”. Spotkania mają charakter bezpłatny i odbywają się w parku „Strzelnica” w Bielszowicach. W najbliższą sobotę (16.07.)
odbędzie się trening obwodowy. Zajęcia tradycyjnie rozpoczną się o godz.
9.15.

REKLAMA

Policjanci z Rudy Śląskiej są świetnymi judokami.
W tym roku 25 zawodników rywalizowało o miano najlepszego śląskiego
judoki na Wojewódzkich Mistrzostwach Policji. Zawody swoim patronatem objął komendant wojewódzki
policji w Katowicach insp. mgr
Krzysztof Justyński. Na tych zawodach rudzki policjant stanął na podium
w kategorii wagowej do 90 kg.
Zawody odbyły się w ramach XIII
Wojewódzkich Mistrzostw Policji
w Judo. Organizatorem zawodów był

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Mistrzostwa rozegrano w hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej. W tej
imprezie brał udział również policjant
z Rudy Śląskiej, który w wadze do 90
kg zajął drugie miejsce. Sierż. sztab.
Krzysztof Szymański na co dzień pracuje w rudzkiej drogówce. Gratulujemy naszemu wicemistrzowi i życzymy Kolumny sportowe zredagował
dalszych sukcesów.
Robert Połzoń

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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