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Skup samochodów za gotówkę
Marka i rok bez znaczenia

Ruda Śl., Bykowina, ul. Katowicka 112, tel. 505 049 833
Zabrze, ul. Paderewskiego 81, tel. 792 049 848

CENTRUM 
KREDYTOWE

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 6 
(obok targowiska Wirek)

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
na preferencyjnych warunkach dla emerytów i pracowników kopalń

tel. 535 006 200

W wyborach do Rady Miasta zdecydowane zwycięstwo odniosły 
ugrupowania opozycyjne do Grażyny Dziedzic. Największym 
triumfatorem okazała się Platforma Obywatelska, która 
wprowadziła do rady dziewięciu przedstawicieli. Po 16 listo-
pada w siłę urosło także Prawo i Sprawiedliwości. W nowej 
kadencji, klub PiS będzie liczył sześcioro radnych. Największym 
przegranym wyborów do Rady Miasta okazał się Komitet 
Wyborczy Wyborców Grażyny Dziedzic, który ma tylko pięcioro 
radnych. Jakie przełożenie na pracę samorządu ma nowy układ 
w Radzie Miasta? Sprawa jest prosta. Jeżeli wygra Grażyna 
Dziedzic, co najmniej 16 radnych, czyli zdecydowana większość, 
znajdzie się w opozycji. Będziemy mieli powtórkę z ubiegłej 
kadencji. Natomiast jeśli z drugiej tury zwycięsko wyjdzie 
Aleksandra Skowronek, może liczyć na wsparcie większości  
w Radzie Miasta, a to oznacza współpracę i stabilne rządzenie. 
Na jednym z forów internetowych pojawił się bardzo trafny 
komentarz do tej sytuacji: rozwój albo cztery lata biedy.

Złych prezydentów wybierają ci, którzy nie chodzą na wybory. 
30 listopada zdecydujemy o przyszłości naszego miasta. 

Idźmy na wybory i wybierzmy dobrego prezydenta!

Rozwój albo cztery lata biedy

Aleksandra 
Skowronek

Grażyna 
Dziedzic

25% 37%
W pierwszej turze wyborów w Rudzie Śląskiej padło wiele 
nieważnych głosów. Pamiętajmy, że wybieramy tylko jednego 
kandydata zakreślając krzyżyk w kratce przy jego nazwisku. 

Grażyna Dziedzic
Aleksandra Skowronek

Głosuj prawidłowo!
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 Platforma Obywatelska
 Prawo i Sprawiedliwość
 KWW Grażyny Dziedzic
 Sojusz Lewicy Demokratycznej
 Rodziny Rudzkie
 Porozumienie dla Rudy Śląskiej
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 Platforma Obywatelska
 Prawo i Sprawiedliwość
 KWW Grażyny Dziedzic
 Sojusz Lewicy Demokratycznej
 Rodziny Rudzkie
 Porozumienie dla Rudy Śląskiej(wynik po pierwszej turze wyborów) (wynik po pierwszej turze wyborów)

W wyborach do Rady Miasta zdecydowanie wygrały 
ugrupowania opozycyjne do Grażyny Dziedzic. 

Sfinansowane ze środków KW Platforma Obywatelska RP
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Od pierwszych dni 
sprawowania 
urzędu pre-

mier Ewa Kopacz podkreśla, 

że jednym z jej priorytetów 
jest uspokojenie i zracjona-
lizowanie sytuacji w górnic-
twie. Słowa dotrzymuje.

- W ciągu ostatnich dni 
zapadły bardzo ważne dla 
branży górniczej decyzje, 
pani premier postanowiła 
przeciąć swego rodzaju wę-
zeł gordyjski. Zdecydowała, 
że w kontaktach z górnika-
mi będzie ją reprezentowa-
ła jedna osoba czyli pełno-
mocnik, którym został wi-
ceminister skarbu Wojciech 
Kowalczyk. Te decyzje będą 
się przekładały na zmia-
ny w branży i uczciwy dia-
log. Pani Premier jest bar-
dzo zdeterminowana, aby 
rozwiązywać problemy gór-

nictwa – mówił Tomasz Sie-
moniak podczas spotkania  
w Rudzie Śląskiej.

Wicepremierowi towa-
rzyszyła Aleksandra Skow-

ronek, wicemarszałek wo-
jewództwa i kandydatka na 
prezydenta Rudy Śląskiej.

- Górnicy mają moje peł-
ne wsparcie, zapewniam, że 

dołożę wszelkich starań, aby 
górnictwo w Rudzie Śląskiej 
nadal odgrywało znaczącą 
rolę – podkreśliła Aleksandra 
Skowronek. (wt)

W 2010 roku zadłużenie 
Rudy Śląskiej wynosiło 
206 mln zł. Rzekomo tra-
giczna sytuacja finansowa 

miasta była głównym motorem kampanii 
wyborczej Grażyny Dziedzic. Mieszkań-
ców straszono komisarzem i bankruc-
twem Rudy Śląskiej. Ten przekaz odniósł 
skutek. Ludzie zawierzyli Grażynie Dzie-
dzic, że wyprowadzi miasto z trudnej sy-
tuacji finansowej. Koniecznością zaci-
skania pasa tłumaczono brak inwestycji 
i jakichkolwiek działań, które pozwoliłyby 
rozwijać się naszemu miastu. Wychodze-
nie z trudnej sytuacji finansowej trwało 
cztery lata i zaprowadziło nas do punktu 
wyjścia. Kilka dni temu prezydent przed-
stawiła projekt budżetu na przyszły rok.

 Jego lektura nie napawa optymizmem. 
Najbardziej szokujący jest gwałtowny 
wzrost zadłużenia Miasta. Według projek-
tu obecnej prezydent, w 2015 roku dłu-
gi miasta mają wynosić ponad 205 mln 
zł. W tej kwocie nie ma „wodnego hara-

czu”, czyli ok. 11 mln zł poręczenia kre-
dytu, jaki miasto musi spłacać za budowę 
Aquadromu. Zaplanowano budżetowy de-
ficyt w wysokości prawie 39 mln zł. Zosta-

nie on sfinansowany z zaciągniętych po-
życzek w wysokości 7,1 mln zł, kredytu  
1,7 mln zł oraz emisji obligacji w wysoko-
ści 30 mln zł.

Sytuacja finansów miasta jest dramatycz-
na. Radni i wybrany w najbliższą niedzielę 
nowy prezydent Rudy Śląski nie będą mie-
li spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. (jf)

Po czterech latach panowania Grażyny Dziedzic, 
zadłużenie wraca do poziomu z ostatnich miesięcy 2010 roku.

Rudę Śląską odwiedził wicepremier Tomasz Siemoniak. Przyjechał w zastępstwie premier Ewy Kopacz, 
która z powodu choroby nie mogła przybyć na Śląsk. Siemoniak spotkał się m.in. z przedstawicielami 
górnictwa i złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar wybuchu metanu w kopalni Halemba.

O górnictwie w Rudzie Śląskiej
Tomasz Siemoniak, wicepremier: 
Drzwi gabinetu premier Ewy Kopacz 
stoją otworem przed Aleksandrą 
Skowronek, w sprawach dotyczących 
rudzkiego górnictwa.

2010

2012
2013
2014

2015

206 mln zł
161 mln zł
156 mln zł
166 mln zł

205 mln zł(plan)

Zadużenie Rudy Śląskiej

Powrót 
do przeszłości
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Drodzy Bracia Górnicy!
Z okazji święta ku czci świętej Barbary, Waszej patronki, życzę Wam 
szczęśliwej szychty na każdy dzień fedrunku. 
Niech święta Barbara ma w nieustającej opiece Was i Wasze rodziny.
Życzę Wam spokojnej i bezpiecznej pracy oraz wytrwałości w pełnieniu 
odpowiedzialnej górniczej służby.
Życząc Wam satysfakcji, dumy, zdrowia, radości oraz rodzinnego ciepła, 
chcę Wam jednocześnie złożyć wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok 
trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Szczęść Boże!
Aleksandra Skowronek

Zwycięzcą wyborów okazała 
się Platforma Obywatelska, 
która wprowadziła do Rady 
Miasta dziewięciu przedsta-

wicieli. Dobrze to rokuje na najbliższe 
cztery lata, jeżeli drugą turę wybo-
rów prezydenckich wygra Aleksandra 
Skowronek. Prezydent będzie mia-
ła oparcie w największym klubie rad-
nych, a taki układ gwarantuje zgodę  
i współpracę w rządzeniu miastem. 

PO 16 LISTOPADA W SIłę 
UROSłO TAKżE PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚCI. 

W nowej kadencji, klub PiS będzie 
liczył sześcioro radnych. Wśród nich 
pojawiło się kilka nowych twarzy,  
w tym Dorota Tobiszowska, żona 
Grzegorza, znanego posła i szefa 
struktur PiS w okręgu katowickim. 
Prawo i Sprawiedliwość zawdzięcza 
dobry wynik, m.in. postawie swoich 
radnych w minionej kadencji. Marek 
Wesoły, kandydat tej partii na prezy-
denta Rudy Śląskiej, należał do naj-
surowszych krytyków Grażyny Dzie-
dzic. Obecna prezydent, w razie zwy-
cięstwa w drugiej turze, zapowiada 
politykę kontynuacji. Trudno ocze-
kiwać, że radni PiS zmienią nagle 
zdanie i przesiądą się z ław opozycji 
na stronę popleczników osoby, która 

mocno im się dała we znaki w cza-
sie tej kadencji. W polityce obowią-
zuje zasada, że pewne sprawy moż-
na wybaczyć, ale nie zapomina się 
ich nigdy. Sympatykom PiS trudno 
będzie zapomnieć niesławny arty-
kuł w „Rzeczpospolitej”, gdzie prezy-
dent Dziedzic zarzuciła posłowi To-
biszowskiemu, że na początku ka-
dencji chciał dla swoich znajomych  
80 stanowisk w Urzędzie Miasta. 

MAłO KTO UWIERZYł 
W TAK AbSURDALNE 
OSZCZERSTWO, ALE W 
MIASTO POSZEDł SYGNAł, 
WEDłUG JAKICH REGUł 
bęDZIE SIę TOCZYłO żYCIE 
PUbLICZNE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. 

W podobnym stylu poszedł atak na 
poseł Danutę Pietraszewską z Platfor-
my Obywatelskiej. Na facebooku Gra-
żyna Dziedzic zarzuciła rudzkiej po-
słance, że jest wrogiem górnictwa. Pre-
zydent zapewne sądziła, że rudzia-
nie nie znają się i nie interesują bran-
żą wydobywczą. Są jednak tacy, którzy 
wiedzą, że właśnie poseł Pietraszew-
ska wymogła na Donaldzie Tusku, aby 
wstrzymał plany likwidacji kopalni Po-
kój. Zakulisowe rozmowy na ten temat 
toczyły się w czasie kampanii wyborczej 

do Parlamentu Europejskiego. Wielu  
z nas nie lubi polityków i nie darzy ich 
zaufaniem. Oni sami dają ku temu nie-
raz powody. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że bez polityki i polityków nie da 
się żyć, bo oni mają władzę i decydu-
ją o sprawach najważniejszych, w tym 
o pieniądzach, także dla Rudy Śląskiej. 
Wielu samorządowców buduje swój au-
torytet na dystansie do polityki.

CZYMŚ INNYM JEST 
JEDNAK JAWNA WROGOŚć 
I NIECHęć OKAZYWANA 
PRZEZ GRAżYNę 
DZIEDZIC. 

Dzięki takiej postawie prezydent 
miasta, Ruda Śląska znalazła się  
w izolacji nie tylko w Warszawie, ale 
nawet w Katowicach, gdzie zapada-
ją najważniejsze decyzje, także fi-
nansowe, dotyczące rozwoju nasze-
go regionu. Trzeba sobie jasno po-
wiedzieć, że konserwując na kolejną 
kadencję obecny układ trzymający 
władzę w mieście, skazujemy Rudę 
Śląską na następne cztery lata sta-
gnacji i stania w cieniu. Kiepski wy-
nik Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Grażyny Dziedzic też nie wró-
ży niczego dobrego dla miasta, jeże-
li obecna prezydent ponownie wygra 

wybory. Pięcioro radnych w 25-oso-
bowej Radzie Miasta, nie zbudu-
je solidnego zaplecza dla swojej sze-
fowej. Z kolei, jeżeli wygra Aleksan-
dra Skowronek ich słaby, opozycyjny 
głos nie będzie miał większego wpły-
wu na stabilność samorządu. Dla 
nikogo nie powinien być zaskocze-
niem mizerny wynik Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej. Mandat radne-
go stracił Józef Osmenda, który na-
leżał do barwniejszych postaci rudz-
kiego samorządu. W ostatniej ka-
dencji wcielił się on w rolę adwoka-
ta prezydent Dziedzic i zapłacił za to 
utratą zaufania wyborców. 

JAKIE PRZEłOżENIE MA 
NOWY UKłAD W RADZIE 
MIASTA NA PRACę 
SAMORZĄDU? 

Sprawa jest prosta. Jeżeli wy-
gra Grażyna Dziedzic co najmniej  
16 radnych, czyli zdecydowana więk-
szość, znajdzie się w opozycji. Na-
tomiast, jeśli z drugiej tury zwycię-
sko wyjdzie Aleksandra Skowronek, 
może liczyć na wsparcie większości 
w Radzie Miasta. Na jednym z fo-
rów internetowych pojawił się bardzo 
trafny komentarz do tej sytuacji: roz-
wój albo cztery lata biedy.

Jerzy Filar

- Jak ważna jest dobra współ-
praca prezydenta z Radą Mia-
sta?

- Jest to kluczowa sprawa dla 
sprawnego i skutecznego funkcjono-
wania miasta. Skutkiem braku zgo-
dy między tymi organami władzy jest 
pat i paraliż decyzyjny. Radni i pre-

zydent, zamiast skupić się na rozwo-
ju miasta, marnują czas i energię na 
wewnętrzne spory.

- Nie ma szansy na zgodę?
- Szansa na zgodę zawsze jest, ale 

pod warunkiem, że chcą tego obie 
strony. W wielu samorządach, nawet 

jeżeli nie ma formalnej koalicji rzą-
dzącej, prezydenci potrafią wypraco-
wać zasady współpracy z większością 
w Radzie Miasta. Niestety, w ubiegłej 
kadencji Ruda Śląska nie należała do 
tych miast. Jeżeli w drugiej turze wy-
gra Grażyna Dziedzic, czeka nas po-
wtórka z tej sytuacji. 

- Jakie jest wyjście z tej sytu-
acji?

- Wszystko jest teraz w rękach wy-
borców. Powierzając przyszłość mia-
sta w ręce Aleksandry Skowronek, 
otworzą przed Rudą Śląską szansę 
nie tylko na rozwój, ale także zgodę  
w mieście.  (fil)

Bez rady prezydent nie da rady
Rozmowa z Jarosławem wieszołkiem, 

przewodniczącym Rady Miasta minionej kadencji.

W wyborach do Rady Miasta zdecydowane zwycięstwo odniosły ugrupowania opozycyjne wobec Grażyny Dziedzic. 
To bardzo ważny sygnał dla wyborców. Jeżeli drugą turę wygra obecna prezydent, czekają nas kolejne cztery lata 
wewnętrznych sporów. Zwycięstwo Aleksandry Skowronek daje szansę na zgodę w mieście i samorządzie.

Rozwój albo bieda

� Sojusz Lewicy Demokratycznej
� Rodziny Rudzkie
� Porozumienie dla Rudy Śląskiej

� Platforma Obywatelska
� Prawo i Sprawiedliwość
� KWW Grażyny Dziedzic
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Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów

Marek Plura, Eurodeputowany

Jerzy Buzek, Premier RP 1997-2001, Przewodniczący  
PE 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004

Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Wielokrotnie bywałam na Śląsku i miałam okazję poznać Panią Alek-
sandrę Skowronek. Wiele osób ciepło i z podziwem wypowiadało się  
o jej kompetencjach i skuteczności w działaniach. Potwierdzają to jej do-
konania na pełnionych dotąd funkcjach, wiceprezydenta Rudy Śląskiej, 
Świętochłowic i obecnie wicemarszałka województwa śląskiego. Pani 
Aleksandra Skowronek nie tylko dostrzega problemy, ale co najważ-
niejsze, szybko i skutecznie potrafi je rozwiązywać. Wzbudza zaufanie, 
ponieważ jest osobą ciepłą, serdeczną, umiejącą słuchać innych i prze-
kładać to na działania, które służą przede wszystkim ludziom. Gdybym 

była mieszkanką Rudy Śląskiej, to po prostu chciałabym mieć takiego prezydenta.

Pani Aleksandra Skowronek sprawdziła się, zarówno jako wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej i Świętochłowic, jak również jako wicemarszałek woje-
wództwa śląskiego. Nie mam wątpliwości, że jeśli mieszkańcy Rudy Ślą-
skiej jej zaufają, będzie bardzo dobrym prezydentem. Dała się również 
poznać, jako sprawny menadżer, skuteczny w działaniu i umiejący po-
dejmować odważne decyzje. Z dużą wprawą potrafi korzystać z progra-
mów i środków Unii Europejskiej skutecznie rozwiązując problemy spo-
łeczności lokalnych. Jest kobietą silną i jednocześnie ciepłą. Pani Alek-
sandra nie należy do osób, które tworzą konflikty, potrafi za to skutecz-

nie łączyć ludzi i środowiska. Mamy tu do czynienia z efektem synergii, czyli pomnażania pozy-
tywnych sił wokół jednego człowieka. Jest osobą o dużej wrażliwości na problemy społeczne, potra-
fi je skutecznie rozwiązywać. Rozumie też potrzeby zwykłych ludzi. Mieszkańcom Rudy Śląskiej 
życzę takiego prezydenta.

Szanowni Mieszkańcy Rudy Śląskiej, w najbliższą niedzielę, 30 listopa-
da dokonacie bardzo ważnego wyboru, wybierzecie swojego prezydenta. Od 
Waszej decyzji będzie zależało to, jak miasto będzie rozwijało się przez naj-
bliższe cztery lata. Przyszłość Rudy Śląskiej jest tak naprawdę w Waszych 
rękach. Ja nie mam wątpliwości, że pani Aleksandra Skowronek będzie bar-
dzo dobrym prezydentem. Jej atutem jest ogromne doświadczenie samorzą-
dowe. Na każdym z zajmowanych stanowisk wykazała się skutecznym dzia-
łaniem, ma na swoim koncie wiele udanych, służących mieszkańcom inwe-
stycji. Posiada też wizję rozwoju miasta, którą ma szansę zrealizować, sięga-

jąc po środki unijne. Udowodniła, że w tym też jest bardzo skuteczna. Jestem przekonany, że pani Alek-
sandra Skowronek to dobry wybór dla Rudy Śląskiej.

Pani Aleksandra Skowronek, ambitny i bardzo doświadczony samorządo-
wiec z sukcesami, także jako Wicemarszałek Województwa Śląskiego to gwa-
rancja nowego stylu zarządzania Rudą Śląską. Godna zaufania z powodu kre-
atywności, pracowitości, systematyczności i dobrej organizacji pracy oraz 
umiejętności integracji ludzi wokół trudnych zadań. Wrażliwa na potrzeby 
zdrowotne, oświatowe, mieszkańców, także niepełnosprawnych, szczególnie 
oddana pielęgnowaniu dobrych, śląskich tradycji i szacunku dla wielopokole-
niowej śląskiej rodziny i jej katolickich, chrześcijańskich korzeni. Współtwór-
czyni Muzeum Czynu Powstańczego w Świętochłowicach, aby ocalić od zapo-

mnienia śląską kulturę i tradycję historyczną i pokoleniową. Popieram Panią Aleksandrę Skowronek jako do-
brego Kandydata na Prezydenta Rudy Śląskiej - miasta które potrzebuje silnego i dynamicznego rozwoju.

Honorowy Ślązak Roku, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jarosław Wieszołek, 
Forum Samorządowe:

– Przez wiele lat miałem okazję współpracować z Aleksandrą Skowronek w rudzkim samorzą-
dzie. Jestem przekonany, że będzie najlepszym prezydentem dla naszego miasta. Forum Samorzą-
dowe oddaje swój głos na Aleksandrę Skowronek. 

Henryk Mercik, 
Ruch Autonomii Śląska: 

– Ruch Autonomii Śląska stawia na rozwój Rudy Śląskiej. 30 listopada oddamy głos na Alek-
sandrę Skowronek.

Zbigniew Domżalski, 
Porozumienie dla Rudy Śląskiej:

– Drodzy mieszkańcy! Wszystkich, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Porozu-
mienie dla Rudy Śląskiej proszę o postawienie na rozwój, postawmy na Aleksandrę Skowronek.

- Przegląda Pani fora  
i portale poświęcone Rudzie 
Śląskiej?

- Staram się, aby nie umknę-
ło mi nic ważnego. Fora są do-
brym źródłem informacji o na-
strojach panujących w naszym 
mieście. 

- Plotki na swój temat też 
Pani czyta?

- Od wielu lat pracuję w sa-
morządzie. Byłam świadkiem 
albo uczestnikiem wielu kam-
panii wyborczych, ale z takim 
ładunkiem negatywnych emo-
cji, agresji, a czasami wręcz 
nienawiści, nie zetknęłam się 
jeszcze nigdy. Nie powiem, że 
czuję się z tym dobrze, ale zda-
ję sobie sprawę, że taka jest 
cena, a raczej skutek ubocz-
ny działalności publicznej. Ro-
dzina, przyjaciele, znajomi  
i współpracownicy odbierają te 
sprawy inaczej. Wiele z tych 
plotek i pomówień może moc-
no zaboleć.

- Dlaczego nic Pani z tym 
nie robi? Policja potrafi coraz 
skuteczniej walczyć z cham-
stwem w Internecie, który - 
wbrew pozorom - wcale nie 
jest anonimowy.

- Szkoda mi na to czasu  
i energii. Poza tym, ta fala agre-
sji i kłamstw po wyborach po-
winna opaść.

- Może Pani walczyć tą 
samą bronią.

- Proszę nie żartować. Mogę 
z każdym usiąść do stołu i zmie-
rzyć się w rzeczowej dyskusji na 
konkretny temat, ale nie zamie-
rzam konkurować w Internecie 
na plotki i pomówienia.

- W czasie kampanii wy-
borczej można się dowie-
dzieć wielu, ciekawych rze-
czy o kandydatach. Prezy-
dent Dziedzic w materiale 
promocyjnym na swój temat 
ujawniła, że jest wnuczką 
ułana.

- Mogę tylko pogratulować tak 
ciekawych korzeni rodzinnych. 
Oprócz fantazji jednym z ułań-
skich znaków firmowych był ho-
nor. Mam nadzieję, że w rodzi-
nach ułanów te cechy przeka-
zywane są w genach. Ja nie je-
stem wnuczką ułana, choć mia-
łam wspaniałych dziadków. Je-
stem za to żoną i teściową gór-
nika. To też jest powód do dumy. 
Mąż pracował w KWK „Pokój”,  
a teraz pracownikiem tej kopal-
ni jest mój zięć.

- Wśród internetowych 
plotek pojawiła się także 
przestroga, że jako prezy-
dent będzie Pani grabarzem 
rudzkiego górnictwa.

- Akurat do tego oszczerstwa 
muszę się odnieść, bo są grani-
ce kłamstw, których nie uzasad-
nia kampania wyborcza i chęć 
zniszczenia wizerunku jednego  
z kandydatów. Powtarzałam to 
wielokrotnie i powtórzę jesz-
cze raz, że jako prezydent zrobię 
wszystko, aby najsilniej jak mogę 
wesprzeć rudzkie górnictwo. Zro-
bię to nie tylko dla miasta, ale 
także dla siebie, dla swojej ro-
dziny. W ułańskiej rodzinie pani 
prezydent Dziedzic zapewne 
nie znają uczucia strachu, ale ja 
wiem, podobnie jak tysiące rudz-
kich matek i żon górników, co to 
jest za uczucie, kiedy mąż albo 
syn powinni już wrócić z pracy,  
a nie ma ich jeszcze w domu.

- Prezydent Dziedzic też 
deklaruje, że zrobi wszyst-
ko dla ratowania rudzkiego 
górnictwa.

- Nikt nie zarzuca pani pre-
zydent złych intencji, ale trze-
ba się zastanowić, co Grażyna 
Dziedzic może zrobić dla rudz-
kiego górnictwa. Decyzje doty-
czące tej branży zapadają w po-
litycznych gabinetach Katowic 
i Warszawy. Aby ratować rudz-
kie górnictwo trzeba wiedzieć  
z kim, gdzie i o czym rozma-
wiać. Niestety, prezydent Dzie-
dzic skutecznie popsuła sobie 
relację z politykami. Nie zbu-
dowała kanału łączności między 
rudzkim magistratem a rządem. 
Ja nie będę miała z tym proble-
mu, o czym zapewniał w Rudzie 
Śląskiej wicepremier Tomasz 
Siemoniak w imieniu pani pre-
mier Ewy Kopacz.

- Jeżeli zostanie Pani pre-
zydentem, jak wyobraża so-
bie Pani obsadę stanowisk 
w magistracie i we wła-
dzach Rady Miasta?

- Za wcześnie jest na takie 
spekulacje. Poczekajmy na de-
cyzję wyborców.

- Znamy już skład Rady 
Miasta. Prawo i Sprawiedli-
wość zdobyło najwięcej man-
datów po Platformie Obywa-
telskiej. Zazwyczaj jest tak, 
że jeżeli prezydenta nomi-
nuje zwycięskie ugrupowa-
nie, przewodniczącym Rady 
Miasta zostaje przedstawi-
ciel drugiego, pod względem 
liczebności, koła. 

- Nie chcę wchodzić w kom-
petencje radnych, bo to od 
nich przede wszystkim zależy, 

Nie jestem wnuczką ułana, 
jestem żONą góRNika

Rozmowa 

z aleksandrą skowronek, 
wicemarszałek województwa śląskiego, 
kandydatką na prezydenta Rudy Śląskiej

Kandydaci z pierwszej tury wyborów. Od lewej: Jarosław Wieszołek, Aleksandra Skowronek, Henryk Mercik i Zbigniew Domżalski

Sfinansowane ze środków KW Platforma Obywatelska RP

Do zamknięcia tego numeru gazety pozostałe komitety wyborcze nie zajęły 
oficjalnego stanowiska w sprawie poparcia kandydatów w drugiej turze wy-
borów prezydenckich. Natomiast poparcia Aleksandrze Skowronek udzielił 
bOGDAN SUROWIEC, szef okręgu Polskiego Stronnictwa Ludowego.



podział funkcji w Radzie Mia-
sta. Natomiast nie widzę prze-
szkód w tym, aby przewodni-
czącego Rady Miasta nomino-
wał PiS, w sytuacji kiedy ja zo-
stanę prezydentem. Dla mnie 
najważniejszy nie jest szyld po-
lityczny, ale wola współpracy 
na rzecz miasta. Dogadam się 
z każdym, komu zależy na Ru-
dzie Śląskiej.

- Bierze Pani pod uwagę 
powierzenie stanowiska wi-
ceprezydenta komuś z PiS, 
albo innych ugrupowań 
które startowały w pierw-
szej turze wyborów?

- Jeżeli zostanę prezyden-
tem, będę brała wszystko pod 
uwagę, a zwłaszcza wiedzę, 
kompetencje i predyspozy-
cje ewentualnych kandyda-
tów do pracy na tak odpowie-
dzialnym stanowisku. W dobo-
rze najbliższych współpracow-
ników nie mogę się ograniczać 
ani sugerować przynależnością 
partyjną. Z rudzkimi członka-
mi i sympatykami PiS dzielą 
nas poglądy na wiele spraw, ale 
łączy nas jedno: Ruda Śląska. 
W ubiegłym roku prezydent 
Dziedzic sztucznie wykre-
owała rzekomą koalicję 
PO-PiS, wszystko po to, 
aby skłócić elektora-
ty tych partii w naszym 
mieście. Warto pod-
kreślić, że takiej koali-
cji nie ma, co nie zna-
czy, że nie ma płasz-
czyzny do współpra-
cy. Jesteśmy skazani 
na współpracę, jeżeli 
chcemy nadrobić dla 
naszego miasta czte-
ry, stracone lata.

- W mieście krą-
ży także plotka, 
że zamierza Pani 
zwalniać ludzi  
z Urzędu Miasta 
i miejskich spół-
ek.

- Odpowiedziałam już przed 
chwilą na to pytanie. Dla mnie 
liczą się przede wszystkim 
kompetencje, uczciwość  
i chęć pracy na rzecz 
miasta. Oczy-
w i ś c i e , 
m u s z ę 
m i e ć 
p e ł -

ne za-
u f a n i e 
do naj-
b l i ż s z y c h 
współpracow-
ników, więc trud-
no oczekiwać, aby 
etaty zachowali wice-
prezydenci, sekre-
tarz miasta 

albo rzecznik prasowy. Ale po-
wyborcza rotacja na tych stano-
wiskach jest regułą we wszyst-

kich samorządach. Ja też cztery 
lata temu znalazłam się w takiej 
sytuacji i musiałam szukać pra-
cy poza miastem, ale do nikogo 

nie miałam o to pretensji.

- Na koniec jeszcze 
jedna wątpliwość. 
Na jednym z forów 

p r z e c z y t a ł e m , 
że nie mieszka 

Pani w Rudzie 
Śląskiej?

- To Pan 
teraz uba-
wił moich 
s ą s i a d ó w.  
Z oczywi-
stych wzglę-
dów nie po-

dam adresu, 
mogę jedynie 

powiedzieć, że do 
MacDonalda przy 

ul. Zabrzańskiej 
mam jakieś trzy-cztery 

minuty na piechotę. 

Rozmawiał: 
Jerzy Filar
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Popieram panią Aleksandrę Skow-
ronek - kandydatkę na urząd Prezyden-
ta Rudy Śląskiej, ponieważ liczę na spo-
kojną bezkonfliktową współpracę w Ra-
dzie Miasta, a w Orzegowie na właści-
wie prowadzoną rewitalizację dzielnicy  

i uruchomienie budownictwa mieszkanio-
wego”.

Marek Kobierski, radny 
Rady Miasta Ruda Śląska z ramienia 
Porozumienia dla Rudy Śląskiej.

dr hab. n. med. Tomasz Koszutski Mirosław Riedel, kandydat na radnego z listy 
Ruchu Autonomii Śląska, prezenter i dziennikarz telewizji TVS.

Szanowni Państwo, w wyborach samorządowych uzyskałem bardzo 
duże poparcie. Serdecznie dziękuję za to zaufanie. Niestety nie udało 
mi się dostać do Rady Miasta, myślę jednak, że te głosy nie mogą pójść  
na marne, dlatego wszystkich moich wyborów z okręgu nr 1 w Orze-
gowie, Goduli, Rudzie i Chebziu oraz wszystkich mieszkańców Rudy 
Śląskiej proszę, aby 30 listopada znaleźli dosłownie kwadrans, po-
szli do lokali wyborczych i zagłosowali na odpowiedniego kandydata. 
Moim zdaniem jest nim pani Aleksandra Skowronek. W niej nadzieja, 
że nasza mała Ojczyzna stanie się miastem atrakcyjnym – żeby w nim 

żyć, mieszkać i pracować. Myślę, że pani Aleksandra Skowronek, będąc prezydentem spowoduje, 
że tacy młodzi ludzie jak ja, nie będą z naszego miasta emigrować, ale z nim zwiążą swoją przy-
szłość i przede wszystkim będą dumni z tego, że mieszkają w Rudzie Śląskiej. 

Wiarygodna i niezwykle skuteczna w działaniu, a do tego bardzo praco-
wita. Z takimi właśnie cechami kojarzy mi się Pani Aleksandra Skowronek. 
Potwierdzają to również w pełni jej dokonania, zarówno na stanowiskach 
wiceprezydentów miast, jak również wicemarszałka województwa śląskiego. 
Co ważne, jest również skuteczna w pozyskiwaniu środków unijnych. Ta 
umiejętność jest niezwykle ważna w kontekście nowej perspektywy finan-
sowej 2014 – 2020, w której województwo śląskie będzie miało do dyspozy-
cji około 4 mld euro. Właśnie ogromne doświadczenie samorządowe i sukce-
sy zawodowe pozwalają mi z pełnym przekonaniem poprzeć jej kandydaturę 

na stanowisko prezydenta Rudy Śląskiej. Jeżeli my, rudzianie, przyszłość miasta powierzymy Pani Alek-
sandrze Skowronek, postawimy na jego rozwój.

Specjalista chirurgii i urologii dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie urologii dziecięcej

Referendyści popierają
Aleksandrę Skowronek

W 2012 roku jako grupa mieszkańców sprze-
ciwiliśmy się działaniom Pani Prezydent Gra-
żyny Dziedzic i niespełnianiu obietnic wybor-
czych. Pod inicjatywą referendalną podpisało 
się ponad 17 tys. osób. Wbrew atakom, ogłu-
piającej kampanii stosowanej przeciwko refe-
rendystom, ponad 17 tys. osób uczestniczyło 
w tym akcie demokracji bezpośredniej. Blisko 
16 tys. zagłosowało za odwołaniem Grażyny 
Dziedzic ze stanowiska prezydenta. 

Czy cokolwiek od tego czasu się zmieniło? 
Ostatnie dwa lata byliśmy świadkami sta-
łych kłótni i podziałów w Radzie Miasta. Pa-
trzymy jak inne Miasta rozwijają się w zgo-
dzie i harmonii. Widzimy, że tylko współ-
praca wielu organizacji, partii może pomóc 
w zdobywaniu środków unijnych, tworzeniu 
stref ekonomicznych. Patrzymy z zazdrością 
na innych, bo sami takiej szansy możemy się 
pozbawić. 

Wierzymy, że Ruda Śląska jest miastem  
o dużym potencjale społeczno-ekonomicznym, 
jest miastem, gdzie można stworzyć warunki 
do zdobywania edukacji na najwyższym po-
ziomie, oferować miejsca pracy, a także two-
rzyć odpowiedni klimat do założenia rodziny.

Chcemy, żeby Ruda Śląska była miejscem, 
w którym po prostu dobrze się mieszka, uczy, 
pracuje i wypoczywa. 

Żeby jednak tak się stało, prosimy wszystkich 
tych, którzy dwa lata temu poparli referendum  
i tych, którym dobro Miasta leży na sercu, aby 
30 listopada poszli do urn wyborczych. 

Jako inicjatorzy referendum zwracamy się 
do wszystkich Mieszkańców naszego Miasta, 
aby w tym dniu postawili na zgodę, postawili 
na rozwój, postawili na siebie samych. 

Naszym zdaniem tylko poparcie Pani Alek-
sandry Skowronek daje szansę, aby Ruda Ślą-
ska ponownie stała się Miastem sukcesu.

InIcjATorzy referendum 2012

Nie jestem wnuczką ułana, 
jestem żONą góRNika

Sfinansowane ze środków KW Platforma Obywatelska RP
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DREWNO KOMINKOWE

www.drewno-kominkowe.info
tel. 515 477 660, woj-let@wp.pl

BUK 195 zł 
DĄB 185 zł 

BRZOZA 175 zł
BRYKIET DRZEWNY 

OD 650 zł / t
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Choć działają zgodnie 
z prawem, to ich funk-
cjonowanie ciągle bu-
dzi wiele emocji. Firma 
Park Partner od czte-
rech lat dba o to, aby-
śmy mogli swobodnie 
parkować na naszych 
osiedlach, przy instytu-
cjach i placówkach pry-
watnych.

Ten obrazek zna-
my wszyscy - powrót  
z pracy do domu, po 

drodze robimy zakupy. Nie-
stety wszystkie miejsca par-
kingowe pod naszym blo-

kiem są zajęte. Bo w pobli-
żu jest znany bar, bo sąsiadka 
ma urodziny, bo mieszkamy 
w centrum i najlepiej zapar-
kować właśnie u nas. I znów 
trzeba dźwigać ciężkie torby 
przez pół osiedla. Są jednak 
gorsze sytuacje, o których 
opowiada pani Monika. 

- Mój syn jest osobą niepeł-
nosprawną. Prawie codzien-
nie musimy jeździć do leka-
rza i prawie za każdym ra-
zem ktoś zajmuje wykupione 
przez nas miejsce parkingowe 
dla syna. Nie macie pojęcia, 
jakie to dla nas ważne - wyja-
śnia zatroskana mama. 

By rozwiązać ten i setki 
innych problemów z pomo-
cą przychodzi znana na ryn-
ku firma Park Partner, któ-
ra już od czterech lat dba  
o miejsca i przestrzeń par-
kingową na terenach pry-
watnych, należących do 
wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni czy innych in-
stytucji. - Nasi pracownicy, 
co warto podkreślić, zgodnie  
z obowiązującymi przepi-
sami prawa dbają, by miej-
sca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych, pojaz-
dów uprzywilejowanych, 
dla firm i osób prywatnych 

były użytkowane zgodnie  
z ich przeznaczeniem - mówi 
Jarosław Świderek - proku-
rent firmy Park Partner.

Jak działa firma Park Part-
ner? Przede wszystkim inter-
weniuje korygując nieprawi-
dłowe parkowanie i egzekwu-
je zakazy na terenach prywat-
nych, blokując lub odholowu-
jąc pojazdy z miejsc niedo-
zwolonych. Najważniejszym 

celem firmy jest minimali-
zowanie utrudnień, wygoda  
w komunikacji oraz porządek 
na terenach należących do 
klientów. Z usług firmy Park 
Partner korzysta już wiele 
spółdzielni mieszkaniowych, 
instytucji i placówek pry-
watnych, które dzięki temu 
mogą zapewnić swoim miesz-
kańcom i petentom komfort  
i bezpieczeństwo. 

Park Partner pomoże!
Masz problem z zaparkowaniem na własnym parkingu? 

Właściciele bądź dysponenci parkingów, którzy chcą, aby na ich terenie wreszcie zagościło bezpieczeństwo i porządek mogą skontaktować 
z firmą Park Partner telefonując na nr : 510-303-445 oraz zapoznać się ze stroną internetową - www.parkpartner.pl,  

na której widnieją szczegółowe procedury dotyczące działalności firmy, referencje, opinie sędziowskie i odpisy postanowień sądowych.
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B i l a n s  k a d e n c j i
2,2 mln zł

Kwota, której brak w kasie miasta odkryto po wybuchu „afery” finansowej w styczniu 
2012 roku. Prokuratura ustaliła ostatecznie, że zmarła skarbniczka – posądzona przez 

władze miasta - nie była winna tej malwersacji. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta 
prezydent Dziedzic zapowiedziała, że nie zamierza szukać tych pieniędzy. Niedawno, 

Bartosz Szabatowski, jeden z inicjatorów referendum, został w trybie wyborczym 
pozwany do sądu za stwierdzenie, że Grażyna Dziedzic i jej zastępca Michał Pierończyk, 

są moralnie odpowiedzialni za śmierć Lucyny Mróz. Sąd oddalił pozew.

39 
ostatnie 
miejsce 

zajęła Ruda Śląska  
w ubiegłorocznym  

rankingu miesięcznika 
„Forum Samorządowe”. 

Gazeta badała 
skuteczność  

w pozyskiwaniu środków 
unijnych miast powyżej 
100 tys. mieszkańców.

Miesięcznik samorządowy „Wspól-
nota” opublikował ranking zamoż-
ności polskich miast. Dla Rudy 
Śląskiej to prawdziwy dzwon na 
alarm. Na 46 sklasyfikowanych 
miast na prawach powiatu zaj-
mujemy 41 miejsce. W stosunku 
do roku ubiegłego spadliśmy aż 
o 11 „oczek”. W 2007 roku Ruda 
Śląska zajmowała w tym zesta-
wieniu 12 miejsce.

Miejsca zajmowane przez Rudę Śląską w rankingu zamożności miast

2007r. - 12
2012r. - 30

2013r. - 41

Biedniejemy

Rząd przyjął rozporządzenie o powiększeniu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Wartość spodziewanych inwestycji wyniesie 
308 mln zł. Do strefy wejdą tereny inwestycyjne ośmiu miast 
naszego regionu, w tym bytomia i Świętochłowic. 

Nie ma w tym towarzystwie Rudy Śląskiej.

Ruda poza strefą
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0
W czasie tej kadencji 

ekipie Grażyny Dziedzic 
nie udało się zbudować 
ani jednego mieszkania 

komunalnego.

2
Dwa razy mieszkańcy 
próbowali odwołać 
Grażynę Dziedzic 

w drodze 
referendum.

3
Trzy razy Rada 

Miasta nie udzieliła 
absolutorium 

przezydent Grażynie 
Dziedzic.

Na zlecenie mie-
sięcznika sa-
morządowe-

go „Wspólnota” przebada-
no wszystkie polskie wsie, 
miasta i gminy pod kątem 
zmian, jakie zaszły w latach 
2010 - 2014. Oczywiście, 
dobór takiego przedzia-
łu nie jest przypadkowy, bo 
zamyka ramy mijającej ka-
dencji. Z rankingu wyni-
ka, gdzie urzędują prawdzi-
wi gospodarze, a gdzie „na 
stołkach” usadowili się la-
wiranci, którzy złe rządze-
nie maskują propagandą 
sukcesu i autopromocją. 

1 - Rzeszów
2- Legnica
3- Jelenia Góra
4- Bielsko-Biała
5 - Kielce
6 - Białystok
7 - Jastrzębie-Zdrój
8 - Chorzów
9 - Tychy 
10 - Zielona Góra
11 - Lublin
12 - Katowice
13 - Żory
14 - Toruń
15 - Rybnik
16 - Łomża
17 - Zamość
18 - Jaworzno
19 - Włocławek
20 - Warszawa
21 - Wałbrzych
22 - Gliwice

23 - Siedlce
24 - Konin
25 - Piotrków Trybunalski
26 - Kraków
27 - Gdańsk
28 - Grudziądz
29 - Łódź
30 - Suwałki
31 - Tarnobrzeg
32 - Gdynia
33 - Zabrze
34 - Kalisz
35 - Wrocław
36 - Gorzów Wielkopolski
37 - Chełm
38 - Słupsk
39 - Olsztyn
40 - Płock
41 - Krosno
42 - Dąbrowa Górnicza
43 - Bydgoszcz
44 - Elbląg

45 - Radom
46 - Szczecin 
47 - Sosnowiec
48 - Sopot
49 - Ostrołęka
50 - Siemianowice
51 - Nowy Sącz
52 - Świnoujście
53 - Przemyśl
54 - Poznań
55 - Biała Podlaska
56 - Częstochowa
57 - Leszno
58 - Świętochłowice
59 - Tarnów
60 - Piekary Śląskie
61 - Bytom
62 - Koszalin
63 - Mysłowice
64 - Opole
65 - RUDA ŚLĄSKA
66 - Skierniewice

RANKING MIAST NA PRAWACH POWIATU 
OCENIAJĄCY MIJAJĄCĄ KADENCJę SAMORZĄDU

65 
- Ruda Śląska zajęła przedostatnie miejsce.

B i l a n s  k a d e n c j i
Gorzej jest tylko 

w Skierniewicach

Pytanie za 

100 
punktów

W spocie wyborczym 
Grażyna Dziedzic 

przekonuje, że 
utworzyła dla rudzian 

2,5 tys. 
miejsc pracy. 

Gdzie 
one są?
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Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części grun-
tu położonego w Świętochłowicach przy ulicy:

Zubrzyckiego 16/5 - pow. użyt. 38,06 m2 
Cena wywoławcza - 84 000 zł
Wadium - 9 300 zł
Termin przetargu - 19 grudnia 2014 r. o godz. 12.00

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p.5.) lub winno wpłynąć na kon-

to Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie  
do 15 grudnia 2014 r (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118),  
tel. 32/3491 – 931. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości:
Położonych w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będących własnością Gminy Świętochłowice, stanowiących działki 

oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3110/17 o powierzchni 1 082 m2 i 3110/18 o powierzchni 1 277 m2 wraz z udzia-
łem 1/19 we własności działki drogowej o numerze ewidencyjnym: 3110/25 o powierzchni 2 597 m2 oraz 1/8 we własno-
ści działki drogowej o numerze ewidencyjnym: 3110/26 o powierzchni 852 m2. 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00019050/5 oraz KA1C/00046538/8 przez Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy IV w/w ksiąg wolne są od wpisów. W dziale III księgi wieczystej 
KA1C/00046538/8 wpisana odpłatna służebność przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie.

Nieruchomości zlokalizowane w rejonie budynków mieszkalnych. Teren wzdłuż wschodniej granicy teren opada. Połu-
dniowo – wschodnia część nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami. W pobliżu nieruchomości poprowadzony cie-
płociąg. W działce 3110/25 poprowadzona kanalizacja oraz wodociąg. Działki o kształcie regularnym zbliżonym do prosto-
kąta porośnięte zielenią niską z nalotu posiadające dostęp do drogi publicznej ul. Ślęzan oraz dodatkowo sprzedawane są 
z udziałem w drogach wewnętrznych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz wielomieszkaniowa.

Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, - teren oznaczony jest symbolem 3MN/
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej i w części 1 ZN - tereny zieleni.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 28 czerwca 2013r. Drugi przetarg na zby-
cie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 06.09.2013r. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości 
odbył się w dniu 06.12.2013r. Czwarty przetarg na zbycie działek 3110/17, 3110/18, 3110/19, 3110/20 i 3110/32, 3110/21 
odbył się w dniu 13.12.2013r. Czwarty przetarg na zbycie działek 3110/6, 3110/7, 3110/10 odbył się w dniu 07.02.2014r. 
Piąty przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 28.03.2014r. Szósty przetarg na zbycie przed-
miotowych nieruchomości odbył się w dniu 16.05.2014r. Siódmy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył 
się w dniu 08.08.2014r. Ósmy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 26.09.2014r. Dziewiąty 
przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 07.11.2014r.

Cenę wywoławczą nieruchomości do dziesiątego przetargu ustala się w wysokości:
- 3110/17 o powierzchni 1082 m2 cena wywoławcza: 79 000,00 zł. 
- 3110/18 o powierzchni 1277 m2 cena wywoławcza: 76 000,00 zł. 
Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium – 15 000,00 zł uprawniające do licytacji 1 nieruchomości
Postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Kato-
wicka 54.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczo-
nym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospo-
darczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium, 3) oświadcze-
nie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrze-
by wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 
1000 0022 8149 7178 najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpły-
wu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom prze-
targu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej  
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza dziesiąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości:
Położonej w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będącej własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę ozna-

czoną numerem ewidencyjnym 3117/10 o powierzchni 609 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00019050/5 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-

wego w Chorzowie. Działy III i IV w/w księgi wolne są od wpisów.
Nieruchomość zlokalizowana w rejonie budynków mieszkalnych. Teren płaski, bez utrudnień, część nieruchomości poro-

śnięta drzewami i krzewami. Przez nieruchomość poprowadzony kabel energii elektrycznej. Działka o kształcie regularnym 
zbliżonym do prostokąta porośnięta zielenią niską z nalotu posiadająca dostęp do drogi publicznej ul. Ślęzan. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz wielomieszkaniowa. 

Dla w/w działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony jest symbolem 3MN/
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 07.03.2014r. Drugi przetarg na zbycie 
przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25.04.2014r. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył 
się w dniu 13.06.2014r. Czwarty przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 08.08.2014r. Piąty prze-
targ na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26.09.2014r. Szósty przetarg na zbycie przedmiotowej nieru-
chomości odbył się w dniu 07.11.2014r.

Cenę wywoławczą nieruchomości do siódmego przetargu ustala się w wysokości 62 000,00 zł
Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium – 12 000,00 zł
Postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Kato-
wicka 54.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczo-
nym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospo-
darczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium, 3) oświadcze-
nie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrze-
by wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 
1000 0022 8149 7178 najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpły-
wu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadko-
wi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom prze-
targu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej  
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Świętochłowicach przy ulicy:

Katowickiej 30e/2 - pow. użyt. 106,64 m2

Cena wywoławcza - 119 000 zł
Wadium - 13 000 zł
Termin przetargu - 05 grudnia 2014 r. godz. 09.30

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie – nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na kon-

to Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie  
do 01 grudnia 2014 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118),  
tel. 32/3491-931. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 


