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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

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

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73
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Basen już gotowy. 
Kiedy otwarcie?
 Czytaj str.12-13  

KREDYT 
na każdą kieszeń

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

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

ODDZWONIMY

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI: 
przyjęć rodzinnych, konferencji, 

spotkań i imprez 
zakładowych 

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

www.pwsenator.cdx.pl

przyjęć rodzinnych, konferencji, 
spotkań i imprez 

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

Ślub 
w plenerze!
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Zumba to znaczy 
dawać drugą szansę

Trzygodzinnych zmagań z własnymi 
ograniczeniami i zmęczeniem nie da się 
być może przyrównać do walki z uza-
leżnieniami, jaką toczą podopieczni by-
tomskiej fundacji Dom Nadziei, świad-
czą one jednak o wielkich sercach 
uczestników maratonu, który został zor-
ganizowany na hali MOSiR-u w No-
wym Bytomiu. – Zumbą żyję od czte-
rech lat. To jest mój trzeci maraton cha-
rytatywny, który organizuję, ale na pew-
no nie ostatni. Jeżeli trzeba komuś po-

móc, to zumba tak otwiera serce, że 
każdemu pragnie się pomagać – podkre-
śla Aleksandra Świąder, mieszkanka 
Mikołowa, jedna z uczestniczek marato-
nu oraz jego współorganizatorka.

W sobotę zbierano fundusze na wa-
kacyjny wyjazd ok. 20-osobowej grupy 
z Domu Nadziei wraz z ich opiekunami. 
Dla osób w wieku od 14 do 21 lat, a są 
to mieszkańcy całej Polski, takie waka-
cje to z jednej strony ważna zmiana oto-
czenia i szansa na wyciszenie, a z dru-
giej – możliwość dalszego prowadzenia 
terapii. – Pomoc, którą my świadczymy, 
jest coraz bardziej potrzebna. Dociera-
my do różnych miejsc i staramy się jak 
najgłośniej o tym mówić. Wyjazd waka-
cyjny nie jest przerwaniem terapii, bo 
zajęcia również odbywają się podczas 
wyjazdów – wyjaśnia Barbara Liberska, 

terapeuta uzależnień z ośrodka Dom 
Nadziei. – W tym roku wybieramy się do 
Krupskiego Młyna. Stamtąd startujemy 
na kajakach. Później będziemy mieszkali 
w namiotach i przez kolejny tydzień pla-
nujemy uprawiać wspinaczkę w okoli-
cach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

O drugiej szansie wspominają także 
inne uczestniczki „zumbowania”. – Ni-
gdy nie wiadomo, jak losy moje, czy 
moich najbliższych się potoczą, więc 
jeżeli jest okazja, by dać innym drugą 
szansę, a przy okazji robić to z uśmie-
chem na twarzy, to jestem jak najbar-
dziej za! – podsumowuje pani Anna 
z Bytomia, która uczestniczyła w cha-
rytatywnym maratonie.

Joanna Oreł

POMAGAMY

Ludzkie�losy�mogą�potoczyć�
się�różnie.�Zwłaszcza,�gdy�
młodej�osobie�podwinie�
się�noga�już�na�życiowym�
starcie.�Warto�jednak�
wyciągnąć�do�niej�rękę�
i�podarować�drugą�szansę.�
Bo�na�to�zasługuje�każdy.�
Przekonane�są�o�tym�
uczestniczki�sobotniego�
(27.06.)�charytatywnego�
maratonu�zumby.

Uczestniczki maratonu nie dawały się zmęczeniu.
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Trzynasta, ale udana rocznica!

W naszym mieście to już tradycja. Do 
tego bardzo piękna. W minioną sobotę 
(27.06.) przy Szkole Podstawowej nr 15 
na Halembie odbyła się 13. edycja Świe-
tlandii – imprezy rudzkich placówek opie-
kuńczo-wychowawczych.

W tym roku Świetlandia zorganizowa-
na została przez Stowarzyszenie św. Filipa 
Nereusza. Imprezę przeniesiono w plener, 
a całość przybrała formę pikniku rodzin-
nego. Przygotowano m.in. prezentacje na 
temat poszczególnych kontynentów, kon-
kursy indywidualne i rodzinne, zabawy 
z chustą, malowanie twarzy i kredą na as-
falcie. Nie zabrakło również sportowej 
rywalizacji na boisku, w której zmagali się 
wychowawcy, rodzice podopiecznych, 
a także główni „aktorzy” Świetlandii, czy-
li dzieci z rudzkich placówek opiekuńczo-
wychowawczych. – W tym roku w „Nere-
uszu” w sposób szczególny pracujemy nad 
wzmacnianiem więzi rodzinnych, więc 

oprócz dzieci zaprosiliśmy na imprezę ich 
rodziców oraz rodzeństwo – podkreśla Ali-
na Szulirz, prezes Stowarzyszenia im. św. 
Filipa Nereusza. 

W tegorocznej Świetlandii wzięło udział 
ok. 500 osób. Ogółem nad przygotowa-
niem sobotniej imprezy pracowało 19 pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych z na-
szego miasta. Swój wkład miały także 
rudzka policja oraz straż pożarna, które 
prezentowały dzieciom swoje wozy. – Do-
bra współpraca między placówkami spra-
wia, że za każdym razem udaje nam się 
wspólnymi siłami stworzyć coś fajnego. 
Dobrze, że co roku kto inny przygotowuje 
Świetlandię, bo dzięki temu za każdym ra-
zem nasze spotkanie ma inny charakter – 
zaznacza Szulirz.

Dodajmy, że XIII edycja Świetlandii 
zrealizowana została w ramach projektu 
„W weekend – rodzinnie”.

JO

XIII�EDYCJA��ŚWIETLANDII

REKLAMA

Ogród Społeczny na Kaufhausie 
REWITALIZACJA

Kaufhaus się zazieleni! Osiedle 
włączone zostało w realizowany 
przez fundację Green Cross Poland 
ogólnopolski projekt pilotażowy 
„Nasz Ogród Społeczny”. Jeszcze 
w lipcu, wspólnymi siłami mieszkań-
ców osiedla, przy wsparciu fundacji, 
w miejscu tym powstanie Ogród Spo-
łeczny. 

Celem programu z jednej strony 
jest walka z niedostatkiem terenów 
zielonych w polskich miastach i ich 
niską jakością oraz wzrastającym za-

nieczyszczeniem powietrza, z drugiej 
– integracja lokalnej społeczności.

– Dzięki kampanii „Nasz Ogród 
Społeczny” chcemy pokazać, że rów-
nież na silnie zurbanizowanych tere-
nach możemy być blisko natury i sie-
bie, czerpać z tego radość – podkreśla 
Dominika Kulczyk, założycielka Gre-
en Cross Poland.

Projekt realizowany jest w dziewię-
ciu polskich miastach. W Rudzie Ślą-
skiej Ogród Społeczny, a konkretniej 
ogród roślin ozdobnych, ziół oraz wa-

rzyw, powstanie w centralnej części 
osiedla Kaufhaus. Mieszkańcy na 
wstępie wyposażeni zostaną w po-
trzebne narzędzia oraz nasiona i ce-
bulki roślin. Fundacja zapewni rów-
nież mieszkańcom stałe doradztwo 
z zakresu ogrodnictwa. Następnie gru-
pa sąsiedzka będzie mogła ubiegać się 
także o różne pakiety świadczeń – ele-
menty małej architektury oraz bony na 
zakup roślin i ziemi. 

Projekt „Nasz Ogród Społeczny” 
wpisuje się w Lokalny Program Rewi-
talizacji Miasta Ruda Śląska do roku 
2030, gdzie rewitalizacja osiedla Kau-
fhaus ma szczególne znaczenie. Pro-
jekt w Rudzie Śląskiej ruszy w poło-
wie lipca.

DR

Uczestnicy Świetlandii m.in. rywalizowali, ale i bawili się na boisku.
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Zmiany do potęgi trzeciej

– Nasze miasta mają wiele podob-
nych problemów, dlatego niezwykle 
ważne jest, że mogliśmy wspólnie wy-
mieniać się doświadczeniami – pod-
kreślał wiceprezydent Rudy Śląskiej 
Michał Pierończyk. – Co ważne, wy-
pracowane przez nas dokumenty po-
zwolą sięgnąć po środki unijne na re-
alizację części naszych zamierzeń – 
dodał.

Realizowany przez ponad dwa lata 
projekt „Zintegrowane podejście do 
problemów obszarów funkcjonalnych 
na przykładzie Chorzowa, Rudy Ślą-
skiej i Świętochłowic” miał przede 

wszystkim przyczynić się do wyko-
rzystania potencjału rozwojowego te-
go regionu, wzmocnienia współpracy 
między miastami partnerskimi, zwięk-
szenia konkurencyjności wobec in-
nych regionów, a także zwiększenia 
aktywności obywatelskiej mieszkań-
ców. Koszt projektu to ok. 2,9 mln zł, 
z czego dofinansowanie unijne wynio-
sło ok. 2,6 mln zł.  

Pierwszym programem powstałym 
w ramach rudzkich działań była Stra-
tegia Rozwoju Miasta Ruda Śląska 
2014 – 2030. W ramach prowadzo-
nych konsultacji społecznych wypeł-
niono 4 tys. ankiet. – Powstałe doku-
menty pozwolą nam ubiegać się o do-
finansowanie zewnętrzne, a pomysłów 
mamy wiele. Chcielibyśmy, by w Ru-
dzie Śląskiej powstał m.in. Trakt 
Rudzki łączący Wirek z Nowym Byto-
miem. Myślimy też o przywróceniu 
dzielnicy Chebzie funkcji transporto-
wej tworząc w tym miejscu Centrum 
Przesiadkowe. Jedną z większych in-
westycji, dla której przygotowana zo-
stała już dokumentacja techniczna, 
jest przebudowa i rewitalizacja szybu 
„Mikołaj” – wymieniał wiceprezy-
dent.

Podczas spotkania zwrócono szcze-
gólną uwagę na ogromne znaczenie 
trasy N-S, nowoczesne podejście do 
strefy rudzkiego biznesu oraz innowa-
cyjność w mieszkalnictwie, czego do-
wodem są instalowane na komunalnych 
budynkach wielorodzinnych kolektory 
słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Poza strategią, z powstałych w Ru-
dzie Śląskiej w ramach projektu „Zin-
tegrowane podejście do problemów 
obszarów funkcjonalnych na przykła-
dzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świę-
tochłowic” dokumentów wyszczegól-
nić można: Lokalny Program Rewita-
lizacji Miasta Ruda Śląska do roku 
2030, Program Renowacji Podwórek 
Miasta Ruda Śląska do roku 2030, 
Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Ruda Śląska do 
2030, Program polityki mieszkanio-
wej miasta Ruda Śląska do 2030 r., 
Projekt optymalizacji użytkowania 
budynków miasta Ruda Śląska do 
2030 r. oraz Analizę stanu budynków 
komunalnych miasta Ruda Śląska. 
Dzięki zaoszczędzonym środkom 
przeprowadzono także inwentaryzację 
zwałowisk w mieście.

DR

INWESTYCJE

Osiem dużych programów 
planistycznych pozwalających 
ubiegać się o dofinansowanie 
zewnętrzne – to efekt 
rudzkich działań w ramach 
międzygminnego projektu 
Miasto3. Przedsięwzięcie 
podsumowane zostało we 
wtorek (23.06.) w Muzeum 
Powstań Śląskich. Prezydenci 
Rudy Śląskiej, Chorzowa 
i Świętochłowic przedstawili 
efekty dwuletniej współpracy 
partnerskiej.

Podsumowanie odbyło się w Muzeum Powstań Śląskich.
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Prawie wszystkie wspólnoty 
mieszkaniowe zarządzane przez 
MPGM podjęły decyzję o możliwo-
ści głosowania nad uchwałami dro-
gą internetową w ramach „Interne-
towej Obsługa Klienta”. Powodów 
dla których zdecydowano się wpro-
wadzić głosowanie drogą elektro-
niczną jest kilka, ale najważniejsze 
to wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy chcą uczestni-
czyć w podejmowaniu decyzji doty-
czących swoich wspólnot mieszka-
niowych, ale nie posiadają z różnych 
powodów możliwości oddania głosu 
w sposób tradycyjny na zebraniu. 
Niejednokrotnie także zdarza się sy-
tuacja, że liczba głosów pod uchwa-
łą jest niewystarczająca, aby uchwa-
ła była ważna, dlatego też wprowa-
dzona została elektroniczna forma 
głosowania. Obecnie przeprowadza-
my już głosowania nad uchwałami 
wspólnot drogą internetową w try-

bie indywidualnego zbierania gło-
sów lub w trybie mieszanym (czę-
ściowo podjętych na zebraniu i czę-
ściowo w drodze indywidualnego 
zbierania głosów). Podstawową for-
mą przyjmowania uchwał pozosta-
nie nadal głosowanie w trakcie ze-
brania wspólnoty, natomiast głoso-
wanie drogą internetową służy jako 
forma uzupełniająca.

Zasady przeprowadzania głosowa-
nia za pośrednictwem systemu „In-
ternetowej Obsługi Klienta” zostały 
określone w § 4a „Regulaminu 
świadczenia usługi elektronicznej 
Internetowa Obsługa Klienta”. 
Z usługi mogą skorzystać osoby, 
które posiadają dostęp do „Interneto-
wej Obsługa Klienta”. Głos można 
oddać przez zalogowanie się na swo-
je konto, gdzie na stronie głównej 
znajdzie się informacja z treścią gło-
sowanej uchwały oraz możliwością 
oddania głosu poprzez zaznaczenie 

wybranej opcji tj. „ZA”, „PRZE-
CIW” „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Treść 
podjętych uchwał udostępniona bę-
dzie w systemie „Internetowej Ob-
sług Klienta”, w zakładce „Uchwały 
wspólnoty”. Ponadto osoby, które 
złożyły oświadczenie w sprawie 
przesyłania korespondencji w drodze 
elektronicznej zostaną dodatkowo 
powiadomione drogą mailową o roz-
poczęciu głosowania nad uchwałą.

MPGM zwraca uwagę na bardzo 
ważny szczegół w procedurze gło-
sowania, polegający na tym, iż 
uchwała w wersji elektronicznej jest 
dostępna tylko przez 7 dni od mo-
mentu wprowadzenia jej do systemu 
i powiadomienia mailem właścicieli 
o tym, że jest dostępna w sieci. Jed-
nocześnie osoba, która już zagłoso-
wała w formie tradycyjnej na zebra-
niu wspólnoty, nie ma możliwości 
ponownego głosowania drogą elek-
troniczną.

Uchwały wspólnot mieszkaniowych 
podejmowane drogą elektroniczną

W 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej wprowadziło kilka udogodnień dla właścicieli we wspólnotach 
mieszkaniowych, w tym możliwość głosowania nad uchwałami drogą elektroniczną. W pierwszym półroczu 2015 roku głosowaniem drogą elektroniczną 
zostało objętych 61 uchwał, z czego 48 już zostało przegłosowanych. Nowa forma głosowania cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród 
właścicieli we wspólnotach.

W celu korzystania z głosowa-
nie elektronicznego należy zało-
żyć konto w „Internetowej Obsłu-
dze Klienta” poprzez wypełnienie 
stosownego formularza na stronie 

www.mpgm.com.pl lub wypeł-
nienie druku dostępnego na stro-
nie internetowej oraz w siedzi-
bach Spółki i przekazanie go do 
Spółki.

.
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Kiedyś były tu baseny. Teraz pojawią się mieszkania | ORZEGÓW 

Basen w Orzegowie popada w coraz większą ruinę.

– Chciałbym się dowiedzieć, co da-
lej będzie z orzegowskim basenem. 
Już chyba nie ma szans, żeby go wyre-
montować, więc może coś ciekawsze-
go pojawi się w tym miejscu? – zasta-
nawia się pan Mirosław, którego spo-
tkaliśmy podczas spaceru przy daw-
nym basenie w Orzegowie.

Straszący od lat obiekt prawdopo-
dobnie zniknie wkrótce z mapy nasze-
go miasta, zaś na jego miejscu poja-
wią się mieszkania. – Miasto planuje 
zmianę przeznaczenia terenu zgodnie 
z ustaleniami nowego studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego tego terenu na 
nową funkcję – uwzględniającą cele 
mieszkaniowe, a następnie zbycie te-
renu – zdradza Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta.  

Przypomnijmy, że m.in. w tym celu 
sprzedano także działkę o powierzch-

ni 1,6 ha, którą przez lata zajmował 
ośrodek Zdebel. – Nieruchomość 
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska stanowi tereny: sportu i rekreacji 
z podstawowym przeznaczeniem grun-
tów pod obiekty i urządzenia  sportu 
i rekreacji wraz z terenami zielonymi, 
ciągami pieszymi i rowerowymi, reali-
zację imprez masowych zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
fragmentarycznie tereny 
zieleni izolacyjnej – wyja-
śnia Adam Nowak.

Toteż już na początku 
roku na terenie ośrodka 
przy ul. Olimpijskiej po-
jawiły się mieszkania sze-
regowe do wykupienia, 
które wybudował prywat-
ny inwestor. 

Joanna Oreł

Jakie będą dalsze losy basenu w Orzegowie? Wśród mieszkańców 
co nuż pojawia się takie pytanie. Otóż miasto planuje sprzedać 
teren z przeznaczeniem pod budowę mieszkań. Wcześniej także 
obiekty po Zdeblu zbyto m.in. pod mieszkalnictwo.

Temat utrudnień związanych z po-
ruszaniem się ulicą Henryka Bisty 
w Kochłowicach, łączącą ul. Rado-
szowską i Dworcową, postanowił 
poruszyć jeden mieszkańców tej 
dzielnicy. – Mieszkam od 30 lat 
w Rudzie Śląskiej i odkąd pamiętam, 
ta ulica wygląda ciągle tak samo. 
Niektórzy mieszkańcy przejeżdżają 
tędy przynajmniej dwa razy na dzień, 
a co dopiero, gdy trzeba pokonać tę 
trasę częściej – tłumaczy kochłowi-
czanin. 

Rzeczywiście, nawierzchnia 
tamtejszej jezdni miejscami wyło-
żona jest płytami, a miejscami po-
kryta jest tylko żwirem. Pobocza 
brak – dlatego każdy spacerujący 
tamtędy pieszy, szczególnie po 
zmroku, narażony jest na niebez-
pieczeństwo. Jak przyszłość ulicy 
Bisty widzi właściciel tej drogi, 
czyli miasto? – Przebudowa ul. Bi-
sty wymaga wykonania pełnej do-
kumentacji projektowej zawierają-
cej projekt oświetlenia i  odwod-

Choć na pierwszy rzut oka wygląda na to, że droga ta prowadzi donikąd, tak naprawdę wie-
lu rudzian korzysta z niej dojeżdżając do posesji bądź garaży. Ulica Henryka Bisty od lat nie 
zmienia swojego oblicza, będąc zmorą nie tylko kierowców, ale także pieszych.

nienia tej ulicy. W budżecie miasta 
na rok bieżący nie zarezerwowano 
środków na ten cel – informuje 
Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta.  

Okazuje się jednak, że jest na-
dzieja na poprawę. – W związku z 
licznymi czynnościami, jakie nale-
ży jeszcze wykonać, przebudowa 
ul. Bisty zostanie ujęta w propozy-
cjach do projektu budżetu miasta 
na rok 2016 – zapewnia Adam No-
wak. 

Magdalena Szewczyk
Podróżujący ul. Bisty nie mają łatwo.

Kąpielisko Zdebel zostało zamknięte 
w 2011 roku. Również basen w Orzegowie 
nieczynny jest od lat. Opuszczone ośrodki 
z roku na rok popadały w coraz większą 

ruinę. Skoro ich remont był nieopłacalny, 
miasto postanowiło poszukać inwestora, 

który zajmie się zagospodarowaniem 
terenów po basenach.

Zapomniana ulica Bisty | K��������� 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Baran – To dobry 
tydzień, by zadbać 
o siebie. Możesz 

zapisać się na siłownię lub ba-
sen. Korzystaj również z zabie-
gów kosmetycznych, nałóż 
maseczkę lub odwiedź kosme-
tyczkę.

Byk – Uda Ci się 
teraz wiele zała-
twić. Wszystkie 

sprawy, które się ciągną od ja-
kiegoś czasu teraz przyspieszą, 
a nawet mogą się sfi nalizować. 
Możesz teraz z łatwością roz-
wikłać trudne sprawy.

Bliźnięta – Czas ten 
będzie dynamiczny 
i pracowity. Nie bój 

się ryzyka i korzystaj z wszyst-
kiego, co podsunie Ci los. Mo-
żesz zaczynać nowe projekty, 
nową pracę a także może poja-
wić się nowa miłość. 

miłość.
Rak – Tydzień 
może Ci przynieść 

nowe, dobre wiadomości do-
tyczące uczuć. To czas, w któ-
rym możesz przeżyć wiele 
wzruszeń oraz romantycz-
nych chwil.

Lew – Teraz swoją 
uwagę skupisz na 
kwestii fi nansowej. 

Spotykaj się z doradcami, 
zbieraj opinie o kredytach czy 
nowych sposobach oszczę-
dzania. Dobrze przeanalizuj 
każdą decyzję.

Panna – Znajdź 
czas dla bliskich 
Ci osób. Planety 

spowodują, że chętnie wybie-
rzesz się z wizytą, otrzymasz 
zaproszenia i zaskakujące 
wiadomości. Baw się.

Waga – Gwiazdy 
pomogą uniknąć 
Ci kłopotów. Bę-

dziesz pomysłowa i znaj-
dziesz rozwiązanie wszyst-
kich zadań i problemów. 
Otwórz swój umysł na nowe 
możliwości.

Skorpion – Planety 
dodadzą Ci pewno-
ści siebie, może 

dzięki niej przeprowadzisz 
małą rewolucję w pracy i opo-
wiesz o swoich pomysłach i 
potrzebach. Ktoś młody i kre-
atywny z chęcią Ci pomoże.

Strzelec – Bardziej 
zajmiesz się zdro-
wiem. Zainwestuj 

w dobre kosmetyki i witaminy, 
zadbaj o więcej ruchu. Możesz 
teraz poprawić swój wygląd i 
samopoczucie.

Koziorożec – Czeka 
Cię spokojniejszy 
czas. Zajmij się ro-

dzinnymi sprawami, zaplanuj 
weekendowe atrakcje. Czas 
sprzyja uprawianiu sportu i prze-
bywaniu na świeżym powietrzu.

Wodnik – Miej 
oczy szeroko otwar-
te. Gwiazdy sprzy-

jają wyjaśnianiu tego, co do tej 
pory było tajemnicą. Jeśli ktoś 
się na Ciebie gniewał, pierw-
szy wyciągnij rękę.

Ryby – Księżyc te-
raz rozbudza emocje, 
dlatego bądź ostroż-

na i nie daj się zwieść iluzjom. 
Nie przejmuj się innymi i działaj 
po swojemu. Słuchaj swojej intu-
icji, ona Cię pokieruje.

Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,  
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
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Poziomo: 1 – wierzba wiciowa, 5 – trud, 8 – 
wyspa w grupie Fidżi na Oceanie Spokojnym, 9 
– imię żeńskie, 11 – przyroda, 12 – miła woń, 15 
– dowódca kozaków, 17 – nieżyt nosa, 20 – w 
oknie celi, 21 – księstwo w Europie, 24 – książę 
nowogrodzki, 25 – umartwianie się, 28 – urok, 
czar, 29 – utwór muzyczny, 32 – tlenowiec, 33 – 
wyżyna w Indiach, 36 – dawny zakład fryzjerski, 
39 – fotoplan, zestaw sklejonych zdjęć lotni-
czych, 42 – weksle uprawniające do pobrania 
pieniędzy, 43 – neuryt, 45 – słowa do utworu 
muz., 46 – skarlały śledź bałtycki, 47 – ptak z 
rodziny kolibrów.

Pionowo: 1 – ognisko góralskie, 2 – mimowol-
ne skurcze mięśni, 3 – gorzknik, surowce zielar-
skie, 4 – pierw. chem., 5 – zastaw, 6 – gilza, 7 – 
osłona ręki przy szabli, 10 – żarłacz śledziowy,  
13 – peruka aktorów w staroż. Grecji, 14 – przy-
lądek na Antarktydzie, 16 – apla, tinta, 17 – jubi-
lerska miara, 18 – Dorpad, dawne miasto w Esto-
nii, 19 – suwa się po sztagu, 21 – motorower, 22 
– klosterium, gryzoń z rodz. chomikowatych, 23 
– cienka, sucha kiełbasa, 26 – kargo, ładunek 
statku morskiego, 27 – pasy na jezdni, 30 – osioł 
azjatycki, 31 – tyfus, 34 – nauka o moralności, 35 
– nieczysta sprawa, 37 – mit. gr. mityczna córka nocy, 38 – ryba z 
kolcem jadowym, 40 – rodzic, 41 – po zmieleniu zboża, 44 – ptak 
padlinożerny. 

Hasło krzyżówki nr 24 brzmiało: „Rowerowa eskapada”. Nagro-
dę otrzymuje Zofi a Korgul. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Na-

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

grodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w fi r-
mie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzy-
żówki otrzyma jedna osoba spośród tych,  które nadeślą na adres 
redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu.

Natan Gurok
syn Judyty i Sławomira

ur. 24.06. (3170 g i 52 cm)

Wiktoria Rutkowska
córka Anny i Patryka

ur. 25.06. (4090 g i 60 cm)

Karol Szafraniec
syn Małgorzaty i Mariusza
ur. 26.06. (3820 g i 55 cm)

Filip Roszak
syn Katarzyny i Marcina

ur. 24.06. (3100 g i 53 cm)

Zuzanna Pawełczyk
córka Barbary i Piotra

ur. 23.06. (3450 g i 57 cm)

Emilka Kozłowska
córka Sylwii i Krzysztofa

ur. 25.06. (3550 g i 55 cm)

Nikola Hanzel
córka Izabeli i Jacka

ur. 24.06. (3800 g i 58 cm)

Alan Lenich
syn Klaudii i Szymona

ur. 21.06. (3800 g i 60 cm)

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Daniel Adamski
syn Katarzyny i Romana

ur. 23.06. (3990 g i 53 cm)

Emilia Gontowska
córka Moniki i Rafała

ur. 23.06. (3190 g i 56 cm)

Jan Czogała
syn Marty i Marka

ur. 22.06. (4060 g i 59 cm)

Helena Garstka
córka Marzeny i Jacka

ur. 23.06. (2450 g i 53 cm)

DYŻURY RADY 
SENIORÓW

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

Rady Miasta (pokój 211).
6 lipca dyżur pełnią Krystyna Niestrój i Jan Krawczyk

3 sierpnia dyżur pełnią Henryka Skowrońska
 - Wawok i Józef Osmenda

7 września dyżur pełnią Bazyli Tyszkiewicz i Helmut 
Hilgner

Kolejne dyżury poszczególnych radnych ustalone 
zostaną po wrześniowej sesji Rady Seniorów, która 

odbędzie się 10 września.
Dane kontaktowe do  poszczególnych  radnych  Rady 

Seniorów są możliwe do uzyskania w  Kancelarii  
Rady Miasta UM  pod numerem  tel.32-342-36 -05.

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, obok pokoju 222) wykazu 
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochło-
wicach przy  ulicy  Wireckiej,  stanowiącej działkę 
nr 2225/30 o powierzchni 1473 m2, 

KW nr GL1S/00011357/5, obręb Kochłowice, 
karta mapy 3,  która zostanie sprzedana w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego – z przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska.

 Ceny wywoławcza (nett o) do przetargu ww. nie-
ruchomości wynosi 182.000,00 zł.

OGŁOSZENIA
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Są bystrzy, sumienni i pracowici, a to 
wszystko przychodzi im z łatwością. 
W środę (24.06.) w Urzędzie Miasta 
uhonorowano rudzkich laureatów olim-
piad przedmiotowych, którzy odnoszą 
sukcesy nie tylko na poziomie lokalnym 
i regionalnym, ale także ogólnopolskim. 

– Spotkania z laureatami konkursów 
przedmiotowych to już nasza mała tra-
dycja – mówiła Aleksandra Piecko, na-
czelnik Wydziału Oświaty. – Należą się 
wam gratulacje, Ruda Śląska jest z was 
dumna – dodała wiceprezydent Anna 
Krzysteczko.

Nowy�Bytom

Uzdolnieni rudzianie

Podczas spotkania podziękowania 
wręczono przede wszystkim trzem 
uczniom: Annie Szymik ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6, laureatce wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z matematyki 
z elementami przyrody; Dominikowi Bo-
rysowi z Gimnazjum nr 12, który zwycię-
żył na poziomie wojewódzkim w aż czte-
rech konkursach – z chemii, fizyki, mate-
matyki i geografii, oraz zdobył nagrodę 
trzeciego stopnia ogólnopolskiej olimpiady 
matematycznej, a także Tomaszowi Kowa-
likowi, laureatowi trzeciego stopnia XLVI 
olimpiady języka rosyjskiego.              MS

Tomasz Kowalik odebrał podziękowania.
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20 tysięcy uczniów rudzkich szkół 
w piątek (26.06.) zakończyło rok szkol-
ny 2014/2015. Kształcili się oni w 70 
placówkach, pod okiem prawie 2,5 tys. 
nauczycieli, w oddziałach sportowych, 
integracyjnych, dwujęzycznych, specjal-
nych, przysposabiających do pracy oraz 
w oddziale przyszpitalnym. Cała spo-
łeczność szkolna po 10 miesiącach cięż-
kiej pracy w końcu doczekała się letniej 
przerwy. 

– Zarówno uczniowie jak i nauczyciele 
wraz z rodzicami bardzo ciężko praco-

RUDA�ŚLĄSKA

Znów przyszły wakacje!

wali w tym roku szkolnym. Pomimo tego, 
że do grudnia mieliśmy utrudnione wa-
runki pracy ze względu na termomoder-
nizację, udało nam się dobrze zorganizo-
wać obowiązki w tym czasie. Z wielką 
przyjemnością rozpoczęliśmy naukę 
w ulepszonych warunkach pracy – mó-
wiła Grażyna Kukiełka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Lwa Tołstoja. 

To właśnie w kończącym się roku 
szkolnym budżet miasta przewidział 10 
mln zł na remonty i inwestycje we 
wszystkich placówkach oświatowych. 

Szóstoklasiści „czwórki” już pożegnali się ze szkołą. 
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Jednak sprzyjające warunki to tylko je-
den z fundamentów dobrych wyników 
w nauce. – Solidnie przygotowywaliśmy 
się do wszystkich testów rządowych, 
szczególnie tych, w których wprowadzo-
no nową formułę. Braliśmy udział w wie-
lu konkursach, z których przywieźliśmy 
nagrody – przede wszystkim mowa o wo-
jewódzkich konkursach poetyckich. Ma-
my także osiągnięcia sportowe – podkre-
ślała dyrektor SP nr 4.

W piątek wręczono świadectwa, roz-
dano dyplomy i podziękowania, jednak 
kadra nauczycielska ma świadomość, że 
każdy kolejny rok to nowe wyzwanie.

 – Rozpoczynamy wakacje, ale ja wy-
biegam wprzód i od poniedziałku rozpo-
czynamy przygotowywanie dokumenta-
cji związanej z programem wsparcia, 
w ramach którego będziemy mogli 
współpracować m.in. z Politechniką 
Śląską w celu organizowania dodatko-
wych zajęć dla uczniów potrzebujących 
pomocy oraz dla tych zdolnych. Mamy 
także plany remontowe – zapowiada 
Grażyna Kukiełka.

Rozpoczynające się wakacje są szansą 
na wytchnienie dla wszystkich uczniów 
oraz  możliwością zebrania nowych in-
spiracji na kolejny rok szkolny dla na-
uczycieli. – Uczniom oraz nauczycielom 
życzę udanych i bezpiecznych wakacji – 
podkreśla prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.

Magdalena Szewczyk

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE�O�PRZETARGU�NIEOGRANICZONYM

RudzKa Spółdzielnia MieSzKaniowa
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12 nip: 641 001 03 37 ReGon: 000484713  

tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza�przetarg�pisemny�nieograniczony�na:�
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. ignacego paderewskiego 1 i 3

 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz�zawierający�Specyfikację�Istotnych�Warunków�
Zamówienia�można�odebrać�od�dnia�1.07.2015 r.�do�dnia�
8.07.2015 r.�w�siedzibie�Zamawiającego,�adres:�Ruda�Ślą-
ska�ul.�Magazynowa�12.
Aby�odebrać�SIWZ�osobiście�w�siedzibie�Zamawiającego,�

należy:
-�dokonać�wpłaty�na�konto�w�BZ�WBK�S.A.�I/O�Ruda�Ślą-

ska�nr�13�10902037000000053600�5415
-�zgłosić�się�do�pokoju�nr�318�z�potwierdzeniem�dokona-

nia�przelewu�w�celu�odebrania�Faktury�VAT
-�odebrać�SIWZ�od�godz.�8.00�do�godz.�13.00 w pokoju 

306.�
Aby� odebrać� SIWZ� za� zaliczeniem� pocztowym� należy�

przesłać�faxem�lub�e-mailem�zamówienia�z podaniem�da-
nych�potrzebnych�do�wystawienia�Faktury�VAT.
Cena�formularza�wynosi:�184,50 zł (z VaT).

Zamkniętą� kopertę� zawierającą� ofertę� należy� składać�
w siedzibie�Zamawiającego�w Rudzie�Śląskiej�ul.�Magazy-
nowa�12,�w pokoju�213�do dnia 14.07.2015 r. do godziny 
8.30.

Otwarcie�ofert�nastąpi�w�siedzibie�Zamawiającego�w�sali�
nr�317�w dniu 14.07.2015 r. o godzinie 9.00. 

Okres�obowiązywania�oferty�wynosi�60�dni�od�terminu�
składania�ofert.
Wykonawca� przystępując� do� przetargu� obowiązany�

jest�wnieść�wadium�przetargowe�w�kwocie:�40.000,- zł/
budynek. 

Wadium� można� wpłacać� na� konto� w� BZ� WBK� S.A.�
I/O�Ruda�Śląska�nr�13�10902037�000000053600�5415�do�
dnia�14.07.2015 r. do godz. 8.30.

Uwaga!�Za�datę�wniesienia�wadium�w�tej�formie,�uwa-
ża�się�datę�wpływu�środków�na�konto�zamawiającego.�

W� przypadku�wybrania� oferty� uchylenie� się� od� pod-
pisania�umowy�spowoduje�przepadek�wadium�na�rzecz�
zamawiającego.

Zamawiający�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�lub�
zamknięcia�przetargu�bez�wybrania�którejkolwiek�z�ofert�
i�bez�podania�przyczyny.

Pracownikiem�uprawnionym�do�kontaktów�z�oferenta-
mi�jest�pracownik�Działu�Technicznego�tel.�32�248-24-11�
/15/�wew.�306�w�godzinach�od�10.00�do�12.00.

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,�obok�pokoju�222)�wykazu�nierucho-
mości�gruntowych�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonych�w�Rudzie�
Śląskiej-Kochłowicach�przy��ulicy��Wireckiej,��stanowiących�działki�nr:
–�2214/30�o�powierzchni�1314�m2,�
–�2217/30�o�powierzchni�874�m2,�
–�2219/30�o�powierzchni�865�m2,�
–�2221/30�o�powierzchni�925�m2,�
–�2223/30�o�powierzchni�998�m2,
KW�nr�GL1S/00011357/5,�obręb�Kochłowice,�karta�mapy�3,��które�zostaną�

oddane�w�drodze�ustnych�przetargów�nieograniczonych�w�użytkowanie�wie-
czyste�na�okres�99�lat�z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynków�mieszkalnych�
jednorodzinnych.
Ceny�wywoławcze�(netto)�do�przetargu�nieruchomości�wynoszą:
–�dla�działki�2214/30�–�161.000,00�zł,
–�dla�działki�2217/30�–�110.000,00�zł,
–�dla�działki�2219/30�–�109.000,00�zł,
–�dla�działki�2221/30�–�117.000,00�zł,
–�dla�działki�2223/30�–�126.000,00�zł.

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�nierucho-
mości� do� zbycia,� zmieniającego�wykaz� nieruchomości� do� zbycia,� po-
dany�do�publicznej�wiadomości�w�dniach�od�9�września�2014�r.�do�1�
października�2014�r.,�którego�przedmiotem�były�zabudowane�nierucho-
mości,�stanowiące�własność�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�przy�
ul.�W.�Janasa�13a�w�Rudzie�Śląskiej,�oznaczone�jako�działki�nr:�1687/9,�
1690/8,�1691/8,�1919/8,�1920/8�i�1634/7�o�łącznej�powierzchni�4634�
m2,�zapisane�na�karcie�mapy�8,�w�obrębie�Ruda,�objęte�trzema�różny-
mi�księgami�wieczystymi�KW�nr�GL1S/00020304/5,�GL1S/00019220/2,�
GL1S/00031169/6,�Sądu�Rejonowego�w�Rudzie�Śląskiej,�które�zostały�
wniesione�jako�wkład�niepieniężny�(aport)�do�Miejskiego�Przedsiębior-
stwa�Gospodarki�Mieszkaniowej�Sp.�z�o.o.�z�siedzibą�w�Rudzie�Śląskiej.
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„Pierroci” wyróżnieni!
Pełnoletność zobowiązuje. Oni udowodnili to w stu pro-

centach. W poniedziałkowy (22.06.) wieczór na scenie Do-
mu Kultury w Bielszowicach odbyła się urodzinowa gala 
Amatorskiego Teatru Pierro, podczas której tradycyjnie już 
wręczono „Złote Pierroty”.

Młodzi artyści zaprezentowali swoje sceniczne umiejęt-
ności m.in. w trakcie spektaklu inspirowanego powieścią 
„Kariera Nikodema Dyzmy”. Podczas gali rozdano rów-
nież „Złote Pierroty”. Jest to wyróżnienie dla osób, które 
przez kolejne lata wspierają działalność teatru Pierro. Sta-
tuetka trafiła do rąk m.in.: Andrzeja Trzcińskiego, naczel-
nika Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM Ruda Ślą-
ska, Anny Skendziel z Instytutu Pamięci Narodowej, regio-
nalistki Jolanty Michty oraz Sylwii Wochnik-Ciaramelli, 
przewodniczącej Rady Rodziców. 

– Od wielu lat mieliśmy potrzebę nagrodzenia tych, 
którzy robią dla nas coś dobrego. Rodziców, którzy 
czynnie wspierają naszą działalność oraz przedstawi-
cieli instytucji, którzy bezinteresownie nam pomagają 

– podkreśla Anna Morajko, która prowadzi teatr Pier-
ro.

Dodajmy, że z uwagi na to, że „pierroci” obchodzą swoje 
urodziny jesienią odbędzie się uroczysta, jubileuszowa gala. 

JO

Młodzież świetnie prezentowała się na scenie.

Wirek

Smaczny i zdrowy Morcinek

Zaczęło się od jednego „lajka” Sandry, pozytywnie 
zakręconej na punkcie kulinariów, skończyło się na 
wygranej, wypracowanej nie tylko przez całą klasę III 
Bg, ale także nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2. W poniedziałek (22.06.) „Morcinek” od-
wiedzili przedstawiciele ogólnopolskiego programu 
„Żyj smacznie i zdrowo”, by wręczyć nagrodę w posta-

ci tablicy interaktywnej za zajęcie drugiego miejsca 
w zdrowej rywalizacji.

– Jedna z naszych uczennic polubiła na Facebooku 
wydarzenie firmy Winary, zauważyłem to i doszedłem 
do wniosku, że warto by było wziąć w nim udział. Mie-
liśmy tylko miesiąc na przygotowanie całej inicjatywy 
– tak o początkach kulinarnej przygody mówił Tomasz 
Fic, nauczyciel techniki w ZSO nr 2.

Trzecia klasa gimnazjum przygotowała więc tema-
tyczną imprezę przy Piekaroku związaną ze zdrowym 
trybem życia oraz żywnością, a także wyjście do sklepu 
ze zdrową żywnością i liczne konkursy. – Kiedyś przy-
szedł taki dzień, w którym postanowiłam zadbać o sie-
bie, zainteresowałam się sportem, a także zdrowym ży-
wieniem. Zauważyłam, że teraz wiele osób z mojego 
otoczenia zaraziło się tym bakcylem i zaczęło intereso-
wać się swoim zdrowiem – tłumaczyła gimnazjalistka 
Sandra Berda. MS 

Cała klasa zmobilizowała się do akcji.

NOWY�BYTOM

Śniadanie na trawie
Miejski zgiełk, natłok obowiązków i brak chwili na 

wytchnienie – czas w końcu powiedzieć „stop”. Okazją 
do tego było pierwsze spotkanie w ramach Ogrodu śnia-
daniowego, które cyklicznie odbywać będą się przy 
Miejskim Centrum Kultury.

Rudzianie, którzy spędzili sobotni dzień (27.06.) na ło-
nie natury i przy okazji skorzystali z atrakcji Ogrodu śnia-
daniowego, z pewnością nie pożałowali. Podczas pierw-
szego tego typu spotkania zorganizowano m.in. zajęcia 
fitness na powietrzu, a dla dzieci warsztaty plastyczne oraz 
gry i zabawy. – Myślę, że w obecnych czasach, kiedy żyje-
my w ciągłym biegu, brakuje nam czasu dla siebie, dla 
rodziny i przyjaciół. Chcemy więc zachęcić mieszkańców 
do wspólnego spędzania czasu – podkreśla Katarzyna Fur-
maniuk, dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury. – Stara-
my się, aby przede wszystkim było dużo atrakcji dla dzieci. 
Tak by rodzice mogli odpocząć, czy to podczas zajęć, czy 
przy pysznym śniadaniu i filiżance kawy – dodaje.

Podczas kolejnego Ogrodu śniadaniowego – w sobo-
tę, 4 lipca w godzinach od 11 do 13 przy MCK także 

RUDA�ŚLĄSKA

Samorządowy start

Radni zakończyli w środę (24.06.) swoje działania.

To dla nich start na samorządowej arenie. Ale 
jakże udany start! Członkowie Młodzieżowej Ra-
dy Miasta Ruda Śląska podsumowali dwuletnią 
kadencję działalności.

Podczas 6. kadencji Młodzieżowa Rada Miasta 
spotkała się na 18 posiedzeniach plenarnych. To 
m.in. podczas nich młodzi radni wspólnie inicjo-
wali debaty – m.in. na temat tego, czy po gimna-
zjum lepiej wybrać liceum, technikum, czy szkołę 
zawodową oraz jakie perspektywy czekają na mło-
dego człowieka w naszym mieście. – Powiem 
szczerze, że kiedy tutaj przyszłam i zobaczyłam lu-
dzi, z którymi będę współpracować w Młodzieżo-
wej Radzie Miasta to pomyślałam, że nie dam rady. 
Jednak stwierdziłam, że podejmę wyzwanie. Dzi-
siaj mogę śmiało powiedzieć, że stworzyliśmy nie-
samowitą drużynę, która zawsze i wszędzie dawała 
sobie radę – podkreśla Paulina Pasieka, współpra-
cująca z MRM.

Podczas uroczystej sesji kończącej 6. kadencję 
MRM wszystkie działania podsumowała przewod-
nicząca Aleksandra Kusiak. Nie zabrakło podzię-
kowań. – Ważnym aspektem Waszej pracy był rów-
nież Wasz osobisty rozwój. Zasiadając w MRM, po-
twierdziliście swoje zainteresowanie sprawami mia-
sta i działalnością samorządu – podkreślała wice-
prezydent Anna Krzysteczko.

JO

BIELSZOWICE

Kupalnocka po rudzku
Rozpalanie ogniska po zmroku, kwiat paproci, a przede wszyst-

kim świętowanie ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, radości 
oraz miłości. Tradycyjnie już w Parku Strzelnica w Bielszowicach 
w minioną sobotę (27.06.) obchodzono noc świętojańską. Rudzia-
nie licznie włączyli się w rudzką noc Kupały.

– Nasza noc świętojańska stała się już tradycją. Przygotowali-
śmy szereg atrakcji, z czego najwięcej widzów zawsze pojawia się 
po zmroku przy okazji rozpalenia ogniska świętojańskiego, czy 
występu zespołu Moklandia, który co roku przygotowuje inny 
spektakl – mówiła Lucyna Cerlak, dyrektorka Domu Kultury w 
Bielszowicach, organizatora sobotniej imprezy.

Prócz tego dla gości zagrali m.in.: Zespół Akordeonistów im. 
E. Huloka, orkiestra dęta KWK Makoszowy, Teresa Waleriańska, 
Piotr Świerczyna oraz zespoły Emi Band i Arkadia Band. W ra-
mach rudzkiej nocy Kupały zaprezentowano również pokaz tańca 
z ogniem, a na zakończenie zagrał dj. – Jesteśmy tutaj po raz dru-
gi i myślę, że za rok także się wybierzemy, bo rozpalanie ogniska 
nocą oraz pokazy z ogniem sprawiły, że poczuliśmy się, jak na 
prawdziwej nocy świętojańskiej – przyznaje pani Monika, która do 
Parku Strzelnica wybrała się wraz z mężem.                           JO

Wirek

Spacerem po Ficinusie
To był ostatni przed przerwą wakacyjną twórczy pią-

tek na Ficinusie. W piątek (26.06.) organizatorzy wy-
darzenia zapewnili moc atrakcji. Całość rozpoczęła się 
spacerem ulicą Kubiny wraz z przewodnikiem Broni-
sławem Wątrobą, członkiem halembskiego koła Związ-
ku Górnośląskiego, który przedstawił historię jednego 
z najstarszych zachowanych osiedli robotniczych na 
Górnym Śląsku.

– Zwiedzający zapoznają się z historią dzielnicy Wi-
rek, kolonii robotniczej i kościoła. Uczestnikom space-
ru zostanie też zaprezentowana legenda związana z tym 
miejscem – wyliczał jeszcze przed rozpoczęciem spa-
ceru Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunika-
cji Społecznej i Promocji Miasta. 

Dodatkową atrakcją była także możliwość zwiedze-
nia wieży kościelnej, która nie jest dostępna na co dzień. 
O historii kościoła, budowie i wnętrzu opowiedział pa-
stor Marcin Brzóska. Spotkanie zakończyło się bardzo 
poetycko – przybyli mieli okazję wsłuchać się w utwo-
ry Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej, starszego kustosza 
i kierownika filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
która jest autorką wielu liryków miłosnych. 

MS

Bykowina

Tradycje jak żywe

Babcie uszyły piękne śląskie stroje.

Pro Ethica działa w Bykowinie już trzy lata prowa-
dząc Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych. 
Całoroczna praca stowarzyszenia została podsumo-
wana w piątek (26.06.), podczas uroczystego zakoń-
czenia roku. Była śląska moda, stara fotografia, 
wspólna integracja, czyli kwintesencja tego, co dzieje 
się podczas zajęć w Centrum Inicjatyw Społecznych 
Stara Bykowina Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Pokaz śląskiej mody odbył się w ramach podsumo-
wania projektu „Ożywiamy śląskie tradycje”, w ra-
mach którego podczas wielomiesięcznych warszta-
tów seniorki szyły stroje, malowały fartuchy, czy 
układały wianuszki i korale, natomiast seniorzy od-
nawiali komputerowo stare, rodzinne fotografie. Jak 
podkreśla prezes stowarzyszenia Pro Ethica, rozwój 
własny łączy się z zaangażowaniem na rzecz innych. 
– Seniorzy zyskują w naszym centrum nowy rytm 
dnia, nowe przyjaźnie i aktywności. Aktywne babcie 
uczą się języków, podróżują, ale też czują się speł-
nione angażując się w wolontariat, czytając dzie-
ciom bajki, szyjąc torebki dla zbuntowanych nasto-
latek i odwiedzając osoby starsze obłożnie chore lub 
zakładając rabatki w miejscach publicznych – tłu-
maczyła Anna Nawrot.

MS

BIELSZOWICE
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Dzieci świetnie bawiły się w ogrodzie MCK.
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zorganizowane zostaną zajęcia fitness oraz z samoobro-
ny. Będą również porady dietetyczne, warsztaty ręko-
dzieła artystycznego oraz spotkanie z historią i schroni-
skiem TOZ Fauna.

JO
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

adres lokalu 
pow.
m2

Stawka 
ekspl.

wywoł. zł/
m2 netto

wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin  
składania 

ofert
uwagi

Ruda�Śl.�3
ul. Joanny 14b

41,64 19,24
2.229,00�
+�123,00 15.07.2015�r. w pawilonie wolno-

stojącym

Ruda�Śl.�4
ul. ludwika piechy 6

34,20 15,84
1572,00
+�123,00 15.07.2015�r.� parter w bud. miesz-

kalnym�z�c.o.�

Ruda�Śl.�5
ul. kopalniana 22c

10,00 15,84
485,00
+�123,00 15.07.2015�r. parter w bud. miesz-

kalnym�z�c.o.

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawki�eksploatacyjnej�na�podane�wyżej�lokale.
warunki uczestnictwa w przetargu: 
1.� Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin� lokalu� ,�które�wyznacza�się�na�dzień�

6.07.2015 r.�po�ustaleniu�godziny�oględzin�w�administracji�oraz�zapoznać�się�z�wzorem�umowy�najmu�i�
regulaminem�przeprowadzania�przetargów�.�

2.� Oferent� powinien� dokonać� wpłaty� wadium� na� konto�Wynajmującego� PKO� BP� SA� I/O� Gliwice� nr� 43�
1020�2401�0000�0302�0039�3751�,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�do�oferty.�Wadium�stanowi�wysokość�
2-miesięcznej�opłaty�czynszowej.

3.� Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpłaty�na�poczet�kosztów�przetargu�na�ww.�konto�
w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VaT i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu księgowości (pokój 
318) w celu odbioru faktury VaT.

4.� Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�przetargu�nie�podlega�zwrotowi.
5.� Oferent�powinien�złożyć�w�sekretariacie�Spółdzielni�pokój�213�pisemną�ofertę�w�zamkniętej�kopercie�z�

dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy” 
ul. Joanny 14b o pow. 41,64 m2

ul. ludwika piechy o pow. 32,20 m2

ul. kopalniana 22c o pow. 10,00 m2  w terminie do dnia 15.07.2015 r. do godz. 9.00..

6. Otwarcie�ofert�nastąpi�w�dniu 15.07.2015 r. o godz. 11.00.
7. O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna.�
8. Oferta�winna�zawierać:

a)� szczegółowe�określenie�oferenta�
b)� propozycję�stawki�eksploatacyjnej�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności.

9.� Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�zostanie�zwrócone�do�7�dni�od�rozstrzygnięcia�
przetargu�i�zatwierdzenia�jego�wyników�przez�Zarząd.

10.  Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�będzie�zaliczone�na�poczet�kaucji�za�ww.�lokal.
11. Przed�przejęciem�lokalu�Najemca�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wysokości�trzymiesięcznego�

czynszu.
12. Wadium�przepada�na�rzecz�RSM�jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�uchyli�się�od�zawarcia�

umowy�w�terminie�wyznaczonym�przez�Spółdzielnię�w�powiadomieniu�o�wygranym�przetargu.�
13. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
14. Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.

Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 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.�Podlas�2/20,�2�p.�+�k.,�III�piętro�� �o�pow.�36,80�m2�� 86.400,-�zł
ul.�Joanny�28d/5�2�p.�+�k.,�I�piętro� o�pow.�37,00�m2�� 85.000,-�zł
ul.�Konstantego�Latki�1a/15,�2�p.�+�k.,�IV�piętro�� o�pow.�50,64�m2� �114.100,-�zł

w Rudzie Śl. – orzegowie:
ul.�Królowej�Jadwigi�6a/2,�1�p.�+�k.,�parter�� o�pow.�38,00�m2� 83.000,-�zł�
ul.�Bytomskiej�5c/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro�� o�pow.�50,49�m2�� 122.600,-�zł�

w Rudzie Śl. – 1:
ul.�Wolności�7b/3,�4�p.�+�k.,�parter� �o�pow.�62,00�m2�� 128.200,-�zł�
ul.�Fiołków�8b/11,�2�p.�+�k.,�III�piętro� �o�pow.�50,70�m2�� 115.960,-�zł�
ul.�Zofii�Nałkowskiej�4b/2,�1�p.�+�k.,�parter�� o�pow.�31,72�m2�� 62.400,-�zł�
ul.�Adama�Mickiewicza�6/55,�2�p.�+�k.,�IV�piętro�� o�pow.�39,50�m2�� 85.100,-�zł�
ul.�Bzów�3a/11,�1�p.�+�k.,�III�piętro� �o�pow.�36,70�m2�� 93.400,-�zł�
ul.�Cypriana�Norwida�6/83,�2�p.�+�k.,�VII�piętro�� o�pow.�38,70�m2�� 83.100,-�zł�
ul.�Cypriana�Norwida�6/101,�2�p.�+�k.,�VIII�piętro�� o�pow.�39,30�m2�� 82.600,-�zł�
ul.�Wolności�7b/10,�2�p.�+�k.,�II�piętro�� o�pow.�39,00�m2�� 78.900,-�zł�
ul.�Wolności�7a/4,�2�p.�+�k.,�I�piętro�� o�pow.�47,00�m2�� 106.200,-�zł�
ul.�Fiołków�1/7,�3�p.�+�k.,�II�piętro�� o�pow.�63,90�m2�� 155.403,-�zł�

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul.�Główna�26/15,�1�p.�+�k.,�III�piętro� o�pow.�28,70�m2�� 68.900,-�zł�

w Rudzie Śl. – wirku: 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�15/16,�3�p.�+�k.,�V�piętro�� o�pow.�54,70�m2�� 123.700,-�zł�
ul.�Alojzego�Jankowskiego�18c/16,�2�p.�+�k.,�V�piętro� o�pow.�42,78�m2�� 95.300,-�zł�
ul.�Ignacego�Paderewskiego�7b/21,�4�p.�+�k.,�X�piętro�� o�pow.�62,20�m2�� 130.000,-�zł�

w Rudzie Śl. – nowym Bytomiu:
ul.�Piotra�Niedurnego�38c/92,�2�p.�+�k.,�IX�piętro� o�pow.�37,50�m2�� 89.100,-�zł�

Wniosek�o�zawarcie�umowy�o�ustanowienie�odrębnej�własności�lokalu�dla�swojej�ważności�wi-
nien�zawierać:
1.�Oznaczenie�wnioskodawcy,�adres�do�korespondencji,�numer�dowodu�osobistego� i�czytelny�

podpis;
2.�Wskazanie�lokalu,�którym�zainteresowany�jest�wnioskodawca�wraz�z�podaniem�ceny�wynika-

jącej�z�niniejszego�ogłoszenia;
3.�Kserokopię�dowodu�wpłaty�kaucji�w�wysokości�5000,-�zł;
4.�Oświadczenie,�że�wnioskodawca�wyraża�zgodę�na�warunki�zawarte�w�ogłoszeniu�(należy po-

dać�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�od�godz.�8.00�do�14.00.�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�Spół-
dzielni.
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�zawiera-

jące�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�wymia-

ną�okien�(do�5�lat).
Szczegółowych� informacji� udziela� Dział� Członkowsko-Lokalowy� Spółdzielni� tel.� 32� 248-24-11�

wew.�209.

Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa
w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza�o�możliwości�zasiedlenia�od zaraz niżej�wymienionego�mieszkania,�na�podstawie�umo-
wy�najmu�którego�stawka�czynszowa�wynosi:�

adres, struktura, piętro                                                powierzchnia użytkowa stawka czynszowa
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul.�Franciszka�Wilka�7/30,�2�p.�+�k.,�X�piętro� 33,93 m2  14,00,- zł 
�*��oprócz�czynszu�najemcy�są�zobowiązani�wnosić�również�opłaty�niezależne�tj.�za�energię
�cieplną�(c.o.),zimną�i�ciepłą�(c.w.u.)�wodę�oraz�wywóz�śmieci.
Wnioski�dot.�ww.�mieszkania�należy�składać�w�Registraturze�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�

w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Magazynowej�12�wraz�z�załączoną�kserokopią�dowodu�przelewu�wadium�
w�wys.�2.000,-� zł.�Wadium�należy�wpłacać�na�konto�bankowe�Spółdzielni� PKO�BP�O/Gliwice�nr�
43102024010000030200393751.
O�przyjęciu�wniosku�decyduje�data�i�godzina�jego�złożenia.
Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�własny�koszt�łącznie�z�ewen-

tualną�wymianą�okien.�
Wpłacone�wadium�zostanie�przelane�na�poczet�kaucji�zabezpieczającej�opłaty�czynszowe.
Wnioskodawca�traci�wadium,�jeżeli�w�terminie�14�dni�od�daty�uzyskania�zgody�na�objęcie��miesz-

kania�nie�podpisze�umowy�najmu�i�nie�uzupełni�kaucji�do��wysokości�6-miesięcznego�czynszu�wy-
liczonego�w�oparciu�o�ww.�stawkę.
Przedmiotowa�umowa�może�zostać�zawarta� jedynie�na�czas�określony�do�5� lat�z�możliwością�

jednokrotnego�przedłużenia�nie�dłużej�niż�na�kolejne�5� lat.�Osobie,�która�zawrze�umowę�najmu�
przysługuje�prawo�pierwokupu�zajmowanego�lokalu�po�cenach�rynkowych�bez�konieczności�pro-
wadzenia�postępowania�przetargowego.
Szczegółowych� informacji� udziela� Dział� Członkowsko-Lokalowy� Spółdzielni� tel.� 32� 248-24-11�

wew.�209�lub�290.
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– Naszym celem było doprowadze-
nie tej inwestycji do zakończenia jesz-
cze przed wakacjami i to się udało. 
Kończymy procedury odbiorów, a już 
niebawem mieszkańcy będą mogli 
w pełni korzystać z licznych atrakcji – 
podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Modernizację kąpieliska prze-
prowadziliśmy ze środków budżetu 
miasta, jednak już teraz wiadomo, że 
część nakładów odzyskamy dzięki 
unijnemu dofi nansowaniu. Zapewnie-
nie takie otrzymaliśmy z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Na chwilę obecną by-
łaby to kwota ok. 6 mln zł – dodaje 
prezydent.

W ramach wartej prawie 16,8 mln 
zł inwestycji, której realizacja roz-
poczęła się w listopadzie ubiegłego 
roku, powstał 25-metrowy basen 
sportowy o maksymalnej głęboko-
ści 1,8 metra z wydzielonymi torami 
i kubaturze 476 tys. litrów oraz ba-
sen rekreacyjny o długości 46 i sze-
rokości 23 metrów oraz głębokości 
od 0,6 do 1,2 metra i kubaturze 936 
tys. litrów. Basen rekreacyjny do-
datkowo wyposażony jest w kilka 
atrakcji wodnych oraz dwie zjeż-
dżalnie, w tym jedną 3-torową. Jed-
ną z atrakcji niewątpliwie jest plat-
forma do opalania wyposażona w 35 
leżaków.

Trzy nowe baseny oraz całkowicie zmodernizowany system fi ltrowania wody basenowej, platf orma do opalania, duży plac 
zabaw oraz siłownia napowietrzna – tak prezentuje się  po modernizacji basen letni w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. 
Obecnie trwa napełnianie niecek wodą, a już 10 lipca po raz pierwszy z obiektu skorzystają mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Basen już gotowy!

Przy modernizacji obiektu pomy-
ślano o najmłodszych jego użytkow-
nikach. Dla nich powstał specjalny 
brodzik o głębokości od 0,15 do 0,4 
metra oraz duży plac zabaw. – Dodat-
kowo zostało zaadaptowane pomiesz-
czenia na minisalę zabaw dla dzieci 
oraz wydzielono miejsce, gdzie mamy 
z małymi dziećmi będą mogły skorzy-
stać z przewijaków – wylicza Piotr 
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. 
Ponadto na terenie kąpieliska wybu-
dowana została siłownia napowietrz-
na, scena na występy artystyczne oraz 
boisko do koszykówki. Obiekt jest 
również wyposażony w wewnętrzny 
monitoring.

Co ciekawe, w ramach komplekso-
wej modernizacji kąpieliska powstała 
także instalacja fotowoltaiczna, która 
wykorzystywana będzie do zasilania 
obiektu w energię elektryczną oraz 
podgrzania wody basenowej. – Ozna-
cza to duże oszczędności w utrzymaniu 
obiektu, a dzięki możliwości podgrza-
nia wody będziemy mogli wydłużyć 
okres użytkowania basenów – podkre-
śla wiceprezydent Michał Pierończyk.



13www.wiadomoscirudzkie.pl  1.07.2015

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

Prace budowlane przy realizacji 
inwestycji zostały już zakończone. 
– Obecnie trwają jedynie drobne ro-
boty porządkowe. Rozpoczęliśmy 
także napełnianie basenów wodą. 
Przed otwarciem obiektu dla miesz-
kańców musimy jeszcze przeprowa-
dzić testy jakościowe wody – infor-
muje Piotr Janik. Wszystko wskazu-
je na to, że mieszkańcy po raz pierw-
szy tego lata z odnowionego kąpieli-
ska będą mogli skorzystać już 10 
lipca.

Znane są również ceny biletów. 
– Chcemy, żeby z basenów korzystały 
całe rodziny, dlatego ceny tak skal-
kulowaliśmy, żeby jak najwięcej 
rudzkich rodzin mogło podczas lata 
w mieście wypoczywać na terenie ką-
pieliska – mówi Michał Pierończyk. 
Tym sposobem za całodniowy pobyt 
na basenie osoba dorosła zapłaci 10 
zł, natomiast bilet ulgowy kosztować 
będzie 6 zł. Skorzystać z niego będą 
mogły dzieci, młodzież szkolna, stu-
denci do 25 lat, emeryci powyżej 65. 
roku życia oraz renciści. 

Co ważne, dzieci do 6. roku życia 
będą mogły wejść na basen bezpłat-
nie, natomiast dla rodzin z Rudzką 
Kartą Rodziny 3+ przewidziano 50 
proc. zniżkę.

TK
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Budżet Obywatelski Miasta 
Ruda Śląska na 2016 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Co to jest budżet 
obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. 
Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popular-
ność w Brazylii. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła 
się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 
miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopo-
tu w 2011 r. W Rudzie Śląskiej pierwszy raz budżet obywatelski realizowa-
ny był w 2014 r. 

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpo-
średnio decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni propozycje inwestycji, które 
następnie wybierane są w ogólnomiejskim głosowaniu. Ostatnim etapem 
jest realizacja zwycięskich projektów.

Podział 
środków

W 2016 r. na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego 
przeznaczonych zostanie 2 650 000 zł, w tym: 

1 000 000 zł • na zadania ogólnomiejskie (zadania które mają służyć za-
spokajaniu potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy),

1 650 000 zł•  na zadania o charakterze lokalnym – po 150 000 zł dla 
każdej dzielnicy (Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, 
Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek).

Harmonogram budżetu 
obywatelskiego

do 17 lipca – składanie wniosków• 
do 28 sierpnia – weryfi kacja złożonych wniosków• 
7-18 września – głosowanie mieszkańców • 
do 30 września – ogłoszenie zwycięskich projektów• 

Punkt 
informacyjno-doradczy

W czasie składania wniosków funkcjonować będzie punkt informacyjno-
doradczy, zlokalizowany w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Mia-
sta, przy pl. Jana Pawła II 6. 

Informacje o głównych założeniach budżetu obywatelskiego oraz o ter-
minach wynikających z harmonogramu udzielane są również telefonicz-
nie, tel.32 244-90-00 wew. 1370. 
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SKŁADANIE WNIOSKÓW

Projekt może zgłosić każdy, kto jest zameldowany w Rudzie Śląskiej i ukoń-
czył 16. rok życia. 

Zgłoszenia zadania dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku, sporzą-
dzonego zgodnie z obowiązującym wzorem. 

Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę zadań, z zastrzeżeniem, że na 
jednym formularzu wniosku można zgłosić tylko jedno zadanie.

Wraz z wnioskiem składana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 
uprawnionych mieszkańców, czyli osób, które skończyły 16 lat i są zameldo-
wane w Rudzie Śląskiej. 

Do wniosku można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy je-
go weryfi kacji, np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje itp.

Wnioski (wraz z załącznikami) można:
przesyłać do Urzędu Miasta listownie, na adres: Urząd Miasta Ruda • 
Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska 
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców. • 

Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź 
remontów, które mają być realizowane na terenach stanowiących zasoby 
miasta. 

W przypadku zadań, które byłyby realizowane na terenach miejskich od-
danych w zarządzanie lub trwały zarząd innym podmiotom, lub które zosta-
ły oddane na podstawie umowy użyczenia lub użytkowania, wnioskodawca 
zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie odpowiedniego pod-
miotu o wyrażeniu zgody na realizację zgłoszonego zadania na terenie, któ-
rym dysponuje.

Jak sprawdzić, 
kto jest właścicielem terenu?

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres geoportalu: 1. 
htt p://rudaslaska.geoportal2.pl
Po wyświetleniu się strony startowej geoportalu, wybieramy edycję 2. 
mapy w trybie publicznym. 
Aby uzyskać dostęp do danych adresowych geoportalu, należy w pane-3. 
lu „Warstwy”, znajdującym się po lewej stronie ekranu, zaznaczyć do 
wyświetlenia warstwy „Działki”, „Budynki” oraz „Adresy”. Treść mapy 
aktualizuje się automatycznie.

Informacja 
o własności gruntu

Następnie na wyświetlonej mapie odnajdujemy szukany teren. Chcąc 4. 
uzyskać informacje dotyczące działki, z listwy narzędziowej znajdują-
cej się w lewym, górnym rogu mapy, wybieramy ikonkę oznaczoną 
literką „i”, a następnie wskazujemy obszar zawarty w granicach dział-
ki.
Na ekranie monitora wyświetli się okno zawierające informacje 5. 
o szukanym terenie, takie jak: kto jest właścicielem działki, jej numer, 
powierzchnia i numer księgi wieczystej. W zależności od wielkości mo-
nitora, rozmiar okna można dostosować poprzez zmianę jego wielkości 
tak, aby informacje wyświetlały się w sposób czytelny.

Jak zgłosić projekt?
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GŁOSOWANIE

Wykaz miejsc do głosowania
l.p.

Nazwa 
punktu

Adres punktu
Godziny 

urzędowania

1. Urząd Miasta 
Ruda Śląska

Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 6

poniedziałek – środa: 
od 8.00 do 16.00

czwartek:
8.00 do 18.00

piątek: 
od 8.00 do 14.00

2.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 18

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

3.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

4.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

5.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 166 

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

6.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 17.00

7.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20/8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

8.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4

poniedziałek: 
od 11.00 do 15.00
wtorek – piątek: 

od 11.00 do 18.00

9.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

10.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

11.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

12.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

13.
Centrum Inicjatyw 

Społecznych
– Stara Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 15a

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

14.
Centrum Inicjatyw 

Społecznych
- Stary Orzegów

Orzegów
ul. Zielińskiego 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: 
od 11.00 do 15.00

15. Zespół Szkół Nr 1 Chebzie
ul. Niedurnego 125

poniedziałek – piątek: 
od 8.00 do 16.00

Jeżeli złożony wniosek zawiera braki formalne, osoba składająca wniosek 
jest o tym fakcie informowana, następnie ma 7 dni na uzupełnienie wniosku 
o potrzebne dane.

Podczas weryfi kacji zostaną odrzucone wnioski, które:
zakładają realizację jedynie części zadania w tym sporządzenie wyłącz-• 
nie projektu lub planu realizacji zadania,
naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym • 
prawa własności,

Weryfi kacja wniosków
pozostają w sprzeczności z obowiązującymi miejskimi planami, strate-• 
giami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsię-
wzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
wymagają nakładów fi nansowych przekraczających limity określone • 
dla danego rodzaju zadania,
po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosun-• 
ku do wartości zgłoszonego zadania.



Wyniki głosowania
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Po zakończeniu głosowania przeprowadzona zostanie weryfi kacja oddanych głosów. Za 
głosy nieważne uznane zostaną karty: 

wypełnione nieczytelnie i niezawierające wymaganych danych oraz zgody na prze-• 
twarzanie danych osobowych,
zawierające więcej skreśleń, niż wymagane maksymalnie jedno skreślenie na projekt • 
o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa na zadania o charakterze lokalnym,
zawierające nieprawdziwe dane,• 
wypełnione przez osoby nieuprawnione do głosowania.• 

Wyniki głosowania opublikowane zostaną do 30 września 2015 r.

UWAGA! 

Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą 

osobę spowoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty 

zostaną uznane za nieważne.

PROJEKTY DO REALIZACJI

Wybór projektów
Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskały największą liczbę 

głosów, jednak nie mniej niż 30. 
Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę 

głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne losowanie. 
Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będzie pozo-

stawać ze sobą w sprzeczności lub będą się wykluczać, zrealizowane zosta-
nie zadanie, które zdobyło największą liczbę głosów.

Niewykorzystane środki 
Jeżeli po zakończonym głosowaniu na poszczególnych zadaniach pozosta-

ną wolne środki, zostaną one w pierwszej kolejności wykorzystane w ramach 
danej dzielnicy – według liczby uzyskanych głosów (na zadanie, na które wy-
starczy środków). 

Środki niewykorzystane w dzielnicach będą sumowane i przeznaczane na 
możliwe do zrealizowania zadania, które uzyskały największą liczbę głosów 
w skali miasta.  

Karta do głosowania
Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Wypełnioną 

kartę wrzuca się do urny znajdującej się w punkcie do głosowania, po 
uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu 
podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

Swój głos można oddać za pośrednictwem platf ormy SEKAP (System 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Rejestracja do ser-
wisu odbywa się poprzez stronę www.sekap.pl. Karta do głosowania do-
stępna będzie w katalogu usług „Sprawy obywatelskie”.

Zasady głosowania
Głosowanie potrwa od 7 do 18 września 2015 r. • 
Głosować mogą osoby zameldowane w Rudzie Śląskiej, które skończyły • 
16 lat. 
Każdy z uprawnionych mieszkańców będzie mógł zagłosować tylko raz, • 
wskazując nie więcej, niż jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim 
oraz dwa różne zadania o charakterze lokalnym, także spoza dzielnicy, 
w której mieszka. 
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

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

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Ruda Śląska.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach przy ulicy Wysokiej, stanowiąca działkę nr 4008/198 o powierzchni 4686 
m², użytki Bp, RIVb i PsIV, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisana w KW nr 
GL1S/00046562/9 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Przetargi, które odbyły się w dniach 26.11.2014 r., 23.02.2015 r. i 20.05.2015 
r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka nr 4008/198 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM2).

3. Zbywana nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkanio-
wej wielo- i jednorodzinnej, posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest nie-
ogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta dziko rosnącą zielenią nieurzą-
dzoną, występują nierówności terenu. Działka posiada bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej ulicy Wysokiej. Zbywany teren będzie skomunikowany z 
ulicą poprzez zjazd zlokalizowany przy budynku nr 3.

4. Cena do rokowań wynosi: 240.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o na-

leżny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprze-
daży. 

5. Rokowania odbędą się w dniu 4.08.2015 r. o godz.11.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą 
uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które do dnia 28.07.2015 r. 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 dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 12.000,00 zł, przelewem lub w 
kasie tut. Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 
04.08.2015r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

tel. 32 248-08-00 | kom. 692-616-729 | www.auto-relax.pl

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 
dni, tj. od dnia 23.06.2015 r. do dnia 
14.07.2015 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223) 
trzech wykazów niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położo-
nych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Górnej, zapisanych na kar-
cie mapy 3, obręb Bielszowice oraz w 
księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00030687/6 (oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi jak 
niżej), które zostaną sprzedane w dro-
dze przetargu nieograniczonego: 
z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska 

4873/434•  o powierzchni 1411 m2, 
4874/434•  o powierzchni 640 m2, 
4875/434•  o powierzchni 881 m2, 

z przeznaczeniem pod drogę dojaz-
dową

4876/434•  o powierzchni 602 m2.



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

Nieruchomości

R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405. ANEL.

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

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

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

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

 
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

R Atrakcyjne nowe domy szeregowe: KŁODNICA ul. Kaczmarka  
od 105 m2  od 300.000 zł.  

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

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

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

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

 R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

R Kawalerki: blisko Plazy 34 m2, 69 tys., Solidarności 30 m2, kom-
fort 79 tys., Brygadzistów 31 m2, 78 tys., Polaka Świętochłowice, 36 
m2, 45 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

R Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 143 tys, Gilów 61 m2 po re-
moncie 139 tys., Halemba 55 m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

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

R Sprzedam ogródek. Tel. 694-080-815.

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

R Sprzedam działkę budowlaną (937 m2) media na miejscu. 
Bielszowice, ul. Pawłowska. Tel. 601-463-807.

R Sprzedam mieszkanie, 35 m2, Halemba ul. Energetyków, do 
remontu, 79 tys., tel. 509-364-986.

www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 1.07.201519

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

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-
491, 32 240-04-01.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, do-
mów. Tel. 507-055-024.

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

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. 
Tel. 510-152-294.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

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

R PAJĄCZEK. Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz 
osób. Tel. 505-180-050.

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

R Kompleksowe remonty mieszkań solidnie i fachowo. 
Tel. 602-445-909.

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

 R Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.

R CHWILÓWKI – BEZPŁATNY DOJAZD!!! MINIMUM FORMAL-
NOŚCI!!! Tel. 794-131-131, 32 307-40-41.

R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 
606-274-056.

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

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

R Wynajme mieszkanie 2-pokojowe HALEMBA 660-961-589.

R Sprzedam dom Kochłowice, 258 m2 + pomieszczenia warsz-
tatowe 205 m2, do remontu na działce 3211 m2. Cena 480 tys. Tel. 
662-230-523.

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

R Sprzedam tanio M-3, 47m2, Godula, tel. 793-396-040.

R Sprzedam szybko M-4, 60m2, Godula, tel. 793-396-040.

R Sprzedam mieszkanie, gotówka, Godula, tel. 731-765-095.

R Kupię mieszkanie, gotówka. Nowy Bytom, tel. 731-765-095.

R Kupię mieszkanie, gotówka. Ruda Południowa, tel. 731-765-
095.

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

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

R Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowa-
nia. Tel. 507-572-625.

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

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

 R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKU-
RENCJA. Tel. 510-823-457.

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

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

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

Praca
R Kelnera, kelnerkę do restauracji zatrudnię. Tel. 600-410-944.

R Szukam pracownika do wykonywania połączeń telefonicznych, 
stałe wynagrodzenie w Rudzie Śląskiej. Tel kontaktowy 730-255-
099. Jedna zmiana od rana.

R Firma Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje osób chętnych do 
podjęcia pracy na stanowiskach produkcyjnych. Kontakt: rekruta-
cja@madejwrobel.pl/ nr tel. 501-958-983. Osobiście Ruda Ślą-
ska, Magazynowa 45.

R Piekarnia Gerlach poszukuje kierowców i magazynierów na ½ 
etatu. Proszę dzwonić pod nr tel. 32 707-44-44 w godz. od 8.00 
do 12.00.

R Restauracja Valdi Plus Mikołów zatrudni pomoc kuchenną z do-
świadczeniem do pracy stałej, tel. 32 330-05-62.

R Zatrudnię fryzjerkę Katowice Słowackiego. Tel. 696-566-305.

R Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem. Tel. 
501-423-269.

R GLIWICE! Operatorzy linii produkcyjnej poszukiwani! Tel. 533-
555-959.

R Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem. Tel. 668-178-613.

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

R Firma Euro-Locks z Rudy Śląskiej poszukuje pracowników o 
specjalności technik mechanik. Proszę wysyłać CV na adres: per-
sonel@euro-locks.pl.

R Firma Euro-Locks z Rudy Śląskiej poszukuje pracowników,  
montażystki, montażystów. Proszę wysyłać CV na adres: perso-
nel@euro-locks.pl

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

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

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

Powieść otwierająca nową serię filmową!
Najsłynniejsza książka Larry’ego McMurtry’ego, w której powołał do 

życia dwie niezapomniane bohaterki: Aurorę Greenway i jej córkę Emmę. 
Aurora to typ egocentryczki, wokół której musi kręcić się cały świat, ze 
sznurkiem jej wielbicieli włącznie. Jest wdową, która uzurpuje sobie pra-
wo do decydowania o wszystkim, również o życiu własnej córki, która z 
kolei za wszelką cenę pragnie wyzwolić się spod nadopiekuńczych skrzydeł 
matki. Tymczasem los zsyła Aurorze dwa poważne wyzwania, z którymi 
przyjdzie jej się zmierzyć: niespodziewane plany matrymonialne Emmy i 
jej chorobę. 

„Czułe słówka” to zabawna i zarazem gorzka opowieść o matce i córce, 
które nieustannie walcząc ze sobą, nie potrafią bez siebie żyć.

Powieść otwiera nową serię książek, które stały się inspiracją dla uzna-
wanych dziś za kultowe adaptacji filmowych. „Czułe słówka” w 1983 roku 
przeniósł na wielki ekran James L. Brooks. W obsypanym nagrodami filmie 
wystąpili między innymi Shirley MacLaine, Debra Winger i Jack Nicholson. 

Wkrótce nakładem wydawnictwa Prószyński Media ukażą się „Co się 
wydarzyło w Madison County” Roberta Jamesa Wallera i „Mały wielki czło-
wiek” Thomasa Bergera.

| Polecamy

Larry McMurtry Czułe słówka

W sercu wielkiego miasta, przy urokliwej uliczce stoi kamienica. Miesz-
ka w niej pięć kobiet; różni je wiek, zainteresowania, praca, jest jednak coś, 
co je łączy. W pewnym momencie swego życia wszystkie postanowiły raz 
na zawsze wyrzec się miłości i zapomnieć o mężczyznach. Mimo różnych 
doświadczeń i rozczarowań nauczyły się cieszyć drobnymi przyjemnościa-
mi, których nie przypłaca się czarną rozpaczą.

Pewnego dnia jedna z nich wyrusza w podróż, a jej mieszkanie zajmuje 
samotna dziewczyna. Współlokatorki przypadają jej do gustu, ceni sobie 
spokój i przyjazną atmosferę tej osobliwej kamienicy, jednak coraz gło-
śniej, coraz częściej powtarza, że nie wolno mówić „nigdy więcej”.

Czy jej żywiołowość, jej apetyt na miłość wywrócą do góry nogami ład 
tego domu kobiet? Czy i one przypomną sobie, że miłość nadaje sens życiu, 
i odważą się podjąć ryzyko? Czy mężczyźni znowu tu zawitają – nie tylko 
we wspomnieniach, tęsknocie, skrywanym gniewie, uśpionej rozpaczy? 

Subtelnie oscylując między powagą a żartem, autorka mówi o tym, jak 
trudno kochać i podejmować wybory ważące na całej przyszłości.

Karine Lambert
Dom bez mężczyzn
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci 

Pani Ireny GDYNI 
długoletniego Pracownika Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają

Zarząd i Pracownicy 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Panu Władysławowi Dryji
członkowi Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�w�użytkowanie�

wieczyste�na�okres�40�lat�dwóch�niezabudowanych�nieruchomości�gruntowych�
położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Łukowej�z�przeznaczeniem�

pod�budowę�garaży�murowanych
Przedmiotem�oddania�w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�40�lat�w�drodze�pierwszego�ustnego�

przetargu� nieograniczonego� są� dwie� niezabudowane� nieruchomości� gruntowe�własności� Gminy�
Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Łukowej,�obręb�Kochłowi-
ce,�zapisane�na�karcie�mapy�1�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�
Śląskiej�pod�nr�KW�GL1S/00007909/9�(w�dziale�trzecim�wpisane�są�służebności�gruntowe�polegają-
ce�na�prawie�przechodu�i�przejazdu�przez�działkę�3016/160,�ustanowione�na�rzecz�właścicieli�garaży�
i�użytkowników�wieczystych�nieruchomości�sąsiednich;�dział�IV�wolny�jest�od�wpisów),�oznaczone�
numerami�geodezyjnymi:�
a)�3582/160�o�powierzchni�23�m2,�
b)�3583/160�o�powierzchni�22�m2,
z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego na każdej z działek.

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�Miasta�Ruda�Śląska�
działki�stanowią�teren�garaży�i�parkingów�(symbol�planu:�GP1),�położone�są�w�sąsiedztwie�zabu-
dowy�garażowej,�mieszkaniowej�wielorodzinnej,�usługowej,�terenów�niezabudowanych;�posiadają�
regularny�kształt�zbliżony�do�prostokąta;�grunt�jest�zatrawiony�i�porośnięty�w�części�drzewami�oraz�
krzewami.�Działki�nie�posiadają�bezpośredniego�dojazdu�z�drogi�publicznej�ulicy�Łukowej,�w�związ-
ku�z�czym�Gmina�Miasto�Ruda�Śląska�na�działce�nr�3016/160�o�powierzchni�426�m2,�zapisanej�w�
nr�KW�GL1S/00007909/9,�stanowiącej�drogę�dojazdową,�ustanowi�odpłatną�służebność�gruntową�
polegającą�na�prawie�przejścia�i�przechodu,�całą�jej�długością�i�szerokością,�na�rzecz�każdoczesnych�
użytkowników�wieczystych�działek�gruntu�nr:�3582/160�i�3583/160.�Wysokość�wynagrodzenia�z�ty-
tułu�ustanowienia�służebności�gruntowej�dla�każdej�ze�zbywanych�nieruchomości�wynosi�1.020,00�
zł�i�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�od�towarów�i�usług.�Wynagrodzenie�z�VAT�jest�płatne�
jednorazowo�przed�zawarciem�umowy.�Każdy�z�wyłonionych�w�drodze�przetargu�nabywców�nieru-
chomości�będzie�zobowiązany�do�zapłaty�kwoty�1.020,00�zł�wraz�z�VAT�przed�zawarciem�umowy�
notarialnej.�

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

–�dla�działki�nr�3582/160��–�3.780,00 zł,

–�dla�działki�nr�3583/160��–�3.680,00 zł.

Ceny osiągnięte w przetargu stanowić będą podstawę do ustalenia:

–�pierwszej�opłaty�za�oddanie�gruntu�w�użytkowanie�wieczyste�w�wysokości�25%�ceny,
–�opłat�rocznych�wynoszących�3%�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 nota-
rialnej. 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. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2015 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�ogło-
szenia�(zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miej-
skim�www.rudaslaska.bip.info.pl)� i�w�terminie�do�dnia�13.08.2015 r.�dokonają�wpłaty�wadium�w�
wysokościach:
–�dla�działki�nr�3582/160��–�200,00 zł,

–�dla�działki�nr�3583/160��–�200,00 zł.

z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Łukowa,�działka�nr�…”�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,�czwar-
tek�8.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�Komisji�Przetargowej�
wymagane�dokumenty i oświadczenia. zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnio-
nej przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki nieruchomościami

(pokój 223), tel.32-248-75-63.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza�przetarg�ustny�nieograniczony�na�sprzedaż�niezabudowanej�

nieruchomości�gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ul.�
Górnej,�która�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�zostanie�sprzedana�

z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�
zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska.

 Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�przetargu�z przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z ustale-
niami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�jest�niezabudowa-
na�nieruchomość�gruntowa�o powierzchni�313 m2,�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położona�
w Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ul.�Górnej,�stanowiąca�działkę�nr�4354/544�zapisana�na�k.m.3,�
obręb�Bielszowice�oraz�w księdze�wieczystej�KW�nr�GL1S/00042369/8.�

 W ustaleniach�miejscowego� planu� zagospodarowania� przestrzennego� nieruchomość� figuruje�
jako�teren�zabudowy�mieszkaniowo�-�usługowej�z podstawowym�przeznaczeniem�gruntów�pod�za-
budowę�mieszkaniową�jednorodzinną�oraz�nieuciążliwą�funkcję�usługową,�w tym�rzemiosła�(symbol�
planu�Mnu1).�Zbywana�działka,�położona�w sąsiedztwie�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzinnej,�
jest�niezabudowana,�częściowo�ogrodzona,�zatrawiona�i porośnięta�drzewami,�posiada�kształt�pro-
stokąta.�Przedmiotowa�działka�posiada�bezpośredni�dostęp�do�drogi�publicznej�ul.�Górnej.�

 Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 40.400,00 zł.
Do�ceny�ustalonej�na�przetargu�zostanie�doliczony�podatek�od�towarów�i usług�wg�stawki�23%.
 Przetarg odbędzie się w dniu 5.08.2015 r. o godz. 10.00 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�mieszkaniowe)�i w terminie�do dnia 29.07.2015 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.100,00 zł,�przelewem�na�konto:�Nr�71�1050�1214�1000�
0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska,�z dopiskiem 
„wadium�–�ul.�Górna”�(za�datę�wniesienia�wadium�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pienięż-
nych�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�przedłożą�przed�
otwarciem�przetargu�wymagane�dokumenty�i oświadczenia.�
Zawarcie�aktu�notarialnego�nastąpi�w terminie�do�30�dni�od�dnia�przetargu.�Cena�nieruchomości�

wraz z podatkiem�VAT�podlega�zapłacie�nie�później�niż�do�dnia�zawarcia�umowy�przenoszącej�wła-
sność.�Wygrywający�przetarg�ponosić�będzie�wszelkie�opłaty�i podatki�związane�z zawarciem�aktu�
notarialnego.
Zastrzega�się�prawo�odwołania�przetargu�z�uzasadnionych�przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

nr 32-248-75-63.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

Prezydent Miasta ruda Śląska
oogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 

stanowiącego garaż murowany 
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�przetargu�jest�stanowiący�własność�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�
 garaż murowany nr 4 o powierzchni�użytkowej�15,80�m2�usytuowany�w zespole�7�boksów�gara-

żowych�w Rudzie�Śląskiej�-�Halembie�przy�ul.�1 Maja�na�działce�nr�2131/107�o powierzchni�134�m2,�
obręb�Halemba,�k.m.1,�KW�nr�GL1S/00007874/4�(działy�III�i IV�są�wolne�od�wpisów).�
�Garaż�zostanie�sprzedany�wraz�z udziałem�wynoszącym�1/7�we�współwłasności�części�wspólnych�

budynku�i urządzeń�zespołu�7�boksów,�które�nie�służą�do�wyłącznego�użytku�właścicieli�poszczegól-
nych�garaży.�Sprzedaż�nastąpi�z jednoczesnym�oddaniem�w użytkowanie�wieczyste�na�okres�40�lat�
1/7�części�działki�nr�2131/107�oraz�ustanowieniem�na�gminnej�działce�nr�2920/107�o powierzchni�
207�m2,�obręb�Halemba,�k.m.1,�KW�nr�GL1S/00012888/3�odpłatnej�służebności�gruntowej�w postaci�
prawa�przechodu�i przejazdu�na�rzecz�każdoczesnego�właściciela�garażu�nr�4,�będącego�jednocześnie�
użytkownikiem�wieczystym�ułamkowej�części�działki�nr�2131/107.�

 Cena wywoławcza�nieruchomości�do�przetargu�wynosi:�15.500,00 zł.�Na�cenę�nieruchomości�
składają�się�cena�lokalu�oraz�cena�gruntu.�Cena�gruntu�uzyskana�w przetargu�stanowić�będzie�pod-
stawę�do�ustalenia�pierwszej�opłaty�w wysokości� 25�%�ceny,�płatnej�w dniu� zawarcia� aktu�nota-
rialnego�oraz�opłat�rocznych�w wysokości�3�%,�płatnych�do�końca�marca�każdego�roku,�przez�cały�
okres�użytkowania�wieczystego.�Opłaty�te�podlegają�powiększeniu�o należny�podatek�od�towarów�
i usług.

 Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2920/107 wy-
nosi 3.600,00 zł zł + Vat 23 %�(opłata�jednorazowa).�

 Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem�VAT�
wg�stawki�23�%,�a także�wynagrodzenie�za�ustanowienie�odpłatnej służebności gruntowej z podat-
kiem�VAT�winny�być�wpłacone�w całości�przed�zawarciem�aktu�notarialnego�(za�datę�zapłaty�przyj-
muje�się�dzień�wpływu�środków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska).

 Przetarg odbędzie się w dniu 3.08.2015 r. o godz. 1000 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, 
plac Jana Pawła ii 6.�Uczestnicy�przetargu�zobowiązani�są�do�wpłacenia�wadium w wysokości 800,00 
zł w terminie�do dnia 28.07.2015 r.�przelewem�na�konto:�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;�
zaleca�się�przedłożenie�Komisji�Przetargowej�dowodu�wpłaty�wadium�przed�otwarciem�przetargu.�

 W przetargu�mogą�brać�udział�osoby,�które:�zapoznały�się�z pełną�treścią�ogłoszenia�o przetargu�
zamieszczoną�w internecie:�www.rudaslaska.bip.info.pl�zakładka�lokale�użytkowe�i garaże�i na�tablicy�
ogłoszeń�w budynku�Urzędu�Miasta�(obok�pok.�217),�wpłaciły�wadium�w podanym�terminie�i przed-
łożyły�Komisji�Przetargowej�przed�otwarciem�przetargu�wymagane�dokumenty�i oświadczenia
(m.in.�o zapoznaniu�się�ze�stanem�technicznym�garażu�w trakcie�oględzin).
Zawarcie�aktu�notarialnego�nastąpi�w terminie�do�30 dni�od�dnia�przetargu.�Wygrywający�przetarg�

ponosi�wszelkie�opłaty�i podatki�związane�ze�spisaniem�umowy.�
Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z uzasadnionej�przyczyny.
 Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 

(32) 248-75-63. Oględzin garażu można dokonać w dniu 15.07.2015 r. od godz. 14.00 do 15.00. 

OGŁOszenie 
���Informuję�o�utrudnieniach�w�ruchu�drogowym�na�ulicy�Górnośląskiej�w�Rudzie�Śląskiej-Bykowi-

nie�w�dniu�12�lipca�2015�r.�w�godzinach�od�15.00�do�23.30,�spowodowanych�organizacją�masowej�
imprezy�plenerowej�„Lato�z�Radiem”.
����Nad�bezpieczeństwem�uczestników�imprezy�czuwać�będzie�Policja�i�Straż�Miejska.
����Przepraszam�za�powstałe�utrudnienia�w�ruchu�drogowym.�Informuję�jednocześnie,�że�w�tym�

dniu�zostaną�wyznaczone�objazdy�oraz�miejsca�parkingowe�dla�uczestników�imprezy.
����Serdecznie�zapraszam�wszystkich�mieszkańców�na�tereny�zielone�zlokalizowane�przy�ulicy�Gór-

nośląskiej�w�Rudzie�Śląskiej,�gdzie�odbędzie�się�12�lipca�2015�r.�impreza�„Lato�z�Radiem”.�Gwiazdą�
wydarzenia�będzie�Maryla�Rodowicz.

         Grażyna dziedzic
        Prezydent Miasta
        ruda Śląska
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

Prezydent Miasta  ruda Śląska 
ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�oddanie�

w�użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�nieruchomości�gruntowej�
położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Kingi�

z�przeznaczeniem�pod�budowę�budynku�mieszkalnego�jednorodzinnego�
wraz�ze�sprzedażą�niezabudowanej�nieruchomości�pod�drogę�dojazdową

Przedmiotem� zbycia�w drodze� pierwszego� ustnego� przetargu� nieograniczonego� jest�
oddanie�w użytkowanie�wieczyste�na�okres�99�lat�z przeznaczeniem�pod�budowę�budyn-
ku�mieszkalnego�jednorodzinnego�niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własności�
Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położonej�w Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ul. kingi,�sta-
nowiącej�działkę�oznaczoną�numerem�geodezyjnym�3293/223 o powierzchni�1142�m2,�
użytek�R-IVb,�obręb�Bielszowice,� zapisaną�na�karcie�mapy�1�oraz�w księdze�wieczystej�
prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w Rudzie�Śląskiej�pod�nr�KW�GL1S/00006744/7.�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�1/7�część�niezabudowanej�działki�przeznaczonej pod 
drogę dojazdową,�oznaczonej�numerem�geodezyjnym�3297/223 o powierzchni�922�m2,�
obręb�Bielszowice,�k.m.�1,�nr�KW�GL1S/00048986/1.�Działy�III�i IV�ww.�księgi�wolne�są�od�
wpisów.�

Zgodnie� z ustaleniami�miejscowego�planu� zagospodarowania�przestrzennego�miasta�
Ruda�Śląska�działka�nr�3293/223�stanowi�tereny�zabudowy�mieszkaniowej�jednorodzin-
nej�(symbol�planu�MN2) i częściowo�teren�ulicy�dojazdowej�o liniach�rozgraniczających�
w pasie o szerokości�min.�10�m;�przekrój�ulic�jednojezdniowy�o 2�pasach�ruchu�o szeroko-
ści�pasa�min.�3�m�(symbol�planu�kd1/2),�natomiast�działka�nr�3297/223�jest�oznaczona�
symbolami�planu�kd1/2 i MN2.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 3293/223 pod zabudowę miesz-
kaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 3297/223 wynosi:

– 119.400,00 zł,�tj.�działka�pod�zabudowę�107.000,00�zł,�droga�12.400,00�zł.
Z� ceny� osiągniętej� w przetargu� zostanie� wyodrębniona� cena� działki� pod� zabudowę�

mieszkaniową�i cena�drogi,�z zachowaniem�proporcji�tych�cen�z ceny�wywoławczej.
Osiągnięta�w przetargu�cena�działki�pod�zabudowę�mieszkaniową�będzie�stanowić�pod-

stawę�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 towa-

rów i usług.
 
termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego. Niezachowanie�ww.�warunku�może�stanowić�podstawę�do�rozwiąza-
nia�umowy�bądź�do�ustalenia�dodatkowej�opłaty�rocznej�obciążającej�użytkownika�wie-
czystego,�niezależnie�od�opłat�z tytułu�użytkowania�wieczystego�gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2015 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�Ślą-
ska i na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie�do�dnia�19.08.2015 
r.� dokonają�wpłaty�wadium�w wysokości� 6.000,00� zł� z dopiskiem�„wadium�–�ul.� Kingi,�
działka�nr�3293/223”�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�Ślą-
ska)�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�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�Komi-
sji�Przetargowej�wymagane�dokumenty�i oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�
przetargu�z uzasadnionej�przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki nieruchomościami

(pokój 223), tel. 32-248 -75-63.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza�rokowania�na�sprzedaż�nieruchomości�gruntowej�położonej�w�
Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Wysokiej�z�przeznaczeniem�pod�
zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�

przestrzennego�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,�poło-
żona�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Wysokiej,�stanowiąca�działkę�nr�4008/198 
o�powierzchni�4686 m²,�użytki�Bp,�RIVb�i�PsIV,�obręb�Bielszowice,�karta�mapy�4,�zapisana�
w�KW�nr�GL1S/00046562/9�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�są�wolne�od�wpisów).
Przetargi,�które�odbyły�się�w�dniach�26.11.2014�r.,�23.02.2015�r.�i�20.05.2015�r.�zakoń-

czyły�się�wynikiem�negatywnym.
2.�Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�

Ruda�Śląska�działka�nr�4008/198�stanowi�teren�zabudowy�mieszkaniowej�o�zróżnicowa-
nych�parametrach�(symbol�planu MM2).
3.�Zbywana�nieruchomość�znajduje�się�w�otoczeniu�zabudowy�mieszkaniowej�wielo-�i�

jednorodzinnej,�posiada�kształt�zbliżony�do�prostokąta,�jest�nieogrodzona,�niezagospoda-
rowana,�porośnięta�dziko�rosnącą�zielenią�nieurządzoną,�występują�nierówności�terenu.�
Działka�posiada�bezpośredni�dostęp�do�drogi�publicznej�ulicy�Wysokiej.�Zbywany�teren�
będzie�skomunikowany�z�ulicą�poprzez�zjazd�zlokalizowany�przy�budynku�nr�3.

4. Cena do rokowań wynosi: 240.000,00 zł. 
Cena�nieruchomości�ustalona�w�rokowaniach�zostanie�powiększona�o�należny�podatek�

od�towarów�i�usług�wg�stawki�obowiązującej�w�dacie�sprzedaży.�
5.�Rokowania�odbędą�się�w�dniu�4.08.2015 r. o godz.11.00 w sali 213 urzędu Miasta 

ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.�W�rokowaniach�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne� i�
prawne,�które�do�dnia�28.07.2015�r.�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�(zamieszczo-
ną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�i�na�portalu�miejskim�www.
rudaslaska.bip.info.pl)� oraz�dokonają�wpłaty� zaliczki�w�wysokości�12.000,00 zł,� przele-
wem�lub�w�kasie�tut.�Urzędu,�złożą�pisemne�zgłoszenie�udziału�w�rokowaniach,�a�
w�dniu�4.08.2015�r.�przedłożą�Komisji�wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�
6.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�rokowań�z�uzasadnionej�przyczyny.�
Informacji� na� temat� rokowań� udziela�Wydział� Gospodarki� Nieruchomościami� (pokój�

223),�tel.�32-238-75-63.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 

223), tel. 32-238-75-63.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�nieruchomości�gruntowej�położonej�
w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Kalinowej�z�przeznaczeniem�

pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�
zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�–�z�przeznacze-
niem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�prze-
strzennego�miasta�Ruda�Śląska�–�jest�nieruchomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położona�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�przy�ulicy�Kalinowej�nr 1148/50 o 
powierzchni�1224 m2, obręb�Kochłowice,�k.m.�7,�KW�nr�GL1S/00020267/3�(działy�III�i�IV�
ww.�księgi�są�wolne�od�wpisów).
�Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�

Ruda�Śląska�zbywana�działka�stanowi�teren�zabudowy�usługowej�z�podstawowym�prze-
znaczeniem�gruntów�pod�usługi�komercyjne�(symbol�planu�uk1).
Nieruchomość�posiada�nieregularny�kształt,�zbliżony�do�trapezu,� jest�położona�w�są-

siedztwie�terenów�przemysłowych�oraz�terenów�zielonych,�porośnięta�drzewami,�krze-
wami�i�częściowo�ogrodzona.�Dojazd�do�zbywanego�terenu�z�drogi�publicznej�ulicy�Oświę-
cimskiej�powinien�się�odbywać�poprzez�drogę�wewnętrzną�ulicę�Kalinową�poprzez�drogę�
zlokalizowaną�na�działkach�nr�1147/50�i�954/50.
Działka�nr�1148/50�jest�objęta�umową�dzierżawy�obowiązującą�do�dnia�29.02.2016�r.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 128.000,00 zł.
Cena� ustalona� na� przetargu� zostanie� powiększona� o� należny� podatek� od� towarów� i�

usług�wg�stawki�obowiązującej�w�dacie�sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.08.2015 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�tre-

ścią�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 29.07.2015 r. 
dokonają�wpłaty�wadium�w�wysokości�6.400,00 zł,�przelewem�na�konto�lub�w�kasie�Urzę-
du�i�przedłożą�Komisji�Przetargowej�przed�przetargiem�wymagane�dokumenty�i�oświad-
czenia.�

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 

223), tel. 32-248-75-63.
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Rugby

Brązowe Diablice 

Boks
 w Kochłowicach

 W sobotę (27.06.) w Ko-
chłowicach w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 im. 
Jana Pawła II odbył się Turniej 
Bokserski z okazji Dni Rudy 
Śląskiej. Publiczność i pogo-
da dopisały i turniej bokser-
ski organizowany Przez UKS 
,,Śląsk’’ Ruda Śląska i Urząd 
Miasta Ruda Śląska był na wy-
sokim poziomie. Odbyło się 
16 walk bokserskich. W sze-
ściu  uczestniczyli pięściarze 
UKS-u ,,Śląsk’’ Ruda Śląska. 
Swoje walki wygrali: Konrad 
Gawron, Damian Pasiek, Mar-
cel Janicki, Dawid Franczak 
i Marcin Kowalczyk. Smak 
porażki tego dnia poczuł tylko 
Aleksander Smołka. Miłą nie-
spodzianką było przyznanie 
pucharu najlepszego zawodnika 
turnieju naszemu zawodnikowi 
Konradowi Gawronowi ( UKS 
,,ŚLĄSK” Ruda Śląska). Naj-
lepszymi technikami uznano 
dwóch zawodników – Marcina 
Trybalskiego (Garda Gierał-
towice) i Marcina Janickiego  
(UKS ,,ŚLĄSK” Ruda Śląska).

Ciężarowcy 
i medale

 W niedzielę (28.06.) odbyły 
się mistrzostwa Śląska do lat 
17 w Szopienicach, w których 
startowało czterech zawodni-
ków CKS-u SLAVIA Ruda 
Śląska. Wiktoria Grzywocz 
zajęła tam drugie miejsce z wy-
nikiem 35 kg w rwaniu i 42 
kg w podrzucie. Mateusz Ma-
lik zajął trzecie miejsce z wy-
nikiem 36 kg w rwaniu i 50 
kg w podrzucie. Daniel Sta-
winoga zajął drugie miejsce 
z wynikiem 55 kg w rwaniu 
i 70 kg w podrzucie. Najlep-
szym zawodnikiem CKS
-u SLAVIA Ruda Śląska oka-
zał się Adam Kotarski, który 
zajął  pierwsze miejsce w ka-
tegorii 85 kg z wynikiem 87 
kg w rwaniu i 105 kg w pod-
rzucie. Adam Kotarski obec-
nie przebywa na obozie kadry 
Śląska w Piekarach Śląskich 
i 10-11 lipca będzie uczestni-
czyć w Spartakiadzie Mło-
dzieży do lat 17 w Ciechano-
wie.

W SKRÓCIEW minioną sobotę (27.06.) KS 
RUGBY Ruda Śląska miał sporo 
okazji do świętowania. Diablice 
wystąpiły w ostatnim tegorocz-
nym, finałowym turnieju mi-
strzostw Polski w Warszawie. Po-
jechały do stolicy bronić miejsca 
na podium i zadanie to w pełni 
wykonały. W eliminacjach ru-
dzianki zremisowały z Legią War-
szawa i wygrały z Syrenkami AZS 
AWF Warszawa. W półfinale Dia-
blice zagrały przeciwko Black Ro-
ses Poznań, jedynej drużynie, 
z którą rudzianki w tegorocznej 
edycji MP nie wygrały. Niestety 
i tym razem lepsze okazały się po-
znanianki. W meczu o trzecie 
miejsce w turnieju M. Świerczyń-

Sportowe Ratownictwo Wodne

Rudzianie na Mistrzostwach Polski 
Blisko 150 ratowników i ratowni-

czek z całego kraju walczyło o tytuł 
mistrzowski podczas XLIX Letnich 
Mistrzostw Polski w Ratownictwie 
Wodnym, które odbyły się 19 i 20 
czerwca we Wrocławiu. 

W walce o najwyższe trofea wzięli 
udział również rudzcy zawodnicy. 
Drużynowo śląscy ratownicy zajęli 
pierwsze miejce w kategorii kobiet 
oraz drugie miejsce w kategorii męż-
czyzn, co dało im tytuł drużynowego 
wicemistrza Polski. 

Wśród najlepszych zawodników 
znaleźli się rudzianie, którzy „wypły-
wali” sobie tytuły wicemistrzów Pol-
ski. W kategorii junior młodszy wice-
mistrzynią Polski została Marta Sku-
dlik, w kategorii junior ten sam tytuł 
wywalczyli Anna Nocoń wśród kobiet 
i Klaudiusz Matura wśród mężczyzn. 
Największymi osiągnięciami może 
pochwalić się Anna Nocoń, która we 
Wrocławiu zdobyła  12 medali, w tym 
dwa wraz z Magdaleną Skudlik – sre-
bro i brąz – w konkurencjach sztafeto-

Jubileusz

15 lat minęło jak jeden mecz

Z okazji swojego piętnastolecia 
w sobotę (27.06.) Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Gwiaz-
da” zorganizowało festyn rodzin-
ny. Na obiekcie MOSiR-u w Ru-
dzie Śląskiej-Nowym Bytomiu  
zgromadziło się mnóstwo ludzi, 
którzy związani są z rudzkim klu-
bem. – Piętnaście lat temu poja-
wił się pomysł, że otwieramy coś, 

co wtedy było nowością. Było to 
stworzenie szkółki piłkarskiej dla 
dzieci pomiędzy 5. a 9. rokiem ży-
cia. W naszym regionie to była 
nowość. Mimo że wtedy wszyscy 
przecierali oczy ze zdumienia, ta-
kie szkolenie po latach stało się 
powszechne. Drugą ważną chwilą 
z życia klubu było po roku działal-
ności zgłoszenie drużyny senio-

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń

wych. Anna uzyskała najlepsze rezul-
taty w konkurencjach: 100 m ratownik 
i 200 m superratownik. Oba wyścigi 
zaowocowały złotymi medalami 
w kategorii open oraz junior, ponadto 
zawodniczka ustanowiła nowy rekord 
Polski juniorek na 200 m superratow-
nik. Pozostałe medale Ani to: drugie 
miejca w kategoriach open i junior – 
50 m holowanie manekina i 100 m 
ratowanie kombinowane, drugie miej-
sce w kategorii junior i trzecie miejsce 
w kategorii open – 100 m ratowanie 

manekina  w płetwach.
Po dwa złote i dwa srebrne medale 

wywalczył Klaudiusz Matura, który 
w swojej kategorii wiekowej – junior 
– był pierwszy na 100 m ratowanie 
manekina w płetwach i na 100 m rato-
wanie kombinowane oraz drugi na 
100 m ratownik i 200 m superratow-
nik. Kolejne dwa złote medale dla ślą-
skiego WOPR-u zdobyła Marta Sku-
dlik – w konkurencjach 100 m rato-
wanie manekina w płetwach i 100 m 
ratowanie kombinowane (kategoria 

junior młodszy). Brązowe medale 
zdobyły Magdalena Skudlik (junior) 
oraz Weronika Majewska (junior 
młodszy) – obie na dystansie 100 m 
ratownik. 

Zabawa toczyła się całą sobotę.

Piłka nożna

Letni Pogoń Cup
Za nami już druga edycja turnie-

ju piłkarskiego Pogoń Cup. Tym 
razem rozgrywki zaczęły się w so-
botę (20.06.) zmaganiami rocznika 
2005. Resztę kategorii wiekowych 
rozegrano w miniony weekend.

Dla miłośników footballu tur-
niej to nie lada gratka. Na murawie 
spotkało się 12 drużyn z woje-
wództwa śląskiego, w tym druży-
ny MKS Pogoń Ruda Śląska. 
W roczniku  2005 pierwsze miej-
sce zajęła drużyna Fortecy Świer-
klany, drugie MKS Zaborze a trze-

cie UKS Szombierki. – Taki turniej 
to szansa na wymianę doświad-
czeń. Dla nas, organizatorów, to 
również bardzo cenna lekcja. 
Chcemy, by ta impreza była  już 
stałym punktem naszego rocznego 
programu – podkreślał Adam Mar-
kiefka, prezes Pogoni. 

W sobotę (27.06.) zmierzyli się 
zawodnicy rocznika 2008, nato-
miast niedzielny poranek upłynął 
pod znakiem rozgrywek rocznika 
2006. Turniej zakończył się roz-
grywkami rocznika 2002.

Turniej Pogoń Cup znów okazał się sporym sukcesem. 

ski – trener Diablic – dał pograć 
wszystkim przybyłym do Warsza-
wy zawodniczkom, gdyż mecz ten 
niczego już w ostatecznej klasyfi-
kacji nie zmieniał. Przeciwnikiem 
ponownie była Legia Warszawa, 
której zawodniczki w małym fina-
le zagrały wyjątkowo ambitnie 
i pokonały nasze dziewczyny 
32:5, a honorowe 5 pkt zdobyła 
M. Cebula.

Diablice po raz kolejny po-
twierdziły swoją przynależność do 
krajowej czołówki. Przypomnij-
my, że zdobyły czwarty raz z rzę-
du medal mistrzostw Polski. 
W 2012 r. był to medal brązowy, 
w 2013 r. i 2014 r. srebrne, teraz 
ponownie brązowy. To kolejny sukces rudzkich rugbystek.

rów do ligi futsalu. Sponsorzy po-
stanowili się zrzucić i tak powstał 
budżet tej drużyny, która ciągle 
balansuje pomiędzy pierwszą li-
gą, a ekstraklasą futsalu. Posia-
damy także status organizacji po-
żytku publicznego – tłumaczył 
Arkadiusz Grzywaczewski, pre-
zes rudzkiej „Gwiazdy”.

Biesiadowania, zabawy i do-
brego jedzenia nie brakowało 
podczas imprezy. Na scenie, 
oprócz wielu składanych życzeń, 
odbyło się także podsumowanie II 
edycji cyklu happeningów ekolo-
gicznych „Czas na zmiany. Po-
staw na ekologię”.

– Najważniejsze dla nas cały 
czas było i jest szkolenie młodzie-
ży. W tym aspekcie wciąż mamy 
wiele pracy do zrobienia. Jeżeli 
chodzi o drużynę futsalu, to ten 
ciągły balans pomiędzy niższą li-
gą, a ekstraklasą zakończyć może 
tylko wzmocnienie budżetu – mó-
wił prezes „Gwiazdy”.

Skład: Anna Klichowska, Wiktoria Hadelka, Dominika Żurek, 
Agata Ładońska, Sylwia Łuksik, Oliwia Dąbrowska, Martyna 

Cebula, Magdalena Radzikowska, Mariam Sahakyan, Natalia 
Brodacka, Wiktoria Woźniak, Angelika Piekorz, Patrycja 

Bober, Urszula Hojeńska, Agata Sikora, Sylwia Hain, Aneta 
Jarmark. Z kontuzją zmagała się Anna Szkudlarek. Trenerem 

zespołu jest Mariusz Świerczyński.

 Ekipa z Rudy Śląskiej wystąpiła 
w składzie: Weronika Majewska, 

Marta Skudlik, Magdalena Skudlik, 
Nicole Piotrowska, Anna Nocoń, 

Aleksandra Spodzieja, Patryk Jezior-
ski, Arkadiusz Czyżak i Klaudiusz 

Matura.
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Im starsze posiadamy auto, tym prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś usterki jest większe. Pech chce, że najczęściej psuje 
się instalacja elektryczna. Razem z  Andrzejem Izydorczykiem, kierownikiem Stacji Kontroli Pojazdów Alfa, należącej do fi rmy 
Auto-Bud Sp. z o. o. przyjrzeliśmy się, z jakiego powodu najczęściej cierpią samochodowe elementy i jak zminimalizować wystę-
powanie usterek.

Usterkowy zawrót głowy

– Bardzo często dopiero diagnosta, który do-
kładnie ogląda pojazd, znajduje poważne wy-
cieki płynów eksploatacyjnych. Mogą mieć one 
wiele przyczyn: nieszczelny układ chłodniczy 
czy pęknięta uszczelka pod głowicą – to tylko 
niektóre z nich. Jeśli wyciek płynów zagraża 
środowisku bądź bezpieczeństwu, to samochód 
nie ma prawa jeździć po drogach – wyjaśnia 
Andrzej Izydorczyk. – Najczęściej usterki doty-
kają zawieszenia. Niestety stan naszych dróg 
pozostawia wiele do życzenia i to widać, gdy 
zajrzy się pod samochód. Nadmierne kołysanie 
się samochodu, różnego rodzaju stuki czy wy-
dłużona droga hamowania, powinny być dla 
nas pierwszym ostrzeżeniem. Najważniejsze jest 
to, że tych usterek nie można lekceważyć. Nie-

usunięta szybko usterka sprawia, że psują się 
kolejne części, co powoduje lawinowy wzrost 
kosztów naprawy. Jeśli chodzi o zawieszenie, 
zepsuć może się wiele elementów – poczynając 
od amortyzatorów, przez wahacze czy tuleje. 
Pamiętajmy o tym, że wszelkie naprawy zawie-
szenia wymagają ustawienia geometrii kół. 
Często też awarii ulega niezwykle ważny układ 
hamulcowy. O tym, że ten układ zawsze powi-
nien działać bez zarzutów, wie chyba każdy. Co 
najgorsze, część usterek układu hamulcowego 
nie daje żadnych oznak. Najczęstszą z usterek 
jest korozja przewodu hamulcowego. W takim 
momencie przewód może pęknąć przy każdym 
mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca – do-
daje.

Nie możemy także zapomnieć o elementach 
elektryki. Tu często usterkom ulegają między 
innymi alternator, akumulator, rozrusznik, 
światła, dmuchawa czy silnik wycieraczek.

– Kierowcy często nie przywiązują uwagi do 
drobiazgów a one są niezwykle istotne i mają 
duży wpływ na bezpieczeństwo. Spalona ża-
rówka może pogorszyć nam widoczność po 
zmroku, niesprawny klakson sprawi, że w mo-
mencie, gdy chcemy ostrzec kogoś przed zde-
rzeniem, nie będziemy w stanie tego zrobić i mo-
żemy doprowadzić do wypadku. Podobnie jest 
z zepsutymi wycieraczkami bądź zużytymi pió-
rami – mówi kierownik Stacji Kontroli Pojaz-
dów Alfa.

Trochę więcej uwagi wymagają też pojazdy 
z instalacją gazową. Najczęstszymi przyczynami  
problemów  z eksploatacją instalacji LPG w sa-
mochodach są: zużycie elementów układu zapło-
nowego i zły stan techniczny silnika samochodu.

– Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić 
stan techniczny pojazdu z prostego powodu – nikt 
z nas chyba nie chce, aby samochód w trakcie wy-
jazdu na upragniony odpoczynek, po prostu się ze-
psuł. Warto  przyjechać na stację kontroli pojazdów, 
by dokładnie zweryfi kować, czy wszystkie układy są 
w pełni sprawne. Pamiętajmy o tym, że od stanu 
technicznego pojazdu w dużej mierze zależy życie 
i zdrowie nas, naszych bliskich oraz innych uczest-
ników dróg – przestrzega Andrzej Izydorczyk.

ALFA 
Stacja Kontroli Pojazdów 
– Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, 
czynne pn.-pt. 7-19, 
sob. 8-14, 
tel. 32 740-92-21

ANDRZEJ IZYDORCZYK
KIEROWNIK STACJI KONTROLI 

POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787
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