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Czy zakład do
pirolizy powstanie?

BIURO KREDYTOWE – placówka 
partnerska, ul. 1 Maja 319 RUDA ŚL. 
– WIREK, 518-553-303, 609-760-333

OFERTA KREDYTÓW BANKOWYCH• 
NAJWIĘKSZA PRZYZNAWALNOŚĆ POŻYCZEK• 
NIE POBIERAMY ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT• 
KWOTA KREDYTU DO 100 TYSIĘCY , OKRES SPŁATY DO 72 MIESIĘCY• 
DECYZJA KREDYTOWA W 5 MINUT, MINIMUM FORMALNOŚCI• 
KREDYT NA WYCIĄG LUB PIT, MINIMALNY DOCHÓD• 
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH I ZGODY WSPÓŁMAŁŻONKA • 
NOWOŚĆ – DOWÓZ KLIENTA DO BIURA• 

SUPERKREDYT 
TO JEST KREDYT I TO MA SENS!!!

Redakcja 
,,Wiadomości Rudzkich”

czynna jest:
poniedziałek  8.00-17.00
wtorek, czwartek 8.00-16.00
środa    7.00-16.00
Piątek    8.00-15.00

Kredyty bankowe do 100 tys. • 
Nie pobieram żadnych • 
dodatkowych opłat. 
Dowóz klienta do biura• 
Pożyczki z komornikiem• 

CHWILÓWKI
do 25 tys. 
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magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR REDAKTORA 
Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016

ALARM

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

GRA MIEJSKA
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA I GODZINY
26 lipca 2014 r., godz. 18.00 
Ruda Śląska - Czarny Las 
skwer przy ul. Kempnego/Kokota

Weź udział w Grze Miejskiej, 
pokaż, że znasz się na segregacji
i wygraj super nagrody!
 
Zgłoszenia:

Drogą mailową: od 21 lipca 2014 r. • 
do 24 lipca 2014 r. na 
adres agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl
Przed rozpoczęciem zabawy: • 
26 lipca 2014 r. w godz. 17.00-17.45

W zabawie mogą wziąć udział 
dzieci w wieku od 9 do 15 lat.
Wymagana zgoda rodziców 
lub opiekunów.Limit uczestników: 80 osób

WYGRAJ TABLET

ORGANIZATOR

DO KAŻDEGO 

KREDYTU 

PREZENT!
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Nie na szaro, a na żółto

Od 1 lipca zdjęcia kierowcom 
przekraczającym prędkość mogą 
zrobić wyłącznie fotoradary po-
malowane na żółto. Szare maszty 

i atrapy będę stopniowo znikały 
z naszych dróg.

– Założeniem nowego przepi-
su jest to, by zwiększało się bez-

pieczeństwo w ruchu drogowym. 
Generalnie przepisy dotyczące 
fotoradarów w żółtych obudo-
wach weszły w życie w 2011 ro-
ku. Ustawodawca pozostawił 
termin 36 miesięcy na to, żeby 
wszystkie radary spełniły okre-
ślone w przepisach warunki. 28 
czerwca minęły trzy lata, co 
oznacza, że w żadnym stacjonar-
nym urządzeniu do pomiaru 
prędkości, które nie znajduje się 
w żółtej obudowie, nie może być 
zamontowane urządzenie, które 
będzie rejestrowało prędkość 
jazdy – tłumaczy aspirant sztabo-
wy Paweł Bochen, zastępca na-
czelnika Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Rudzie Ślą-
skiej.

Nie oznacza to jednak, że po-
dróżując nie spotkamy już szarego 
masztu na drodze. – Ten okres cza-
su nie wystarczył na to, by fizycz-
nie zdemontować wszystkie masz-

ty. One będą stały przy drogach, 
ale nie ma prawa w nich być urzą-
dzeń, które rejestrują prędkość – 
podkreśla Paweł Bochen.

Warto pamiętać o tym, że foto-
radary stacjonarne to tylko jedna 
z metod weryfikowania tego, czy 
kierowcy przestrzegają przepi-
sów, a pozostałe urządzenia słu-
żące pomiarom prędkości nie 
muszą mieć żółtego koloru.

– Obudowy w kolorze żółtym 
dotyczą wyłącznie stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących, które 
znajdują się przy drogach. Straż 
miejska czy policja posiada prze-
nośne urządzenia czy też takie 
zamontowane w pojazdach i ta-
kich urządzeń wymagania doty-
czące żółtej barwy nie obowiązu-
ją. Dotyczą ich jednak przepisy 
mówiące o oznakowaniu miejsc, 
w których prędkość jest mierzo-
na – mówi Paweł Bochen.

Sandra Hajduk

Okres wakacyjny to dla poli-
cjantów czas wzmożonej pracy. 
Szczególnie ważne są kontrole 
autobusów, które wiozą nas 
bądź nasze pociechy na letnie 
wyjazdy. Po głośnym spocie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych o smutnym autobusie zo-
baczymy jak takie kontrole wy-
glądają w praktyce.

– Od kilku lat w mediach są 
podawane informacje, że bę-
dziemy przeprowadzać takie 
kontrole i w miarę posiadanych 
środków czynimy to. Podczas 
tych kontroli w  pierwszej kolej-
ności sprawdzamy trzeźwość 
kierowcy, następnie wyposaże-
nie i stan techniczny autobusu 
oraz czas pracy kierowcy – tłu-
maczy Paweł Bochen, zastęp-
ca naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP w Rudzie 
Śląskiej.  Miejscem takich kon-

troli w Rudzie Śląskiej jest par-
king na łączeniu ulic Hallera  
i Objazdowej obok Komendy 
Miejskiej Policji i pobliskiego 
przejazdu kolejowego. 

– Na szczęście takie przypad-
ki jak brak licencji czy nietrzeź-
wość kierowcy są marginalne. 
Najczęściej nie dopuszczamy 
pojazdu do ruchu z powodu sta-
nu technicznego. Często notuje-
my problemy z oświetleniem, 
układem hamulcowym bądź 
ogumieniem – mówi Paweł Bo-
chen.

Od czerwca rudzcy policjanci 
przeprowadzili już dwadzieścia 
jeden kontroli. W dwóch przy-
padkach pojazd nie został do-
puszczony do jazdy. W czerwcu 
bus wiozący dzieci na wyciecz-
kę nie przeszedł pomyślnie kon-
troli z powodu braku licencji na 
przewóz osób. W drugim przy-

padku autobus został niedo-
puszczony ze względu na zły 
stan techniczny.

Kontrolę autokaru może  
zgłosić każdy, od organizatora 
wyjazdu począwszy poprzez 
opiekunów i nauczycieli, na 

uczestnikach czy rodzicach 
skończywszy. Telefony, pod 
którymi zgłaszamy kontrole, to 
numer alarmowy 112 lub cało-
dobowy telefon KMP w Rudzie 
Śląskiej (32) 244-92-55.

Robert Połzoń

Od 1 lipca tylko żółte fotoradary mogą wykonywać zdjęcia. Foto: AP

By autobus był wesoły

Policjanci dokładnie sprawdzają każdy autobus. Foto: RP

Wstępne wyniki sekcji
Znane są wstępne wyniki 

sekcji zwłok zmarłego pacjenta 
rudzkiego szpitala. W środę wy-
konano badania, które wykaza-
ły, że to wykrwawienie było 
przyczyną zgonu pacjenta, jed-
nak oficjalnie nie jest pewne, 
która z ran mogła doprowadzić 
do śmierci. Niektóre media spe-
kulują, że zgon nastąpił w wyni-
ku przerwania tętnicy udowej, 
która miała zostać uszkodzona  
policyjną kulą. Zagadką nadal 
jest odpowiedź na pytanie, co 
było powodem agresywnego 
zachowania mężczyzny. Bada-
ny jest także wątek przekrocze-
nia przez policjantów upraw-
nień podczas postępowania 
z agresorem. 

– Przyczyną jest wykrwawie-
nie lub inaczej mówiąc wstrząs 
hipowolemiczny. Jeżeli nie uzy-
skamy dokładnej odpowiedzi co 
było przyczyną zgonu, powoła-
my jeszcze raz biegłych Zakładu 
Medycyny Sądowej, celem usta-
lenia tych przyczyn – informuje 
prokurator Michał Szułczyński. 

Na chwilę obecną prowadzone 
są przesłuchania świadków. 
Policjanci natomiast nie zosta-
li jeszcze przesłuchani. Nieofi-
cjalnie podaje się, że ich stan 
zdrowia nie pozwala na wyko-
nanie takich czynności.

 Przypomnijmy, że z ponie-
działku na wtorek (14-15.07.), 
w rudzkim szpitalu, po po-
strzałach, zginął jeden z pa-
cjentów. 56-letni mężczyzna 
zachowywał się agresywnie. 
Policja otrzymała zgłoszenie 
i próbowała interweniować. 
Pacjent dostał się m.in. do 
szpitalnej kuchni, z której za-
brał noże i próbował zaatako-
wać policjantów. Ci początko-
wo usiłowali obezwładnić na-
pastnika gazem i pałką. Gdy 
te działania nie przyniosły 
efektów, funkcjonariusze od-
dali dwa strzały w nogę. Le-
karze próbowali uratować pa-
cjenta, jednak mężczyzna 
zmarł w nocy, około godziny 
2.30.

Magdalena Szewczyk

REKLAMA
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Z jednej strony barykady stoi inwe-
stor. On zapewnia, że ta inwestycja bę-
dzie bezpieczna i ekologiczna, a po-
twierdzeniem jego słów są pozytywne 
opinie Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej 
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Pozytywną 
opinię w styczniu 2013 r. wydał także 
Wydział Architektury i Urbanistyki 
UM, stwierdzając zgodność inwestycji 
z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego pod warunkiem, że 
nie będą przekraczane dopuszczalne 
wymogi ochrony środowiska wynikają-
ce z przepisów szczegółowych. Później-
sza decyzja z 5 września 2013 r. wydana 
przez miejską komisję urbanistyczno-
architektoniczną była jednak już nega-
tywna. Rozmawiano na temat innej lo-
kalizacji inwestycji, jednak większość 
z omawianych terenów nie była własno-
ścią miasta, a dodatkowo inwestor zmu-
szony byłby uzyskać pozwolenie na 
budowę, a co za tym idzie, po raz kolej-
ny konieczne byłoby zdobycie decyzji 
środowiskowej. Po przeciwnej stronie 
barykady stanęli mieszkańcy pobliskie-
go osiedla zaniepokojeni tym, że zakład 

do pirolizy opon może powstać w bez-
pośrednim sąsiedztwie zabudowań. Za-
strzeżenia co do tej inwestycji miała 
także prezydent Grażyna Dziedzic. 
W decyzji z dnia 31 stycznia 2014r. od-
mówiła ona środowiskowych uwarun-
kowań realizacji przedsięwzięcia – po-
wołując się na niezgodność inwestycji 
z miejscowym prawem zagospodarowa-
nia przestrzennego. Inwestor nie dał 
jednak za wygraną. Odwołał się od de-
cyzji miasta. To zgodnie z przepisami 
przekazało sprawę do rozpatrzenia Sa-
morządowemu Kolegium Odwoławcze-
mu w Katowicach.

Niejawne posiedzenie SKO odbyło 
się 16 maja i postanowiono na nim za-
skarżyć w całości decyzję miasta i prze-
kazać sprawę do ponownego rozpatrze-
nia. SKO uznało, że:

„decyzja ta została wydana z narusze-
niem przepisów postępowania, a ko-
nieczny do wyjaśnienia zakres spraw 
ma istotny wpływ na jej rozstrzygnię-
cie”.

Inwestor przyznaje, że na taką decy-
zję właśnie liczył.

– Od początku podkreślałem, że decy-
zja wydana przez Panią Prezydent jest 

niezgodna z prawem, a postępowanie 
było prowadzone nagannie – podkreśla 
Zygmunt Makarski, prezes i współwła-
ściciel Max-Eco-Oil Sp. z o.o. – Prze-
widywałem, że ta sprawa będzie się cią-
gnąć do wyborów. (…) Zamierzam wy-
stąpić z wnioskiem o odszkodowanie. 
Cały czas ponosimy bardzo duże koszty 
– dodaje.

Czas trwania tej sprawy wzbudza tak-
że niepokój mieszkańców. Chociaż nie 
chcieli się oni publicznie wypowiedzieć 
to podkreślali, że ta sprawa ciągnie się 
zdecydowanie za długo. I wszystko 
wskazuje na to, że zarówno inwestor jak 

i mieszkańcy będą musieli się jeszcze 
uzbroić w cierpliwość.

– Z uwagi na ilość prowadzonych 
spraw oraz skomplikowany charakter 
tej sprawy, działając w oparciu o art.36 
§ 1 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego Miasto obwieszczeniem z dnia 
18 czerwca br. zawiadomiło strony po-
stępowania o przedłużeniu terminu za-
łatwienia sprawy, wyznaczając nowy 
termin na 31 lipca bieżącego roku – mó-
wi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 Sandra Hajduk
REKLAMA

Sprawa wróciła do punktu wyjścia – tak można podsumować decyzję Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego rozpatrującego odwołanie złożone przez Max-Eco-Oil Sp. z o.o. 
od decyzji prezydent miasta, która uznała, że zakład do pirolizy opon nie może powstać 
przy ulicy Generała Hallera w Nowym Bytomiu, gdyż przedsięwzięcie jest niezgodne  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. SKO uchyliło zaskarżoną decy-
zję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sprawa wciąż w toku

Zakład produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej miał powstać przy 
ulicy Hallera – naprzeciw osiedla domków jednorodzinnych. Foto: SH

PrEZydENt 
MiaSta 

ruda ŚląSKa 
informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazu części nieruchomości 
gruntowych  położonych przy ul. 
Gwardii Ludowej i Matejki 2a 
oraz Magazynowej w Rudzie Ślą-
skiej, które przydzielone  zostaną  
w trybie bezprzetargowym na pod-
stawie umów dzierżawy zawartych  
na czas oznaczony na okres 3 lat.

OGŁOSZENia

PrEZydENt MiaSta 
ruda ŚląSKa 

wykonujący zadania z zakresu admini-
stracji rządowej informuje o wywiesze-
niu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  
nieruchomości gruntowych w rejonie, 
ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana  
w najem z przeznaczeniem pod istnieją-
cy garaż, ul. Katowickiej, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. 
Piotra Skargi, która zostanie oddana  
w najem z przeznaczeniem pod istnie-
jący garaż, ul. Pokoju, która zostanie 
oddana w najem z przeznaczeniem pod 
istniejący garaż murowany, ul. Piotra 
Skargi, która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
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PODCZAS FESTYNU

GRA MIEJSKA
AKCJA SEGREGACJA
Zapisy w godz. 17.00-17.45
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Festiwal Orkiestr Dętych
Po raz XIV w parku im. A. 

Kozioła w Rudzie Śląskiej-Ru-
dzie odbędzie się tradycyjny 
Festiwal Orkiestr Dętych. 
3 sierpnia zagrają dla miesz-
kańców wszystkie orkiestry, 
które działają na terenie mia-
sta. Gwiazdą imprezy będzie 
Zbigniew Wodecki. Rozpoczę-
cie około godziny 14.45 przed 
Miejskim Muzeum, skąd orkie-
stry przemaszerują do parku 
im. A. Kozioła. O godzinie 
15.30 uroczyste otwarcie im-
prezy. Podczas festiwalu bę-
dzie również zorganizowana 
strefa zabaw dla dzieci oraz 
stoiska handlowe i gastrono-
miczne.

Zajęcia na Burlochu
Przypominamy, że w każdy 

czwartek o godzinie 18.00 in-
struktorzy Patryk Gruszka  
(tel. 509-782-361) i Tomasz 
Kwiecień (tel. 609-209-507) 
zapraszają na zajęcia rolkowe, 
które odbywać się będą na Bur-
loch Arenie, która znajduje się 
przy ulicy Bytomskiej 15 
w Orzegowie. Zajęcia w cenie 
10 zł za godzinę.  

Kolejne ławki
Aż 70 nowych ławek przyby-

ło w Rudzie Śląskiej w ostat-
nich miesiącach. Parki, zieleń-
ce, planty, Burloch Arena – to 
miejsca, w których stoją już 
nowe nabytki infrastruktury 
miejskiej. Na inwestycję mia-
sto przeznaczyło prawie 60 ty-
sięcy złotych. Nowe ławki 
umieszczone zostały w 13 
punktach miasta – w miejscach 
najczęściej odwiedzanych 
przez mieszkańców.

W SKRÓCIE
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Zmiana ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, która 
obowiązuje w zmienionym kształcie 
od maja 2014 roku,  wprowadza sze-
reg nowych form pomocy oraz narzę-
dzi wsparcia  osób bezrobotnych  w ich 
szybkim powrocie na rynek pracy. Od 
tej pory rodzaj oferowanego przez 
Urząd Pracy wsparcia zależeć będzie 
ściśle od indywidualnej sytuacji dane-
go klienta Urzędu, określanej w opar-
ciu o specjalistyczny kwestionariusz 
profilowania pomocy.

– Profilowanie bezrobotnych to no-
we narzędzie, którego głównym ele-
mentem jest kwestionariusz składający 
się z 24 pytań, stałych dla wszystkich 
urzędów.  Pytania stawiane osobie bez-
robotnej w trakcie profilowania badać 
mają dwa czynniki: oddalenie od rynku 
pracy i gotowość do podjęcia pracy. 
Część odpowiedzi takich jak wiek, czy 
wykształcenie importowana jest bezpo-
średnio z naszej bazy danych. Pozosta-
łe pytania to wywiad z osobą zareje-
strowaną. Profilowaniu podlega każda 
osoba bezrobotna zarejestrowana 
w PUP, najpóźniej do 31 grudnia 2014 
roku – tłumaczy Justyna Zoworka, kie-
rownik działu pośrednictwa pracy i do-
radztwa zawodowego rudzkiego Po-
wiatowego Urzędu Pracy.

Czynnikami, które wyznaczają od-
dalenie od rynku pracy są m.in. wiek, 

24 pytania dla bezrobotnego
płeć, poziom wykształcenia, umiejęt-
ności, uprawnienia, doświadczenie, 
czas pozostawania bez pracy, miejsce 
zamieszkania, czy dostęp do Internetu. 
Gotowość do wejścia na rynek pracy 
określają pozostałe pytania kwestiona-
riusza, dotyczące stopnia inicjatywy 
w poszukiwaniu pracy, możliwości 
przekwalifikowania, dyspozycyjności 
itp.

Uzyskane odpowiedzi na  pytania 
umożliwiają bardzo dokładne określe-
nie sytuacji danej osoby na rynku pra-
cy, pozwalając jednocześnie na ustale-
nie dla bezrobotnego profilu pomocy, 
oznaczającego właściwy ze względu 
na potrzeby osoby bezrobotnej zakres 
form pomocy.

 Do pierwszego profilu pomocy 
kwalifikowane są osoby samodzielne, 
aktywnie poszukujące pracy, dla któ-
rych współpraca z Urzędem Pracy 
jest kolejną z możliwości zdobywania 
informacji na temat pojawiających się 
na rynku ofert pracy. Drugi profil po-
mocy dedykowany jest bezrobotnym, 
którzy ze względu na  brak kwalifika-
cji bądź doświadczenia zawodowego, 
wymagają wsparcia Urzędu właśnie 
w tym zakresie, za sprawą odpowied-
nich szkoleń zawodowych i staży. 
Trzeci profil pomocy skierowany jest  
do osób oddalonych od rynku  
pracy, których aktywizację zawodową 

oraz społeczną utrudniają w znacznym 
stopniu czynniki, wśród których wy-
mienić można opiekę nad osobą zależ-
ną, brak kwalifikacji, niedyspozycyj-
ność, czy też wiek. Biorąc pod uwagę 
duże trudności napotykane przez oso-
by bezrobotne zakwalifikowane do 
trzeciego profilu pomocy, a w związku 
z tym ich wydłużony okres powrotu na 
rynek pracy, Urząd Pracy wspólnie 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, realizować będzie specjali-
styczne programy, obejmujące szeroki 
zakres form wsparcia, dostosowanych 
do potrzeb osób zakwalifikowanych 
właśnie do tego profilu pomocy. – 
Podkreślić należy, że profilowanie do-

Należy pamiętać, że profilowanie dotyczy osoby, ale tak naprawdę to profilowanie pomocy. Foto: MS

tyczy osoby, ale tak naprawdę jest 
profilowaniem pomocy. W wyniku 
profilowania uzyskujemy wiedzę na 
temat tego, jakie instrumenty powin-
niśmy kierować do danej osoby, by 
były jak najbardziej skuteczne – pod-
kreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dy-
rektor PUP w Rudzie Śląskiej. – Mu-
simy realizować zapisy ustawy. Mamy 
nadzieję, że narzędzie to okaże się po-
mocne – dodaje.

– Apelujemy, by osoby rejestrujące 
się w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
podeszły do sprawy uczciwie i odpo-
wiadały szczerze na pytania profilują-
ce – nawołuje Justyna Zoworka.

Magdalena Szewczyk

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
Paulo Coelho

Pani Barbarze Siemińskiej
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej 
oraz najbliższej rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci 

Męża
składa

Anna Krzysteczko Zastępca Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Wydziału Oświaty

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

Pani  Barbarze Siemińskiej
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr  2 w Rudzie Śląskiej

wraz z rodziną
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Męża
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Już po raz dziesiąty na Bykowinie 
można było poczuć się jak na prawdzi-
wym obozie harcerskim. Na terenie 
Alejek przy ul. Chrobrego  przez dwa 
tygodnie organizowana była Nieobo-
zowa Akcja Letnia. Tak jak w po-
przednich latach, tak również w tym 
roku na chętnych czekało wiele atrak-
cji.

– W zabawie mogli uczestniczyć 
wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej. 
W tym roku bawiło się z nami około 
dwustu dzieci. Jednak na różne wy-
cieczki, wyjazdy na basen lub do kina 
mogli jeździć też rodzice i chętnie to 

czynili –  tłumaczyła Beata Nowakow-
ska, jedna z wychowawczyń na  Nie-
obozowej Akcji Letniej.  

Akcja rozpoczęła się 7 lipca i trwała 
do 21 lipca. W harmonogramie impre-
zy były między innymi: gry zespoło-
we, wycieczki, basen oraz spotkania 
z ciekawymi ludźmi.

– Jestem na obozie od początku. Pa-
nuje tu świetna atmosfera. Zabawa to 
mało powiedziane, to dwutygodniowa 
przygoda.  Można się tu poczuć jak 
prawdziwy harcerz – mówiła Donata, 
uczestniczka akcji.

Robert Połzoń

Nieobozowa przygoda

Dzieci podczas Nieobozowej Akcji Letniej spędzały czas na świeżym powietrzu. Foto: RP

OGŁOSZENIE

Informuję o utrudnieniach w ru-
chu drogowym, spowodowanych 
organizacją w dniu 3 sierpnia 2014 
roku przemarszu uczestników XIV 
Festi walu Orkiestr Dętych im. Au-
gustyna Kozioła. Na odcinku od 
Muzeum Miejskiego im. M. Chro-
boka do zejścia przy restauracji 
Adria, ulica Wolności w godzinach 
14.45-15.30 będzie zamknięta.

Festi wal Orkiestr Dętych im. 
A. Kozioła jest imprezą cykliczną 
o zasięgu regionalnym, cieszącą się 
dużą popularnością wśród miłośni-
ków tego rodzaju spektakli muzycz-
nych. W bieżącym roku mieszkańcy 
Rudy Śląskiej oraz miast sąsiednich 
już po raz  czternasty będą mogli 
uczestniczyć w festi walu.

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników przemarszu będzie czuwać 
Policja i Straż Miejska.

Przepraszam za powstałe utrud-
nienia w ruchu drogowym.

Serdecznie zapraszam miesz-
kańców miasta na XIV Festi wal Or-
kiestr Dętych im. A. Kozioła w Ru-
dzie Śląskiej – dzielnica Ruda.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

REKLAMA

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Anna Kopiec
córka Ilony i Krzysztofa

ur. 10.07. (3300 g i 55 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik

tel. 798 896 968

pierwsza sesja Twojego malucha

Agnieszka Rolnik

facebook.pl/aproduction.rolnik

Lena Moskała
córka Ewy i Tomka

ur. 13.07. (3100 g i 53 cm)

Hanna Puchała
córka Dominiki i Michała

ur. 13.07. (2980 g i 53 cm)

Brayan Jeżyk
syn Iwony i Waldemara

ur. 13.07. (2830 g i 52 cm)

Adrian Kończak
syn Kamili i Przemysława

ur. 14.07. (3820 g i 56 cm)

Maciej Gross
syn Anny i Adriana

ur. 11.07. (2000 g i 45 cm)

Dorota Hetmańczyk
córka Patrycji i Krysti ana

ur. 11.07. (3085 g i 54 cm)

Weronika Burek
córka Agnieszki i Piotra

ur. 10.07. (3595 g i 58 cm)

Dorotka Jaśkowska
córka Beaty i Mariusza

ur. 12.07. (3900 g i 55 cm)

Alicja Szopa
córka Sandry i Pawła

ur. 14.07. (3405 g i 54 cm)

Tomasz Kaźmierczak
syn Agaty i Krzysztofa

ur. 14.07. (3660 g i 58 cm)

Oliwier Labus
syn Katarzyny i Łukasza

ur. 6.07. (3450 g i 57 cm)

Miłosz Ostrowski
syn Natalii i Grzegorza

ur. 11.07. (3530 g i 57 cm)

Lena Ziółkowska
córka Kariny i Piotra

ur. 12.07. (2890 g i 54 cm)

Kacper Puchała
syn Barbary i Tomasza

ur. 11.07. (3135 g i 54 cm)

Paulina Friedek
córka Aliny i Marcina

ur. 14.07. (2050 g i 49 cm)

Maja Kulisz
córka Małgorzaty i Michała
ur. 15.07. (3120 g i 53 cm)

Dawid Kapołka
syn Joanny i Waldemara

ur. 15.07. (3400 g i 53 cm)

Kinga Płaczek
córka Karoliny i Dariusza

ur. 17.07. (2200 g i 49 cm)

Lenka Nowak
córka Joanny i Roberta

ur. 14.07. (3115 g i 56 cm)

Filip Magoska
syn Anny i Piotra

ur. 15.07. (2700 g i 52 cm)

Wiktoria Gruszczyk
córka Natalii i Roberta

ur. 14.07. (3300 g i 56 cm)

Małgorzata Igras
córka Anny i Łukasza

ur. 15.07. (3260 g i 53 cm)

Agata Kuśmierz
córka Agnieszki i Artura

ur. 15.07. (2940 g i 53 cm)
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Co to upcykling? Zainteresowani 
znaleźli odpowiedź na to pytanie w so-
botę (19.07.), w hali maszyny wycią-
gowej szybu „Mikołaj” w Rudzie Ślą-
skiej. Fundacja Hereditas Silesiae Su-
perioris z Katowic oraz Vintage Gara-
ge z Bytomia zorganizowali wystawę 
sztuki użytkowej „RE-aktywacja 
przedmiotu”. To właśnie tam można 
było podziwiać prace Rafała Bryka, 
który tworzy meble i wszelkiego ro-
dzaju ozdoby z niepotrzebnych, znale-
zionych przedmiotów. Styl ten określa 
się jako steampunk,  nawiązujący do 
ery maszyny parowej. – Idea narodzi-
ła się dzięki zainteresowaniu historią 

i przedmiotami, które otaczały ludzi 
w minionych epokach. Mam tutaj na 
myśli przedmioty codziennego użytku, 
ale także maszyny, urządzenia i ich 
elementy. W dzisiejszych czasach, 
w dobie konsumpcjonizmu i wszech-
obecnego plastiku, większość tych 
przedmiotów ląduje na śmietniku lub 
na złomowisku, gdzie ulegają bezpow-
rotnej kasacji, a wraz z nimi cały ba-
gaż gromadzonych przez lata emocji 
ich właścicieli. Na miarę moich skrom-
nych możliwości staram się je ratować 
i dać im drugie życie – opowiadał arty-
sta Rafał Bryk.

Magdalena Szewczyk

Akcja „RE-aktywacja”

Zwiedzający wystawę mogli podziwiać niecodzienne przedmioty. Foto:  MS

OGŁOSZENIE
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INTERWENCJA

Plac pełen błota

– Najgorzej jest zimą i jesienią. Stan 
tej nawierzchni jest fatalny. Kiedy 
wszystko zamarza jest jeszcze znośnie, 
ponieważ można wtedy przejść. Praw-
dziwy dramat jest w momencie roztopów. 
Parking dla aut znajduje się troszeczkę 
dalej, jednak trzeba z niego wyjść i prze-
mieścić się po tym placu, co jest niezwy-
kle trudne. Człowiek prawie zawsze się 
ubrudzi – tłumaczy pani Ania, mieszkan-
ka okolic ulicy Powstańców. – Parę razy 
kierowaliśmy już pismo do Wspólnoty 
Mieszkaniowej, jednak póki co, nie przy-
niosło to żadnego efektu – dodaje. – 
Przejście z ulicy Powstańców na Banko-
wą bez zabrudzenia się jest praktycznie 

Błoto i dziury to krajobraz placu przy ulicy Powstańców. Foto: RP

Wejście na ten plac nierozłącznie kojarzy się mieszkańcom Rudy z brudnymi nogaw-
kami i obuwiem. Na terenie pomiędzy nieruchomościami przy ul. Powstańców 3-3a  
oraz ul. Powstańców 5-5a nie sposób jest się normalnie przemieszczać. Lekki deszcz 
sprawia, że duży obszar między blokami zamienia się w grzęzawisko.
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niemożliwe. Wiem, że wyremontowanie 
takiego placu jest kosztowne, ale może 
jednak można by było zaradzić tej uciąż-
liwej sytuacji? – mówi pan Mariusz, 
mieszkaniec dzielnicy Ruda.

Taki błotnisty plac jest nie tylko  
uciążliwy, ale też może stać się niebez-
pieczny.

– Nawet jeśli jest sucho, to na tych ka-
wałkach ziemi jest pełno dziur. Widzia-
łam już nie raz jak w tym miejscu prze-
wróciło się jakieś biegnące dziecko bądź 
spacerująca starsza osoba – mówi jedna 
z mieszkanek ulicy Bankowej. – W mar-
cu tego roku miałem przykrą sytuację. 
Ujechałem na znajdującym się tam bło-

cie i mocno się potłukłem. Mój przypa-
dek nie jest odosobniony, ponieważ  
znam ludzi, którzy w tym miejscu mieli 
równie niebezpieczne przygody. Ta na-
wierzchnia powinna jak najszybciej zo-
stać wyrównana a potem wyłożona kost-
ką lub wylana betonem – radzi pan Mate-
usz, mieszkaniec Rudy.

O dalsze losy terenu znajdującego się 
przy ul. Powstańców zapytaliśmy przed-
stawicieli Urzędu Miasta.

– Wskazany teren wraz z chodnikiem 
znajduje się na działkach będących wła-
snością Wspólnot Mieszkaniowych Nie-
ruchomości przy ul. Powstańców 3-3a 
oraz ul. Powstańców 5-5a. Obie ww. 
Wspólnoty przygotowują się do termo-
modernizacji budynków, wykonania izo-
lacji przeciwwilgociowej oraz ewentual-
nego przyłączenia ich do sieci ciepłow-
niczej PEC. Powyższe roboty wiążą się 
z koniecznością wykonywania wykopów 
przy budynkach, w związku z czym inwe-
stowanie w naprawę terenu wokół bu-
dynków nastąpić może dopiero po zakoń-
czeniu prac ziemnych – tłumaczy naczel-
nik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu 
Miasta Ruda Śląska Anna Stemplewska. 
– Zaznaczyć należy, że Wspólnoty Miesz-
kaniowe jw. będą się starać o uzyskanie 
dotacji ze środków zewnętrznych na wy-
konanie prac termomodernizacyjnych 
i ciepłowniczych budynków, w związku 
z czym ich realizacja nastąpi prawdopo-
dobnie nie wcześniej niż w roku 2015 – 
dodaje.

Robert Połzoń

Lp. Adres lokalu
Pow.

 użytkowa
Wyposażenie w 

instalacje
Stawka 

wyw.
Wadium

Termin 
oględzin lok.

1.
Ruda Śląska

-Wirek
ul. Sienkiewicza 10/4

14,79 m2

(1izba)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc 

na klatce schodowej

2,76 zł/m2 700 zł
11.08.2014 r.

godz. 9.30

2.
Ruda Śląska
-Bielszowice

ul. Kokota 20a/1

35,50 m2

(1 p.+k.)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe, 
wc na klatce schodowej

3,41 zł/m2 700 zł
11.08.2014 r.
godz. 10.30

4.
Ruda Śląska

-Ruda
ul. Szczęść Boże 47/8

25,83 m2

(1 p.+k.)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe, 
wc na klatce schodowej

2,89 zł/m2 700 zł
11.08.2014 r.
godz. 12.15

3.
Ruda Śląska

-Ruda
ul. Szczęść Boże 47/10

36,38 m2

(1 p.+k.)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe, 
wc na klatce schodowej

2,89 zł/m2 700 zł
11.08.2014 r.
godz. 12.15

5.
Ruda Śląska

-Ruda
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2

(2 p.+k.)

inst. elektr.,
 inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe, 
wc na klatce schodowej

3,41 zł/m2 700 zł
11.08.2014 r.
godz. 13.15 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
SPÓŁKA Z O.O. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

6.
Ruda Śląska

-Ruda
ul. Wesoła 5a/3

38,16 m2

(1 p.+k.)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe, 
wc na klatce schodowej

3,15 zł/m2 700 zł 11.08.2014 r.
godz. 13.30

7.
Ruda Śląska
-Orzegów

ul. Bytomska 41/4

89,45
(3 p. + k. + 
wc + łaz.)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe
4,72 zł/m2 1200 zł 11.08.2014 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 
218.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., 
pokój nr 17, dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do 
dnia 14 sierpnia 2014 r., do godz. 14.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na 
poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 
1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 18 sierpnia 2014 r. ( data wpływu wadium na 
konto MPGM Sp. z o.o.).

Oferenci przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że 
nie będą żądać przedłożenia przez Wynajmującego świadectwa charakterystyki energetycznej 
danego lokalu mieszkalnego.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 17, lub pod nr tel. 242-01-33, 242-01-75 
wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal 
z przetargu bez podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.
com.pl.

N O W O Ś Ć
P O Ż Y C Z K A 

H I P O T E C Z N A
pod zastaw nieruchomości 

bez BIK KRD itp. 
honorujemy zajęcia komornicze

tel. 515-299-985

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 
dni, tj. od dnia 14.07.2014 r. do dnia 
4.08.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 
6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu 
niezabudowanych nieruchomości grun-
towych o łącznej powierzchni 10917 
m2, zapisanych na karcie mapy 6, obręb 
Ruda, położonych w Rudzie Śląskiej-
Chebziu przy ulicy Zabrzańskiej, obej-
mujących stanowiące całość gospodar-
czą: działki własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska oznaczone numerami geo-
dezyjnymi 244/4 o powierzchni 549 m2, 
382/4 o powierzchni 69 m2, 402/4 o po-
wierzchni 2492 m2, zapisane w KW nr 
GL1S/00003801/4 oraz prawo użytkowa-
nia wieczystego działek oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi 370/4 o powierzch-
ni 26 m2 (KW nr GL1S/00019809/5), 
403/4 o powierzchni 7761 m2 (KW nr 
GL1S/00008529/8), 377/4 o powierzchni 
20 m2 (KW nr GL1S/00008529/8) usta-
nowione do dnia 5.12.2089 r. na rzecz 
Miasta na Prawach Powiatu Ruda 
Śląska na nieruchomości własności 
Skarbu Państwa, które zostaną sprze-
dane z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska; działy III i IV ww. ksiąg 
wolne są od wpisów.

Z okazji święta Policji
składam wszystkim 

pracownikom 
Komendy Miejskiej Policji 

w Rudzie Śląskiej
najserdeczniejsze życzenia.

Niech Waszej trudnej 
i odpowiedzialnej służbie 

towarzyszy ludzka 
przychylność i wdzięczność, 

a dobrze wypełniane 
obowiązki przynoszą 

satysfakcję
i sukcesy zawodowe.

Życzę również zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

REKLAMA

OGŁOSZENIE
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Narkomania bez wątpienia 
jest dziś jednym  
z najpoważniejszych  
zagrożeń społecznych. 

Statystyki są zatrważające: mówi się  
o liczbie od kilku tysięcy do kilkuset 
tysięcy osób uzależnionych.  
O tym jak dochodzi do uzależnienia  
i jakie zagrożenia  niesie  
ze sobą, rozmawiamy  
z Tatianą Taraską-Kanowską,  
specjalistą terapii uzależnień.

O więzi warto dbać!

– Pani Tatiano, zacznijmy od 
początku: co to jest uzależnie-
nie od narkotyków i jak go mo-
żemy zdiagnozować?

– Uzależnienie jest chorobą 
postępującą, nieuleczalną, pier-
wotną, śmiertelną. Narkoman 
w centrum swojego świata stawia 
narkotyk, jego życie koncentruje 
się na zdobywaniu środków na 
narkotyki i zażywaniu ich. War-
tości, które były ważne przedtem, 
schodzą na dalszy plan.

Uzależnienie fizyczne czy bio-
logiczne jest związane z przy-
zwyczajeniem się organizmu do 
pewnej dawki narkotyku. Jeżeli 
nie jest ona dostarczona, poja-
wiają się bardzo nieprzyjemne 
sygnały: drżenie rąk, pocenie się, 
lęk, rozdrażnienie. Po pewnym 
czasie jednak organizm przyzwy-
czaja się do danej dawki i narko-
man nie odczuwa już tak eufory-
zujących doznań jak wcześniej – 
żeby je osiągnąć, musi zażywać 
większe dawki substancji odu-
rzających, sięga po mocniejsze 
środki. 

Uzależnienie psychiczne nato-
miast polega na tym, że sięga się 
po narkotyk w celu poprawienia 
własnego samopoczucia. Psychika 
dosyć szybko przyzwyczaja się do 
działania przyjmowanego środka, 
dlatego brak narkotyku powoduje 
niepokój i potrzebę szybkiej zmia-
ny nastroju, czyli pojawia się po-
czucie przymusu ponownego się-
gnięcia po narkotyk.

Według Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych (ICD-10), opraco-
wanej przez Światową Organiza-
cję Zdrowia, uzależnienie dia-
gnozuje się, jeśli w ciągu ostat-
niego roku wystąpiły przynaj-
mniej trzy z niżej opisanych ob-
jawów:

silne pragnienie lub poczucie • 
przymusu przyjmowania nar-
kotyku (tak zwany głód nar-
kotykowy);
trudności w kontrolowaniu • 
ilości, częstotliwości zażywa-
nia narkotyków;

zmiana tolerancji na zażywa-• 
ny środek (wzrost);
zaniedbywanie zainteresowań • 
i przyjemności na rzecz zaży-
wania narkotyków;
przyjmowanie narkotyków • 
pomimo wiedzy o szkodli-
wych skutkach;
objawy odstawienia (w zależ-• 
ności od przyjmowanego 
środka w trakcie ograniczenia 
ilości zażywania lub przerwa-
nia ciągu narkotykowego mo-
gą wystąpić: zaburzenia snu, 
zaburzenia apetytu, drżenia 
ciała, kołatanie serca, pocenie 
się, lęk, biegunki, wymioty, 
fale zimna i gorąca, bóle mię-
śni).

– Jak dochodzi do uzależnie-
nia? Co sprawia, że młody czło-
wiek sięga po narkotyki?

– Pierwsze kontakty z narkoty-
kami i dopalaczami zazwyczaj 
odbywają się pod presją grupy. 
Wielu młodych ludzi opowiada, 
jak trudno było im odmówić za-
życia pierwszej dawki, ponieważ 
bali się ośmieszenia, odrzucenia 
przez biorących rówieśników. 
Wielu kieruje się ciekawością – 
zafascynowani opowieściami in-
nych na temat niezwykłych do-
znań, mistycznych przeżyć, ode-
rwania ciała od umysłu, „słysze-
nia barw”, „widzenia dźwięków”.  
W fazie eksperymentowania 
rzadko występują epizody gor-
szego samopoczucia, więc wielu 
ludzi decyduje się na dalsze kon-
takty z używkami. 

Kolejna faza to nierytmiczne 
zażywanie: pojawiają się wtedy 
objawy tzw. podwójnego życia – 
wzrasta tolerancja na zażywany 
środek, zaniedbuje się hobby, po-
jawia się kłamstwo, pożycza się 
pieniądze na narkotyki… Docho-
dzi do regularnego zażywania, do 
zażywania w samotności, nasila-
ją się kłopoty w szkole, pracy, 
pojawiają się kradzieże, agresja 
– chęć odurzania staje się nad-
rzędną treścią życia. Jeżeli na 
tym etapie uzależnienia nie po-
dejmuje się leczenia, choroba 

rozwija się dalej, konsekwencje 
zażywania są poważniejsze 
i trudniejsze do ukrycia.

– Czy z Pani doświadczenia 
wynika, że każdy, kto ekspery-
mentuje z używkami, musi się 
uzależnić?

– Warto zauważyć, że nie każ-
dy człowiek eksperymentujący 
z narkotykami musi się uzależ-
nić. Znam ludzi, którzy z cieka-
wości kilka razy palili np. mari-
huanę, po czym zrezygnowali 
z niej, twierdząc, że nie odpowia-
dają im tego rodzaju doznania. 
Nigdy jednak nie wiadomo, jak 
zareagujemy na dany narkotyk, 
dopalacz. Większość uzależnio-
nych, których poznałam na etapie 
pierwszych kontaktów z używka-
mi (w tzw. fazie eksperymento-
wania), miała pewność, że za-
wsze będzie kontrolować ilość 
i częstotliwość zażywania: prze-
cież nikt nie chce być narkoma-
nem! 

Spotykając się z młodymi 
ludźmi często podkreślam, że je-
żeli przekroczą tę zakazaną gra-
nicę, czyli sięgną po narkotyk 
czy dopalacz, mogą wejść w uza-
leżnienie. Nie chcę demonizo-
wać, ale dziś mamy bardzo łatwy 
dostęp do narkotyków i dopala-
czy, również w Rudzie Śląskiej. 
Wielu uczniów rudzkich szkół, 
z którymi się stykam, dokładnie 
wie gdzie, u kogo i za ile można 
kupić „towar”. Z przykrością też 
stwierdzam, że wśród młodych 
króluje pogląd, że marihuana nie 
uzależnia i powinna być zalegali-
zowana w naszym kraju. 

– Wspomniała Pani o naszym 
mieście. Wobec tego proszę po-
wiedzieć, jaka jest skala zjawi-
ska narkomanii w Rudzie Ślą-
skiej?

– Myślę, że Ruda Śląska nie 
odbiega od innych miast: zjawi-
sko narkomanii bez wątpienia tu 
występuje. Do punktu konsulta-

cyjnego, w którym pracuję, tra-
fiają głównie młodzi ludzie   
w wieku 15-25 lat, zażywający 
dopalacze, marihuanę, amfetami-
nę.  Większość z nich przychodzi 
do nas pod naciskiem rodziców: 
młodzież, niestety, nie dostrzega 
u siebie uzależnienia, wielu ma 
silny opór przed podjęciem ja-
kiejkolwiek terapii. 

– Dlaczego, Pani zdaniem, 
osoba uzależniona tak bardzo 
broni się przed podjęciem le-
czenia?

– Bo odbiór rzeczywistości 
przez osobę uzależnioną zostaje 
zniekształcony przez myślenie 
magiczno-życzeniowe. Powstaje 
mechanizm iluzji i zaprzeczeń, 
który ma za zadanie chronić oso-
bę uzależnioną przed bolesnym 
dostrzeżeniem negatywnych  
konsekwencji zażywania. Uru-
chamiają się mechanizmy obron-
ne, pozwalające na minimalizo-
wanie konsekwencji brania i ko-

loryzowanie doznań związanych 
z działaniem narkotyków. Narko-
man usprawiedliwia swoje zacho-
wanie, ucieka przed podjęciem 
odpowiedzialności za własne błę-
dy, wynikające z uzależnienia. 

Kolejny mechanizm to nałogo-
we regulowanie emocji. Uzależ-
nienie bowiem prowadzi do głę-
bokich zaburzeń w sferze emo-
cjonalnej. W tym przypadku do-
minują dwa skrajne stany emo-
cjonalne: ulga i cierpienie. Osoba 
uzależniona manipuluje swoimi 
stanami emocjonalnymi za po-
mocą narkotyków, dopalaczy czy 
alkoholu. Używka staje się pod-
stawowym źródłem przyjemno-
ści, zastępuje inne, zdrowe spo-
soby radzenia sobie z emocjami. 
Powstaje błędne koło, bo osoba 
uzależniona nie jest w stanie 
uniknąć negatywnych konse-
kwencji, wynikających z zaży-
wania: cierpienia jest więcej, po-
jawia się chęć doznania szybkiej 

Broszura została wydana ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Materiały edukacyjne można  pobrać ze strony www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa.



ulgi za pomocą używki, co znów 
doprowadza do cierpienia i chęci 
ucieczki od niego. 

– Proszę opowiedzieć, jak 
wygląda terapia narkomanów 
w Polsce?

– W Polsce działają różne typy 
ośrodków. Osoba uzależniona 
może podjąć terapię na oddzia-
łach dziennych, w ośrodkach sta-
cjonarnych, w poradniach odwy-
kowych. Działa wiele fundacji 
zarówno świeckich, jak i np. ka-
tolickich, punktów konsultacyj-
nych do spraw narkomanii. 

Często przed podjęciem terapii 
zachodzi konieczność poddania 
pacjenta kuracji detoksykacji – 
trzeba odtruć organizm, aby uza-
leżniony był w stanie normalnie 
funkcjonować na zajęciach. Tera-
pia trwa od 7 do 12 miesięcy lub, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba, do 
24 miesięcy. Model pracy oparty 
jest najczęściej na społeczności 
terapeutycznej. Placówki tego ty-
pu są koedukacyjne. W każdej  
z nich prowadzona jest psychoedu-
kacja oraz psychoterapia indywi-
dualna. Z psychoterapii mogą sko-
rzystać również rodzice chorego.

Pacjentów obowiązuje regula-
min ustalony przez ośrodki, jego 
złamanie kończy się wypisem. 
Osoby w wieku szkolnym, trafia-
jąc na odwyk, mają możliwość 
kontynuowania w ośrodku nauki 
na poziomie szkoły podstawowej 
i gimnazjalnej oraz ponadgimna-
zjalnej – poza ośrodkiem. Po 
ukończeniu terapii można za-
mieszkać w hostelu lub mieszka-
niu readaptacyjnym. 

Ważna jest także kontynuacja 
leczenia w formie udziału w gru-
pie zapobiegania nawrotom cho-

roby, terapii indywidualnej oraz 
rodzinnej. Udział w grupach sa-
mopomocowych takich jak np. 
Anonimowi Alkoholicy, Anoni-
mowi Narkomani to szansa dla 
osoby uzależnionej na uzyskanie 
wsparcia, jakiego potrzebuje.

– Co Pani radzi rodzicom: na 
co należy zwracać uwagę, co 
powinno wzbudzić ich niepo-
kój?

– Kontakt z narkotykiem, do-
palaczem, objawia się przede 
wszystkim w obrębie zmian za-
chowania danej osoby. Zmiany te 
zależą od rodzaju i ilości substan-
cji psychoaktywnej, jaka została 
zażyta. Rodzice powinni zwracać 
uwagę na każde odmienne od 
normalnego zachowanie własne-
go dziecka: pobudzenie, ospa-
łość, apatię, rozszerzenie lub 
zwężenie źrenic, zaburzenia ape-
tytu (nadmierny lub jego brak), 
zaburzenia snu (nadmierna sen-
ność lub bezsenność nawet przez 
kilka dób), nieadekwatne do sy-
tuacji rozdrażnienie, wybuchy 
złości, lęk, zgłaszane przez dziec-
ko myśli suicydalne, próby sa-
mobójcze, samookaleczenia, ob-
niżenie nastroju, drżenia całego 
ciała, nadmierne pocenie się. Po-
nadto warto zwrócić uwagę na 
lufki, woreczki, sreberka, strzy-
kawki, igły, ślady po ukłuciach, 
suszone zioła, biały proszek, opa-
kowania po lekach przeciwbólo-
wych, syropach na kaszel, lekach 
na chorobę lokomocyjną. 
A przede wszystkim radzę rodzi-
com, aby zainteresowali się,w ja-
kim towarzystwie obraca się ich 
dziecko. 

W przypadku podejrzenia, że 
dziecko bierze narkotyk, można 

przeprowadzić test, warto jednak 
pamiętać, że nie wszystkie sub-
stancje zostaną wykryte w mo-
czu. Często dzieje się tak, że 
dziecko nie chce rozmawiać z ro-
dzicem, w takim przypadku zale-
cany jest kontakt ze specjalistą.

– Czy rodzice mają wpływ na 
to, czy ich dziecko sięgnie po 
narkotyk?

– Pamiętajmy, że nastolatek 
zmaga się nie tylko z burzą hor-
monalną, ale również z pierwszy-
mi poważniejszymi problemami 
egzystencjonalnymi, zawodami 
miłosnymi, stara się odpowie-
dzieć sobie na pytania, związane 
z własną tożsamością, wyborem 
drogi życiowej i wartości. A przy 
tym chce przynależeć do jakiejś 
grupy, czuć się akceptowany 
przez rówieśników. Ten, który 
dorasta w kochającej rodzinie, le-
piej poradzi sobie ze wszystkimi 
problemami wieku dojrzewania. 

Chcę też podkreślić, że dziec-
ko uczy się sposobów radzenia 
sobie z przykrymi uczuciami 
przede wszystkim od rodziców. 
Jeżeli przez lata obserwuje, że 
matka lub ojciec w sytuacji stre-
su, niepowodzeń życiowych, na-
pięcia sięgają po alkohol, papie-
rosy, leki czy narkotyki, to uzna 
te zachowania za najbardziej 
skuteczne i będzie postępowało 
podobnie, uznając to za normę. 

Wielu rodziców zapomina, jak 
ważna jest rozmowa z dzieckiem. 
Dość często bywam świadkiem 
monologów, wygłaszanych przez 
rodziców, pełnych pretensji do 
dziecka, krzyków, nakazów, za-
kazów, wymagań. Wielu rodzi-
ców nie potrafi powiedzieć, z kim 
przyjaźni się ich dziecko, czym 

aktualnie się interesuje, czego się 
obawia w życiu, jak chce je spę-
dzić. Wielu narkomanów dopiero 
na terapii uczy się zasad zdrowej 
komunikacji. Ich rodzice rów-
nież. Terapia może być momen-
tem przełomowym dla obu stron. 
Nie ma przecież silniejszych 
i piękniejszych więzi niż te mię-
dzy rodzicami a dziećmi. Warto 
więc o nie dbać.

– Porozmawiajmy jeszcze 
o „pigułce gwałtu”, o której co-
raz głośniej.

– Pigułka gwałtu (GHB) nale-
ży do tzw. narkotyków klubo-
wych. W nielegalnej sprzedaży 
występuje w postaci tabletek, 
kapsułek, proszków i roztworów 
wodnych, które są przyjmowane 
z alkoholem lub innymi narkoty-
kami. Jej wykrycie we krwi jest 
bardzo trudne lub niemożliwe, 
ponieważ ostatecznymi metabo-
litami są dwutlenek węgla i wo-
da. Duże dawki wywołują niepa-
mięć i utratę świadomości, dłu-
gotrwałe zażywanie powoduje 
uzależnienie, a przedawkowanie 
prowadzi do ciężkiego zatrucia 
i śmierci. Warto więc porozma-
wiać o tym z dzieckiem, zwłasz-
cza teraz, w okresie wakacyjnym, 
który sprzyja zawieraniu nowych 
znajomości podczas licznych im-
prez czy towarzyskich spotkań. 
Uczulmy dzieci na zagrożenie, 
związane z nowo poznanymi 
osobami w klubach, dyskotekach 
itp. Uczmy ich, jak dbać o własne 
bezpieczeństwo!

– Pani Tatiano, i na koniec 
proszę powiedzieć, gdzie może 
szukać pomocy rudzianin, ma-
jący problem, o którym dziś 
rozmawiamy?

– Punkt konsultacyjny do 
spraw narkomanii w Rudzie Ślą-
skiej (Dział Klub Integracji Spo-
łecznej MOPS) mieści się przy 
ul. Jadwigi Markowej 22 w dziel-
nicy Nowy Bytom i jest czynny 
we wtorki w godzinach 16.00- 
18.00. Zapraszam zarówno osoby 
eksperymentujące z narkotyka-
mi, dopalaczami, jak i ich rodzi-
ny, bliskich, przyjaciół. Rejestra-
cji można dokonywać codziennie 
w godz. 8.00-15.30 pod nume-
rem telefonu 32 344-03-00.

Pracuję z osobami uzależnio-
nymi i współuzależnionymi,  
prowadzę terapię indywidualną, 
grupową, rodzinną oraz zajęcia 
edukacyjne z zakresu narkomanii 
dla rodziców i uczniów. Zajmuję 
się diagnozowaniem uzależnień, 
a także wspieram i motywuję do 
leczenia.

– Dziękuję bardzo za rozmo-
wę.

Przygotowanie: Wydział  
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Zastępca 
Prezydent 
Miasta Ruda Śląska 
Anna Krzysteczko

– Statystyki mówią, że co piąty polski nastolatek 
miał kontakt z marihuaną, a co dziesiąty – z amfetami-
ną. W naszym mieście nie lekceważymy tego proble-
mu, wiemy, że jest to duży problem społeczny, a nie 
tylko określonej grupy czy środowiska. Nie ma reguły, 
kto dziś „bierze”. To młodzi ludzie z zamożnych ro-
dzin, jak i z rodzin dysfunkcyjnych. Problem dotyczy 
zarówno chłopców, jak i dziewcząt. W niektórych 
przypadkach panuje wręcz moda na okazjonalne zaży-
wanie „miękkich” narkotyków.

Problem narkomanii ma charakter interdyscypli-
narny. Znajduje się on w polu zainteresowania róż-
nych służb, takich jak lecznictwo, oświata, pomoc spo-
łeczna, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
mediów. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem od 
innej strony. 

W naszym mieście działania związane z profilaktyką 
uzależnień realizuje z każdym rokiem coraz to więcej 
jednostek. Duże doświadczenie w tym zakresie mają 
organizacje pozarządowe, a także placówki oświato-
we i kulturalne, parafie czy też kluby sportowe. Z roku 
na rok wspomniane jednostki aplikują o przyznanie 
środków finansowych na działania profilaktyczne. 

Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw 
Społecznych 
Urzędu Miasta 
Ruda Śląska 
Mirosława Gamba

– Prezydent Miasta zabezpiecza w budżecie środki 
finansowe na działania profilaktyczne. W roku 2013 
placówki takie jak Dom Kultury w Bielszowicach, 
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej czy Muzeum 
Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zrealizowały za-
dania z zakresu profilaktyki uzależnień na kwotę 
76.575 złotych, a w roku bieżącym instytucje kultury 
na działania te otrzymały kwotę 98.102 złotych. Po-
dobnie wzrastają środki na realizację zadań w ramach 
otwartych konkursów ofert dla trzeciego sektora. 
W roku 2014 ta kwota wyniosła 640.000 zł. 

We wrześniu br. Prezydent Miasta ogłosi konkurs 
dla organizacji pozarządowych na kwotę 70.000 zł pn. 
„Mam. Alternatywę. Program profilaktyczny z zakresu 
narkomanii”. Na początku roku szkolnego do rudzkich 
placówek oświatowych zostaną przekazane materiały 
edukacyjne dla rodziców i dzieci: plakat „Zatrucie 
narkotykami – pierwsza pomoc” oraz broszurka „Bli-
żej siebie – dalej od narkotyków. Poradnik dla rodzi-
ców”. Programami z zakresu profilaktyki uzależnień 
będą objęte zarówno dzieci, jak i młodzież wszystkich 
typów szkół. Na problem narkomanii chcemy wyczulić 
także rodziców i opiekunów.

Mam nadzieję, że przekazane na ten cel środki fi-
nansowe, jak i podjęte działania zaprocentują w przy-
szłości. 
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Lokalny Program Rewitalizacji 
to dokument wieloletni, opierający 
się na współpracy różnych podmio-
tów. Ujęcie w programie działań 
rewitalizacyjnych, w tym m.in. re-
montów, renowacji, modernizacji, 
czy konserwacji, daje możliwość 
ubiegania się o dofi nansowanie ich 
realizacji z funduszy zewnętrznych. 
– Obok działań infrastrukturalnych 
równie ważne są także projekty 
społeczne. Istotą nowoczesnego po-
dejścia jest rewitalizacja obejmują-
ca działania w wymiarze urbani-
styczno-technicznym, społeczno- 
kulturowym, ekonomicznym i śro-

W stronę rewitalizacji

Ruszyły prace nad lokalnym programem rewitalizacji oraz pro-
gramem renowacji podwórek. – Pierwszy z programów stwarza 
realną możliwość dofi nansowania działań rewitalizacyjnych pro-
wadzonych na terenie miasta – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Celem drugiego jest wypra-
cowanie modelu odnowy rudzkich przestrzeni – podwórek, skwe-
rów, terenów międzyblokowych – informuje.

dowiskowym – tłumaczy Aleksan-
dra Kruszewska.

Prace nad Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska 
na lata 2014 – 2020 poprzedzone 
zostaną analizą realizacji poprzed-
niego programu. Przeprowadzona 
zostanie także diagnoza wybranych 
uwarunkowań miejskich. Na pod-
stawie tak przygotowanego mate-
riału wyjściowego wyodrębnione 
zostaną konkretne obszary proble-
mowe, w zasięgu których będzie 
można zgłaszać projekty. Co istot-
ne, w odróżnieniu do aktualnie 
obowiązującego programu, nowy 

dokument będzie miał charakter 
otwarty, tzn. projekty będzie można 
zgłosić także w trakcie jego realiza-
cji. 

Skuteczność działań rewitaliza-
cyjnych będzie zależeć od kom-
pleksowości rozwiązań. – To już nie 
będzie tylko termomodernizacja 
jednej ze ścian budynku, ale podję-
cie się problemu w wielu wymia-
rach. Pozwoli to wyeliminować 
przyczyny problemów, a nie tylko 
złagodzić ich skutki – informuje wi-
ceprezydent Michał Pierończyk.

Dokument jest realizowany 
w formule partnersko-eksperckiej. 
Choć w gronie podmiotów upraw-
nionych do zgłaszania planowa-
nych działań znajdują się m.in. jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
podmioty w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, spółki pra-
wa handlowego, organizacje poza-
rządowe, spółdzielnie mieszkanio-
we, wspólnoty mieszkaniowe, ko-
ścioły oraz inne związki wyznanio-
we, to najważniejszym partnerem 
w procesie rewitalizacji są miesz-

kańcy. – Do końca sierpnia każdy 
zainteresowany może wziąć udział 
w pracach poprzez wypełnienie an-
kiety dotyczącej najważniejszych 
problemów w mieście, ich lokaliza-
cji oraz sposobów ich rozwiązywa-
nia. Natomiast we wrześniu będą 
miały miejsce konsultacje w formie 
spotkań warsztatowych – mówi 
Aleksandra Kruszewska. Ankieta 
dostępna jest na stronie www.mia-
sto3.com w zakładce „Problemy 
rewitalizacyjne Rudy Śląskiej”.

Drugi z opracowywanych pro-
gramów – Program Renowacji Po-
dwórek Miasta Ruda Śląska do ro-
ku 2030 – jest elementem komplek-
sowych działań zmierzających do 
oceny stanu miejskich podwórek 
oraz przestrzeni międzyblokowych 
w Rudzie Śląskiej, a następnie 
przygotowania, wraz z mieszkań-
cami, konkretnych pomysłów ich 
przebudowy. 

W ramach programu przygoto-
wany zostanie „podręcznik dobrych 
praktyk” przebudowy dla podwórek 
i terenów międzyblokowych. – 

W ramach mechanizmu Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
na realizację projektu miasto ma 
otrzymać znaczące wsparcie fi nan-
sowe, dlatego tak ważne jest ziden-
tyfi kowanie grupy podwórek, które 
będą rewitalizowane  w pierwszej 
kolejności – tłumaczy wiceprezy-
dent Pierończyk. – Podwórka, które 
nie zostaną wzięte pod uwagę w tej 
części programu, będą mogły zostać 
do niego włączone w kolejnych la-
tach – dodaje.

Momentem przełomowym w pra-
cach nad projektem będą zaplano-
wane na jesień tego roku spotkania 
mające na celu zapoznanie się z po-
trzebami mieszkańców miasta oraz 
propozycjami zmian, jak i wspólne 

wypracowanie wstępnego planu 
poprawy stanu podwórek i prze-
strzeni międzyblokowych. 

Oba programy opracowywane są 
w ramach realizowanego przez 
Urząd Miasta Ruda Śląska, 
a fi nansowanego ze środków Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2007-2013 projektu „Zintegrowa-
ne podejście do problemów obsza-
rów funkcjonalnych na przykładzie 
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Święto-
chłowic”. Przypomnijmy, że w ra-
mach projektu powstała już „Strate-
gia Rozwoju Miasta Ruda Śląska 
2014 – 2030”. Aktualnie zaś trwają 
prace nad „Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta 
Ruda Śląska do 2030”. Ponadto 
w ramach projektu powstają pro-
gramy operacyjne z zakresu polity-
ki mieszkaniowej Miasta Ruda Ślą-
ska oraz Zintegrowany Projekt 
Przekształcania Kluczowych Prze-
strzeni Publicznych Obszaru Funk-
cjonalnego Chorzowa, Rudy Ślą-
skiej i Świętochłowic. 

DR

Słodki smak miesiąca

W wakacje możemy sobie pozwolić na łasuchowanie i wspólne 
celebrowanie posiłków. Bardzo dobrze nadają się do tego droż-
dżówki z serem i kardamonem własnej roboty. Przepis na ich przy-
gotowanie zdradza Agnieszka Lyszczyna, laureatka czerwcowej 
edycji konkursu „Rudzkie Smaki”.

Na początku sierpnia rozpocznie się remont jednej z głównych 
dróg w mieście – ulicy Karola Goduli. – Zależało nam, żeby prace 
remontowe rozpoczęły się w okresie wakacji, wtedy ruch na dro-
gach jest znacznie mniejszy i ewentualne utrudnienia będą mniej 
uciążliwe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Prace mają po-
trwać około 3 miesięcy i kosztować będą ponad 2,1 mln zł. 

Ulica Goduli doczekała się remontu
Ulica Goduli nie była remonto-

wana od blisko 30 lat. W najgor-
szym stanie jest jej ok. 900-
metrowy odcinek od ulicy Pawła 
do ulicy Przedszkolnej. I to wła-
śnie ten fragment ulicy będzie re-
montowany. W ramach prac cał-
kowicie wymieniona zostanie 
konstrukcja jezdni. – W ten sposób 
dostosujemy ją do obecnie obo-
wiązujących norm dla dróg szcze-
gólnie obciążonych ruchem pojaz-
dów wysokotonażowych – wyja-
śnia Jacek Otrębski z Wydziału 
Dróg i Mostów. – Ponadto wyre-
gulowana zostanie wysokość stu-
dzienek teletechnicznych i urzą-
dzeń infrastruktury oraz wymie-
nione zostaną studzienki kanaliza-
cyjne – dodaje. W ramach zadania 
wyremontowany zostanie także 
chodnik, natomiast sama jezdnia 
otrzyma nowe oznakowanie po-
ziome grubowarstwowe, a na 
przystanku tramwajowym przy ul. 
Pawła wykonany zostanie peron.

Na czas prac remontowych 
wprowadzona zostanie tymczaso-
wa organizacja ruchu. – Ruch uli-
cą Karola Goduli odbywać się bę-
dzie w jednym kierunku od Cheb-
zia w stronę Bytomia. Natomiast 

pojazdy poruszające się w prze-
ciwną stronę będą musiały korzy-
stać z objazdu poprowadzonego 
ul. Joanny, Starą i Pawła, przy czym 
ulica Stara będzie jednokierunkowa 
– informuje Jacek Otrębski.

Jak zapewnia wykonawca robót, 
prace powinny rozpocząć się z po-
czątkiem sierpnia. – Najpierw musi 
zostać zatwierdzona tymczasowa 
organizacja ruchu. Gdy wykonawca 
będzie mógł rozpocząć inwestycję, 
niezwłocznie poinformujemy o tym 
mieszkańców – podkreśla Mariusz 
Pol z Wydziału Dróg i Mostów.

Ulica Karola Goduli, która jest 
fragmentem drogi wojewódzkiej 
nr 925 Bytom – Rybnik, to jedna 
z kluczowych dróg w mieście. Jest 
elementem układu komunikacyj-
nego łączącego północne dzielni-
ce Rudy Śląskiej z południowymi. 
Co ciekawe, użytkownikami ulicy 
Karola Goduli jest także wielu 
mieszkańców Bytomia. – Z ulicy 
Karola Goduli niemal bezpośred-
nio można wjechać na Drogową 
Trasę Średnicową w kierunku Ka-
towic bądź Gliwic, dlatego byto-
mianie wykorzystują tę trasę jako 
alternatywę dla dojazdu np. do 
Katowic – mówi Jacek Otrębski.

W tym roku na same projekty 
drogowe miasto przeznaczy prawie 
37 mln zł, czyli ponad połowę 
wszystkich środków przeznaczo-
nych na inwestycje. Oprócz dalszej 
budowy trasy N-S, na którą zabez-
pieczono ponad 13 mln zł, władze 
miasta zamierzają skupić się na in-
westycjach związanych z rozbiórką 
oraz przebudową obiektów mosto-
wych. Obecnie trwa rozbiórka wia-
duktu przy ul. Tunkla w pobliżu by-
łej kopalni „Nowy Wirek”. Kolejna 
realizowana inwestycja dotyczy roz-
biórki mostu oraz budowy nowego 
przy ul. Poniatowskiego nad Kłodni-
cą w Halembie. Kolejny most zosta-
nie rozebrany przy ul. Tunkla w rejo-
nie ul. Przemysłowej, natomiast 
most przy ul. Piastowskiej nad By-
tomką zostanie przebudowany. 

Ponad 6,5 mln zł przeznaczo-
nych zostanie na inwestycje zwią-
zane z budową kanalizacji desz-
czowej w mieście. Trwają już pra-
ce przy budowie kanalizacji desz-
czowej odwadniającej ulice Za-
brzańską i Kokotek, trwa również 
budowa kanału deszczowego w re-
jonie ul. Kłodnickiej. Dodatkowo 
z pieniędzy przeznaczonych na 
projekty drogowe miasto w tym 
roku zamierza zmodernizować lub 
przebudować kilka ulic, m.in. Ja-
śminów, Przemysłową, Dobrej 
Nadziei. Natomiast na remonty 
dróg związane z bieżącym ich 
utrzymaniem w tegorocznym bu-
dżecie miasta zarezerwowano po-
nad 11 mln zł.  TK

– Doskonały przepis na wspól-
ne śniadanie rodzinne. Zapach 
pieczonego ciasta rozchodzący się 
porankiem wyciągnie z łóżka naj-
większego śpiocha. A nie ma nic 
piękniejszego niż czas spędzony 
z najbliższymi przy stole podczas 
wspólnego śniadania, do którego 
przygotowania można włączyć 
całą rodzinę – argumentuje swój 
wybór Michał Kaczmarczyk, am-
basador konkursu „Rudzkie Sma-
ki”.

W Rudzie Śląskiej przybywa miejsc aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy mogą już korzystać z placu zabaw 
i siłowni terenowej oddanej do użytku w parku Strzelnica w Bielszowicach. Inwestycja kosztowała ok. 350 tys. zł. 
– To najbardziej wyczekiwana inwestycja w tej dzielnicy, z której z pewnością będą korzystać mieszkańcy całego 
miasta – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, że przyciągnie tutaj jeszcze więcej odwiedzających. To prze-
cież jedno z najpiękniejszych miejsc w Rudzie Śląskiej – dodaje. 

Kolejny plac zabaw i siłownia
W ramach inwestycji wykona-

no m.in. bezpieczną nawierzchnię 
syntetyczną oraz zamontowano 
urządzenia do zabawy i do fi tness. 
Dodatkowo została zbudowana 
alejka z kostki betonowo-grafi to-
wej z pasami granitowymi, przy 
której zamontowano elementy 
małej architektury, czyli ławki 
parkowe, kosze do segregacji od-
padów i stojaki na rowery. Plac 

zabaw wyposażono w huśtawki, 
kiwaki, karuzelę i piaskownicę, 
natomiast strefa dla osób star-
szych posiada rowerek, biegacz, 
odwodziciel, twister i prasę noż-
ną. Przy placu zabaw stoi także 
tablica informacyjna określająca 
warunki i zasady korzystania 
z placu zabaw.

– Widać, że ta inwestycja była 
w Bielszowicach potrzebna, bo 

kiedy biegam tutaj rano, widzę 
ćwiczące osoby, a popołudniami 
wiele osób przychodzi tutaj 
z dziećmi – mówi Tomasz. W par-
ku można korzystać także z bez-
płatnych zajęć sportowych, które 
są organizowane przez profesjo-
nalnych instruktorów.

Place zabaw, ścieżki zdrowia 
z siłowniami napowietrznymi to 
jedne z wielu inwestycji sporto-

– Doskonały przepis na wspól-

W wakacje możemy sobie pozwolić na łasuchowanie i wspólne 
celebrowanie posiłków. Bardzo dobrze nadają się do tego droż-
dżówki z serem i kardamonem własnej roboty. Przepis na ich przy-
gotowanie zdradza Agnieszka Lyszczyna, laureatka czerwcowej 

Laureatką czerwcowej edycji konkursu „Rudzkie Smaki” została Agnieszka Lyszczyna.
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– Staramy się wygospodarowy-
wać jak najwięcej pieniędzy na ter-
momodernizacje szkół i przedszko-
li, bo gwarantują one oszczędność 
energii, a to z kolei przekłada się na 

obniżenie rachunków za ogrzewa-
nie – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Nasze placówki oświa-
towe, podobnie jak w innych pol-
skich miastach, w większości były 

Ponad 370 tys. zł kosztowała termomodernizacja przedszkola 
przy ul. Sobieskiego w Rudzie Śląskiej. Ocieplenie placówki to jed-
na z czerech tego typu inwestycji, jakie władze miasta realizują 
w tym roku. W sumie na ten cel w tegorocznym budżecie zarezer-
wowano blisko 7 mln zł. 

Przedszkole ocieplone

budowane w czasach, gdy nie dba-
no zbytnio o jakość robót, a do ich 
wykonywania używano materiałów 
o niskiej izolacyjności. Obecnie 
skutkuje to wysoką utratą ciepła 
przez ściany i dachy budynków oraz 
słabo zaizolowane piwnice i okna, 
a to podnosi koszty utrzymania bu-
dynków – dodaje.

– Dla każdej z termomodernizo-
wanych placówek wykonujemy au-
dyt energetyczny – wyjaśnia Janusz 
Podolski z Wydziału Inwestycji. – 
Pokazuje on, jakie oszczędności 
w zużyciu energii przyniesie wy-
miana ogrzewania i ocieplenie bu-
dynku. Dzięki temu wiemy, że zapo-
trzebowanie na ciepło w przedszko-
lu przy ul. Sobieskiego po termo-
modernizacji będzie wynosiło nie-
spełna 27 kW, podczas gdy przed 
wykonaniem prac wynosiło ono 70 
kW. Dzięki takim oszczędnościom 
inwestycja zwróci się w ciągu 5 lat 
– tłumaczy zastępca naczelnika. 

Żeby oszczędzić na rachunkach 
za ogrzewanie w skali całego mia-
sta, władze Rudy Śląskiej opraco-
wały plan termomodernizacji miej-
skich szkół i przedszkoli. Zgodnie 
z jego założeniami, oprócz miej-
skiego przedszkola przy ul. Sobie-
skiego w Rudzie, inwestycje tego 
typu zostaną wykonane w tym roku 
w Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 
oraz Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 3. Ponadto wykonana 
została też dokumentacja dotycząca 
termomodernizacji Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6.

Termomodernizacja przedszkola 
w Rudzie obejmowała docieplenie 
ścian zewnętrznych oraz stropoda-
chu, wymianę okien, drzwi i poszy-
cia dachu, a także wykonanie nowej 
instalacji oświetleniowej. Przy tej 
okazji zrobiono też nowe kominy, 
przyłącza kanalizacyjne i zagospo-
darowano teren wokół przedszkola. 
Dzięki zamontowanym na budynku 

kamerom, będzie on teraz monito-
rowany.

Inwestycja została przeprowadzo-
na przy współudziale środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. – Za-
letą pożyczek z WFOŚiGW jest ich 
niskie oprocentowanie – podkreśla 
skarbnik miasta Ewa Guziel. – Przy 
okazji ich zaciągania możemy się 
także starać o bezzwrotne dotacje. 
Do tego dochodzi możliwość czę-
ściowego umorzenia pożyczanej 
kwoty, a przy spłacie można skorzy-
stać z 12-miesięcznej karencji – wy-
jaśnia.

W przypadku inwestycji przy ul. 
Sobieskiego bezzwrotna dotacja na 
termomodernizację wyniosła niemal 
50 tys. zł, a niskooprocentowana po-
życzka prawie 120 tys. zł. Dodatko-
wo miasto otrzymało od Funduszu 
ponad 95 tys. zł z umorzenia kredy-
tów, jakie były udzielone na termo-
modernizacje w latach poprzednich. 

W zeszłym roku termomoderni-
zacje pochłonęły z budżetu miasta 
ponad 6 mln zł. Za te pieniądze 
zakończono termomodernizację 
budynków Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2, Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2, Gimnazjum nr 
8 oraz Domu Pomocy Społecznej 
„Senior”. Rozpoczęto też termo-
modernizację Miejskiego Przed-
szkola nr 47.

Oprócz tych inwestycji władze 
Rudy Śląskiej zamierzają w ra-
mach partnerstwa publiczno-pry-
watnego dokonać termomoderni-
zacji siedmiu placówek oświato-
wych oraz oddać w zarządzanie 
energią pięć kolejnych. W tym ce-
lu rudzki magistrat ogłosił tzw. 
dialog konkurencyjny. W ostatnim 
czasie przeprowadzono negocja-
cje z firmami, które są zaintereso-
wane realizacją tego przedsię-
wzięcia.

KP

Pani Agnieszka Lyszczyna za-
chęca do przygotowania drożdżó-
wek i przekonuje, że ciasta droż-
dżowego nie trzeba się bać. – 
Drożdżówki są bardzo łatwe  
w przygotowaniu, zachowują świe-
żość przez długi czas – mówi lau-
reatka czerwcowej edycji konkur-
su „Rudzkie Smaki”. – Ciasto jest 
bardzo lekkie i puszyste, a dzięki 
brązowemu cukrowi drożdżówki są 
chrupiące z wierzchu – dodaje. 

Również nie trzeba zniechęcać 
się czasem, jakiego wymaga przy-
gotowanie ciasta drożdżowego. 
Zabieganym Michał Kaczmar-
czyk podpowiada: – Ciasto można 
przygotować wieczorem, umieścić 
w natłuszczonej misie, przykryć 
i schować do lodówki. Rano po-
nownie zagnieść i pozostawić do 

wyrośnięcia na ok. 1-1,5 godz. – 
mówi Michał Kaczmarczyk. – 
Można również poeksperymento-
wać z nadzieniem. Co powiecie na 
budyń waniliowy oraz pokruszoną 
ciemną czekoladę? – dodaje rudz-
ki kucharz.

Przypominamy, że konkurs 
„Rudzkie Smaki” trwa. Przepisy 
można przesyłać drogą e-mailową 
na adres media@rudaslaska.pl, 
pocztą na adres Urzędu Miasta 
z dopiskiem „Rudzkie Smaki”,  
bądź składać osobiście w Wydzia-
le Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta (pokój 325). Co mie-
siąc wyróżniony zostaje jeden 
przepis, który trafia na stronę in-
ternetową miasta www.rudaslaska.
pl, do zakładki „Rudzkie Smaki”, 
a jego autor otrzymuje upominek.  

Ambasadorem konkursu jest 
rudzianin Michał Kaczmarczyk, 
jeden z najlepszych mistrzów ku-
linarnych kraju. – Poznawanie 
ciekawych smaków i historii nie 
zawsze wiąże się z pokonywaniem 
kilometrów dróg. Czasem wystar-
czy zajrzeć do biblioteczki na-
szych dziadków, aby znaleźć tam 
drzwi do świata bogatego w aro-
maty, smaki i historie, które 
ukształtowały dzisiejszy świat ga-
stronomii. Powrót do korzeni, po-
znanie ówczesnych technik kuli-
narnych, ale także uwarunkowań 
społecznych i kulturalnych po-
zwala nam spojrzeć na współcze-
sne produkty z innej perspektywy 
i odkryć ich nowy potencjał. Bo 
w życiu i w gastronomii wciąż 
wiele jeszcze przed nami – zachę-

ca do udziału w konkursie Michał 
Kaczmarczyk.

Drożdżówki z serem i karda-
monem Agnieszki Lyszczyny

Bardzo łatwe w przygotowaniu 
drożdżówki, które zachowują 
świeżość przez długi czas. Ciasto 
jest bardzo lekkie i puszyste, 
a dzięki brązowemu cukrowi 
drożdżówki są chrupiące z wierz-
chu. Z podanej porcji ciasta wy-
chodzi około 20-25 drożdżówek 
na dużej blasze do piekarnika.

Składniki:
– ciasto drożdżowe: 50 g droż-

dży, 600 g mąki pszennej, 1 
szklanka cukru, 1 szklanka mleka, 
3 jajka, 100 g masła, 3 łyżeczki 
soku z cytryny;

– masa serowa: 1 kg białego 
sera trzykrotnie mielonego, skór-

ka starta z 1 cytryny, cukier wani-
linowy, 4-8 łyżek cukru (w zależ-
ności od preferencji).

Drożdże rozgnieść z 2 łyżkami 
cukru, zalać ciepłym (nie gorą-
cym!) mlekiem, dodać 2 łyżki mą-
ki i wymieszać. Tak przygotowany 
zaczyn odstawić na 30 minut.  Do 
zaczynu dodać resztę mąki, jajka, 
cukier, sok z cytryny oraz stopione 
masło. Całość wyrobić na gładką 
masę. Przykryć ściereczką i odsta-
wić na 1-2 godziny w ciepłe miej-
sce.

W tym czasie przygotować ma-
sę serową. Wszystkie składniki 
należy wymieszać, nie trzeba mik-
sować, wystarczy dokładnie wy-
mieszać łyżką. Ponownie wyrobić 
ciasto drożdżowe. Wyłożyć ciasto 
na stolnicy posypanej mąką i roz-

wałkować na kształt prostokąta 
o grubości ok. 1 cm. Na cieście 
rozsmarować masę serową i zwi-
nąć całość w rulon. Odkrawać pla-
stry grubości 2 cm (nie zważając 
na uciekający ser) i układać je na 
płasko na wcześniej wyłożonej 
papierem do pieczenia blaszce.

Plastry układać ciasno, jeden 
przy drugim – tak, by się lekko 
stykały. Tak przygotowaną blachę 
z drożdżówkami odstawiamy na  
1 godzinę. Po upływie tego czasu 
można posypać drożdżówki brą-
zowym cukrem z dodatkiem kar-
damonu.

Wstawić do piekarnika nagrza-
nego do 180 stopni i piec około 30 
minut (bez termoobiegu, najlepiej 
tylko dolna grzałka). Smacznego! 
 IM

wo-rekreacyjnych zaplanowa-
nych na ten rok w Rudzie Ślą-
skiej. W tym roku w Bielszowi-
cach powstanie jeszcze drugi plac 
zabaw przy Zespole Szkół nr 4 
Specjalnych na ul. Bielszowickiej 
108. Plac powstanie kosztem 140 
tys. złotych w ramach programu 
„Radosna Szkoła”. 

Ponad 4,3 mln zł kosztowała 
rewitalizacja ośrodka sportowo-
rekreacyjnego Burloch w Orze-
gowie, z którego już korzystają 
mieszkańcy. 1 mln zł w tegorocz-
nym budżecie przewidziano na 
odnowienie Parku im. A. Kozioła 
w Rudzie. Nowe miejsca rekre-
acji powstaną także na osiedlu 
„Paryż” w Goduli, gdzie kosztem 
ponad 0,5 mln złotych powstanie 
plac zabaw dla dzieci oraz plac 

zajęć sprawnościowych, a w sta-
rej części Bykowiny za ok. 380 
tys. złotych powstanie park ak-
tywności rodzinnej. We wrześniu 
br. ma być oddana do użytku ko-
lejna siłownia terenowa wraz ze 
ścieżką zdrowia w Halembie. 
Oprócz tego wybudowane zosta-

ną również cztery nowe boiska: 
w Wirku, Rudzie, Kochłowicach 
i Halembie przy klubach sporto-
wych, a także boisko przy Gim-
nazjum nr 9. Ponadto w tym roku 
oddanych zostanie do użytku po-
nad 14 km nowych tras i ścieżek 
rowerowych. ASPlac zabaw w parku „Strzelnica” cieszy się dużą popularnością.

Siłownia napowietrzna jest dobrą formą aktywnego wypoczynku.

Na ten rok w Rudzie Śląskiej zaplanowano termomodernizację czterech placówek oświatowych.



Dzikie wysypiska są także dogod-
nym miejscem żerowania owadów, 
gryzoni i ptaków mogących rozpo-
wszechniać drobnoustroje. Gnijące 
substancje organiczne powodują, 
prócz nieprzyjemnych zapachów, 
również zanieczyszczenia powietrza 
siarkowodorem i metanem, który 
w zetknięciu z powietrzem powoduje 
samozapłony. 

Niestety fakty nadal nie przema-
wiają do osób, które podrzucają śmie-
ci do przydrożnych rowów, lasów lub 
na nieużytki. Problem pozostaje 
w gminie, bo to ona ponosi odpowie-
dzialność za likwidację dzikich wysy-
pisk. A gmina to mieszkańcy, czyli tak 
naprawdę odpowiadamy my wszyscy.

Koszty związane z likwidacją dzi-
kich wysypisk są dość wysokie, po-
nieważ nigdy nie wiadomo, co w ta-
kim miejscu możemy znaleźć. Często 
gminy obarczone innymi wydatkami 
nie są w stanie same fi nansować ich 
likwidacji. Z pomocą przychodzi 
WFOŚiGW w Katowicach, który od 
wielu lat wspiera  działania związane 
z likwidacją miejsc nielegalnego skła-
dowania odpadów, w których nie uda-
ło się ustalić sprawcy. 

Obecnie ze wsparcia korzysta sa-
morząd Mysłowic, który otrzymał 
półmilionową pożyczkę na likwidację 
„dzików” zlokalizowanych na terenie 
miasta. 124 tys. zł gmina musiała do-
łożyć z własnego budżetu. Jeżeli mia-
sto spełni określone przez WFOŚiGW 
kryteria, pożyczka może zostać umo-
rzona nawet do 40%. Dzięki wsparciu 
z Funduszu z mapy Mysłowic zniknie 
13 takich miejsc. Oby nikomu nie 
przyszło do głowy podrzucenie w wy-
czyszczonych miejscach nowych od-
padów…

Agnieszka Kominek
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Minął rok od wejścia nowej ustawy czystościowej. Jej sztandarowym hasłem 
była eliminacja dzikich wysypisk odpadów powstających w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Tymczasem samorządy nadal zmagają się z tym problemem. 
Często ustalenie sprawcy takiego czynu jest utrudnione. 

Odpady podrzucane są pod osłoną 
nocy lub w miejscach, w których 
rzadko przebywają ludzie. Problem 
dzikich wysypisk odpadów miał znik-
nąć po wejściu ustawy czystościowej, 
jednak jest on nadal aktualny. Osoby 
podrzucające odpady w miejscach 
niedozwolonych czują się po prostu 
bezkarne. Jeżeli nie zostaną przyłapa-
ne na „gorącym” uczynku lub jeżeli 
nie zostawią po sobie śladu, ustalenie 
ich tożsamości jest niemożliwe.

Niestety działanie śmieciowych 
przestępców jest tak naprawdę krót-
kowzroczne. W myśl zasady nic 
w przyrodzie nie ginie, osoby te nie 
zdają sobie sprawy, że zagrażają tak-
że swojemu życiu oraz swoich bli-
skich i przyszłych pokoleń. Pozbywa-
jąc się śmieci nie pozbywamy się 
problemu. Trudno zrozumieć i uspra-
wiedliwiać takie działania, mimo do-
stępu do pojemników lub kontenerów 
wolimy śmiecić obok, wierząc, że od-
pady znikną. Niestety nie znikną. 
A porzucone w miejscu do tego nie-
przeznaczonym mogą być poważnym 
zagrożeniem dla życia i zdrowia lu-
dzi, zwierząt i roślin. Najlepszym do-
wodem jest na to tzw. Pacyfi czna 
Plama Śmieci – ogromna sztuczna 
wyspa powstała z nagromadzenia 
śmieci i plastikowych odpadów zo-
stała odkryta w 1997 roku przez Char-
lesa Moore’a. Waży ponad 3,5 tony. 
Rocznie zabija ponad milion ptaków 
oraz około 100 000 ssaków morskich, 
w tym ryby i meduzy, które mylą 
fragmenty plastiku dryfujące po wo-

Likwidują „dziki”
dzie z planktonem, co prowadzi do 
poważnych zaburzeń ekosystemu. 

Przeciętny Polak nie ma z pewno-
ścią nic do czynienia z Pacyfi kiem, 
jednak nasze działania nieświadome 
bądź bardziej świadome przyczyniają 
się do tego, co dzieje się na końcu od-
padowego łańcucha. Tutaj powinny 
zadziałać przede wszystkim wyobraź-
nia i zdrowy rozsądek. 

Podczas rozkładu odpadów do-
chodzi do chemicznego i mikrobio-
logicznego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
zagrażając lokalnym ujęciom wody 
pitnej, nawet w bardzo oddalonych 
miejscach od dzikiego wysypiska. 
Wysypiska są również potencjal-
nym źródłem zagrożenia epidemio-
logicznego, ze względu na możli-
wość występowania w odpadach 
wielu chorobotwórczych szczepów 
bakterii (czerwonki, duru brzuszne-
go i innych) oraz groźnych grzy-
bów. Dość często na dzikie wysypi-
ska trafi ają też odpady niebezpiecz-
ne zawierające groźne związki che-
miczne. Jedna bateria może zanie-
czyścić aż 400 l wody lub 1 m3 gle-
by. Bateria cynkowo-rtęciowa sto-
sowana np. w zegarkach zawiera aż 
30% rtęci. Rtęć kumuluje się w wą-
trobie, nerkach i jądrach, najdłużej 
zalega w mózgu – gdyż okres jej 
półtrwania wynosi ponad rok. Na-
wet kilka miligramów rtęci, która 
przeniknie do gleby lub wody, może 
okazać się śmiertelną dawką dla 
człowieka.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Usta-
wą o odpadach, za likwidację dzikich wysypisk odpowiada gmina. Natomiast 
właściciele nieruchomości oraz ich użytkownicy są zobowiązani do pozby-
wania się odpadów zgodnie z prawem, czyli wyrzucając je w miejscach do 
tego przeznaczonych.

Od nas samych zależy jak będzie wyglądało nasze otoczenie. Warto więc 
zgłaszać dzikie wysypiska do Urzędu Miasta, wówczas gmina ma obowiązek 
podjąć stosowne działania zmierzające do ich usunięcia. W przypadku gdy 
takie wysypisko znajduje się na terenie gminnym, musi ono zostać usunięte 
na zlecenie i koszt Urzędu Miasta. Natomiast gdy znajduje się ono na terenie 
prywatnym, egzekucją obowiązku jego usunięcia zajmie się straż miejska.

Odpowiedzialność karna została określona w art. 183 kodeksu karnego: 
Art. 183 § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje 
odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich 
warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu 
osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym 
w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

Kodeks wykroczeń przewiduje dla zanieczyszczających powierzchnię zie-
mi w sposób nielegalny karę grzywny od 500 do 1000 zł.
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Częściowo wyczyszczony teren po dzikim wysypisku.

Prace przy usuwaniu odpadów.

Na dzikich wysypiskach często pojawiają się odpady budowlane.

Likwidacja jednego z 13 dzikich wysypisk na terenie Mysłowic.

Dzikie wysypisko – miejsce nie-
przeznaczone do składowania odpa-
dów, w którym porzucane są odpady 
komunalne.

Składowisko odpadów – zlokali-
zowany i urządzony teren, na którym 
deponuje się odpady w sposób nieza-
grażający zdrowiu i życiu ludzi, zwie-
rząt i roślin.

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych w 

Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod zabudowę  
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 10.04.2014 r. oraz 8.07.2014 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomość gruntowe własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli, stanowiące działki oznaczone nume-
rami geodezyjnymi: 5033/397 o powierzchni 1593 m2, 5034/397 o powierzchni 839 m2, 5036/397 o powierzchni 881 m2, obręb Bielszowice, 
zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026950/0. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wyno-
szącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 5035/397 o powierzch-
ni 698 m2, obręb Bielszowice, k.m. 3, nr KW GL1S/00026950/0.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 5033/397 stanowi teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), działka nr 5034/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(symbol planu MN1, MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW), 
natomiast działka 5035/397 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1, MN2), teren ulic zbiorczych o li-
niach rozgraniczających w pasie o szerokości 20m; przekrój ulic jednojezdniowy o 2 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m (symbol planu 
KZ1/2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/3 prawa użyt-
kowania działki nr 5035/397 wynoszą dla działki nr : 5033/397 – 84.700,00 zł, 5034/397 – 47.700,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.09.2014 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokościach dla działki nr: 5033/397 – 4.300,00 zł, 5034/397 – 2.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. ks.Niedzieli 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 pokój 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 Komisji 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.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczyste na okres do dnia 26.03.2077 r. niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku 

przy ulicy Witolda Maliszewskiego z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 
 Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie 

wieczyste na okres do dnia 26.03.2077 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgod-
ne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta jest nie-
zabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczona 
numerem geodezyjnym 2704/363 o powierzchni 35 m2, zapisana na karcie mapy 4 obręb 
Bielszowice oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej GL1S/00005411/7 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). Nierucho-
mość jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do 
rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 
pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 
7.07.2014 r. Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic działki na gruncie. 
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istnie-
jącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka fi-
guruje jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU2). Zbywa-
na działka jest płaska, w części ogrodzona i pokryta asfaltem, posiada kształt wielokąta. 
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz zieleń.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 3.120,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena będzie stanowić podstawę do ustalenia: 
– pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 

w wysokości 25 % ww. ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarial-
nej,

– opłat rocznych w wysokości 1 % tej ceny, płatnych do końca marca każdego roku 
przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizo-
wana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towa-
rów i usług (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń oraz na stronie internetowej  www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości 
budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 21.08.2014 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 200,00 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. Maliszewskiego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-
14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygry-
wający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu no-
tarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na 
temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-
75-63.



Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adre-
sem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 100 401 600,00 
zł NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 11a
– cena wywoławcza: 130 500 zł, wadium: 13 050 zł, postąpienie: 1 500 zł
– powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,13 m² 
-–udział w nieruchomości wspólnej: 0,0505
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5  Piętro: 2
2. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 13
– cena wywoławcza: 84 200 zł, wadium: 8 420 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, 
centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,61 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0183
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 4
3. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 68 500 zł, wadium: 6 850 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 46,31 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, 
centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: 2 piwnice o łącznej powierzchni 6,65 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0200
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 2
4. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 60 500 zł, wadium: 6 050 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
– wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,41 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0115
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5   Piętro: 2
Termin i miejsce przetargu: 14 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej w siedzibie 
Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze 
w terminie od 23 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem 
Obsługi Nieruchomości Administracji „ŚLĄSK” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-
75, która udzieli również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 sierpnia 2014 r. (wtorek) – decyduje data wpływu 
kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. 
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie 
po dokonaniu wyboru oferty. 
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa 
wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości 
nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we 
wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym 
pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne 
winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków 
przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia 

przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. 
Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu 
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji 

oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki 
lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

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

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

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

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

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.

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

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

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

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

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-
55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 
784-699-569.

 A masz pilne wydatki? Gotówka do 
25.000 zł. Tel. 698-959-501, 728-874-
276.

 Remonty mieszkań. Remonty łazienek, ka-
felkowanie. Tel. 668-032-470.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Pranie tapicerki, wykładzin, dywa-
nów – solidnie i fachowo. Tel. 509-985-
012.

 Szybka gotówka, proste zasady – DO-
JAZD do klienta. Tel. 731-984-755.

 DOCIEPLANIE BUDYNKÓW, TA-
NIO! WOLNE TERMINY. Tel. 602-461-
615.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
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USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 
32 242-26-27.

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 59 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 108 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 95 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, nowy dom, 138 m2, 580 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Bykowina, jednopokojowe, 38 m2, 75 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-
706-692, 691-523-055.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. (oprócz 4. 
piętra) 731-765-095 

 Jednopokojowe, 30 m2, 57 tys. Wirek, LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 37 m2, 49 tys., Kochłowi-
ce. LOKATOR, tel. 793-396-040. 

 Dwupokojowe, 52 m2, 119 tys.,Kochłowi-
ce. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 
 Dwupokojowe, 48 m2, 110 tys., Halemba. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 70 m2, Ruda 1. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 
 Trzypokojowe, 56 m2, 112 tys., Wirek. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 
 Trzypokojowe, 50 m2, 89 tys., Ruda 1. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 56 m2, 113 tys. Kochłowi-
ce. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Ruda 1, M-3, 41 m2, 94 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053. 

 Wirek, M-4, 60 m2, 125 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 OKAZJA, Wirek, M-5, 70 m2, 140 tys. Ve-
straLocum.pl, tel. 600-445-053.

 Wirek, M-2, 24 m2, 51 tys .VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 Nowy Bytom – sprzedam 37,40 m2, 89 tys., 
I piętro. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wirek – OKAZJA! sprzedam, 54 m2, 86 
tys., w kamienicy. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie w 
Goduli. Tel. 601-875-010. 

 Sprzedam M-3, 50 m2, Bykowina (Ip., po 
remoncie). Tel. 512-176-552.

 Do wynajęcia trzy stanowiska piekarni-
czo-cukiernicze i kiosk mięsno-wędliniar-
ski. Dobra lokalizacja. Tel. 887-693-777.

 Do wynajęcia komfortowa kawalerka na 
Goduli. Tel. 690-982-623.

 
 Orzegów – OKAZJA sprzedam 38 m2, 40 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, 
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

 
Sprzedam kawalerkę w Goduli, po remon-
cie, bez pośredników. Tel. 509-147-563.

 
 Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, częścio-
wo umeblowane – Bytom-Szombierki. Cena 
550 zł + media. Tel. 607-219-491.

 
 Sprzedam bez pośredników 3-pokojowe, 
54 m2, 4 piętro w bloku czteropiętrowym. By-
kowina. Tel. 600-090-252.

 
 Kupię ogródek działkowy na Bykowinie 
lub w okolicy – może być zaniedbany. Tel. 
508-257-774.

 
 Odstąpię pub Wirek. Tel. 698-284-524.

 
 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 39 
m2, wieżowce, Czarny Las. tel. 502-670-830. 

 
 Odstąpię dzierżawę działki rekreacyjnej w 
rejonie ul. Panewnickiej. Tel. 502-670-830.  

 
 Wynajmę mieszkania I, II , III piętro, Wi-
rek. Możliwość przekształcenia na lokale użyt-
kowe, biura, gabinety lekarskie, itd. Tel. 692-
765-153, 728-380-705.

 
 Sprzedam kawalerkę 37 m2, Kochłowice, 
po remoncie. Tel. 506-066-860.

 
 Do wynajęcia mieszkanie w Rudzie 1. Tel. 
512-352-132.

 
 Do wynajęcia PUB (lub inna działalność), 
80 m2, Wirek, Kubiny. Tel. 883-401-000.

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

 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Cor-
sę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-
625.

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

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

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

 
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, 
AWO, KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. 
Tel. 515-533-560.

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 
515-533-560.

 
 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-
669-630.

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

PRACA
 Zatrudnię: kierowcę kat C., operatora ko-
parko-ładowarki i operatora dźwigu z do-
świadczeniem. Praca na terenie woj.śląskiego. 
Tel. 601-512-389.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 
518-103-998.

 Zlecimy remonty mieszkań na terenie mia-
sta Chorzów. Tel. 32 273-63-69.

 Firma budowlana zatrudni pracowników 
budowlanych z doświadczeniem. Tel. 32 242-
24-11, od 7.30. do 14.30.

 Restauracja i Pizzeria „Kuźnia Smaku” po-
szukuje pracowników na stanowisko: kucharz, 
kelner. Wymagania: doświadczenie w branży 
gastronomicznej, umiejętność pracy w zespo-
le, aktualna książeczka sanepidowska, samo-
dzielność. Oferujemy: zatrudnienie na umowę 
o pracę, możliwość elastycznych godzin pra-
cy. CV (wraz ze zdjęciem) i list motywacyjny 
prosimy składać drogą mailową na poczta@
kuznia-smaku.pl lub osobiście do lokalu. W 
razie pytań proszę dzwonić pod numer: 666-
054-579, 601-730-400.

 Zatrudnię barmana/barmankę z praktyką. 
Tel. 501-933-518.

 Praca dla opiekunek w Niemczech. Tel. 32 
271-09-66,781-98-98-73.

 Firma M&A zatrudni doradcę klienta do 
sprzedaży pożyczek. Tel. 666-103-781.

 ZATRUDNIĘ (z doświadczeniem) TOKA-
RZA i FREZERA – rekrutacja@bro-mar.pl.

 ZATRUDNIĘ (praca fi zyczna) OPERATO-
RA PRAS I WYTŁACZARKI – rekrutacja@
fh-olimpia.pl.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
Świętochłowice 3174 m2 165 zł/m2

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek (bez prowizji!!!) 35 m2  75 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  35 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  38 m2  95 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Wirek 43 m2  159 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula (bez prowizji!!!) 48 m2  109 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Ruda 50 m2  140 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Kochłowice 54 m2  125 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         135 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Wirek  70 m2  199 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 38 m2              1100 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  275 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 60 m2  183 tys. zł
Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  149 tys.
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5900 zł/m-c 
Ruda Śl. - Ruda 137 m2 2800 zł/m-c
Ruda Śl. - Wirek 80 m2 2200 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom 37 m2  600 zł/mc
Ruda Śl. - Wirek, sprzedaż  2010 m2 600 tys. zł
                                wynajem 2010 m2 10 tys. zł/mc
Zabrze Makoszowy 1022 m2  120 tys. zł

DO
M

Y 
M

IE
SZ

K
A

N
IA

 *
 S

PR
ZE

D
A

Ż
DZI

AŁK
I 

WY
NA

JEM
 

L
O

K
A

L
DZI

AŁK
I. KO

M. 

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”
Z wielkim żalem  żegnamy naszą koleżankę

Jolantę Chlewicką
Będzie nam brakowało Twojej niezwykłej energii, 

uśmiechu i spontaniczności.
Mężowi i Dzieciom

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Szczęść Boże, któ-
ra zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, ul. Ludwika 
Solskiego, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemców z istnieją-
cych garaży, ul. Świętochłowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejące uprawy rolne, ul.  Grobla Kolejowa i Świętochłowickiej, które zostaną odda-
ne w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, ul. Grobla Kolejowa, które 
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Ondraszka, które 
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem  pod uprawy rolne, ul. Adama Mickiewicza 
– Cypriana Norwida, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż muro-
wany, ul. Jana Dobrego która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nowy garaż 
blaszany, ul. Krańcowej 1, które zostaną oddane w najem w celu korzystania przez najemcę 
z istniejących obiektów i gruntu, ul.Robotniczej, które zostaną oddane w najem z przezna-
czeniem pod istniejące garaże blaszane, ul. Mieszka I, która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Janusza Korczaka, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Mieszka I,  która 
zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z ogródka rekreacyjne-
go, ul. Katowickiej, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, 
ul. Alojzego Janowskiego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące 
garaże blaszane, ul. Styczyńskiego, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod 
placyk gospodarczy, ul. Kalinowej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod 
parking samochodowy.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

 
Powierzchnia	 Powierzchnia	 Udział	 Cena	 Dzielnica	 wysokość
użytkowa	 przynależnej	 w	nieruch.	 wywoławcza	 opis	 wadium
lokalu	(m2)	 piwnicy	(m2)	 wspólnej	(%)	 (zł)	 	 (zł)

1. ul. Stefana Żeromskiego 5/4     Ruda  4.000,00 zł
 62,98  18,63   17,31  80.000,00 I	piętro,	3	pok.+	kuch.,	łaz.,	piec,
	 	 	 	 	 działka	nr	1281/43	o	pow.	817	m2, 
      KW	nr	GL1S/00015099/6

2. ul. Jana Gierałtowskiego 32/1     Ruda  3.000,00 zł
	46,22		 7,93		 	18,04		 60.000,00 parter,	2	pok.+	kuch.,	łaz.,	c.o.,
	 	 	 	 	 działka	nr	1346/43	o	pow.	619	m2,
	 	 	 	 	 KW	nr	GL1S/00015285/7

3. ul. Jarzębinowa 3e/12      Wirek   2.000,00 zł
	33,77		 4,74	 	1,40	 40.000,00 III	piętro,	1	pok.+	kuch.,	łaz.,	c.o.,
	 	 	 	 	 działka	nr	1952/34	o	pow.	3448	m2, 
     KW	nr	GL1S/00009801/6 
Działy	IV	ww.	ksiąg	wieczystych	są	wolne	od	wpisów.	W	działach	III	ww.	ksiąg	wieczystych	figurują	wpisy	„wszel-

kie	prawa,	roszczenia,	ciężary	i	ograniczenia	ciążące	na	lokalach	wyodrębnionych	z	nieruchomości	ciążą	na	przyna-
leżnych	do	nich	udziałach	we	współwłasności”.	
Nieruchomości	jw.	wolne	są	od	długów	oraz	nie	ma	przeszkód	prawnych	do	rozporządzania	nimi.
Termin	złożenia	wniosków	przez	osoby	wymienione	w	art.	34	ust.1	pkt.	1	i	pkt.	2	ustawy	z	dnia	21.08.1997	r.	o	go-

spodarce	nieruchomościami	upłynęły	w	dniu	3.02.2014	r.	
 Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6. Uczestnicy	przetargu	zobowiązani	są	do	wpłacenia	wadium z	dopiskiem	„wadium	–	lokal	ul.................”	
w	podanych	wyżej	wysokościach	w	terminie	do dnia 19.08.2014 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	go-
dzinach:	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	przypadku	przystąpienia	do	przetargu	na	zakup	
więcej	niż	jednego	lokalu	należy	wpłacić	oddzielne	wadium	na	każdy	z	lokali.	
Osoby	przystępujące	do	przetargu	są	zobowiązane:	zapoznać	się	z	pełną	treścią	ogłoszenia	o	przetargu,	zapoznać	

się	w	siedzibie	Miejskiego	Przedsiębiorstwa	Gospodarki	Mieszkaniowej	Sp.	z	o.o.	w	Rudzie	Śląskiej-Wirku	przy	ul.	1	
Maja	218	(Dział	Ekonomiczny,	I	piętro,	pokój	15,	tel.	32	242-01-33	wew.	112,	125)	z	planowanymi	remontami	na	nie-
ruchomościach	jw.	oraz	z	uchwałami	Zebrań	Właścicieli	Wspólnot	Mieszkaniowych	tych	nieruchomości,	w	których	
realizacji	będą	uczestniczyć,	ze	stanem	technicznym	lokalu	(w	trakcie	oględzin).	
W	przetargu	mogą	brać	udział	osoby, które:	 zapoznały	 się	z	pełną	 treścią	ogłoszenia	o	przetargu	zamieszczoną	

w	internecie:	www.rudaslaska.bip.info.pl	i	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miasta	(obok	pokoju	217),	wpłaciły	
wadium	w	podanym	terminie	i	przedłożyły	Komisji	Przetargowej	przed	otwarciem	przetargu	wymagane	dokumenty	
i	oświadczenia.	
Wadium	zalicza	się	wygrywającemu	przetarg	na	poczet	ceny	nabycia,	pozostałym	uczestnikom	–	zwraca	po	prze-

targu.	Zawarcie	aktu	notarialnego	nastąpi	w	terminie	do	30	dni	od	dnia	przetargu.	Jeżeli	osoba	ustalona	jako	nabywca	
nieruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	zawarcia	umowy	notarialnej,	tj.	nie	stawi	się	w	miejscu	i	w	ter-
minie	podanych	w	zawiadomieniu	lub	nie	dokona	wpłaty	ceny	nieruchomości	pomniejszonej	o	wpłacone	wadium,	
organizator	przetargu	może	odstąpić	od	zawarcia	umowy,	a	wpłacone	wadium	nie	podlega	zwrotowi.	
Wylicytowana	cena	nieruchomości	jest	płatna	przed	zawarciem	umowy	notarialnej.	
Nabywający	ponosi	wszelkie	opłaty	i	podatki	związane	ze	spisaniem	umowy.	
Zastrzega	się	prawo	odwołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.
Informacji	na	temat	przetargu	udziela	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami,	pok.	223,	tel.	32-248-75-63.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
–	w dniu	4.08.2014	r.	–	lokali	poz.	1-2
–	w dniu	5.08.2014		r.–	lokalu	poz.	3

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem	sprzedaży	w	drodze	pierwszego	ustnego	przetargu	nieograniczonego	z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska jest	niezabudowana	nieruchomość	gruntowa	własności	Gminy	Miasta	Ruda	Śląska,	położona	w	Rudzie	
Śląskiej-Halembie	przy	ulicy Gęsiej,	stanowiąca	działkę	nr	997/38 o	powierzchni	2000	m2,	obręb	Bielszowice,	
zapisana	na	karcie	mapy	6	oraz	w	księdze	wieczystej	prowadzonej	przez	Sąd	Rejonowy	w	Rudzie	Śląskiej	pod	
nr	KW	GL1S/00026293/6	(działy	III	i	IV	wolne	są	od	wpisów).	Zgodnie	z	ustaleniami	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	miasta	Ruda	Śląska	działka	nr	997/38	stanowi	teren	zabudowy	mieszkaniowej	
o	zróżnicowanych	parametrach	(symbol	planu	MM2).	

Zbywana	nieruchomość	położona	jest	przy	ulicy	Gęsiej	w	odległości	ok.	100	m	od	ulicy	Edmunda	Kokota,	
posiada	regularny	kształt	prostokąta;	grunt	jest	porośnięty	trawą,	drzewami	i	krzewami.	Przez	nieruchomość	
przebiega	sieć	energetyczna.

Cena	wywoławcza	do	pierwszego	przetargu	wynosi	248.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.
W	przetargu	mogą	uczestniczyć	osoby	fizyczne	 i	prawne,	które	zapoznają	 się	z	pełną	 treścią	ogłoszenia	

(zamieszczoną	na	 tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miasta	Ruda	Śląska	 i	na	portalu	miejskim	www.ru-
daslaska.bip.info.pl)	i	w	terminie	do	dnia	18.09.2014 r. dokonają	wpłaty	wadium	w	wysokości	12.400,00 zł, 
z	dopiskiem	„wadium	–	ul.	Gęsia”	przelewem	na	rachunek	bankowy:	Nr	71	1050	1214	1000	0010	0109	0628 
ING	Bank	Śląski	Katowice	O/Ruda	Śląska,	Urząd	Miasta	Ruda	Śląska	(za	datę	zapłaty	przyjmuje	się	dzień	
wpływu	środków	pieniężnych	na	rachunek	Urzędu	Miasta	Ruda	Śląska)	lub	w	kasie	tut.	Urzędu	pok.	nr	13	i	14	
w	godzinach:	poniedziałek	–	środa	8.00-16.00,	czwartek	8.00-18.00,	piątek	8.00-14.00	oraz	przed	otwarciem	
przetargu	przedłożą	Komisji	Przetargowej	wymagane	dokumenty	i	oświadczenia.	Zastrzega	się	prawo	do	od-
wołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza II  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy katowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem	sprzedaży	w	drodze	II	ustnego	przetargu	nieograniczonego	z	przeznaczeniem	pod	zabudowę	

zgodną	z	ustaleniami	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Ruda	Śląska	jest	zabudo-
wana	murem	oporowym	nieruchomość	gruntowa	własności	Gminy	Miasta	Ruda	Śląska	położona	w	Rudzie	
Śląskiej-Wirku	przy	ulicy	Katowickiej, stanowiąca	działkę	nr	2678/147	o	powierzchni	1831	m²,	obręb	Wirek,	
k.m.	1,	 	KW	nr	GL1S/00000103/0	(w	dziale	III	figurują	ciężary,	dział	IV	ww.	księgi	 jest	wolny	są	od	wpi-
sów).

Pierwszy	przetarg,	który	odbył	się	18	czerwca	2014	r.	zakończył	się	wynikiem	negatywnym.
Zgodnie	z	ustaleniami	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Ruda	Śląska	ww.	dział-

ka	stanowi	teren	zabudowy	usługowej	z	podstawowym	przeznaczeniem	gruntów	pod	usługi	komercyjne	(sym-
bol	planu	UK1)	oraz	fragmentarycznie		teren	ulic	zbiorczych	(symbol	planu	KZ1/2).

Zbywana	 nieruchomość	 posiada	 kształt	 zbliżony	 do	 prostokąta,	 stanowi	 teren	 lekko	 wyniesio-
ny	w	kierunku	północnym.	W	północnej	części	działki	 jest	posadowiony	mur	oporowy	utrzymujący	skarpę	
znacznie	wyniesionego	terenu	przyległego	od	strony	ulicy	Odrodzenia	o	wysokości	ok.	3,00	m	składający	się	
z	technicznie	i	fizycznie	zużytego	starego	muru	z	cegły	i	nowego	żelbetonowego.	Pomiędzy	obydwoma	mu-
rami	znajduje	się	wypełnienie	z	ziemi.	Działka	jest	zatrawiona,	porośnięta	krzewami	i	drzewami.	Zbywający	
nie	posiada	dokumentacji	dotyczącej	sposobu	dokonania		rozbiórki	budynków,	które	były	usytuowane	na	tej	
nieruchomości	–	istnieje	prawdopodobieństwo,	że	pod	powierzchnią	ziemi	znajdują	się	pozostałości	po	tych	
budynkach.

Nieruchomość	posiada	bezpośredni	dostęp	do	drogi	publicznej	ul.	Katowickiej,	dojazd	może		odbywać	się	
wyłącznie	poprzez	relacje	prawoskrętne.	

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:  280.000,00 zł.
Sprzedaż nastąpi z zastosowaniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2014 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.
W	przetargu	mogą	uczestniczyć	osoby	fizyczne	 i	prawne,	które	zapoznają	 się	z	pełną	 treścią	ogłoszenia 

(zamieszczoną	na	tablicy	ogłoszeń	w	budynku	Urzędu	Miasta	Ruda	Śląska	i	na	portalu	miejskim	www.ruda-
slaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 21.08.2014 r. dokonają	wpłaty	wadium	w	wysokości	14.000,00 zł, 
przelewem	na	konto	lub	w	kasie	tut.	Urzędu	i	przedłożą	Komisji	Przetargowej	przed	przetargiem	wymagane	
dokumenty	i	oświadczenia.	

Zastrzega	się	prawo	do	odwołania	przetargu	z	uzasadnionej	przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),                                   

tel. 32 248-75-63.
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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. Energetyków 7, 11, 13 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 23.07.2014 r. 
do dnia 5.08.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: dokonać wpłaty na konto w BZ WBK 
S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem do-
konania 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 poda-
niem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT. Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. 
Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia 12.08.2014 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 12.08.2014 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 12.08.2014 r. do godz. 8.30. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę 
wpływu środków na konto Zamawiającego. W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy 
spowoduje przepadek wadium na rzecz Zamawiającego.

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

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

RudZkA SpóŁdZIElNIA MIESZkANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 
fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu 
o łącznej pow. 3.793,00m2 składającego się z działki: nr 4358/177 , KW GL1S/ 00007190/5 

położonego w Rudzie Śl.10 przy ul. Grzegorza Fitelberga 

I. Warunki uczestniczenia w przetargu:
Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które wyznacza się na 

dzień 11.08.2014 r. od godz. 12.00 do 13.00  po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją nr 5 przy ul. 
Różyckiego 30 w Rudzie Śl.-Wirku( tel. 32 242-09-35).

II Warunki uczestniczenia w przetargu:
Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem w1. w. nieruchomości zobowiązuje się do zapoznania 
z dokumentacją prawną posiadaną przez RSM (w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pokój 
306, tel. wew. 203 i pokój 314 tel. 231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Śląska , w celu wyeliminowania 
ryzyka zakazu wykonywania zamierzonej działalności na przedmiotowej nieruchomości. 
Złożenie 2. w sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej pokój 213) pisemnej 
oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. 
Grzegorza Fitelberga”w terminie do dnia 13.08.2014 r. do godz. 9.00.
Dokonanie wpłaty wadium w wysokości3.  23.200,00 zł słownie dwadzieściatrzytysiącedwieście zł, na 
konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty 
do oferty.
Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00zł + obowiązujący VAT i dołączenie 4. 
kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości pokój 
318 w celu odbioru faktury VAT. 

III Oferta winna zawierać:
a) szczegółowe określenie oferenta
b) koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Ruda Śląska 
c) cenę minimalną za nieruchomość gruntową wraz z zabudowaniami nie może być równa i niższa od 

ceny wyjściowej tj. 232.000,00zł + VAT .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2014 r. o godz.10.00  w siedzibie RSM ul. Magazynowa 12, Ruda 

Śl.-1, pokój 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi tylko 

w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta. 
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu 

i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd .Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zali-
czone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, 
którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w termi-
nie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia 

Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu, w Kancelarii Notarialnej wskazanej 
przez RSM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyny .

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118 i 100, tel. 32 248-24-11 
wew. 311 lub 267.

RudZkA SpóŁdZIElNIA MIESZkANIOWA
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
Tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do 

zawarcia umowy na ustanowienie odrębnej własności do niżej wymienionych mieszkań 
I Przetarg 

kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro o pow. 28,70 m2  68.900,- zł 
ul. Maksymiliana Chroboka 18/8, 1 p. + k., II piętro o pow. 31,00 m2  50.200,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 9/60, 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,00 m2  81.732,- zł
ul. Podlas 6/37, 2 p. + k., VI piętro o pow. 37,90 m2  89.837,- zł
ul. Konstantego Latki 6d/1, 3 p. + k., parter o pow. 63,04 m2  133.000,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro o pow. 39,00 m2  81.008,- zł 
ul. Wolności 20/9, 2 p. + k., I piętro o pow. 39,00 m2  100.780,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 6a/30, 2 p. + k., X piętro o pow. 32,93 m2  66.100,- zł 
ul. Emila Szramka 3/9, 1 p. + k., II piętro o pow. 30,90 m2  70.100,- zł 
ul. Szybowa 6a/12, 3 p. + k., IV piętro o pow. 60,01 m2  135.200,- zł 

II Przetarg 
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Pokoju 3/26, 1 p. + k., IV piętro o pow. 23,70 m2  49.000,- zł 
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Karola Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze o pow. 22,00 m2  41.930,- zł
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro o pow. 27,90 m2  67.460,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 37,00 m2  91.345,- zł
ul. Przedszkolna 12/10, 2 p. + k., I piętro o pow. 45,10 m2  93.484,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro o pow. 35,98 m2  79.400,- zł 
ul. Bytomska 5c/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 50,49 m2  125.930,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro   o pow. 47.00 m2  120.013,- zł 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lub spółdziel-

czego własnościowego prawa w zasobach RSM.
2. Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213 – pisemnej oferty 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .....
............................” do dnia 12.08.2014 r. do godz. 13.30 .

Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze 
Spółdzielni RSM.

3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VAT tytułem opłaty prze-
targowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega (dot. również członków oczekujących) 
przelewem do dnia 12.08.2014 r. do godz. 13.30 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. 
Nr konta bankowego: 67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2014 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za 
okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjścio-
wej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-
wyżkę ponad kwotę wywoławczą. 

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 
Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie 
z ewentualną wymianą okien (do 5 lat). Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 
30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta banko-
wego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipo-
teczny 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 będącej wynikiem przetargu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferenta-
mi mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę 
wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość 
złożonych ofert.

Jeżeli do przetargu przystąpi kilku członków oczekujących, przetarg wygrywa ten oferent,
który posiada najniższy nr umowy (najdłuższy okres oczekiwania na mieszkanie). 
Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 4.08.2014 r. w godz. od 14.00 do 16.00. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od 

dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdziel-
nię. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11 
wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Piłka nożna – III liga

Okres przygotowawczy Grunwaldu Ru-
da Śląska należy do niezwykle udanych.  
Trzeci przeciwnik, który uległ rudzianom 
podczas gier kontrolnych, to zespół Unii 
Kosztowy. Podopieczni trenera Bratka wy-
grali w sobotę (19.07.) 2:3.

Początek wyjazdowego spotkania  nie 
był udany dla rudzian. Już w czwartej mi-
nucie przegrywali  1:0.  „Zieloni” jednak  
szybko się otrząsnęli i po bramce Brzo-
zowskiego z rzutu wolnego schodzili na 
przerwę z wynikiem 1:1.

 Drugie czterdzieści pięć minut należało 
do zawodników Grunwaldu.  Dzięki do-
brej grze, udało się im strzelić dwa gole. 

W 54. minucie po dośrodkowaniu Brzo-
zowskiego, bramkę zdobył Kowalski 
a pięć minut przed końcem spotkania wy-
nik podwyższył jeden z zawodników testo-
wanych. Jeszcze przed ostatnim gwizd-
kiem rudzianie stracili jedną bramkę 
i mecz zakończył się wynikiem 2:3.

Unia Kosztowy – Grunwald 
Ruda Śląska 2-3 (1-1)

Grunwald: Lamlih – Łęcki (79. No-
wicki), Szpoton, Wolek, Szczypior – 
Dreszer, Maciongowski, Brzozowski – 
(46.D.Kowalski), Kot (61. Szczygieł), 
zawodnicy testowani.

Trener: Jacek Bratek

Kolejne zwycięstwo

Pierwszy sparing Wawelu Wirek zakoń-
czył się remisem 3:3. W sobotę (19.07.) 
rudzianie zmierzyli się z drużyną Wilki 

Piłka nożna – liga okręgowa

Remis kontrolowany

Wilcza. Obydwie jedenastki groźnie atako-
wały, jednak to drużyna z Wirku wydawała 
się być lepiej dysponowana tego dnia.

Zawodnicy Wawelu rozegrali dobre spotkanie.

Pierwsi bramkę zdobyli zawodnicy 
z Wilczy, którzy dobrze wykorzystali 
dośrodkowanie z rzutu rożnego. W od-
powiedzi, w 34. minucie, swojego 
pierwszego gola w tym meczu strzelił 
Lux. Dwie minuty później rudzianie 
prowadzili już 2:1. Piękne dogranie 
Majnusza sprawiło, że Lux zanotował 
drugie trafi enie. Tuż przed przerwą go-
ście zdołali wyrównać, zdobywając ład-
ną bramkę z rzutu wolnego.

W drugiej połowie kolejnego gola 
zdobyli goście z Wilczy. Ta bramka nie 
podcięła jednak skrzydeł gospodarzom. 
Rudzianie dalej groźnie atakowali. Mi-
mo wielu prób zdołali strzelić jeszcze 
tylko jednego gola. Po akcji lewą stro-
ną, G. Kałużny pięknie przelobował 
bramkarza ustalając wynik na 3:3.

Wawel Wirek – Wilki Wilcza
3-3 (2-2) 

Wawel: Piszczek – K. Kałużny, 
Ostrowski, Piętoń, Pyc – Rutkowski 
(Deptuch), G. Kałużny, Maciejok, D. 
Majnusz (Niemira, Leszków), Aleksa 
(Żur) – Lux

Trener: Jarosław Zajdel

Piłka nożna- IV liga

Derbowy sparing
W piątek (18.07.) na boisku w Nowym 

Bytomiu swój pierwszy mecz kontrolny 
rozegrał zespół  Slavii Ruda Śląska. Prze-
ciwnikiem podopiecznych trenera Piotro-
wicza była drużyna Uranii. Kochłowi-
czanie grali bardzo szybko i momentami 
dominowali na boisku, jednak to zawod-
nicy Slavii wygrali mecz 2:1.

Slavia po sprytnym strzale jednego z te-
stowanych zawodników już w piątej mi-
nucie objęła prowadzenie. Dziesięć mi-
nut później wyrównali kochłowiczanie. 
Rzut karny na bramkę zamienił Musiał. 
Piłkarze na przerwę schodzili z wynikiem 
1:1.

 W drugiej połowie Slavia z minuty na 
minutę atakowała coraz groźniej. Osta- Dla obu trenerów był to wartościowy sparing.

Mistrzostwa Świata Kadetów w słowac-
kiej Sninie okazały się bardzo szczęśliwe 
dla Natalii Strzałki, zawodniczki ZKS
-u Slavia Ruda Śląska. Rudzka zapaśnicz-
ka wywalczyła na tym turnieju tytuł wice-
mistrzyni świata! Niestety, Natalia nie 
zdołała w fi nale pokonać Niemki Nicole 
Ammann.

Dobry występ rudzianki zapowiadał już 
wcześniej zdobyty przez nią brązowy me-
dal na majowych mistrzostwach Europy.

– Natalia przystąpiła do startu bardzo 
zmotywowana i w pełni świadoma faktu, że 
należy do grona zawodniczek startujących 
w kategorii do 70 kg, które mogą znaleźć 
się w strefi e medalowej – mówi trener Sla-
vii Tomasz Garczyński.

W pierwszej walce rudzianka pokonała 
na punkty 6:2 reprezentantkę Austrii Isę 
Neumaier, w drugim pojedynku, również 
na punkty, 4:0 wygrała z Rayą Nikolovą 
z Bułgarii, wreszcie w półfi nale zdeklaso-
wała Białorusinkę Volhę Zeninę, kładąc ją 
na łopatki w pierwszej rundzie pojedynku. 

W walce fi nałowej, która odbyła się w pią-
tek (18.07.), naprzeciwko naszej reprezen-
tantki  stanęła aktualna mistrzyni Europy, 
Niemka Nicole Ammann, która postawiła 
bardzo trudne warunki rywalizacji. Polka 
starała się jak mogła, realizowała założo-
ną taktykę, ale jej przeciwniczka okazała 
się bardzo mocna i to ona została mistrzy-
nią świata. Natalia stanęła na drugim stop-
niu podium, co jest rewelacyjnym  wyni-
kiem.

Zapasy

Srebro dla Strzałki!

Natalię czekają teraz  przygotowania do Igrzysk 
Olimpijskich Młodzieży.

tecznie zdołała strzelić tylko jednego go-
la. W 80. minucie z rzutu wolnego piękną 
bramkę zdobył M. Rejmanowski. 

Slavia Ruda Śląska 
– Urania Ruda Śląska 2-1  (1-1) 

Slavia:  Botor – Nawrat, Met, Kowa-
lik, Puschhaus – Gancarczyk, M. Rej-
manowski, Szymański, Lach Pożoga, – 
Bocian, Szaton, Piecha, Piwczyk, za-
wodnicy testowani.

Trener: Marek Piotrowicz
Urania: Pardela (Koperwas) – Ga-

bryś, R. Grzesik (Zawisza), Musiał, 
Mzyk (Kamiński), Zalewski-Stawowy 
(Barciaga), Żak (Wandziura), zawodni-
cy testowani.

Trener: Stanisław MikuszKolumnę sportową zredagował Robert Połzoń

9 sierpnia godz. 9.00

boisko orlik, Nowy Bytom

DO WYGRANIA
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– Na czym polega bezpieczeństwo 
podczas jazdy samochodem?

– Bezpiecznie jest wtedy, gdy uwa-
ża się na znaki drogowe, przepuszcza 
pieszych na pasach i zatrzymuje na 
czerwonym świetle. Sam staram się 
nie hałasować w samochodzie. Tata 
zawsze mówi, że nie mogę krzyczeć 

i go rozpraszać, bo musi się skupić, 
więc to chyba też ważne – mówi 
6-letni Bartek z Kochłowic.

– Od starszej siostry wiem, że 
bezpieczeństwo zależy od wszyst-
kich kierowców. Jeśli przestrzegają 
przepisów i uważają gdy prowadzą 
samochód, to jesteśmy bezpieczni. 

Moi rodzice wożą mnie bezpiecznie
Najgorzej gdy się zamyślą lub za 
dużo rozmawiają. Słyszałam, że do-
chodzi wtedy do wypadków. Lepiej 
być skupionym podczas jazdy – 
uważa 8-letnia Ania z Nowego By-
tomia.

– Wiem, że jak jestem zapięta 
w swoim foteliku, to jestem bezpiecz-
na. Ja tego nie lubię, bo nie zawsze 
jest mi wygodnie, ale rodzice zawsze 
mnie zapinają mówiąc, że tak muszą, 
bo inaczej mogę się uderzyć – zdra-
dza nam 7-letnia Alicja z Bykowiny.

– Czujesz się bezpiecznie, gdy 
jeździsz z rodzicami?

– Bardzo lubię jeździć samocho-
dem. Najlepiej prowadzi mama. Z nią 
najszybciej dojeżdżam na plac zabaw 
by bawić się z koleżankami. No 
i u babci na obiedzie jesteśmy szyb-
ciutko – wylicza Alicja.

– Mojemu tacie przyznaję miano 
najlepszego kierowcy. Ale to nie jest 
tak, że jest piratem drogowym. Czuję 
się z nim bezpiecznie w samochodzie. 
Bardzo lubię gdy mijamy na drodze 
inne pojazdy, wtedy tata uczy mnie 

ich nazw. Znam ich już bardzo dużo 
– chwali się 8-letni Kacper.

– Ja to tak naprawdę nie wiem, bo 
w sumie bardzo szybko zasypiam. Je-
śli to się liczy na tak, to tak – mówi 
5-letnia Marta.

– A czy powinniśmy sprawdzać 
stan techniczny samochodu?

– No tak. Bo przecież jak coś strze-
la w samochodzie albo świecą się te 
kolorowe lampki to tata zawsze idzie 
do warsztatu, bierze narzędzia i coś 
tam naprawia. Jak sam nie daje sobie 
rady jedzie do mechanika. Bez po-
trzeby by chyba tego nie robił – doda-
je Ania.

– Ja to bardzo lubię, gdy tata za-
biera mnie ze sobą na stację kontroli 
pojazdów. Mogę wtedy podpatrzeć 
jak pracują mechanicy i co spraw-
dzają. Sam samochód od dołu wy-
gląda super, a na co dzień tego nie 
widać. Dużo już wiem o samocho-
dach, np. gdzie wlewa się olej, 
a gdzie inne płyny. Sam chciałbym 
zostać mechanikiem jak dorosnę! – 
mówi Kacper.

Dzieci w długiej podróży najczęściej słodko zasypiają w swoich fotelikach. Gdy już się obudzą, wypytują o każdy szczegół na drodze lub śpiewają swoje 
ulubione piosenki grane w radiu. A ile wiedzą o naprawie samochodu i dbaniu o pojazd? W tym temacie przepytaliśmy kilku najmłodszych klientów Stacji 
Kontroli Pojazdów ALFA.

KONKURS 
W Stacji Kontroli Pojazdów Omega na Goduli jest już galeria plakatów, 

która umila czas osobom oczekującym na przegląd. W stacji Alfa chcemy 
stworzyć minigalerię dziecięcych prac. To coś dla naszych najmłodszych 
klientów. Pokaż nam, jakim samochodem jeżdżą twoi rodzice lub swój 
wymarzony kosmiczny samochód. Chętnie go zobaczymy! Trzy najlepsze 
prace wybrane przez komisję otrzymają atrakcyjne, rodzinne nagrody,  
a wszystkie prace spełniające kryteria zostaną powieszone w Stacji Kon-
troli Pojazdów Alfa. 

Warunki uczestnictwa:
Na prace czekamy do 31 lipca. Można je składać w obu Stacjach Kon-

troli Pojazdów firmy Auto-Bud Sp. z o.o. (Alfa i Omega). Technika wyko-
nania dowolna. Format - A3. Konkurs jest dedykowany dzieciom w wieku 
od 6 do 12 lat. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko, wiek, tele-
fon kontaktowy).

– W sumie to nie wiem, bo jestem 
dziewczyną i nie interesuję się me-
chaniką. Ale tata jeździ na stację 
przynajmniej dwa razy do roku, więc 
wydaje mi się, że chyba tak trzeba – 
głośno myśli 5-letnia Olga.

– Auto musi być sprawne, inaczej 
moglibyśmy mieć wypadek. A chyba 
nikt specjalnie nie chce do niego do-
prowadzić. Rodzice mówią mi, że to 
ważne by sprawdzać swój samochód 
– mówi zatroskana Marta.

–  Co koniecznie trzeba poddać 
kontroli?

– Na pewno hamulce, płyny 
i oświetlenie. Tyle zdołałem podpa-
trzyć – wylicza Kacper.

– Pan na stacji kontroli sprawdza 
też opony. To chyba najfajniejsza 
rzecz, bo koła się kręcą, a samochód 
stoi w miejscu. Może to magia? – za-
stanawia się Olga.

– Mnie rodzice zawsze tłumaczą, 
że kontrola samochodu to taka wizyta 
u lekarza. Doktor od aut sprawdza, 
czy nie ma usterek i czy nic nie boli 
– dodaje Bartek.
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