KUPIĘ AKCJE

HUTY POKÓJ SA
TEL. 507-671-829
NAJWYŻSZA CENA

Czas na trzeci
odcinek trasy N-S!
Więcej str. 12

BYKOWINA

TYLKO 27-30.04.

16

kg

szt.

STEK Z KARKÓWKI
W MARYNACIE
NA GRILL
KIEŁBASA
GRILLOWA
TYLKO 27-30.04.

1399
kg

ŻEBERKA WIEPRZOWE
W MARYNACIE NA GRILL

11

99

99

797 zł TANIEJ

kg

PEPSI
4 X 1,5 L

7

99

4-pack

15

96

4-pack

7

99 1249
szt.

Foto: UM Ruda Śląska
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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

szt.

450 zł TANIEJ

LODY ALGIDA – BIG MILK
• WYBRANE RODZAJE
1000 ML

799

4-pack

10

99

opak.

szt.

szt.

Osobom do lat
18 alkoholu nie
sprzedajemy

• BRYKIET Z WĘGLA
DRZEWNEGO
• WĘGIEL DRZEWNY
GRILL & COOK, 1,7 KG

449

5999
9999

4-pack

PIWO ŻYWIEC
JASNE PEŁNE
4 X 0,5 L

LEŻAK
• WYM. 95 X 55 CM
• SKŁADANY

4000 zł TANIEJ

Oferta ważna od czwartku 27 kwietnia do wtorku 2 maja 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

WYDAWCA

Informujemy, że w dniu
2 maja (wtorek) redakcja
,,Wiadomości Rudzkich"
będzie nieczynna.
Po odbiór gazet zapraszamy
od 4 maja (czwartek).
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KULTURA

Emeryci świętowali

Chór Michael śpiewa od 35 lat

Foto: AL

Foto: AL

Urodziny to okazja do świętowania w każdym wieku, dlatego eme- Chór mieszany Michael powstał w lutym 1982 roku. Iskrą zapalną była zbliżająca się uroczystość prymicji w orzegowskim kościele. W tym
ryci z nowobytomskiego koła spotykają się dwa razy w roku, żeby roku zespół obchodzi 35-lecie istnienia. Z tej okazji w niedzielę, 23 kwietnia, także w parafii pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie
wspólnie cieszyć się z okrągłego jubileuszu. W miniony czwartek odbył się jubileuszowy koncert chóru.
(20.04) urodziny obchodziło trzydzieści siedem osób.

Emeryci spotykają się dwa razy w roku.
– Spotykamy się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, żeby pobyć we
wspólnym gronie i uczcić solenizantów ciastkiem, kawą oraz drobnym prezentem. To ważne dla członków naszego koła, którzy zawsze bardzo cieszą
się na tę uroczystość – zaznaczył Jan Koehler, przewodniczący koła nr 9
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Podczas spotkania w restauracji Hades, gdzie od jakiegoś czasu spotykają się członkowie koła nr 9, obchodzono siedemdziesiąte, siedemdziesiąte
piąte oraz osiemdziesiąte urodziny emerytów. – Pracuję przy organizacji
tych spotkań, ale także w nich uczestniczę i muszę powiedzieć, że to jest dla
nas atrakcja. Ludzie cieszą się, że spędzą wspólnie czas, dostaną jakiś drobiazg. Poza tym myślę, że tego typu wydarzenia są potrzebne wielu starszym
ludziom, bo często pomagają w walce z samotnością – podkreśliła Krystyna
Paprotna, sekretarz koła nr 9 PZERiI.
Organizowanie spotkań urodzinowych to nie jedyna inicjatywa, jakiej
podejmują się członkowie koła. Oprócz tego organizują jeszcze wycieczki
po całej Polsce, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki czy
świąt.
AL

Chór Michael świętował 35-lecie działalności.
35 lat temu chórzystów Michaela pozyskano głównie z nieistniejącego
już wówczas chóru „Chopin”. Pierwsza próba odbyła się ze Stefanią
Mzyk – dyrygentką, nauczycielką orzegowskiej szkoły, a zarazem parafianką parafii pw. św. Michała Archanioła. – W ciągu dwóch miesięcy grupa ponad 30 osób zdążyła wyćwiczyć program i 12 kwietnia 1982 roku
uświetniła uroczystość prymicyjną ks. Piotra Machonia – wspomina jedna
z chórzystek.
Po pierwszym występie podjęto decyzję o kontynuacji działalności.
Opiekunem chóru był wówczas wikary ks. Kazimierz Wolny. Po roku pałeczkę po nim przejął proboszcz ks. Józef Grella, który inspirował chór do
większej pracy. Pierwszym poważniejszym miejscem występu chóru poza
parafią była Katedra Chrystusa Króla w Katowicach w Roku Jubileuszowym podczas nabożeństwa fatimskiego w ramach Dnia Dekanatu Rudzkiego. Z kolei pierwszą konfrontacją z innymi chórami był koncert sześciu
zespołów chóralnych z okazji 75. rocznicy chóru parafii św. Szczepana
w Bogucicach.

Do tradycji parafialnej należą corocznie organizowane koncerty kolęd
oraz inne uroczystości parafialne, których bez udziału chóru nie sposób sobie wyobrazić. Na przestrzeni 35 lat działalności chór zebrał w swoim repertuarze m.in.: kolędy, pastorałki i pieśni adwentowe, a także utwory wielkopostne i wielkanocne, pieśni eucharystyczne, maryjne, msze oraz inne
utwory wielkich kompozytorów.
Chór Michael cechuje wielopokoleniowość. W spotkaniach biorą udział
całe rodziny. Młodzi mają okazję nauczyć się od starszych dyscypliny i innych potrzebnych w życiu cech charakteru. Chórzyści biorą aktywny udział
w życiu religijnym parafii, będąc członkami innych wspólnot.
Podczas tych trzydziestu pięciu lat w orzegowskiej parafii oraz poza nią
chór dał kilkadziesiąt koncertów. Jubileuszowy koncert z okazji 35-lecia
działalności chóru odbył się 23 kwietnia. – Naszą uroczystość uświetnił
kwintet „Con tutta forza”. Bardzo cieszymy się, że w tym ważnym dla nas
dniu tyle osób zechciało się z nami spotkać – mówiła jedna z członkiń chóru.
AW
REKLAMA
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Pomoc Społeczna

– Bardzo cieszy mnie fakt, że zadania
realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostają zauważone i doceniane, ponieważ wymagają ogromnego
wkładu pracy i zaangażowania jego pracowników – podkreśla Krystian Morys,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Wśród odznaczonych w tym roku pracowników znaleźli się zarówno pracownicy, którzy wykonują pracę socjalną, jak
również pracownicy administracyjni, bez
których wsparcia ośrodek nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Złote medale
otrzymały: Karola Pędziwiatr, Elżbieta
Puchacz i Beata Witkowska, posiadające
ponad 30-letni staż pracy. Natomiast
srebrne medale trafiły do: Katarzyny Chorzępy, Doroty Ciężki, Anny Drążewskiej,
Katarzyny Garczyńskiej, Beaty Gorol,
Marzeny Kuczyńskiej, Agnieszki Luks,

Harmonogram

Pracownicy MOPS-u odznaczeni
Beaty Matan, Gabrieli Rusek, Beaty Waldy i Marka Tkocza – osób z ponad 20-letnim stażem pracy. Karola Pędziwiatr, Beata Witkowska, Katarzyna Chorzępa, Katarzyna Garczyńska i Gabriela Rusek
w swojej pracy zawodowej realizują pracę
ukierunkowaną na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
m.in. ze względu na ubóstwo, bezrobocie,
bezdomność, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, czy też różnego typu uzależnienia. Dorota Ciężki posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
z rodziną i dzieckiem. Obecnie pełni funkcję starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Beata Matan zatrudniona
jest na stanowisku konsultanta. Zdobyte
doświadczenie w pracy z rodzinami wieloproblemowymi wykorzystuje w tworzeniu standardów zadań z zakresu pomocy
społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, zlecanych organizacjom pozarządowym. Agnieszka Luks
i Beata Gorol zatrudnione są na stanowiskach urzędniczych. Marzena Kuczyńska
(od 2004 r. zastępca głównej księgowej),
Elżbieta Puchacz, Anna Drążewska i Beata Walda zatrudnione są w Dziale Finan-

wiosennych spotkań
prezydent
Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami:

27.IV. – czwartek, godz. 17.00
– Bielszowice – Dom Kultury,
ul. Kokota 170;
8.V. – poniedziałek,
godz. 17.00 – Halemba
– Gimnazjum nr 9,
ul. Zamenhofa 12;

Foto: arch.

3 złote i 11 srebrnych medali
prezydenta RP trafiło do
pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. Przyznane
medale to nagroda za wzorowe
i sumienne wykonywanie pracy
zawodowej w służbie państwa.

Oto nagrodzeni pracownicy rudzkiego MOPS-u.
sowo-Księgowym, a do ich zadań należy
m.in. prowadzenie spraw finansowoksięgowych ośrodka oraz współpraca z innymi działami w zakresie dotyczącym zadań księgowości. Marek Tkocz pracuje
w ośrodku na stanowisku informatyka.
Współpracował przy wdrażaniu kolejnych
etapów informatyzacji samorządowych
jednostek pomocy społecznej. – Jestem

dumna, że od wielu lat pracuję pomagając
najbardziej potrzebującym mieszkańcom
Rudy Śląskiej. Najlepszą zapłatą za to jest
zadowolenie naszych podopiecznych, jednak jest mi bardzo miło, że zostałam uhonorowana tak znakomitym odznaczeniem
– mówi Beata Witkowska, odznaczona
złotym medalem prezydenta RP.

AL

Stan bezpieczeństwa miasta

Rada Miasta przyjęła sprawozdania z działalności służb.

22.V. – poniedziałek, godz. 17.00
– Bykowina – R.O.D. Sielanka,
ul. Plebiscytowa;

5.VI. – poniedziałek, godz. 17.00
– Halemba (Kłodnica)
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
ul. Kaczmarka 9;

Foto: AW

– Chcę podkreślić, że współpraca z wszystkim służbami układa się bardzo dobrze. Efekty tej współpracy są widoczne i za tę współpracę dziękujemy – mówił
Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta. – Teraz jest czas, by pomyśleć o poprawie warunków pracy służb bezpieczeństwa po to, aby wszystkie wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa były jeszcze lepsze. Chcemy już w przyszłym roku przystąpić
do budowy nowej strażnicy przy ulicy Hallera dla naszej Straży Pożarnej, wspólnie
z policją szukamy też dobrego miejsca na nową siedzibę kochłowickiego komisariatu. Wszystkie te nasze plany znajdą odniesienie w przyszłorocznym budżecie
– dodał. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła też szereg uchwał dotyczących dzierżawy gruntów, a także uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania
konkursowego na stanowisko kierownika przychodni rejonowej przy ul. Matuszyńskiego 7. Rada Miasta nie uwzględniła wniosku. Rada Miasta nie uwzględniła
wniosku dot. unieważnienia postępowania konkursowego.
AW

15.V. – poniedziałek,
godz. 17.00 – dla mieszkańców
Goduli i Orzegowa
– Szkoła Podstawowa nr 36,
ul. Bytomska 45;

30.V. – wtorek, godz. 17.00
– Ruda – Młodzieżowy Dom
Kultury, ul. Janasa 28;

SESJA RADY MIASTA
20 kwietnia odbyła się kolejna
sesja Rady Miasta. Najwięcej
czasu radni poświęcili na
wysłuchanie sprawozdań
z działalności Komendy
Miejskiej Policji, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej oraz Miejskiej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Radni zapoznali się także
z raportem na temat stanu
sanitarnego miasta za rok 2016.

11.V. – czwartek, godz. 17.00
– dla mieszkańców Wirku
i Czarnego Lasu – Szkoła
Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;

12.VI. – poniedziałek,
godz. 17.00
– dla mieszkańców Nowego
Bytomia i Chebzia
– Miejskie Centrum Kultury,
ul. Niedurnego 69.
REKLAMA
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Dzikie wysypiska wciąż istnieją

OGŁOSZENIA

| BIELSZOWICE

– Od pewnego czasu zalegają w tym
miejscu worki ze śmieciami. Byłam tam
na
spacerze
i
śmieci
wciąż
przybywa a nowym „akcentem” stała
się lodówka – tłumaczy Czytelniczka.
Spraw dotyczących dzikich wysypisk
dociera do Straży Miejskiej sporo. Mimo możliwości odbioru śmieci z posesji, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych, wciąż jest wielu amatorów wyrzucania śmieci do lasu. Straż
Miejska walczy z tym problemem na
wiele sposobów. Wykrywalność utrzymuje się na poziomie 20 procent, ale te
wskaźniki mogą być lepsze. Wiele zale-

ży od mieszkańców. Szybka reakcja,
nieprzymykanie oka i zgłaszanie takich
sytuacji może pomóc. Strażnicy apelują
o informacje. Te mogą być anonimowe.
Pomóc może zapisanie np. numerów
rejestracyjnych pojazdu, jeśli jesteśmy
świadkiem takiego zdarzenia. – Próbujemy ujawnić sprawców m.in. poprzez
montaż fotopułapek, dzięki którym mamy dowody – tłumaczy Henryk Szydłowski, kierownik referatu dzielnicowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Do sprawców dochodzimy także
na podstawie oględzin śmieci. Często
zdarza się, że sprawcy w śmieciach po-

Foto: AR

Po raz kolejny wracamy do sprawy dzikich wyspisk śmieci.
Mimo tego, że w myśl obowiązujących zasad odbioru odpadów i tak wszyscy powinniśmy płacić regularnie, to cały czas
pojawiają się nowe dzikie wysypiska, o czym informują nasi
Czytelnicy. – Chciałam zgłosić fakt powstania nowego dzikiego wysypiska śmieci w Bielszowicach na końcu ul. Górnej – pisze jedna z rudzianek.

Ulica Górna w Bielszowicach to miejsce, gdzie często wywożone są śmieci.
zostawiają fragmenty dokumentów za- kogo należą śmieci – dodaje. Sprawa
wierających dane, na podstawie któ- ulicy Górnej monitorowana jest na bieArkadiusz Wieczorek
rych jesteśmy w stanie stwierdzić do żąco.

Chodnik czeka na remont

| CZARNY LAS

– Zauważyłem, że poruszanie się po chodniku, który prowadzi
od przystanku w Czarnym Lesie do cmentarza jest utrudnione, szczególnie dla starszych mieszkańców. Chodnik nie jest
w dobrym stanie, dlatego wymaga szybkiego remontu – informuje pan Józef z Wirku, jeden z naszych Czytelników.
ku do cmentarza komunalnego, planowany wcześniej remont chodnika nie
został jeszcze wykonany. Dokumentacja
projektowa budowy ścieżki rowerowej
wraz z przebudową istniejących chodników zgodnie z zawartą umową z ﬁrmą
projektową powinna być wykonana
w sierpniu tego roku – zaznacza Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Jak się okazuje, to zadanie inwestycyjne zostanie ujęte także w propozyRemont chodnika planowany jest w 2018 roku.
cjach do projektu budżetu miasta, jednak dopiero na rok 2018.
– Inspektor Wydziału Dróg i Mo- ka, podczas których nie stwierdzono stowych działań – dodaje Adam Nostów przeprowadził oględziny chodni- uszkodzeń wymagających natychmia- wak.
Agnieszka Lewko

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Foto: AL

Mimo że ulica 1 Maja staje się coraz
bardziej zadbana, to pozostają fragmenty, którym przydałby się drobny remont.
Tak też jest z odcinkiem prowadzącym
od przystanku autobusowego „Nowy
Bytom-Czarny Las” do Biedronki. Remont tego odcinka chodnika znalazł się
w planach remontowych Wydziału Dróg
i Mostów rudzkiego magistratu już
w zeszłym roku, jednak do tej pory nie
został zrealizowany.
– Z uwagi na podjęcie decyzji o budowie drogi dla rowerów w tym rejonie,
wraz z przebudową chodników od budynku przy ulicy 1 Maja nr 360 do pawilonu handlowego i na dalszym odcin-

ZAPROSZENIE
Z okazji kolejnej rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów serdecznie
zapraszam na uroczystą
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny
i Mieszkańców
Miasta Ruda Śląska.
Nabożeństwo odbędzie się
3 maja br.
w Paraﬁi Trójcy
Przenajświętszej
w Rudzie ŚląskiejKochłowicach
o godz. 10.30.
Po Mszy św. odbędzie
się przemarsz pocztów
sztandarowych pod pomnik
Powstańców Śląskich, gdzie
wspólnie oddamy cześć tym,
którzy walczyli o wolną Polskę.
Pamiętajmy, że wyjątkowym
dniem jest również 2 maja,
na który przypada Święto Flagi.
Zachęcam do wywieszenia
w tych dniach narodowego
sztandaru. Będzie to wyraz
naszego szacunku do wspólnej
historii, a także radości, że
dziś możemy swobodnie
manifestować to, że jesteśmy
Polakami.
Jeszcze raz serdecznie
zapraszam na uroczystości!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MIESZKALNICTWO

Czynszowi dłużnicy nie są bezkarni.
MPGM ma propozycje
Co miesiąc Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
Sp. z o. o. analizuje, czy i którzy lokatorzy płacą czynsz regularnie. Niestety, jest wiele osób, które liczą na zwłokę w tym zakresie. Dlatego MPGM TBS podejmuje szereg działań, mających na celu skłonienie czynszowych dłużników do uregulowania należności. Mowa tutaj m.in. o możliwości zamiany mieszkań, spłatę ratalną zaległości,
czy także od niedawna – możliwość odpracowania części długu.
Choć MPGM TBS nieustannie apeluje do najemców lokali mieszkalnych, będących w zasobach miasta, o regularne uiszczanie czynszu, to liczby mówią same za siebie. Całkowite zadłużenie, obliczone narastająco za wszystkie lata funkcjonowania Spółki wyniosło
w grudniu 2015 roku 41 mln 810 tys. zł. Rok później było to już ok.
43 mln zł 48 tys. zł. – Wobec osób uchylających się od odpłatności
za zajmowane mieszkania spółka podejmuje działania windykacyjne
i prewencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co miesiąc
dokonywana jest analiza stanu zaległości poszczególnych najemców lokali mieszkalnych pod kątem wywiązywania się z obowiązku
płatności oraz zapobiegania przedawnieniu roszczeń – podkreśla
Andrzej Gut, wiceprezes MPGM TBS Sp. z o. o.
Postępowanie wobec lokatorów opóźniających się z wpłatami
rozpoczyna się po ok. dwóch, trzech miesiącach zalegania z czynszem. I tu już trzeba liczyć się z kolejnymi konsekwencjami.
– W przypadku wystąpienia długu, wysyłane są wezwania, które posiadają formę: upomnienia, monitu, wezwania przedsądowego, wezwania przedkomorniczego i wezwania ostatecznego. Bezskuteczny
upływ terminu zapłaty określony w wezwaniu ostatecznym powoduje, że rozwiązywana jest umowa najmu lokalu – tłumaczy Magdalena Matonia, kierownik Działu Windykacji MPGM TBS Sp. z o. o.
– Po upływie wyznaczonego terminu i niepodjęciu działań przez
dłużnika, zmierzających do uregulowania powstałego długu, kierowane są powództwa do sądu o nakazanie zapłaty należnego świadczenia lub nakazanie opuszczenia lokalu (eksmisja). Po otrzymaniu
wyroku kierowany jest do komornika sądowego wniosek o wszczęcie
przymusowej egzekucji należnych świadczeń – dodaje.
To z kolei skutkuje tym, że w celu ściągnięcia zaległości wobec MPGM TBS, komornik zajmuje w przypadku dłużnika (w zależności od jego sytuacji życiowej oraz materialnej) świadczenia za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe, rachunki bankowe, czy wierzytelności
z Urzędu Skarbowego. Należność jest więc egzekwowana
przymusowo. Z kolei w przypadku eksmisji komornik sądowy
dokonuje przymusowego przeniesienia dłużnika do innego lokalu.
Tutaj MPGM TBS Sp. z o. o. nie daje taryfy ulgowej, bo w tej chwiOd lipca ubiegłego roku czynszowi dłużnicy
mają możliwość odpracowania części
zaległości. Mogą to zrobić poprzez zgłoszenie
się do:
•
prac porządkowych (w tym m.in. sprzątania
gminnych terenów, utrzymania zimowego
miasta, sprzątania budynków),
•
prac ogrodniczych (w tym m.in. sadzenia
kwiatów i krzewów, czy dbania o zieleń
miejską),
•
drobnych prac remontowych
i konserwatorskich,
•
pomocniczych prac administracyjnych
(np. biurowych prac pomocniczych,
roznoszenia korespondencji).

li liczba wyroków orzekających eksmisję wynosi 835 (w tym 649
Dłużnicy, znajdujący się w trudnej sytuacji
wyroków z prawem do lokalu socjalnego oraz 186 wyroków bez prażyciowej i materialnej, mogą liczyć na pomoc
wa do lokalu socjalnego – przy czym w tym drugim przypadku naw uregulowaniu zobowiązań czynszowych
jemca traﬁa maksymalnie na pół roku do lokalu tymczasowego, a nam.in. poprzez:
•
zamianę urzędową mieszkania na tańsze
stępnie na własną rękę powinien znaleźć mieszkanie).
w utrzymaniu,
Przepisy nie są jednak bezduszne i zgodnie z Ustawą o ochronie
•
dobrowolną zamianę mieszkania
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeknp. na lokal o mniejszym metrażu, czy
su cywilnego sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymao niższym standardzie,
nia lokalu socjalnego dla: kobiety w ciąży; małoletniego, niepełno•
przyznanie na wniosek najemcy dodatku
sprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką
mieszkaniowego,
osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą; obłożnie chorych; eme•
ugodę na ratalną spłatę zaległości,
rytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia
•
odroczenie terminu płatności czy
z pomocy społecznej, osób bezrobotnych i osób wobec których speumorzenie należności.
cjalne regulacje w drodze uchwały ustala Rada Miasta. Chyba, że
w którymś z tych przypadków zadłużony lokator dopuszcza się stosowania przemocy w rodzinie, zakłóca porządek domowy albo nie- wie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska w formie
właściwym zachowaniem czyni uciążliświadczenia zastępczego umożliwiono zadłużonym odpracowawość korzystania z innych lokali
nie długu. – Jest to kolejna forma pomocy osobom znajdującym się
w budynku lub dokonał zajęcia
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Najemcy mają
lokalu bez tytułu prawnego.
możliwość odpracowania długu wykonując między
Mimo
zadłużenia
innymi takie prace, jak porządkowanie pustostanów,
czynszowego lokamalowanie strychów, porządkowanie niezagospodarowanych komórek piwnicznych – wylicza wiceprezes
Andrzej Gut.
Z tej formy spłaty należności mogą korzystać najemcy lub
osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu, znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, którym udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty. Równocześnie jest kilka innych
możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, które
zalegają z czynszem. A wśród nich: zamiana urzędowa mieszkania
na tańsze w utrzymaniu, pomoc w skojarzeniu dobrowolnej zamiany mieszkania, przyznanie na wniosek najemcy dodatku mieszkatorów wobec niowego, ugody na ratalną spłatę zaległości, odroczenie terminu
MPGM TBS, płatności, a także częściowe umorzenie należności. – Reasumując,
spółka stara się pracownicy MPGM TBS Sp. z o. o. każdą sytuację traktują indywiczęść przypadków dualnie, w zależności od tego w jakim zakresie niezbędna jest pozałatwić polubownie moc. Każdorazowo, gdy jest taka możliwość, udzielana jest pełna
– tak by zamiast eks- informacje odnośnie możliwości starania się o zawarcie umowy somisji, odzyskać należne cjalnej, czy ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
opłaty czynszowe. – W celu mi- Wszystko w celu podjęcia prób powstrzymania narastania zadłużenimalizacji kosztów i przyspieszenia ściągnięcia długu spółka już na nia – podsumowuje Andrzej Gut. – Sprawy o zapłatę należności,
etapie przedsądowym, podejmuje windykację polubowną w postaci o eksmisję oraz o egzekucję należności poprzez komornika sądowezawierania ugód na ratalną spłatę zaległości i przyjmowania go z lokalu kierowane są przede wszystkie wobec braku działań ze
oświadczeń o dobrowolnych wpłatach dłużników. W tym celu należy strony osób zadłużonych – zaznacza.
złożyć wniosek wypełniony w siedzibie spółki bądź w Rejonie Eksploatacji Budynków – tłumaczy Zoﬁa Matyszewska, kierownik
Zarządzenie Nr SP.0050.2.360.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Działu Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o.
z dnia 29.07.2016 w sprawie określenia zasad spłaty zadłużenia za korzystanie
Od lipca ubiegłego roku istnieje także inna możliwość ureguloz lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ruda Śląska
wania zaległości. Na mocy zarządzenia Prezydent Miasta, w spraw formie świadczenia zastępczego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Jan Szkoda
syn Beaty i Dariusza
ur. 1.04. (3840 g, 55 cm)

Lena Strzałecka
córka Sabiny i Sebastiana
ur. 8.04. (3000 g i 52 cm)

Adaś Trzęsiok
syn Karoliny i Rafała
ur. 11.04. (4160 g i 59 cm)

Paulina Szwengiel
córka Sandry i Radosława
ur. 11.04. (3100 g i 52 cm)

Jeremi Markiewka
syn Ilony i Kamila
ur. 11.04. (3300 g i 57 cm)

Oliwia Wacławik
córka Katarzyny i Grzegorza
ur. 10.04. (3000 g i 54 cm)

Jan Maciaszek
syn Aleksandry i Łukasza
ur. 7.04. (3840 g i 56 cm)

Nicola Klyszcz
córka Izabeli i Jakuba
ur. 7.04. (3405 g i 56 cm)

Amelia Wojtaszczyk
córka Stefanii i Leszka
ur. 7.04. (3300 g i 52 cm)

Paulina Miechowicz
córka Anny i Michała
ur. 14.04. (3450 g i 55 cm)

Nina Brzezina
córka Renaty i Krzysztofa
ur. 13.04. (3840 g i 57 cm)

Marcelina
córka Moniki i Mateusza
ur. 11.04. (2200 g i 48 cm)

Kornelia Szczerba
córka Marty i Łukasza
ur. 13.04. (3370 g i 54 cm)

Borys Płaczek
syn Beaty i Kamila
ur. 12.04. (3000 g i 50 cm)

Bartosz Miś
syn Agnieszki i Tomasza
ur. 11.04. (3620 g i 56 cm)

Wiktor Mozgalik
syn Beaty i Marcina
ur. 10.04. (4530 g i 58 cm)

Katarzyna Kot
córka Marty i Pawła
ur. 17.04. (3100 g i 53 cm)

Alex Skwara
syn Magdy i Roberta
ur. 18.04. (2406 g i 51 cm)

Maciej Kozak
syn Barbary i Roberta
ur. 18.04. (3460 i 59 cm)

Julia Wiater
córka Izabeli i Andrzeja
ur. 18.04. (3160 g i 53 cm)

PROMOCJA

OGŁOSZENIA

SKUP
SAMOCHODÓW
O S O B OW YC H
I DOSTAWCZYCH

DEWOCJONALIA
Kartki, pamiątki - duży wybór
Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK”
ZAPRASZA
Ruda Śląska-Halemba
ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09

GOTÓWKA

żdżamy

je
tel. 660-476-276 Do
na miejsce

0%

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej
- Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, obejmujących stanowiące całość
gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
1) 840 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4971/216 o powierzchni
652 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
i 4972/213 o powierzchni 188 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów),
2) 873 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4978/216 o powierzchni
726 m2, użytki: R-IVb, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),
i 4979/213 o powierzchni 147 m2, użytki: R-IVb, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów),
wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej
powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4975/216 o powierzchni 364 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III i IV ww. księgi
wolne są od wpisów),
– 4976/213 o powierzchni 393 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów) - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami
planu: nr 4972/213, 4979/213 i 4976/213 – MN27, 4971/216, 4978/216 i 4975/216 – MN2, MN27.
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte
drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3), 5204/213 (KW
GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4975/216 i 4976/213 wynoszą:
– dla działek nr 4971/216 i 4972/213 – 129.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł,
droga 13.000,00 zł,
– dla działek nr 4978/216 i 4979/213 – 134.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 121.000,00 zł,
droga 13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową
i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
-– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia
dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.06.2017 r. o godz. 1200 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 1.06.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działek nr : 4971/216 i 4972/213 – 6.500,00 zł, 4978/216 i 4979/213 – 6.700,00 zł
z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działki nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę
zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.0018.00, 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.
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Ruda 

HALEMBA

Graffiti zawładnęło Rudą

Pozytywna piosenka w Muzie

Foto: AL

Graficiarze z Rudy Śląskiej i innych miast zamienili przejście
podziemne pod trasą DTŚ w ogromne malarskie płótno. Artyści
spotkali się już po raz czwarty podczas akcji „Silesia w kolorze”,
żeby wspólnie zamalować wulgarne wyrazy, które powstały za
sprawą wandali.
– Co roku spotykamy się właśnie w tym miejscu, żeby stworzyć
coś nowego. Z roku na rok coraz więcej osób przyłącza się do tej
akcji zarówno z naszego miasta, jak również z kilku innych miast,
na przykład z Bytomia czy z Czeladzi – zaznaczył Piotr Borys, organizator akcji.
W tym roku akcja nie miała żadnego tematu, a każdy z ok. trzydziestu uczestników mógł namalować to co, akurat przyszło mu do
głowy. Miało być przede wszystkim bardzo kolorowo i bajecznie.
Akcja „Silesia w kolorze” odbyła się już po raz czwarty.
Na czarnym podkładzie, który został nałożony na stare graffiti, artyści namalowali nowe obrazy. – Dzięki tej akcji chcemy pokazać,
że graficiarze to nie są wandale, tylko artyści. Dochodzą do mnie mysł i dopytywali, co tutaj znowu powstanie. Spotkaliśmy się już
sygnały, że ludziom podoba się taka twórczość. Na przykład kiedy po raz czwarty, a jeśli nasz sponsor znowu nam to umożliwi, to za
nakładaliśmy podkład pod graffiti, przechodnie chwalili nasz po- rok ponownie będziemy malować – dodał Piotr Borys. 
AL

Foto: Miejskie Przedszkole nr 24 w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl

25-LECIE „WIADOMOŚCI RUDZKICH”

Spacerem po archiwum ,,WR”
Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Wiadomości Rudzkich” miał
dużą liczbę swoich miłośników. Każdego roku we wspólnej zabawie brało
udział wielu rudzian, którzy musieli pokonać długą, pełną niespodzianek
trasę po Rudzie Śląskiej i czasem też po okolicznych miastach. Dlatego
z   okazji 25-lecia „Wiadomości Rudzkich” zabieramy Was w tą niezwykłą
motoryzacyjną podróż w czasie!

Przedszkolaki zaprezentowały swoje wokalne umiejętności.
W Osiedlowym Domu Kultury
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Muza” (20.04) odbył się Konkurs
Piosenki Przedszkolnej dla dzieci z
dzielnicy Halemba. Organizatorem
konkursu było Miejskie Przedszkole
nr 24 we współpracy z ODK RSM
„Muza”. Tematem tegorocznego
konkursu była „Pozytywna piosenka”. – Dzieci wykonywały piosenki
o tematyce związanej z takim wartościami jak rodzina, przyjaźń, dobro.
Celem konkursu było kształtowanie
pozytywnych cech charakteru, integrowanie dzieci oraz rozwijanie ich
uzdolnień wokalnych – mówi Broni-

sława Rostek, dyrektorka Miejskiego
Przedszkola nr 24.
W konkursie udział wzięły dzieci
z miejskich przedszkoli nr 24, 25, 35
i 39. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
– Poziom wykonywanych piosenek
był bardzo wysoki, dzieci były bardzo
dobrze przygotowane przez swoich
wychowawców. Myślę, że w przyszłym roku zorganizujemy również
taki konkurs ale już na poziomie
miejskim – zaznaczyła Anna Ganczarczyk, prowadząca konkurs.

AW

Nowy Bytom 

Motocyklowa miłość
do podróży

Na długiej i pełnej niespodzianek trasie w drodze po puchar można było
zrobić sobie krótki odpoczynek, aby coś przekąsić
(„WR”, wrzesień, 1999 r.).

Samochodowa załoga składała się
z dwóch osób. Po przebyciu długiej
trasy na zwycięzców czekały
interesujące nagrody. („WR”,
wrzesień, 2007 r.).
Na trasie
rajdu
można było
zobaczyć
pojazdy
różnych
marek
(„WR”,
październik
2007 r.).

Miłośnicy dalekich podróży i jazdy na motocyklach spotkali się na
piątym już festiwalu „The Art of Ride”. W czasie dwóch dni w rudzkim
kinie Patria można było posłuchać
opowieści na temat ciekawych motocyklowych podróży po różnych
krajach i kontynentach, a przede
wszystkim pooglądać filmy z tych
niesamowitych wypraw.
– Każdego roku spotykamy się po
to, żeby celebrować miłość do podróży i do motocykli. Chcemy porozmawiać na motocyklowo-podróżnicze tematy, żeby się wzajemnie inspirować oraz przekazywać tę
pasję innym. W tym roku szczególnym punktem festiwalu była premiera nowego projektu nie tylko na

skalę całej Polski, ale również Europy, w którym uczestniczy znany
muzyk Michał Urbaniak – tłumaczył Mateusz Widuch, organizator
festiwalu.
Podczas wydarzenia o swojej pasji do podróży i motocykli opowiedzieli pasjonaci z różnych polskich
miast. Ale nie tylko. O miłości do
motoryzacji można było usłyszeć
także od włoskiego podróżnika.
– Tegoroczny program festiwalu był
niezwykle bogaty i różnorodny, ponieważ przedstawiał filmy, które zazwyczaj nie były wyświetlane w polskich kinach nigdy wcześniej. Dlatego myślę, że każdy znalazł w nim
coś dla siebie – dodał Mateusz Widuch.
AL
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„Wiosna, wiosna, że hej!”
spektakl w wykonaniu kobiecego teatru CISowianki,
działającego przy Stowarzyszeniu Pro Ethica
28 kwietnia 2017 roku, godz. 17.00
Salka parafialna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny
PARTNERZY

WSTĘP WOLNY
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,,WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Zagramy po śląsku na Dniach Rudy

Dziś w ramach naszego cyklu zdradzamy, kto pojawi się na
największym koncercie śląskich wykonawców w tym roku. Już
10 czerwca w ramach Dni Rudy Śląskiej na wireckim targowisku
odbędzie się koncert „Gramy po śląsku”. Przez pięć godzin
wspólnej zabawy przy największych śląskich hitach bawić nas

będą Mirosław Szołtysek, Karpowicz Family, Bajery, Jacek Silski, Emi Band, Janina Libera, Duo Fenix, Krzysztof Procek,
Claudia i Kasia Chwołka oraz Paweł Siluk-Steiner. Poza gwiazdami śląskiej estrady w Rudzie Śląskiej pojawi się także legendarna grupa Vox i z pewnością nie zabraknie największych hitów

tego zespołu takich jak: „Bananowy Song” czy „Rycz mała,
rycz”. Koncert poprowadzą Arkadiusz Wieczorek i Sebastian
Mierzwa, co gwarantuje dużą dawkę humoru i niespodzianek dla
publiczności. Koncert rozpocznie się o godzinie 15.30. Już dziś
serdecznie zapraszamy. 
AW
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W maju ruszy budowa kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, czyli drogowego połączenia Autostrady A-4 z Drogową Trasą Średnicową. Władze miasta właśnie podpisały umowę z wykonawcą tej inwestycji. Nowo budowany odcinek będzie przebiegał od ul. Bukowej do ul. Kokota, gdzie
będzie zlokalizowany węzeł dwupoziomowy. Drogowcy będą mieli 20 miesięcy na realizację zadania. Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 48 mln
zł, z czego prawie 85 proc. wydatków pokrytych zostanie z unijnego doﬁnansowania. Po zakończeniu budowy tego odcinka trasa N-S będzie zrealizowana już w dwóch trzecich.

Umowa na trzeci etap trasy N-S podpisana!
– Dalsza budowa trasy N-S to największa tegoroczna miejska inwestycja.
Zresztą w tym roku wiele będzie się działo w zakresie budowy i przebudowy
dróg w Rudzie Śląskiej. Obecnie trwa przebudowa torowiska przy ul. Niedurnego, a lada dzień rozpocznie się przebudowa ul. Górnośląskiej. Przed
nami jeszcze modernizacja ul. Piastowskiej. Z tego powodu kierowcy będą
musieli liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się po niektórych częściach
miasta, ale musimy pamiętać, że wszystkie te inwestycje mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Podpisana umowa dotyczy budowy odcinka trasy N-S o długości ponad
1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota. Inwestycję zrealizuje ﬁrma Drogopol, a kosztować będzie ona ponad 48 mln zł. – Oprócz samej trasy roboty
drogowe obejmą też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi
dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych,
elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota
oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S
przebiegać będzie nad ulicą Kokota. Odwodnienie zapewni z kolei sieć
kanalizacji deszczowej – dodaje. Inwestycja obejmie również oświetlenie
trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie barier ochronnych oraz oznakowania pionowego i poziomego, a także nasadzenia
drzew i krzewów. Przebudowane zostaną też istniejące
sieci infrastruktury technicznej, które kolidują z planowaną budową.
Prace budowlane powinny rozpocząć się już w maju
i będą realizowane na całej długości odcinka. – Z uwagi

na budowę wiaduktu i wykonanie połączenia z ul. Kokota, która będzie
przebudowywana na odcinku aż 400 m, kierowcy w tym rejonie mogą napotkać utrudnienia. Już w maju wprowadzona zostanie tam tymczasowa
organizacja ruchu, wykonany zostanie też specjalny bajpas dla poruszających się pojazdów – informuje Mariusz Pol, zastępca naczelnika Wydziału
Dróg i Mostów UM.
Nietypową częścią budowy tego odcinka trasy będzie przeniesienie o 20
metrów na północ kolidującego z jej przebiegiem schronu pozorno-bojowego. – Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd nazwa – tłumaczy dr Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. Schron jest dobrze zachowany,
ale obecnie zalany deszczówką. Po przeniesieniu zainstalowana zostanie
rura odwadniająca, a obiekt zostanie przykryty ziemią, aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście
schodami terenowymi z poziomu chodnika. Warto dodać, że w pobliżu
znajduje się również duży bunkier, przy którym po zakończeniu budowy
z jednej strony przebiegać będzie sama trasa, a z drugiej chodnik i ścieżka
rowerowa. Oba obiekty należą do Obszaru Warownego „Śląsk”.
Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały dwa odcinki trasy
N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi

nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym
z ul. 1 Maja. Jego budowa doﬁnansowana została w ramach RPO WŚL
2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu
ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia
ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Drugi etap budowy trasy N-S oraz odcinek,
na którego realizację podpisano właśnie umowę, objęte zostały unijnym
doﬁnansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc. wartości tych inwestycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok. 90 mln zł. – Dzięki temu od początku
budowy tego odcinka drogi możemy na bieżąco ﬁnansować ją ze środków
zewnętrznych – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Jest już też gotowy projekt ostatniego, a zarazem najdłuższego odcinka
trasy N-S. Chodzi o etap od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego
długość wyniesie 1,9 km. W ramach tego zadania powstanie również rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na realizację
ostatniego władze miasta starają się o unijne doﬁnansowanie. – Złożony
przez nas wniosek przeszedł już ocenę formalną. Teraz czekamy już na
ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które otrzymają doﬁnansowanie.
Ubiegamy się o ponad 110 mln zł dotacji – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Miasto myśli również o budowie trasy w kierunku przeciwnym, czyli do granicy z Bytomiem. W marcu ogłoszony został
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy trasy
od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.
TK

Miasto przywróci do naturalnego stanu 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną. Oprócz uporządkowania terenu, nasadzeń nowych roślin oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i owadów powstanie także nowa infrastruktura dla mieszkańców. Wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna, ścieżka pieszo-rowerowa, pojawią się ławki oraz utworzony zostanie plac zabaw. Władze miasta pozyskały właśnie na realizację tego zadania blisko 1 mln zł unijnego doﬁnansowania.

Zielona enklawa będzie odzyskana

– Rewitalizacja przestrzeni miejskich obejmuje nie tylko budynki, czy
infrastrukturę komunalną, ale także tereny zielone – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Jak ważna jest zieleń w mieście pokazują najnowsze
badania psychologów i specjalistów od urbanistyki. Otóż okazuje się, że
ludzie mieszkający w pobliżu terenów zielonych są szczęśliwsi, bardziej
życzliwi i skłonni do pomocy. Lepiej też znają swoich sąsiadów – dodaje.
Teren objęty projektem stanowi w głównej mierze dolina znajdująca się
pomiędzy ul. Bujoczka a Kościelną w dzielnicy Ruda, przez którą przepływa tzw. Rów Rudzki II. Znajdują się tu także dwa niewielkie, płytkie
stawy. – Aktualnie to miejsce jest nieuporządkowane i zaśmiecone. Najważniejsze, że wiemy, co trzeba tu zmienić i że mamy na to pieniądze. Co
ważne, teren ten ma również duży potencjał – zastrzega wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Okazuje się, że dolina Rowu Rudzkiego odznacza się dużymi walorami
krajobrazowymi, charakteryzuje się też dużą różnorodnością zwierząt,
szczególnie płazów i ptaków. – Występuje tu także pięć gatunków roślin
objętych ochroną częściową w Polsce – w tym konwalia majowa i bluszcz
pospolity – oraz dwa gatunki zagrożone w skali regionu górnośląskiego
– rzeżucha gorzka i jeżogłówka pojedyncza. Ponadto znajdują się tutaj
dwa pomniki przyrody – 150-letni grab oraz 200-letni dąb szypułkowy
– wylicza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
Jak w szczegółach będą wyglądały prace przy tej ekologicznej inwestycji? W pierwszej kolejności uporządkowany zostanie teren poprzez
uprzątnięcie śmieci oraz wycinkę roślin inwazyjnych. Następnie nasadzane będą nowe drzewa, krzewy i byliny. Wykonane zostaną łąki parkowe oraz zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i owadów. Wybudowana zostanie pieszo-rowerowa ścieżka prowadząca od ul. Bujocz-

Inwestycja obejmować będzie 5 ha zielonego
terenu pomiędzy ulicą Bujoczka a Kościelną.
ka do ul. Porębskiej oraz schody terenowe prowadzące od strony ulicy
Kościelnej/Porębskiej. Ponadto w rejonie ul. Bujoczka wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci, nie zabraknie też drobnej architektury - ławek,
koszy na śmieci, stolików do gry.
Niezwykle istotnym w skali całego przedsięwzięcia będzie jego edukacyjny wymiar. Na obszarze objętym inwestycją zostanie wytyczona

ścieżka edukacyjna, przy której zainstalowane zostaną tablice edukacyjne. – Planujemy także wydanie broszury informacyjnej, a także książeczki i kolorowanki dla dzieci. Opracowane zostaną także materiały do placówek oświatowych – informuje Ewa Wyciślik.
Cała inwestycja kosztować ma ponad 1,3 mln zł, z czego unijne doﬁnansowanie ma wynieść blisko 950 tys. zł. – Doﬁnansowanie otrzymały
jedynie cztery projekty z województwa. Przyznane ono zostało w ramach
RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Działanie 5.4.1. Ochrona
różnorodności biologicznej ZIT – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Pierwsze prace przy realizacji inwestycji powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć do jesieni 2018 roku. Najpierw jednak
zgodnie z procedurami miasto musi ogłosić przetarg na realizację tego
zadania.
Przypomnijmy, że władze Rudy Śląskiej w tym roku rozpoczną realizację innego projektu związanego z rewitalizacją terenów zielonych.
Chodzi o tzw. Trakt Rudzki, czyli ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą Wirek z Nowym Bytomiem. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Miasto na ten cel pozyskało ponad
6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Inwestycja ta z kolei będzie się uzupełniać z rewitalizacją hałdy w ramach programu LUMAT. Polegać będzie ona na rewitalizacji hałdy przy
ul. 1 Maja, gdzie ma powstać punkt widokowy, ścieżki spacerowe, plac
zabaw i tor saneczkowy, a do tego nasadzenia roślin, które nie pozwolą
na przedostanie metali ciężkich poza glebę. Prace w zakresie tego zadania również rozpoczną się w tym roku.
TK
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50 nowych mieszkań komunalnych zostanie wybudowanych w Rudzie Śląskiej. Powstaną one u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w dzielnicy Orzegów. Właśnie została podpisana umowa
na realizację tej inwestycji. Jej wartość to 7,5 mln zł. Wykonawca na wybudowanie mieszkań ma dwa lata.

Ruda Śląska buduje mieszkania
– Umowa ma formułę „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca ma przygotować dokumentację budowlaną, uzyskać
wszystkie niezbędne pozwolenia oraz wykonać prace budowlane. Koncepcję architektoniczną obiektu i zagospodarowania terenu
będzie musiał przedstawić już w ciągu 30
dni od podpisania umowy – informuje prezydent Grażyna Dziedzic.
Zawarte w koncepcji rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Miasto
określiło minimalną liczbę mieszkań na 50,
ale nie wskazało, w ilu mają być rozmieszczone budynkach. – Zostawiamy to projektantowi. Naszym zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłyby dwa budynki, ale równie
dobrze mieszkania mogą zostać utworzone
w jednym bądź trzech budynkach – podkreśla Grażyna Dziedzic.
Powierzchnia każdego z lokali wyniesie co
najmniej 45 m². – Mają to być mieszkania
2-pokojowe z kuchnią lub w wyjątkowych sytuacjach z aneksem kuchennym, łazienką oraz
wyposażeniem zgodnym z obowiązującymi
przepisami – wylicza wiceprezydent Michał
Pierończyk. – Chcemy, żeby powierzchnia
użytkowa była maksymalnie wykorzystana,

dlatego dopuszczamy również wykonanie
mieszkań 1- lub 3-pokojowych – dodaje.
Mieszkania zostaną wykończone w standardzie zbliżonym do deweloperskiego. Co
ważne, w każdym budynku powstanie jedno
mieszkanie dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ponadto teren wokół
budynków zostanie zagospodarowany, powstanie tam mała architektura oraz zostaną
nasadzone drzewa.
Budowa mieszkań komunalnych w Orzegowie nie będzie jedyną tego typu inwestycją w Rudzie Śląskiej w najbliższym czasie.
W tym roku przy ul. Lisiej w dzielnicy Nowy Bytom ma się rozpocząć budowa czterech budynków mieszkalnych, w których
znajdzie się 46 mieszkań komunalnych
– 32 o powierzchni 53 m² oraz 14 o powierzchni 65 m². Inwestycję ma realizować
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. – Mamy już opracowaną dokumentację oraz pozwolenie na budowę, a w tym kwartale planujemy ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji
– tłumaczy Tomasz Rzeżucha, wiceprezes
MPGM TBS Sp z o.o. Środki na realizację
inwestycji pochodzić będą częściowo z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W mieście aktualnie kończy się budowa
mieszkań przy ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, realizowana przez TBS
„Dombud”. Zakończenie prac planowane
jest na lipiec br. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu miasta. Dzięki zaangażowaniu środków samorządowych najemcy nie będą musieli wpłacać 25 procent wartości lokalu. Miasto jest uprawnione do wskazania najemców 99 mieszkań. Trwa nabór wniosków na te mieszkania. Wnioski można również składać na
najem 44 mieszkań, których budowę planuje Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Tomanka
w Orzegowie.
Przypomnijmy, że w 2014 roku w Rudzie Śląskiej uporządkowano najważniejsze kwestie związane z najmem mieszkań:
powstała jedna lista oczekujących na
mieszkanie i wykluczono możliwość wpisania na listę osób mających tytuł prawny
do lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem
umów najmu lokali socjalnych).
Działania władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach
2012 – 2014 znalazły się w katalogu dobrych praktyk rewitalizacji polskich miast,

Już w lipcu ma się zakończyć budowa mieszkań
przy ul. Czempiela i Kędzierzyńskiej.
wydanym w tym roku przez Ministerstwo
Rozwoju. W publikacji podkreślono optymalizację gminnej gospodarki lokalowej
dzięki innowacyjnym narzędziom zarządczym oraz poprawę jakości mieszkań i warunków ich eksploatacji.
Aktualnie lista oczekujących na mieszkanie komunalne w Rudzie Śląskiej liczy

1294 pozycje. W gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się ok. 7200 lokali
mieszkaniowych. W tym roku na remonty
miejskiego zasobu mieszkaniowego miasto
z przeznaczy prawie 4,7 mln zł, dodatkowo
5 mln zł wyniesie udział w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych,
których miasto jest członkiem.
WG

Ruda Śląska zaktualizuje Strategię Rozwoju Miasta do 2030 roku. Propozycje zmian do dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, zarówno mieszkańcy, organizacje pozarządowe
jak i przedsiębiorcy. Uwagi można składać od 26 kwietnia do 12 maja br. – Od czasu uchwalenia Strategii minęły już trzy lata. W tym czasie zaszło wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie rudzkiego samorządu. Wymienić tu można choćby restrukturyzację górnictwa, reformę oświaty czy niedawno uchwaloną ustawę metropolitalną. Wszystko to musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dyskusję o strategii ponownie czas zacząć

Choć rudzka strategia obejmuje swoim
zakresem aż 17 lat, to podlega ona dorocznemu procesowi monitorowania oraz okresowemu przeglądowi. Ten ostatni powinien
odbywać się przynajmniej raz na cztery lata,
przy czym pierwszy raz w 2016 r. – W trakcie prowadzonej analizy wyraźnie można
było zaobserwować zmiany, jakie zaszły
w otoczeniu prawnym i społeczno-gospodarczym. Wpłynęły one na funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie również na realizację
samej strategii – informuje wiceprezydent
Michał Pierończyk.
Najważniejsze modyfikacje wpływające
na strategię dotyczą tzw. otoczenia zewnętrznego. – Wymienić tu należy zmiany, jakie
zaszły w ostatnim czasie w górnictwie. Utworzona została Polska Grupa Górnicza, a trzy
rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa, a od ubiegłego roku funkcjonuje również program wsparcia dla rodzin Rodzina
500+. Nie można też zapominać o „świeżej”
ustawie metropolitalnej dla województwa
śląskiego – wylicza Grażyna Dziedzic.
Okazuje się, że zmian takich zaszło wię-

cej i dotyczą one także otoczenia najbliższego. W ostatnich trzech latach w mieście powstały dokumenty mające charakter polityk
i strategii sektorowych, które z jednej strony
prowadzą do realizacji strategii, a z drugiej
zaś strony same wyznaczają ramy realizacji
tego najważniejszego dokumentu strategicznego. Chodzi tu o m.in. takie dokumenty jak:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda
Śląska do roku 2030, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda
Śląska na lata 2015-2030, Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
Ruda Śląska w latach 2017-2021, czy Program Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na
lata 2016-2019.
Co ważne, część zadań wskazanych do
realizacji w strategii zostało już zrealizowanych. – Takim przykładem może być utworzenie noclegowni dla kobiet w mieście. Inwestycja taka została już wykonana, co również musimy odnotować przy aktualizacji
strategii – podkreśla Michał Pierończyk.
– Trzeba też zaznaczyć, że podczas aktuali-

Rudzki Informator Samorządowy

zacji strategii nie będziemy zmieniać jej najważniejszych zapisów, czyli misji i wizji miasta oraz celów strategicznych – dodaje.
Prace związane z aktualizacją strategii
rozwoju miasta, które rozpoczynają się właśnie w mieście, mają potrwać około roku.
Ich pierwszym etapem będzie zabranie głosu
przez samych rudzian. – Jest to dobry moment, żeby mieszkańcy przedstawili swoje
uwagi do dotychczasowych zapisów i wskazali swoje propozycje – mówi Michał
Pierończyk.
Mieszkańcy swoje uwagi
mogą przekazywać od 26 kwietnia do
12 maja droga mailową na adres:
fundusze@ruda-sl.pl lub dostarczyć do
Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta. – Do tego celu można wykorzystać
specjalny formularz. W poszczególnych rubrykach można tam wskazać odpowiedni
zapis w strategii oraz wpisać uwagę bądź
nową propozycję brzmienia zapisu wraz
z uzasadnieniem – informuje Aleksandra
Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta. Formularz jak i pełny tekst strategii
zamieszczone są na stronie internetowej
miasta. Ponadto w Biurze Obsługi Miesz-
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kańców Urzędu Miasta dostępne są również
dokumenty w wersji papierowej.
Przypomnijmy, że prace nad Strategią
Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata
2014-2030 rozpoczęły się już na początku
2013 r. W ich trakcie przeprowadzono badania ankietowe na temat jakości życia
w mieście. Wzięła w nich udział rekordowa
liczba ponad 4,6 tys. mieszkańców. Kolejnym krokiem do opracowania nowej strategii było opracowanie diagnozy społecznogospodarczej miasta – tutaj ponad 87 firm
i instytucji z Rudy Śląskiej i innych miast
przekazało dane potrzebne do jej przygotowania.
W dalszej kolejności przeprowadzone były warsztaty z udziałem przedstawicieli wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej, w których udział wzięło ponad 180 osób. Na ich
podstawie powstał projekt strategii, do którego swoje uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Natomiast na przełomie stycznia i lutego
2014 r. odbyły się w mieście konsultacje
społeczne, podczas których rudzianie mogli
wypowiedzieć się, które z celów zapisanych
w dokumencie mają być ich zdaniem reali-

zowane w pierwszej kolejności. Ostatecznie
dokument przyjęty został przez rudzkich
radnych w marcu 2014 r.
Zgodnie z zapisami strategii rozwoju dla
Rudy Śląskiej, ma ona być miastem dobrym
do zamieszkania, pracy i wypoczynku,
a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki
wykorzystaniu potencjału i aktywności rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto
powinno rozwijać się z wykorzystaniem
własnych naturalnych zasobów oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Dlatego w strategii ujęte zostały te zadania, które dotyczą
zagospodarowania i rewitalizacji terenów
i obiektów poprzemysłowych. Ponadto kluczowym celem, który ma być realizowany
do 2030 r. jest dobre skomunikowanie miasta wraz z dalszą budową trasy N-S, co stymulować ma rozwój gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w projekcie strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury oraz sprawom związanym z edukacją, przedsiębiorczością czy
budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.
TK
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7 kwietnia br. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę antysmogową. Nowy akt prawny ma pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza w naszym regionie. Uchwała wprowadza m.in.
ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Powietrze nad Śląskiem
pod kontrolą

O koniecznych zmianach oraz regulacjach prawnych w zakresie ochrony powietrza w województwie śląskim rozmawiano od dawna. W maju
2016 r. marszałek województwa powołał specjalny zespół odpowiedzialny min.: za przygotowanie przepisów
umożliwiających walkę z niską emisją. O ważności problemu może również świadczyć duże zainteresowanie
społeczeństwa. Podczas debat i konsultacji mieszkańcy naszego regionu
zgłosili blisko 6500 pytań. Nowe
przepisy zaczną obowiązywać od
1 września 2017 r. na terenie całego
województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy
stałej o wilgotności powyżej 20 proc.
Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują
instalację urządzeń grzewczych. Wedle
przyjętych zapisów w takim przypadku
muszą być to kotły minimum klasy 5.
Założono trzy daty graniczne wymiany
starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat
od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10
lat, powinni wymienić je do końca
2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025
roku. Na rynku są stosowane również
kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że
do roku 2016 wymiana na takie kotły
była dofinansowywana, graniczną datę
ich obowiązkowej wymiany na klasę 5
wydłużono do końca roku 2027. Co
istotne, każdy, kto buduje nowy dom
i zamierza ogrzewać go węglem lub
drewnem, ma obowiązek zainstalować
kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie
miała zastosowanie po 12 miesiącach
od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Foto: www.wfosigw.katowice.pl

EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Przypominamy również o możliwości skorzystania z dofinansowania
wymiany kotła przez WFOŚiGW
w Katowicach. Szczegóły oraz wszelkie niezbędne informacje na ten temat
można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html
Sama uchwała to jednak nie wszystko. W najbliższym czasie swoje
pierwsze loty rozpocznie ULKA –
podniebne laboratorium zaprojektowane przez badaczy Uniwersytetu
Śląskiego. Dzięki powstaniu projektu,
w którym będą brali udział naukowcy
i studenci z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk
o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, możliwe będzie
kształcenie w zakresie monitoringu

stanu środowiska z wykorzystaniem
nowoczesnych metod. Możliwe będą
także badania składników gazowych
i aerozoli powietrza oraz pobór próbek na różnych wysokościach do pułapu 4 km. Da to cenny materiał badawczy i informacyjny, do wykorzystania nie tylko przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. W marcu przeprowadzono loty testowe, teraz z niecierpliwością uczestnicy projektu
czekają na dobrą pogodę, która umożliwi lot balonem.
Dofinansowanie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymała również Mobilna Linia Diagnostyczna. Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego w Katowicach
otrzymał wsparcie Wojewódzkiego

Funduszu w wysokości 650.000 zł na
zakup sprzętu służącego do kontroli
stanu technicznego, w tym kontroli
emisji spalin. Mobilna Stacja wkrótce
pojawi się na śląskich drogach.
W chwili obecnej Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego jest
zmuszony
do
wykorzystywania
w swoich kontrolach urządzeń wyeksploatowanych. Niestety, co za tym
idzie, pomiary obarczone są dużym
błędem, a czynności pomiarowe trwają zbyt długo.
Mobilna Linia Diagnostyczna pozwoli rocznie na przeprowadzenie
min. 500 pełnych kompleksowych
kontroli pojazdów (w 2016 r. przeprowadzono 208 kontroli polegających
na badaniu jakości spalin emitowanych do środowiska, co skutkowało
wycofaniem z ruch 27 pojazdów, emitujących do środowiska ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń).
Dzięki nowoczesnym systemom
kontroli układów pojazdu, zwiększy
się poziom nadzoru nad pojazdami
przeładowanymi, których naciski osi
powodują degradację dróg oraz wysoką emisje hałasu. Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji spalin
pochodzących z transportu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego, poprzez wyeliminowanie pojazdów zagrażających środowisku i bezpieczeństwu drogowemu.
Śląsk to pierwszy region w naszym
kraju, w którym rozpoczęto realną
walkę z niską emisją. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że aż 33 z 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy
znajduje się w Polsce, z czego aż 10
w województwie śląskim. W 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju przyczyniły się do śmierci
48,5 tys. Polaków.
Agnieszka Kominek
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Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

• Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej
i II stopnia stomatologii zachowawczej
• Proﬁlaktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Ginekolog
Stomatolog
Chirurg
Dermatolog
Pracownia protetyczna
NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
41-700 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 budynku przy
ul. Wilka 5, 6, 7, Szybowej 6
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.
Warunki uczestnictwa w przetargu oraz
szczegółowe informacje udziela pracownik
Działu Technicznego uprawniony do kontaktów z oferentami, tel. 32 248-24-11 /15/
wewn. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania
przyczyny.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1211 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy
ulicy Żwirki i Wigury, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 4391/291 o powierzchni 1071 m2, użytki: Bp, LzIV,
– 4390/291 o powierzchni 124 m2, użytki: Bp, LzIV,
KW nr GL1S/00048780/7 (działy III i IV są wolne od wpisów),
– 4393/288 o powierzchni 16 m2, użytek Bp, KW nr GL1S/00028558/6 (działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki oznaczone są symbolem MM2 – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.
Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt – położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
i zespołu garaży, jest porośnięta krzewami i drzewami, występują na niej różnice wysokości terenu. Na gruncie znajdują się pozostałości po murowanym ogrodzeniu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej ulicy Żwirki i Wigury. W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem
postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 124.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki
obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Informacja ze spotkań
z mieszkańcami

W marcu br. na łamach „Wiadomości Rudzkich” podaliśmy
informację o nowej formie kontaktu z kierownictwem Administracji i reprezentującą mieszkańców Radą Osiedla organizując w tym celu spotkania z mieszkańcami. Ponieważ
spotkania, które odbyły się już w 2016 r. okazały się bardzo
potrzebne, w tym roku były kontynuowane.
Chcieliśmy, aby spotkania przybliżyły mieszkańcom działalność
Administracji, dały możliwość
omówienia wszelkich spraw spółdzielczych z kierownictwem Administracji, pozwoliły na integrację
mieszkańca ze swoją Spółdzielnią,
na omawianie wszystkich bieżących problemów na miejscu.
W związku z tym zaprosiliśmy
na nie wszystkich mieszkańców zamieszkałych w zasobach Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, nie
tylko członków Spółdzielni.
Spotkania zostały podzielone na
siedem Administracji.
Wszystkie spotkania prowadził
kierownik Administracji, przedstawił sprawozdanie z wykonania
funduszu remontowego w 2016 r.
i zamierzenia na 2017 r. Potem był
czas na dyskusję. W trakcie dyskusji mieszkańcy przedstawiali nurtujące ich tematy czy zagadnienia
związane z osiedlem.
W poszczególnych Administracjach poruszano m.in. poniższe
sprawy:
ADM-1 – omówiono sprawy
chodników, parkingów, pogodynek, grzejników, pojemników na
odpady.
ADM-2 – problem osób bezdomnych, malowania klatek schodowych, monitoringu, oświetlenia,
braku miejsc parkingowych, montażu instalacji c.o., rozkopanych
terenów itp.
ADM-3 – malowanie klatek
schodowych, oświetlenia, śmietników, kontenerów na odzież, terenów zielonych, parkingów, studzienek kanalizacyjnych, wycinki
drzew itp.
ADM-4 – montaż podzielników ciepła, remonty domofonów,

zadłużenia, mycie klatek schodowych, wymiany wodomierzy, terenów przy budynkach, pojemniki na odpady, skrzynki na reklamy.
ADM-5 – szkody górnicze, nowe
podzielniki c.o. i rozliczenie, remonty wewnątrz budynków
w tym pionów kominowych, malowanie klatek schodowych, instalacje gazowe, sadzenia krzewów, doprowadzenie sieci c.o.
do budynków.
ADM-6 – pozyskiwanie środków
na docieplenia budynków, prace
murarskie, parkingi, usuwanie płyt
azbestowych, dewastacje klatek
schodowych, przycinka krzewów,
udrożnienie kanalizacji w rejonie
garaży, szkody górnicze.
ADM-7 – wymiany wodomierzy,
malowanie klatek schodowych,
parkowanie samochodów, montaż
domofonów, stan dróg, parkingi,
pozyskiwanie środków na inwestycje, docieplanie budynków, chodniki.
Jak widać z podanego wybiórczo
zakresu tematów mieszkańcy chętnie dyskutowali o problemach swojego osiedla. Widać, że leży im na
sercu dobro ogólne, całe osiedle,
a nie tylko ich własne mieszkanie
czy klatka schodowa. Dla Spółdzielni to sygnał, że mieszkańcy
chcą uczestniczyć w życiu swojej
Spółdzielni, że estetyka i komfort
zamieszkania w zasobach RSM są
ważne. Dzięki temu uzyskaliśmy
informację o oczekiwaniach mieszkańców oraz możliwość uzyskania
opinii o działalności Administracji.
Za udział w spotkaniach wszystkim dziękujemy.
Zarząd Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 24.05.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 6.200,00 zł, przelewem
na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.

Pani Janinie Tomczok
wieloletniej pracownicy Administracji Nr 2
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-7563.

członka Rady Osiedla Administracji Nr 2 w Nowym Bytomiu
w latach 2003-2007
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

MĘŻA KRYSTIANA TOMCZOK
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego jest stanowiący własność
Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku mieszkalnego nr 246 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej-Wirku, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2180/123 o powierzchni 500 m2, obręb Wirek, k.m.1, KW nr GL1S/00011237/8.
Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Lokal o powierzchni użytkowej 60,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Do lokalu
przynależy piwnica o powierzchni 12,30 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Widoczne są naloty wilgoci w pokojach, zły stan techniczny podłóg, ścian,
sufitów, stolarki okiennej, brak wentylacji w łazience.
Lokal nr 2 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 659/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. 1 Maja 246.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 98.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac
Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 24.05.2017 r.
wadium w wysokości 4.900,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr
13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca
się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji
Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie ŚląskiejWirku przy ul. 1 Maja 218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-01-33 wew. 112, 125) z
planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań
Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji będą uczestniczyć, ze
stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli
osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny
lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 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 24875-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 10.05.2017 r. od godz. 14.00 do 15.00.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany
Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu jest stanowiący własność Gminy
Miasta Ruda Śląska garaż murowany nr 27 położony przy ul. Lwa Tołstoja w dzielnicy Nowy Bytom o powierzchni użytkowej 16,70 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych na działce nr 2320/44 o powierzchni 796 m2, obręb Nowy Bytom,
k.m.1, KW nr GL1S/00007657/7.
Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres
40 lat udziału wynoszącego 1/40 część działki nr 2320/44 oraz ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb
Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1.
Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 7.000,00 zł.
Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce nr
2323/44 wynosi 1.070,00 zł + VAT 23% (opłata jednorazowa). Na cenę nieruchomości składają się cena lokalu oraz cena gruntu.
Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawarcia aktu notarialnego oraz
opłaty rocznej w wysokości 3% płatnej do końca marca każdego roku, przez cały
okres użytkowania wieczystego.
Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT wg stawki 23%.
Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23%, a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem
aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).
Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 400,00 zł w terminie do dnia 18.05.2017 r. przelewem
na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00,
piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka
lokale użytkowe i garaże i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok.
217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia (m.in. o zapoznaniu się
ze stanem technicznym garażu w trakcie oględzin).
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
Oględzin garażu można dokonać w dniu 8.05.2017 r. w godz. od 14.00 do 15.00.
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| Polecamy
Kristina Sandberg Urodzić dziecko

Powieść Sandberg jest wybitna, jest hołdem złożonym każdej kobiecie.  Szwecja, lata trzydzieste XX
wieku. Maj, dwudziestoletnia dziewczyna, pragnie
się wyrwać z rodzinnego domu na prowincji. W pobliskim mieście wynajmuje pokój i zatrudnia się w
cukierni. O jej dalszym życiu przesądza niedzielna wycieczka nad morze. Poznaje dużo starszego Tomasa,
który jest nią zauroczony. Ona kocha swojego byłego
chłopaka Erika, ale wszystko się zmienia, kiedy ten
rzuca ją po raz drugi. W dodatku okazuje się, że Maj
jest w ciąży. Dziewczyna decyduje się na małżeństwo
z Tomasem. Wejście do rodziny Berglundów oznacza
dla niej awans społeczny, ale Maj nie wie, jak wysoką
cenę przyjdzie jej za to zapłacić...
Wkrótce nakładem Prószyński Media ukażą się
kolejne tomy trylogii o Maj: „Być rodziną” i „Żyć za
wszelką cenę”.

Lucyna Olejniczak

Kobiety z ulicy Grodzkiej.
Weronika

Finał historii o rodzinnej klątwie, aptece „Pod Złotym
Moździerzem” i kobietach, które w trudnych czasach
potrafiły odczarować los. Jest rok 1938. Nad Europą zawisły czarne chmury. Matylda nadal próbuje odnaleźć
zaginioną przyjaciółkę. Wszystkie tropy prowadzą do
ogarniętego nazistowskim szaleństwem Berlina. W tym
samym czasie młoda kobieta odkrywa, kto naprawdę
jest miłością jej życia. Ukoronowaniem tego uczucia
staje się córeczka Weronika.    Niestety, rodzinna klątwa znów daje o sobie znać. Kilka miesięcy po narodzinach dziecka wybucha wojna, Matylda musi się rozstać
się ze świeżo poślubionym mężem i całą swoją miłość
i energię poświęcić córeczce.   Jak się wkrótce okaże,
mała Weronika nie będzie jedynym dzieckiem, które
znajdzie miłość i opiekę w domu przy Grodzkiej.
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Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nasz Dom”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem
własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6.
Dla nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej księga wieczysta o nr. KW GL1S/00010708/4.
Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej
4 789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem
wieczystym do 2089 r. i właścicielem budynku jest Spółdzielnia. Nieruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części województwa
śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr ewidencyjnym
2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A4 drogą 925 (na trasie Bytom
– Rybnik). Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gaz, c.o.,
c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali sportowej, blisko supermarketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz kościoła, wykorzystywany
jest obecnie jako mieszkalno-handlowo-usługowy.
Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę 2 ostatnich kondygnacji wykonano w roku 1985. Budynek 6 kondygnacyjny, wykonany
technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z cegły i
bloczków żużlobetonowych, ściany działowe z cegły dziurawki, stropy
ceramiczne ognioodporne, stropodach przewietrzany, żelbetowy – kryty papą na lepiku, schody pionu komunikacyjnego żelbetowe lastriko,
posadzki również betonowe.
Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładziny
PCV oraz dywanowe.
Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne, panele PCV.

Stolarka okienna
– drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).
Stolarka drzwiowa – zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe,
przeszklone,
– wewnętrzna: drewniana, płytowa.
Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej powierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe o
łącznej powierzchni 862,60 m2.
Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu
po uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu: 32 243 27
47 wew. 33.
Cena wywoławcza: 1 826 150 zł.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wadium
w wysokości 182 615 zł lub zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej.
Wadium należy wpłacić na rachunek: Raiffeisen Bank Polska S.A nr
konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 a w przypadku gwarancji
bankowej wymagany dokument należy dołączyć do oferty.
Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Rudzie
Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem
własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. – nie otwierać” w terminie
do 10.05.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni w pokoju nr 113 do
godz. 14.00.

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości G.S.M. „Nasz Dom”, który znajduje się
na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie G.S.M. „Nasz
Dom”.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 11.05.2017 r. o godz.
10.00 pokój nr 212.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny
sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Radę
Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygrywającego. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje
przepadkiem wadium.
Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez
dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie G.S.M.
„Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
Zarząd G.S.M. „Nasz Dom”
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Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

RESTAURACJA
KAWIARNIA

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

www.kamieniarstwo.slask.pl
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulic Władysława
Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW nr
GL1S/00006532/8, stanowiące działki nr:
– 3788/3 o powierzchni 679 m², użytki: PsIV i RIVb,
– 3794/3 o powierzchni 694 m², użytki: PsIV i RIVb,
(działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią teren zabudowy
mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2).
Zbywane nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawą i
drzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolniczych i zielonych, posiadają kształt zbliżony do prostokąta.
Działki posiadają dostęp do dróg publicznych ulic Władysława Jagiełły
i Dojazdowej, ponadto działka nr 3788/3 posiada dostęp poprzez drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na gminnej działce nr 3650/3. W celu
lokalizacji zjazdów należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania,
do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie dokumentacji inwestycji w zakresie branży
drogowej jest obowiązkiem inwestorów.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla działki:
nr 3788/3 - 91.000,00 zł
nr 3794/3 – 93.000,00 zł
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
• pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej,
• opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do
końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

FINAŁ WYBORÓW MISS
RUDY ŚLĄSKIEJ 2017
Rudy Śląskiej

2017

29 kwietnia 2017 r. godz. 17.00
Dom Kultury – Bielszowice
ul. Kokota 170
GWIAZDA WIECZORU
Ruda Śląska

ZAPRASZAMY

KRZYSZTOF RESPONDEK

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie Domu Kultury Bielszowice

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 22.05.2017 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 3788/3 – 4.600,00 zł, 3794/3
– 4.700,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4973/213 o powierzchni 846 m2, użytki: R-IVb, R-V,
– 4980/213 o powierzchni 856 m2, użytki: R-IVb, dr,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów) wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami
geodezyjnymi:
– 4975/216 o powierzchni 364 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów),
– 4976/213 o powierzchni 393 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów) - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, stanowiących działki
oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 4974/213 o powierzchni 846 m2, użytki: R-IVb, R-V,
– 4981/213 o powierzchni 858 m2, użytki: R-IVb, R-V,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00007235/3 (działy III i IV ww. księgi wolne
są od wpisów) wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/8 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 757 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami
geodezyjnymi:
– 4975/216 o powierzchni 364 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006378/0 (działy III i IV
ww. księgi wolne są od wpisów),
– 4976/213 o powierzchni 393 m2, użytki: R-IVb, R-V, dr, KW nr GL1S/00007235/3 (działy III
i IV ww. księgi wolne są od wpisów) - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony
symbolami planu: nr 4973/213, 4980/213 i 4976/213 – MN27, 4975/216 – MN2, MN27.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony
symbolami planu: nr 4974/213, 4981/213 i 4976/213 – MN27, 4975/216 – MN2, MN27.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte
drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3), 5204/213
(KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte
drzewami i krzewami. Dojazd do zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. Kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr : 4986/213 i 5202/213 (KW GL1S/00007235/3), 5204/213
(KW GL1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4975/216 i 4976/213 wynoszą:

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/8 w działkach nr 4975/216 i 4976/213 wynoszą:

• dla działki nr 4973/213 – 128.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 115.000,00 zł, droga
13.000,00 zł,
• dla działki nr 4980/213 – 130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł, droga
13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę
do ustalenia:
• pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
• opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.

• dla działki nr 4974/213 – 129.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 116.000,00 zł, droga
13.000,00 zł,
• dla działki nr 4981/213 – 130.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 117.000,00 zł, droga
13.000,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.
Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę
do ustalenia:
• pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
• opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź
do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź
do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.06.2017 r. o godz. 12. w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. o godz. 12. 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 30.05.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr : 4973/213 – 6.400,00 zł, 4980/213 – 6.500,00 zł
z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa
8.00-16.00, 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.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 23.05.2017 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 4974/213 – 6.500,00 zł, 4981/213 – 6.500,00
zł z dopiskiem „wadium – ul. Kingi, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa
8.00-16.00, 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.

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

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

USŁUGI
Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Remonty mieszkań i łazienek dla
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121532.

CHWILÓWKI

Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152294.

Ruda Śląska tel. 690-878-872

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

BIURO KREDYTOWE

REFINANS

OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU

�A
�I�����O�8�%A P���O��A T�
3,5%
Oprocentowanie od

ność 9
Decyzja w 15
Przyznawal
Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów
•
•
•
•
•

kredyty gotówkowe na dowolny cel
kredyty oddłużeniowe
kredyty konsolidacyjne
pożyczki na opał
chwilówki

•
•
•
•
•
•

min.

z komornikiem
bez BIK
bez limitów wiekowych i dochodowych
bez zaświadczeń
na oświadczenie
limit kredytowania do 500 tys.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ

NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!
ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

PRZYKŁADOWA PRZYKŁADOWA
KWOTA
RATA
KREDYTU
5 000 zł

76 zł

25 000 zł

280 zł

50 000 zł

500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66
par. 1 Kodeksu Cywilnego

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Mamy najwięcej fanów na FB
wśród rudzkich mediów
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Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.

Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi
porządkowe, sprzątanie, mycie okien,
prasowanie, pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 609-937-588.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE,
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
Przeprowadzki, kompleksowo. Dojazd gratis. Tel. 605-109-517.
Cyklinowanie, KUŚMIERSKI. Tel. 501281-222.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.
Instalacje wod.-kan., gaz. Tel. 504612-269.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32
244-09-60.
Meble na wymiar. Tel. 512-120119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!
Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32
243-01-77.
Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32
243-01-77.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń.
Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 24301-77.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780116-672.

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

Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 75
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Trzypokojowe: Bykowina 60 m2, 159
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.
CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina,
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.
Do wynajęcia mieszkania Wirek. Tel.
692-765-153.
Lokal użytkowy – mieszkanie, biuro.
Tel. 692-765-153.
Mieszkania dla pracowników z Ukrainy. Tel. 692-765-153.
Sprzedam kawalerkę, 31,7 m2,
1 piętro, c.o., Godula. Tel. 662-096-286.
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie-Świętochłowice. 600 zł/m-c + czynsz
i prąd. Tel. 792-774-002, 503-117-724.
Sprzedam mieszkanie 26 m2, Bielszowice. Tel. 603-590-244.
Sprzedam działkę 902 m2 Odmuchów-Potępa. Ogrodzona, doprowadzony prąd. Tel. 32 242-66-18.
Mam garaż do wynajęcia Bykowina
przy ul. Katowickiej. Tel. 501-020-719.
Sprzedam dom wolnostojący – Kłodnica, (działka 500 m2) 290 tys. Tel. 880981-125.
Sprzedam mieszkanie 34 m2 Wirek.
48 tys. cena do negocjacji. Tel. 609-814723.

MOTORYZACJA

Halemba, dwupokojowe, 38 m , 99
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Atrakcyjne domy szeregowe:
RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego
107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA,
ul. Solidarności od 74 m2 cena
od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać
kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572625.
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Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
pilne. Tel. 502-107-384.
Kawalerki: Jankowskiego 33 m2, 6 piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe: Osiedlowa 46 m2, 95
tys, Olszynowa 46 m2, 117 tys. LOKATOR,
tel. 793-017-323.

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.

Skup zużytych akumulatorów i felg
aluminiowych. Tel. 665-953-566.

PRACA
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488596.
Firma z Zabrza zatrudni inżyniera
budownictwa. Doświadczenie niewymagane. Mile widziani absolwenci.
Praca na terenie całego kraju. Kontakt. tel. 696-099-922.
Fryzjerkę zatrudnię, tel. 501-138065.
Firma zatrudni mechanika samochodowego oraz dekarzy (mogą być
emeryci, renciści). Tel. kont. 32 27363-69, 693-399-001, 693-399-002.
Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni fryzjerkę/fryzjera. Ruda Śląska,
tel. 32 243-65-99.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki i kierowcę z kategorią C. Tel.
513-104-055.
Nauczyciela wychowania przedszkolnego zatrudni Przedszkole Niepubliczne ,,Miodowa Chatka”. Tel. 884880-080, biuro@miodowachatka.pl.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię akcje Huty Pokój najwyższa cena. Tel 518-637-070.
Kupię wszelkie starocie, porcelanę,
szkło, zegary ﬁgurki, obrazy, itp. Tel. 603280-675.
Sprzedam młode kurki. 601-081517.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

OSÓB STARSZYCH
W NIEMCZECH
do 1500 € ,,na rękę”

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ | DECYZJA W 24 GODZINY

TEL 608-144-566
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Podnoszenie ciężarów

Rudzianka mistrzynią świata
Klaudia Nowak odniosła ogromny sukces podczas
Mistrzostw Świata w Wyciskaniu Leżąc, które odbyły
się w miniony piątek (21.04) w Teksasie w USA. Młoda
zawodniczka UKS-u Pover Kuźnik Chorzów, a także
uczennica rudzkiego „Morcinka” zdobyła najwyższy
tytuł w swojej kategorii wagowej.
– Długi lot i zmiana strefy czasowej dały się we znaki
i niestety nie udało mi się zaliczyć trzeciego podejścia,
jednak wycisnęłam 82,5 kg, co dało mi złoty medal na
mistrzostwach świata. Chciałam podziękować wszystkim, którzy pomogli mi spełnić moje marzenia i wsparli
mój wyjazd – powiedziała Klaudia Nowak, mistrzyni
świata. – Przede wszystkim dziękuję mojemu trenerowi
Piotrowi Pawlikowi, bez którego bym tu nie była oraz
całemu klubowi UKS Pover Kuźnik Chorzów. Ponadto
dziękuję Studio Energia Ruda Śląska, które również
wsparło mój wyjazd oraz tym, którzy wierzyli we mnie
i wspierali mnie przed wyjazdem jak i na zawodach,
czyli moim kochanym rodzicom oraz mojej ukochanej
klasie wraz z wychowawczynią panią Anną Morajko
– dodała rudzianka.
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Biegi

Kwietniowy „Bieg Wiewiórki” za nami
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

W biegu biorą udział zawodnicy w różnym wieku.

Rudzianka została mistrzynią świata, nie dając
przeciwnikom żadnych szans.

Piłka nożna

Zwycięska Urania
Sparta Katowice – Urania Ruda Śląska 2:3 (1:1)

W sobotę (22.04) na meczu wyjazdowym Urania musiała zmierzyć się z zespołem Sparty, który w tabeli był
sąsiadem kochłowiczan. Pierwsza dobra okazja tego spotkania po stronie Uranii nastąpiła już w trzeciej minucie
– wypuszczenie prawym skrzydłem, ale wycofanie piłki
zbyt lekkie i wszystko spełzło na niczym. Z kolei w 9.
minucie akcja poszła lewym skrzydłem i w zasadzie bez
krycia nastąpiło minięcie obrońcy Uranii. Sytuacja sam
na sam, piłka po strzale odbiła się od Pardeli, jednak do
dobitki doskoczył inny zawodnik i trafił piłką do pustej
bramki. Dobra okazja naPiłkarze Uranii pokonali
Urania: Pardela, Jańczak, Cieślik, M. Krzywda, Ł.
stąpiła jeszcze w 18. miKrzywda, Skorupa, Solorz, Skudlik , Mzyk, Henisz,
przeciwników na meczu
nucie gry, gdy to Kot poKot. Na zmiany weszli: Gabryś, Piecha.
wyjazdowym 3:2.
szedł na lewym skrzydle,
ale strzał Mzyka okazał
się niecelny. Z kolei w końcowej części pierwszej połów- wiedziała na to w 57. minucie meczu, kiedy lewą stroną
ki widać już było większe zaangażowanie kochłowiczan, szedł Kot, wystawił piłkę do Mzyka, a ten z 12 metra
które przyniosło efekt w 39. minucie. Duże zamieszanie strzelił, lecz niecelnie. Podobnie jak i za pierwszym raw polu karnym wykorzystał Kot. Pierwsza część gry za- zem do piłki podszedł Kot i wykorzystał jedenastkę. Wykończyła się wynikiem remisowym. W drugiej części gry dawało się, że spotkanie zakończy się remisem, aż nadeUrania szybko została sprowadzona na ziemię, bo już szła 84. minuta gry, kiedy to Gabryś wystawił do tyłu
w 50. minucie wywiązała się niezwykła akcja, czyli indy- piłkę do Skudlika, a ten strzelił gola. W ten sposób najwidualne minięcie kilku obrońców kochłowiczan i strzał ważniejszy stał się fakt, że trzy punkty powędrowały do
w polu karnym w okienko bramki Pardeli. Urania odpo- Kochłowic.

Przed biegiem każdy chce zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wiewiórką.
W sobotnie przedpołudnie entuzjaści aktywnego stylu życia już po raz trzeci w tym roku wystartowali
w „Biegu Wiewiórki”. Mimo kapryśnej pogody zapaleni biegacze i miłośnicy nordic walking sprawdzili swoje
siły w halembskim lesie. Tradycyjnie już w biegu wzięły udział także dzieci.
– ,,Bieg Wiewiórki” ma być przede wszystkim dobrym
przykładem na to, jak efektywnie, zdrowo i rodzinnie
można spędzać czas wolny. Warto zaznaczyć, że na najwytrwalszych uczestników na koniec tego sezonu będzie
czekała nagroda w formie charakterystycznej statuetki,
czyli „Rudzkiej Wiewiórki” – powiedział rudzki ultramaratończyk August Jakubik, współorganizator biegu.
Tak jak zawsze uczestnicy biegu sprawdzili swoje siły

na pętli o długości 4,25 km, którą, w zależności od predyspozycji, można było pokonać od jednego do pięciu
razy. Limit pokonania pełnego dystansu, czyli 21 km
wynosi 2 godz. 45 min. Na tej samej trasie rywalizowali także wielbiciele nordic walking, dla których maksymalny dystans to 12,6 km. Tradycyjnie już na starcie
biegu nie zabrakło dzieci, które musiały przebiec 1 km.
– Jestem tu z moją rodziną i znajomymi. Część z nas
biegnie, a część kibicuje reszcie. Staramy się uczestniczyć we wszystkich biegach, bo to wspaniała okazja,
żeby wzmocnić swoją kondycję, poprawić sobie humor,
a poza tym nauczyć dzieci aktywnego spędzania czasu
i dbania o swoje zdrowie – zaznaczyła pani Katarzyna,
jedna z uczestniczek biegu.
REKLAMA
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Rugby kobiet

Diablice piąte na Burloch Arenie
Drugi turniej wiosennej części sezonu 2016/2017 Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7 odbył się w minioną
sobotę (22.04) na orzegowskiej Burloch Arenie. Diablice
Rugby Ruda Śląska zagrały w składzie: Natalia Brodacka,
Martyna Cebula, Nicole Pospieszczyk, Aleksandra Wręczycka, Maja Gliwińska, Wiktoria Woźniak, Kinga Karlińska, Angelika Piekorz, Sylwia Łuksik, Aleksandra Pogoda, Marta Szampera i Martyna Cebula. Jednak dość
szybko wypadła z niego jedna z podstawowych zawodniczek rudzkiego zespołu – Martyna Cebula.
W fazie grupowej Diablicom przyszło się zmierzyć
z Juvenią Kraków i Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. Ladies były poza zasięgiem, ale wystarczyło wygrać z krakowiankami, by awansować do finałowej czwórki. Jednak
właśnie ten mecz Diablicom zupełnie nie wyszedł. Juvenia była zdecydowanie lepszym zespołem i wygrała spotkanie 34:10. W drugim meczu grupowym rudzianki poległy z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 0:46. Na Diablice
czekał jeszcze mecz o piąte miejsce z AZS-em AWF Warszawa, dający utrzymanie w Lidze A. W pierwszym
z nich Diablice zagrały koncertowo i pokonały akademiczki 27:12. Jednak rewanżowy mecz okazał się porażką. AZS AWF kontrolował przebieg gry prowadząc na
dwie minuty przed końcem meczu 14:0 i wszyscy czekali
na kolejne punkty warszawianek. Wtedy właśnie Diablicom wyszła przepiękna akcja lewym skrzydłem. Kwartet
Łuksik, Karlińska, Pogoda, Piekorz przekazywał sobie
wzorcowo piłkę na tzw. off-load’zie i Piekorz szczęśliwie
dotarła na pole punktowe AZS-u. Porażka 5:14 dała Dia-
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Akrobatyka

Sukcesy akrobatów

Rywalizację mistrzostw Polski rudzianki zakończyły na piątej pozycji.
blicom w ostatecznym rozrachunku piąte miejsce i utrzymanie w Lidze A. AZS AWF Warszawa spadł do Ligi B.
Diablice w klasyfikacji generalnej gonią będące na czwartym miejscu akademiczki i z tego punktu widzenia spadek
rywalek do Ligi B jest korzystny, ale aspiracje do czwartego miejsca w mistrzostwach Polski trzeba przede
wszystkie oprzeć na swojej dobrej grze, a nie na potknięciach rywalek. Turniej na Burloch Arenie ponownie wygrały Biało-Zielone Ladies Gdańsk pokonując w finale
Legię RC Warszawa 34:5.

25 zawodników KPKS-u uczestniczyło w weekendowych zawodach.

Miniony weekend dla rudzkich akrobatów był niezwykle intensywny. W Rzeszowie rozgrywane były
równolegle zawody w różnych kategoriach wiekowych,
czyli Ogólnopolski Pierwszy Krok Sportowy w klasie
trzeciej oraz Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej w klasie drugiej i 11-16 lat.
Wśród 211 uczestników zawodów barwy KPKS-u reprezentowało aż 25 zawodników. Bardzo dobre starty
zapewniły rudzkiej drużynie zwycięstwo w klasyfikacji
drużynowej. Na ten sukces złożyły się starty następujących zawodników w Pierwszym Kroku Sportowym.
Złoty medal w konkurencji dwójek chłopców zdobyli
Marcin Sitek i David Biliaiev. Srebrny medal w najliczniej obsadzonej konkurencji dwójek dziewcząt (aż 42
startujące zespoły) zdobyły Lilianna Szudy i Dagmara
Piktas. O medal w finale walczyły jeszcze dwa zespoły
KPKS-u, jednak ostatecznie trójka dziewcząt: Julia Rasek, Karolina Gołąb i Monika Skorupa uplasowała się
na piątym miejscu, a dwójka dziewcząt – Milena Gabrysiak i Julia Jeleń – na miejscu siódmym. Wśród finalistów znalazły się także Alicja Szal i Maja Kuropatwa
zajmując dziewiąte miejsce oraz Julia Rasek i Karolina
Zapaśnicy pokazali na co ich stać Gołąb, które zakończyły konkurencję na dwunastej popodczas zawodów w Chełmie i Radomiu. zycji. Wśród 43 dwójek dziewcząt zaprezentowały się
także Natalia Wieczorkiewicz i Oliwia Florek, zdobyny medal i został wicemistrzem Polski. Trenerem klubowym Michała jest Piotr Topolski.

Zapasy

Zapaśnicy z medalami
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików
i Młodziczek w zapasach w stylu klasycznym odbył się
w Chełmie w dniach 21-22.04. Zawodnicy trenera Artura Kasprzaka wywalczyli dwa medale. Bezkonkurencyjny okazał się Szymon Brzeziński, który wygrał wszystkie walki i zdobył złoty medal w kategorii wagowej 73
kg. Zawodnik jest również wicemistrzem w tej samej
kategorii wagowej.
Natomiast w wadze 66 kg brąz wywalczył Dorian
Bzdyra, a jego brat Rafał w wadze 53 kg uplasował się
na siódmym miejscu. W zawodach wzięło udział ponad
250 zawodników z całej Polski oraz trzy ekipy zagraniczne z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Równocześnie
w Radomiu odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów
w zapasach w stylu klasycznym, gdzie życiowy sukces
oraz swój pierwszy cenny medal wywalczył Michał Kereciński, który w kategorii wagowej 55 kg zdobył srebr-

MMA

Piłka nożna

Medale dla zawodników MMA
W niedzielę (23.04) odbyły się zawody Amatorskiej
Ligi MMA w Katowicach (puchar Górnego Śląska),
w których wystartowali zawodnicy z Rudy Śląskiej, reprezentujący na co dzień klub KTJ MMA Team Ruda
Śląska. Podopieczni trenera Damiana Seweryna wywalczyli dwa złote medale i jeden srebrny. Złoto zdobyli Patryk Świtoń (open OFS) i Kamil Krzewina (70 kg PK),
natomiast srebro wywalczył Kamil Piasecki (70 kg OFS).
Trzeba też wspomnieć o Damianie Jakubowskim (77 kg
OFS), który po bardzo wyrównanej walce przegrał z późniejszym zwycięzcą. Niestety po pierwszej rundzie z powodów zdrowotnych musiał wycofać się Michał Szymański. Podczas zawodów w Katowicach wystartował
również Dawid Augustyniak (93 kg OFS) reprezentujący
Kempo Bushido Ruda Śląska, który zdobył złoty medal.

wając miejsce trzynaste oraz Emilia Pawlas i Katarzyna
Walecka, które wywalczyły miejsce dwudzieste piąte.
W konkurencji dwójek mieszanych zadebiutowali: Lena Hudzik i David Biliaiev, plasując się na dziewiątej
pozycji. Wśród trójek dziewcząt pokazały się też Natalia Wieczorkiewicz, Julia Jeleń i Oliwia Florek, które
zakończyły konkurencję na dziewiętnastym miejscu na
30 startujących zespołów.
Wysoki poziom zaprezentowały także starsze zespoły, które na Ogólnopolskim Turnieju wywalczyły komplet medali: Julia Olchawa, Barbara Sordyl i Nikola Janik zdobyły złoto w konkurencji trójek dziewcząt 11-16
lat. W dwójkach dziewcząt 11-16 lat brązowy medal
otrzymały Laura Gaim i Laura Piekorz (reprezentująca
barwy klubu Gwiazda Dobrzeń Wielki), a tuż za podium, na czwartym miejscu stanęły Pola Mendocha
i Wiktoria Matysiak. W klasie drugiej zawodniczki Halemby Emilia Wodyk i Emilia Urbańska wywalczyły
dwa srebrne medale: w dwójkach dziewcząt oraz wraz
z Emilią Biernat w trójkach.
Nie byłoby takich sukcesów bez udanej współpracy
trenerów zaangażowanych w przygotowanie zawodników, czyli Katarzyny Chlebisz, Doroty Kies, Aleksandry Wodyk, Anny Mertyńczak, Danuty Wodarskiej
i Henryka Świerca.

Kolejne zwycięstwo Grunwaldu
GKS Grunwald Ruda Śląska – AKS Mikołów 1:0 (1:0)

Podczas sobotniego meczu (22.04) „zieloni” pokonali AKS Mikołów wynikiem 1:0. Spotkanie było już
dwudziestym trzecim meczem obu zespołów w historii. W dotychczasowych spotkaniach halembianie wygrali aż dziesięć razy, z kolei AKS był górą w ośmiu
meczach. Cztery razy drużyny zanotowały remisy.
W sobotnim spotkaniu triumfowali piłkarze Grunwaldu. – Mieliśmy sześć setek, a rywale też mieli swoje
okazje. Goście przegrywali i chcieli wyrównać, a my
kontrowaliśmy, dlatego te sytuacje się posypały. Lamlih naprawdę wykazał się kilka razy w sytuacjach
wręcz niemożliwych, wyciągając się jak struna i wybijając piłkę ponad poprzeczkę, czy broniąc strzały
z bliska. To bez wątpienia bohater meczu. Słabszy
Klub KTJ MMA Team Ruda Śląska może dzień mieli natomiast Kowalski i Dreszer, bo zawodnipochwalić się utalentowanymi zawodnikami. ków tych stać na dużo lepszą grę. To nie był nasz naj-

Grunwald: Lamlih – Poprawa, Pokorski, M.
Szymański, M. Kowynia (59. M. Rutkowski, 83. M.
Ogłoza) – Malec, Kowalski (kpt), Babisz, Dreszer –
Zuga, Spalony (90+5. M. Kopiczko). Rezerwa: Merta
– M. Bartoszek, M. Skrzypek, M. Wojtaczka. Trener:
Teodor Wawoczny (w zastępstwie Jacka Bratka).
AKS: M. Szczepek – Żyłka, Lis (33. M. Biernacki),
Kubisz (kpt), Wieczorek – Fijoł (68. Marciniak),
Przybylski – M. Polak, Zamojda, Nowak – Piszczek
(68. Frankowski) Rezerwa: M. Karolewski, M.
Małysa. Trener: Krzysztof Szybielok.

lepszy mecz, bo dużo lepiej zagraliśmy dwa tygodnie
temu z Wawelem Wirek, ale tam i tak przegraliśmy.
Ten mecz wygraliśmy choć rywale zasłużyli na remis
– komentuje Teodor Wawoczny, prezes i trener
GKS-u Grunwald Ruda Śląska.
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Weekend majowy zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim szykuje się kilka wolnych dni, podczas których warto
wyjechać poza miasto. By jednak majówka była w pełni udana i nie przyniosła nam żadnych przykrych niespodzianek, trzeba zadbać o jej aspekt techniczny, czyli samochód, którym zamierzamy podróżować z rodziną lub ze znajomymi. Po raz kolejny swoje wsparcie w tym zakresie proponują specjaliści Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. Od 26 do
29 kwietnia w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Rudzie Śląskiej-Goduli można skorzystać z bezpłatnej
kontroli pojazdów.

Bezpieczna majówka z AUTO-BUD-em

Chyba żaden z kierowców nie chciałby, aby kilkudniowy odpoczynek zamienił się w problem za sprawą usterki w samochodzie.
A jeżeli już teraz jakiś element pojazdu szwankuje, jest duże prawdopodobieństwo, że na dłuższej trasie problem się pogorszy. Szukanie mechanika w obcym mieście, naprawa „na cito” w długi
weekend majowy, dodatkowy wydatek... Po co dostarczać sobie
takich „atrakcji”, skoro można ich uniknąć w zaledwie pół godziny? – Zaledwie tyle wystarczy, by nasi specjaliści sprawdzili, czy
wszystkie elementy w samochodzie działają sprawnie. Zależy nam
na bezpieczeństwie i komforcie naszych kierowców, dlatego postanowiliśmy zaprosić ich do nas, aby na kilka dni przed majówką
odwiedzili Okręgową Stację Kontroli Pojazdów OMEGA i skorzystali z wiedzy, doświadczenia oraz pomocy naszych fachowców
– tłumaczy Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
Od 26 do 29 kwietnia prowadzone tam będą bezpłatne kontrole
samochodów. Skorzystać z nich może każdy zainteresowany kierowca. – To bardzo ważne, ponieważ jednorazowy przegląd samochodowy być może jest wystarczający w przypadku kierowców,
którzy pokonują w ciągu roku niewiele kilometrów, ale na pewno
nie w przypadku osób, które robią ich o wiele więcej. A tak z pewnością będzie w trakcie tegorocznej majówki – podkreśla Michał
Kozłowski.
W ramach akcji będzie można kompleksowo sprawdzić
sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia,
ogumienia, a także oświetlenia i ogólny stan techniczny samo-

chodu. Specjaliści Grupy AUTO-BUD Sp. z o. o. poinformują
kierowców, jaka jest kondycja ich samochodu oraz czy któryś
z elementów wymaga naprawy. Z reguły przykre niespodzianki
mogą pojawić się przy układzie hamulcowym czy zawieszenia.
– Ten drugi narażony jest na usterki głównie z powodu złego
stanu dróg. Inną kwestią jest to, że jakość części zamiennych,
które montowane są w samochodach, bywa różna, co może być
przyczyną przykrych niespodzianek – mówi Michał Kozłowski.
Tutaj z kolei – przy okazji bezpłatnej kontroli przed majówką

– warto skorzystać z nowej usługi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA. Wprowadzono tam geometrię kół w technologii
3D na najnowszej generacji urządzeniu ﬁrmy John Bean, która jest
najbardziej precyzyjną i miarodajną analizą. – Technologia 3D pokazuje nam obraz samochodu w przestrzeni, dając pomiar dokładny co do dziesiętnych milimetra. Dzięki temu są sprawdzane niemalże wszystkie parametry samochodu, a zatem można uzupełnić
standardową kontrolę o szczegółowe badanie na najnowocześniejszym sprzęcie – zachęca Michał Kozłowski. – Zdecydowaliśmy się
na takie rozwiązanie, bo wiemy, że klienci nam ufają, a my szanujemy ich czas oraz zależy nam na zadowoleniu z usług. Dlatego
nieustannie je rozwijamy.
By zadbać o swoje bezpieczeństwo można odwiedzić Okręgową
Stację Kontroli Pojazdów OMEGA od środy do piątku w godzinach
od 7 do 20 oraz w sobotę od godz. 8 do 14. To szansa na to, żeby
zajrzeć „pod maskę” swoich czterech kółek nie tylko „od święta”,
czyli podczas przeglądów rejestracyjnych, ale także w okresach,
kiedy auta są narażone na największe usterki, czyli właśnie teraz
– po zimie i przed weekendem majowym. – W tym roku majówkę
planuję spędzić razem ze znajomymi w górach. Jestem kierowcą,
więc czuję się odpowiedzialny za to, aby wyjazd wypadł bezproblemowo. Mój samochód nie jest pierwszej nowości, a do tego będzie
się musiał zmierzyć z górskimi serpentynami, więc na pewno odwiedzę stację kontroli pojazdów w Goduli. Tym bardziej, że korzystam
z usług AUTO-BUD-u regularnie i ufam specjalistom tam pracującym – mówi pan Marcin, kierowca z Orzegowa.

Zadzwoń, by zapytać o szczegóły akcji!
MICHAŁ
KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA W GODULI

TEL. 506-113-356

OMEGA

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

www.auto-bud.com.pl

