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1 sierpnia rozpocznie się nabór nowych wniosków w ramach programu
„Rodzina 500+”. To konieczne, by
otrzymać wsparcie ﬁnansowe w okresie od 1 października 2017 r. do 30
września 2018 roku. Jeżeli chodzi
o zasady wypłacania świadczenia
,,500+” – te nie zmienią się. Nie zmieniają się także miejsca, gdzie należy
składać wnioski. Można to zrobić
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, siedzibach sekcji pracowników socjalnych oraz w Urzędzie Miasta i przez internet.
Więcej str. 8

NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Oferta obejmuje mieszkania o powierzchniach
od 46 m2 do 73 m2 zlokalizowanych na terenie
miasta Ruda Śląska przy ul. Czempiela
w budynkach 5-cio kondygnacyjnych z windą.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
mailowy (biuro@tbsdombud.eu),
telefoniczny (tel.: 32 251-80-85, 728-314-987, 666-027-718, 600-973-231)

DYŻUR REDAKTORA – Joanna Oreł,
tel. 512-295-228, joanna.orel@wiadomoscirudzkie.pl

Święto kolorów
opanowało
Rudę Śląską

KUPIĘ AKCJE

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

POŻYCZKI
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Więcej str. 7

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Pancernych z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego – z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Pancernych o powierzchni 273 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki
3693/7 o powierzchni 28 m2, KW nr GL1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW nr
GL1S/00022853/2, obręb Halemba, karta mapy 3, (działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów).
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1946/5, 1947/5, 1939/5, 1937/5,
2498/34 i 2499/34.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej
funkcji usługowej (symbol planu MNU1). Zbywana nieruchomość o kształcie trójkąta położona
jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona oraz porośnięta drzewami i krzewami.
Nieruchomość nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych.
Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 24.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, 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 10.08.2017 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 1.200,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 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.

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Ruda Śląska
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 4.05.2017 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej - Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Radosława
Mencfela (Mencfel), prowadzącego działalność gospodarczą P.U.H. „Drog - Men”, z siedzibą przy
ul. Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ulicy
Piastowskiej obejmującej rozbiórkę torowiska tramwajowego, budowę ścieżki rowerowej, muru
oporowego, przebudowę skrzyżowań, ciągów pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych,
zatok autobusowych, zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, konstrukcji wsporczej dla kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej
oraz kanalizacji teletechnicznej, a także rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Bytomką, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym, 2466/35, 1231/48,
1163/53, 1904/35, 2412/380, 469/380, 2114/380, 1171/102, 2116/380, 2075/137, 2071/137,
2502/130, 950/130, 773/126, 2306/131, 2305/131, 2503/130, 1897/131, 1920/133, 1919/133,
1921/133, 1567/382, 1563/204, 1698/190, 2233/387, 2224/213, 2136/214, 1899/131, 1110/125,
2122/109, 2338/115, 1109/125, 1238/116, 2476/118, 2474/118, 2119/108, 1187/173, 1193/383,
1194/383, 780/119, 782/383, 1412/144, 1429/145, 1428/145, 1422/145, 1427/145, 1426/145,
1539/119, 1538/119, 1430/145, 1425/145, 1424/145, 1567/382, 1441/382, 583/160, 1440/215,
584/167, 2246/223, 2137/223, 1814/223, 2168/223, 1431/223, 1429/223, 1430/223, 2242/223,
1336/43, 1427/223, 1425/223, 1334/43, 1423/223, 2138/240, 1450/43, 452/164, 540/54,
1246/229, 1245/229, 2177/229, 362/164, 715/164, 1174/229, 1110/164, 1109/164, 610/163,
975/232, 2415/233, 159, 2414/233, 1924/395, 1185/145, 603/128, 1436/128, 1435/128, 506/94,
505/94, 500/91, 1924/395, 1925/395, 1101/132, 1372/132, 1374/134, 411, 1363/134, 1103/134,
1362/134, 501/91, 1458/133, 328/108, 1361/134, 637/177, 703, 550/73, 532/95, 537/74, 686/95,
538/73, 429/96, 705/59, 428/56, 439/96 w Rudzie Śląskiej-Rudzie (numery działek przed podziałem).
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej
inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego
ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.
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Akcja „Mój bezpieczny rower”

Oznakuj swój rower

W Rudzie Śląskiej można bezpłatnie oznakować swój rower i zabezpieczyć go na wypadek
kradzieży. Można to zrobić m.in. w siedzibie rudzkiej Straży Miejskiej, ale także podczas imprez plenerowych. Wakacyjny czas to najlepszy moment, żeby zadbać o bezpieczeństwo jazdy na jednośladzie.
Akcja znakowania rowerów prowadzona jest
przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej od września 2015 roku. Przez ten czas oznakowano ok.
230 rowerów. – Znakowanie polega na umieszczeniu na ramie roweru w widocznym miejscu naklejki z indywidualnym numerem oraz tego samego
numeru naniesionego tajnopisem na innej części
roweru – widocznego tylko w świetle ultrafioletowym – tłumaczy Zbigniew Dzwinczyk z rudzkiej
Straży Miejskiej.
Dane właściciela wraz z numerem i zdjęciem
roweru umieszczane są w bazie znakowanych rowerów Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Właściciel otrzymuje potwierdzenie tego, że oznakował rower w postaci „Dowodu tożsamości roweru”. Rowery znakowane są zarówno w siedzibie
Straży Miejskiej w Nowym Bytomiu, jak i przy
okazji różnych imprez czy festynów. Szczegółowy harmonogram na dany miesiąc umieszczany
jest każdorazowo na stronie Straży Miejskiej pod
adresem www.strazmiejska.rudaslaska.pl. Najbliższe takie akcje odbędą się 20 lipca w godzinach od 10 do 13.30 w siedzibie straży oraz 29
lipca od godz. 16 do godz. 19 na Placu Jana Pawła
II podczas III Półmaratonu Industrialnego.
Okazja do oznakowania swojego roweru będzie
także podczas wyborów Miss Wakacji, które odbędą się 11 sierpnia na plantach w Kochłowicach.
Każdy, kto pojawi się na imprezie ze swoim
rowerem, będzie mógł przy okazji wspólnej zaba-

Foto: Straż Miejska w Rudzie Śląskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl
OGŁOSZENIE

Strażnicy bezpłatnie znakują rowery.
wy i koncertu Norbiego oznakować swój jednoślad. – Zanim przyjedziemy oznakować rower, warto zapoznać się z wymogami oraz wypełnić formularz zgłoszenia przystąpienia do programu „Mój
bezpieczny rower”, który otrzymamy w Komendzie
Straży Miejskiej lub możemy ściągnąć go ze strony
internetowej – zaleca Zbigniew Dzwinczyk.
Dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, których tożsamość zostanie
stwierdzona na podstawie dowodu osobistego.
Należy też zabrać ze sobą dowód zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego jego własność.

AW
REKLAMA
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Jak poszło maturzystom?
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PRZENOSINY SCHRONU

To była historyczna operacja

również na poziomie podstawowym
oraz egzamin z wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej uczniowie zdawali język polski oraz obcy bez określania
poziomu. Zdawalność języka polskiego
w liceach w Rudzie Śląskiej wyniosła
w tym roku 98,54 proc., w technikach
95,98 proc., natomiast w województwie
96,03 proc. Matematykę zdało 86,59
proc. licealistów, 75,1 proc. uczniów
techników, a w całym województwie
75,71 proc. zdających. Z kolei język angielski zdano w 93,3 proc. w liceach,
86,4 proc. w technikach oraz w 91,61
proc. w województwie śląskim.
Żeby zdać maturę trzeba było uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zarówno w części ustnej, jak i pisemnej
oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Jako przedmiot dodatkowy w rudzkich szkołach najczęściej wybierany
był język angielski, geografia i matematyka.
Egzamin maturalny przeprowadza
się w trzech sesjach. Główna odbywa
się w maju, dodatkowa w czerwcu, a poprawkowa w sierpniu. Sesja dodatkowa
jest skierowana dla tych zdających, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu
w maju z przyczyn zdrowotnych i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Z kolei do sesji
poprawkowej przystąpią ci uczniowie,
którzy nie zdali tylko jednego z egzaminów.
AS

Schron kolidował z budowaną trasą N-S.
W mieście od niespełna dwóch miesięcy trwa budowa odcinka trasy N-S
od ul. Bukowej do ul. Kokota. Prace
rozpoczęły się od przebudowy infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej.
Jednym z elementów kolidujących
z budowaną drogą był schron pozornobojowy. – Jest to mała kapsuła, właściwie dla dwóch osób, z murem sugerującym, że jest to duży schron bojowy, stąd
nazwa – tłumaczy Łukasz Urbańczyk,
miejski konserwator zabytków. Pochodzący z 1938 r. schron jest dobrze zachowany. Posiada wszystkie elementy
stalowego wyposażenia, takie jak dwudzielne drzwi pancerne czy zamknięcie
pancerne strzelnicy r.k.m.
Schron został przeniesiony o 20 metrów na północ od dotychczasowego
miejsca i osadzony na rodzimym gruncie przez specjalistyczny dźwig
o udźwigu 300 ton. Z uwagi na pęknięcia muru osłaniającego właściwy
schron, ta część konstrukcji została już

Foto: UM Ruda Śląska

W tym roku z rudzkich liceów ogólnokształcących do matury przystąpiło
320 absolwentów. Pozytywny wynik
otrzymało 282, czyli 88 proc. – To wynik lepszy od ubiegłorocznego, ale na
pewno chcielibyśmy, żeby zdawalność
była jeszcze wyższa – zauważa wiceprezydent Anna Krzysteczko.
23 uczniów będzie pisało egzamin
poprawkowy w sierpniu br. Najlepiej
maturę napisali absolwenci III Liceum
Ogólnokształcącego. W tej szkole wszyscy uczniowie zdali. Bardzo dobry wynik uzyskali również uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zdawalność wyniosła 94 proc., a w II LO
93 proc.
Z kolei w technikach egzamin maturalny zdawało 238 uczniów, z których
153 zdobyło zadowalający wynik (65
proc.). Spośród pozostałych, 57 osób
będzie pisało poprawę w sierpniu. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Technikum nr 6 oraz Technikum nr 5 – odpowiednio 79 proc. i 73 proc.
W kraju ogółem maturę zdało 79
proc. zdających, w tym 84 proc. w liceach ogólnokształcących oraz 68 proc.
w technikach. Jeśli chodzi o województwo śląskie, ogółem egzamin zaliczyło
77 proc. zdających – 83 proc. w liceach
oraz 69 proc. w technikach.
Tegoroczni absolwenci liceów przystąpili obowiązkowo do czterech egzaminów w części pisemnej oraz dwóch
egzaminów w części ustnej. Część pisemna obejmowała egzamin z języka
polskiego na poziomie podstawowym,
egzamin z matematyki i języka obcego

Foto: UM Ruda Śląska

Maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego najlepsi w całym mie- Specjalistyczny 300-tonowy dźwig podniósł i przeniósł ważący ponad 70 ton żelbetowy schron
ście! 100 proc. z nich zdało tegoroczną maturę. Maturzyści z rudz- sprzed II wojny światowej, który kolidował z budowaną obecnie w Rudzie Śląskiej trasą N-S.
kich liceów poradzili sobie z egzaminem maturalnym lepiej niż Drogowcy przetransportowali go o 20 metrów i osadzili w nowej lokalizacji.
ich koledzy w województwie i kraju. Do egzaminu maturalnego
przystąpiło w tym roku w Rudzie Śląskiej ponad 550 absolwentów
liceów i techników. W rudzkich liceach ogólnokształcących zdawalność wyniosła 88 proc., natomiast w technikach 65 proc.

300-tonowy dźwig przeniósł żelbetowy schron.

przeniesiona w nowe miejsce przed kilkoma dniami. – Teraz po przeniesieniu
kapsuły cały obiekt zostanie przykryty
ziemią, aby zachować pierwotny wygląd. Specjalnie dla zwiedzających zostanie wykonane zejście schodami terenowymi z poziomu chodnika – tłumaczy
Maciej Szczerbowski z firmy Drogopol,
która realizuje inwestycję w Rudzie
Śląskiej.
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” – Grupy Bojowej „Wirek”. Jej
zadaniem była osłona od południa Rudy Śląskiej-Wirku i uzupełnienie obrony pomiędzy Punktem Oporu Nowy
Bytom-Czarny Las, a Punktem Oporu
„Szyb Artura” w Kochłowicach.
Aktualnie budowany odcinek trasy
N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota będzie miał długość ponad 1 km. Inwesty-

cja kosztować będzie 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. Sama ulica Kokota będzie przebudowywana na odcinku aż 400 m. Odwodnienie zapewni z kolei sieć kanalizacji
deszczowej – dodaje.
Inwestycja obejmie także 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.
TK
REKLAMA
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Remontują, by nie było podtopień

| HALEMBA

Jeszcze przez całe wakacje mieszkańcy Halemby, a konkretnie osiedli wzdłuż
ulicy Solidarności, będą musieli borykać się z utrudnieniami na tej ulicy
oraz na ulicy Międzyblokowej. Od końca zeszłego roku trwa tam wymiana
kanalizacji deszczowej, co ma zapobiec w przyszłości podtopieniom.

dzie gotowa do przejezdności od 30 lipca.
Zostanie ona m.in. zaasfaltowana (podbudowa bitumiczna), a w międzyczasie odbudowane będą pobliskie chodniki i parkingi. Równocześnie trwają prace na ulicy Solidarności. W pierwszym tygodniu
zaasfaltowano ją (na odcinku od zatoki
autobusowej do ul. Międzyblokowej) do
tzw. warstwy wiążącej (podbudowa bitumiczna). – Natomiast kolejny odcinek ul.
Solidarności po stronie południowej, od
ul. Międzyblokowej w kierunku pętli autobusowej, zgodnie z planem wykonany zostanie do dnia 18.08.2017 r. Następnie
rozpoczęte zostaną prace odtworzeniowe
strony północnej ul. Solidarności. Po zaasfaltowaniu odtwarzane będą chodniki/
parkingi z zachowaniem ruchu pieszych
– wyjaśnia Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek.
Joanna Oreł

ZATRUDNIMY
PRACOWNIKÓW
w zakładzie
przetwórstwa
mięsnego.
Mile widziane
doświadczenie
w tej branży.

Przy ulicach Solidarności i Międzyblokowej
budowana jest kanalizacja deszczowa, która
zastąpi przestarzałą i niesprawną już sieć.
– Budowa tej infrastruktury ma między innymi
zapobiegać podtopieniom w przypadku
ponadnormatywnych opadów deszczu – podkreśla
Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z PWiK.

Foto: IN

To właśnie z tego powodu kierowcy od
ok. pół roku napotykają na utrudnienia
podczas przejazdu obydwoma ulicami.
– W ulicy Międzyblokowej nowa kanalizacja została ułożona. Obecnie trwają
prace związane z odtworzeniem nawierzchni wraz z niezbędnym wzmocnieniem jej podbudowy. Kolejnym realizowanym etapem jest dokończenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Solidarności.
Równocześnie trwają prace związane
z odtworzeniem nawierzchni ulicy Solidarności na odcinkach wykonanej już
wcześniej kanalizacji – wylicza Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Rudzie Śląskiej, na zlecenie którego
prowadzone są prace.
Wykonawca przebudowy kanalizacji
zapowiada, że ulica Międzyblokowa bę-

W okolicach ul. Solidarności trwa budowa nowej kanalizacji.

Ścieżka rowerowa nie dla pieszych

| BYKOWINA

Do naszej redakcji traﬁła interwencja naszego Czytelnika dotycząca korzystania ze ścieżek rowerowych. Przy tej okazji sprawdzamy, kto może
korzystać z dróg dla rowerów, a czego nie wolno na nich robić.
osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem. To
oznacza, że wypuszczenie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach
mało uczęszczanych, oddalonych od
zabudowań i obiektów użyteczności
publicznej oraz pod warunkiem, że pies
ma kaganiec, a posiadacz psa możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
– Jeżeli nie są spełnione te warunki, to
w takim przypadku Straż Miejska może
nałożyć mandat w wysokości do 500
złotych – informuje Henryk Szydłowski, kierownik referatu dzielnicowych
rudzkiej Straży Miejskiej.
Jeśli zaś chodzi o korzystanie ze ścieżek rowerowych przez pieszych, to
również jest to zabronione. Korzystanie

Telefon kontaktowy:

32 707-43-60
dział kadr czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 6.00-14.00,
ul. Chorzowska 58.
CV można składać
w budynku portierni
bądź osobiście
w dziale kadr.

Foto: arch.

– Moja matka podczas spaceru ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Górnośląskiej została ukarana przez Straż Miejską mandatem. Strażnicy tłumaczyli
mandat tym, że pies, z którym spacerowała mama, biegał bez smyczy – żali się
nasz Czytelnik. – Czy to naprawdę taki
problem i czy w takim wypadku trzeba
od razu wypisywać mandat? – zastanawia się.
Jak informuje Straż Miejska, mandat
w tym wypadku nie dotyczył korzystania ze ścieżki rowerowej przez pieszego, a przepisów dotyczących wyprowadzania psów. Rada Miasta uchwalając
regulamin utrzymania czystości i porządku w Rudzie Śląskiej, wprowadziła
w nim obowiązek wyprowadzania psa
na smyczy w miejsca publiczne przez

Zapewniamy
umowę o pracę
i atrakcyjne
zarobki

Pieszy nie może poruszać się po ścieżkach rowerowych.
przez pieszego z drogi dla rowerów jest
dozwolone tylko w razie braku chodnika czy pobocza albo braku możliwości
korzystania z nich. W takich sytuacjach

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

pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, ma
obowiązek ustąpienia miejsca rowerzyście.
Arkadiusz Wieczorek
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Planszówkowe Kochlove

Śniadanie w ogrodzie

Zasady były proste. Poszukać w domu gier planszowych, zabrać koc i przybyć na
kochłowickie planty. Choć tego typu impreza organizowana była w tym miejscu po
raz pierwszy, to wielu mieszkańców Kochłowic postanowiło właśnie w ten sposób
spędzić niedzielne popołudnie.

Już po raz drugi Miejskie Centrum Kultury zaprosiło do śniadaniowego ogrodu.
W sobotni (8.07) poranek w ogrodzie przy MCK można było zobaczyć m.in. ferrari,
lamborghini, porsche, audi i wiele innych pięknych samochodów. Dla dzieciaków
uczestniczących w evencie przygotowano także szereg innych atrakcji.

Imprezę zorganizowało
stowarzyszenie
„Lepsze
Kochłowice. Lepsza Ruda
Śląska”, które od kilku miesięcy działa i organizuje
eventy dla mieszkańców tej
dzielnicy. – Jestem pod
wrażeniem tego, ile osób zechciało się z nami bawić. To
była kolejna okazja do
wspólnego spędzenia czasu
na świeżym powietrzu, zagrania w ulubione gry,
a także zintegrowania się
z mieszkańcami naszej
Granie w planszówki cieszyło się dużym powodzeniem.
dzielnicy – mówi Rafał Wypior, prezes Stowarzyszenia
„Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”.
tanie książek na plantach, wieczory z planszówkaKochłowickie stowarzyszenie ma plany na ko- mi, kino letnie, gry miejskie oraz targi garażowe,
lejne wakacyjne imprezy. – Przez cały lipiec a także najświeższy pomysł zaproponowany dziś
i sierpień chcemy organizować różnego rodzaju przez mieszkanki Kochłowic, czyli wieczory taspotkania. W planach mamy m.in. wieczorne czy- neczne – wylicza Rafał Wypior. 
AW

Były m.in. zajęcia z języka angielskiego, malowanie twarzy, czy gry fabularne. Każdy, kto miał
ochotę, mógł pobawić się
z grupą wolontariuszy,
dbających o dobre humory
najmłodszych uczestników
spotkania. Ponadto w ogrodzie MCK-u można była
znaleźć m.in. stoisko
Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”
oraz Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Obie organizacje
zadbały o profilaktykę
Dzieci miały mnóstwo okazji do dobrej zabawy.
zdrowotną.
Swoją ofertę zaprezentowały także Muzeum Miejskie im. Maksymi- nie Genius Loci. Kolejne spotkanie z cyklu
liana Chroboka, które zaprosiło do wspólnych Ogrody Śniadaniowe odbędzie się 15 lipca
gier i zabaw z dawnego placu oraz stowarzysze- w godzinach od 11 do 13. 
AW

Foto: AW

NOWY BYTOM

Foto: R. Wypior

KOCHŁOWICE

OGŁOSZENIA

Ulica Janasa
– deptak czy przejazd?
Trwają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji
ul. Janasa. Pełnoletni  mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą opowiedzieć się za jednym z dwóch poddanych pod głosowanie
wariantów zagospodarowania tego terenu. Pierwszy zakłada całkowitą przejezdność drogi, drugi – budowę deptaka
na odcinku od ul. Smołki do ul. Wolności. Wszelkie informacje dotyczące konsultacji oraz wymaganą do głosowania ankietę można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl/
janasa. Konsultacje potrwają do 4 sierpnia.
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ZŁOTE GODY
Kolejni jubilaci odznaczeni! Oto małżonkowie, którzy przeżyli razem 50 lat. W tym wydaniu publikujemy 12 zdjęć z uroczystości Złotych Godów. W następnym wydaniu ukażą się kolejne.

Janina i Marian Mentelowie.

Krystyna i Henryk Postanowiczowie.

Stanisława i Stanisław Szymoniakowie.

Stefania i Ryszard Wieczorkowie.

Wanda i Jan Klytowie.

Jan i Helena Borysowie.

Krystyna i Henryk Brojowie.

Eugenia i Bernard Czapelkowie.

Aniela i Henryk Gajdowie.

Krystyna i Augustyn Kluge.

Elżbieta i Stanisław Łaszewscy.

Emilia i Alojzy Mansfeldowie.
REKLAMA
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FESTIWAL KOLORÓW

Kolorowa Ruda Śląska
Ogólnopolskie święto kolorów,
czyli Holi Festival Poland zawitał do
Rudy Śląskiej. Holi Festival to ogólnopolska edycja robiącego furorę na
całym świecie festiwalu kolorów.
Impreza skierowana była do
wszystkich – bez wyjątków, a także
bez żadnych ograniczeń wiekowych.
Rudzka odsłona Holi Festivalu cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Wielu mieszkańców Rudy Śląskiej
bawiło się przez kilka godzin na boisku w Nowym Bytomiu. Podczas
imprezy nie brakowało dobrej muzyki i oczywiście kolorowych proszków. Dodajmy, że święto kolorów
przywędrowało do Polski z Indii.
Tekst i foto: AW

PIKNIK BALONOWY

Balonowy Piknik na urodziny
Prezentacje Lotniczej Ekspozycji Historycznej,
szybowca Foka 4 czy hangaru pneumatycznego
to tylko niektóre atrakcje, z których można było
skorzystać podczas pikniku balonowego w Bielszowicach. Najważniejszym punktem programu
były loty balonem. Ze względu na trudne warunki
atmosferyczne przesunięto je wprawdzie na godziny popołudniowe, jednak warto było czekać
i wznieść się nad Muzem PRL-u, które tego dnia
świętowało swoje siódme urodziny. Dla wszystkich uczestników przygotowano także mnóstwo
innych atrakcji.
Tekst i foto: AW
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Od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych na nowy okres w ramach rządowego
programu „Rodzina 500+”. Wypłata dotychczasowego świadczenia kończy się 30 września. Aby utrzymać wsparcie ﬁnansowe „500+” należy ponownie złożyć wniosek, który obejmie okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Wnioski mieszkańców Rudy Śląskiej będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 8 sekcjach pracowników
socjalnych działających na terenie miasta oraz w magistracie. Będzie je można również przesłać pocztą oraz przez Internet.

Program Rodzina 500+ w Rudzie Śląskiej
Zasady wypłacania świadczenia „500+” nie
zmieniają się. – Pieniądze z programu „Rodzina
500+” przysługują każdej rodzinie wychowującej
co najmniej dwoje nieletnich dzieci. Dostaną one,
bez względu na osiągane dochody, po 500 złotych
na drugie i każde kolejne dziecko – przypomina
Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Wsparcie ﬁnansowe można otrzymać też na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł „na rękę”. W przypadku,
jeżeli rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne,
próg ten wynosi 1200 zł netto – dodaje dyrektor.
Przy ustalaniu prawa do otrzymywania pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko pod uwagę
będą brane dochody za rok 2016.
W Rudzie Śląskiej realizacją programu „Rodzina 500+” zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Odpowiednie druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500 +” będą dostępne
pod koniec lipca w siedzibach pracowników socjalnych w godzinach pracy sekcji, w MOPS Ruda Śląska przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5), na
stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl;
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.
Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia br.
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, siedzibach sekcji pracowników socjalnych oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców rudzkiego magistratu.

– W siedzibie głównej MOPS wnioski mogą
składać osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze
lub jedyne dziecko. Pozostałych zachęcamy do
składania wniosków w sekcjach pracowników socjalnych oraz Urzędzie Miasta – mówi Krystian
Morys. – Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie procedur związanych z nowym okresem programu – dodaje dyrektor. Obok MOPS i Urzędu
Miasta, wniosek o świadczenie wychowawcze
będzie można złożyć również za pośrednictwem
poczty oraz przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Instrukcja znajduje się
na stronie: http://www.mops.rsl.pl/poradnik/index.php.
W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko,
składa jedynie wniosek. Natomiast gdy osoba
ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, do wniosku dołącza dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji
dochodowej i rodzinnej wskazane we wniosku.
W Rudzie Śląskiej z programu „500 +” korzysta 8335 rodzin. W tym 4108 rodzin na pierwsze
dziecko a 4227 na drugie i kolejne dziecko. Dodatki wychowawcze otrzymują również rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
W sumie z programu „Rodzina 500+” korzysta
w mieście ok. 12 tys. dzieci.
IM

Program „Rodzina 500 Plus”
WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU W NASTĘPUJĄCYCH PUNKTACH:
1. MOPS RUDA ŚLĄSKA UL. JADWIGI MARKOWEJ 20
Zachęcamy, aby w siedzibie głównej Ośrodka składały wnioski przede wszystkim:
– osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko.
Pozostałe osoby zachęcamy aby składały wnioski w Sekcjach Pracowników
Socjalnych oraz w Urzędzie Miasta.
W sierpniu 2017 roku w godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 16.30, wtorek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00,
piątek od 8.00 do 13.30.
2. SEKCJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH:
R-1 ul. Wolności 14, R-3 i 4 ul. Przedszkolna 6, R-5 ul. Kowalskiego 1A, R-6 ul. Solidarności 7, R-7 ul. Tunkla 1, R-10
ul. Jankowskiego 8, R-11 ul. Bielszowicka 114a
– Osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyłącznie na drugie i kolejne
dziecko.
W sierpniu 2017 roku w godzinach:
– poniedziałek do piątek od 8.00 do 15.00
3. URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6 – BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:
– Osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyłącznie na drugie i kolejne
dziecko.
W sierpniu 2017 roku w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 18.00, piątek od 8.00 do 14.00.
DRUKI WNIOSKÓW o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą na stronie
internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl
oraz do pobrania w ww. punktach (pod koniec lipca)
ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM PORTALU empatia.mrpips.gov.pl
– instrukcja jak wypełniać wnioski w internecie dostępna jest na stronie ww.mops.rsl.pl.

Sałatka z bobem i kurczakiem autorstwa Marii Lipowskiej została smakiem czerwca w konkursie kulinarnym rudzkiego magistratu „Rudzkie Smaki”. Aktualnym
tematem konkursu jest smak wakacji. Przepisy na potrawy z wakacyjnych wojaży można przesyłać do końca sierpnia. Najlepsze propozycje mieszkańców zostaną
zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok.

To soczyście zielone warzywo strączkowe ma wiele wartości odżywczych. Sezon na bób
w pełni, dlatego warto skorzystać z przepisu pani Marii Lipowskiej. – Bób jest bogaty
w białko i błonnik, podobnie jak
inne rośliny strączkowe, dlatego też warto ująć go w swoim
menu przynajmniej w pełni sezonu – mówi Maria Lipowska.
Pani Maria zaproponowała lekką sałatkę z bobem i kurczakiem, która może zastąpić obiad
w letnie, upalne dni. Doskonale
też uzupełni menu kulinarnych
spotkań z przyjaciółmi w plenerze.

Bób jest cool
W kolejnym etapie konkursu
przepisy można przesyłać do
końca sierpnia. Temat wakacyjnej odsłony „Rudzkich Smaków” jest dowolny. – Czekamy
na przepis na wakacyjną potrawę. Może to być danie z egzotycznych podróży lub też smak
lata, którym delektujemy się
podczas odpoczynku na własnej
działce – wyjaśnia Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta
UM.
Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy można przesyłać drogą emailową na adres media@rudasl.pl, pocztą na adres Urzędu

Miasta z dopiskiem „Rudzkie
Smaki”, bądź składać osobiście
w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p.
325).
Sałatka z bobem i kurczakiem
Składniki:
• 30 dag bobu
• 2 piersi z kurczaka
• 1 czerwona papryka
• 2 duże pomidory
• 1 mała czerwona cebula
• koperek
Marynata:
• 3 łyżki oleju,
• 2 łyżki octu balsamicznego,
• szczypta ostrej i łyżeczka
słodkiej papryki, sól i pieprz,

• ząbek czosnku.
Składniki mieszamy w misce,
dodajemy pierś z kurczaka
i wkładamy do lodówki. Marynujemy przynajmniej 1 godzinę.
Sos:
• 2 łyżki oliwy z oliwek,
• 3 łyżki musztardy dijon,
• sól, pieprz.
Przygotowanie:
Bób gotujemy al dente, obieramy z łupin. Pierś z kurczaka
kroimy na małe kawałki i smażymy. Pozostałe składniki kroimy w kostkę, dodajemy kurczaka i bób, mieszamy, polewamy
sosem i posypujemy koperkiem.
Smacznego
IM

Sałatka z bobem ma wiele wartości odżywczych.
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Ponad 3 mln zł dotacji pozyskały władze Rudy Śląskiej dla rudzkich szkół zawodowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne
i szkoleniowe. Kolejny milion będzie dołożony z budżetu miasta. Dzięki tym pieniądzom powstanie m.in. pracownia badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych, studio nagrań, czy też pracownie do praktycznej nauki zawodów w branży elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Część środków
zostanie też przeznaczona na szkolenia, kursy i staże. Skorzysta z nich ok. 200 uczniów i nauczycieli rudzkich „zawodówek”.

Szkolnictwo zawodowe dofinansowane

Pozyskane dofinansowanie zostanie
przeznaczone na realizację czterech projektów. Dwa z nich – „Absolwent
z atrakcyjnym zawodem” oraz „Program
aktywizacji zawodowej dla realizatora
nagrań i nagłośnień” – to tzw. projekty
miękkie, czyli dotyczące szkoleń. Ich
koszt wyniesie ok. 1,5 mln zł. Z kolei
realizacja dwóch projektów inwestycyjnych powinna zamknąć się w kwocie ok.
2,8 mln zł.
Za 444 tys. zł będzie realizowany
projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań
z reżyserią dźwięku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4. Jego wykonanie stworzy warunki do nauki zawodu „technik realizacji nagrań i nagło-

śnień” dla 25 uczniów oraz trzech nauczycieli tego zawodu. Na realizację tej
inwestycji miasto pozyskało blisko 270
tys. zł. Z kolei na program aktywizacji
zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 miasto otrzymało
ponad 320 tys. zł. W ramach tego projektu zostanie zorganizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże zawodowe oraz kursy certyfikowane
dla wychowanków. Nauczyciele placówki uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział
w studiach podyplomowych, kursach
czy szkoleniach. – Uczniowie będą mieli przede wszystkim zapewnioną naukę
zawodu w budynku szkoły, a dodatkowo
pracownie mogą w przyszłości posłużyć
jako stanowisko egzaminacyjne w za-

wodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, którego w województwie brakuje – podkreśla Anna Krzysteczko,
wiceprezydent Rudy Śląskiej. Wkład
własny na realizację projektu wyniesie
niecałe 19 tys. zł.
Inwestycje będą przeprowadzone
również w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej. Zmodernizowanych
i wyposażonych zostanie pięć pracowni
do praktycznej nauki zawodów w branży elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie blisko 2,3
mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł będzie
pochodzić ze środków zewnętrznych.
Nowe inwestycje również otworzą
możliwości odbycia staży i praktyk za-

wodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKPiDZ. – Na realizację tych potrzeb pozyskaliśmy kolejne
1,2 mln zł, a wkład miasta wyniesie ok.
62 tys. zł – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM.
Z projektu skorzysta ok. 150 uczniów
kształcących się m.in. w takich zawodach jak technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, ślusarz,
operator obrabiarek skrawających
czy technik pojazdów samochodowych.
– Pracownie specjalistyczne zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach, na które
istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców – podkreśla Aleksandra

Piecko. Z inwestycji skorzysta również
26 nauczycieli nauki zawodu, którzy
zyskają możliwość podniesienia kompetencji.
Projekty dofinansowane zostaną
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Oś Priorytetowa
XII Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 12.2.1 infrastruktura kształcenia
zawodowego – ZIT oraz Oś Priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego
do potrzeb lokalnego rynku pracy
– kształcenie zawodowe uczniów
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – ZIT. AS

– Zanim kupisz wycieczkę, przeczytaj umowę – przestrzega Wioletta Stec-Grześkowiak, rudzki rzecznik konsumentów. Atrakcyjne oferty biur podróży, piękne
plaże oraz wspaniałe hotele łatwo mogą zwieść. Stąd wybór najlepszej propozycji wyjazdowej zawsze powinien być poprzedzony sprawdzeniem wiarygodności agencji turystycznej oraz dokładnym przeczytaniem wszystkich przedłożonych do podpisu dokumentów.

Świadome urlopowanie

– Najistotniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, czy biuro turystyczne zostało wpisane do rejestru
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych. Warto również sprawdzić
kwotę gwarantowanego ubezpieczenia.
W przypadku ogłoszenia przez biuro podróży upadłości, stanowi ona gwarancję
bezpiecznego powrotu do domu – zaznacza rzecznik konsumentów.
Dostęp do istotnych informacji dotyczących biur podróży nie jest wcale
skomplikowany. Dane dotyczące ubezpieczenia można uzyskać właściwie
„od ręki”. Wystarczy odwiedzić stronę
Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.
turystyka.gov.pl). Warto też zadzwonić
do
urzędu
marszałkowskiego,
by sprawdzić, czy biuro turystyczne
zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i czy przypadkiem wobec organizatora nie zostało wszczęte postępowanie o zakazie prowadzenia działalności.
– Niestety, nawet wysokie ubezpieczenie nie gwarantuje zwrotu pieniędzy za
wykupioną imprezę turystyczną. Dzieje
się tak dlatego, że w pierwszej kolejności z gwarancji ubezpieczeniowej opłacany jest powrót do domu osób, które
przebywają na wyjeździe. Zatem może
się tak zdarzyć, że za niedoszłe do skut-

ku wakacje, całości pieniędzy nie otrzymamy – podkreśla rzecznik.
Większe szanse na odzyskanie pieniędzy mają osoby, które za imprezę turystyczną zapłaciły kartą płatniczą.
Z chwilą, gdy wykupiona przez nich
wycieczka nie doszła do skutku, mogą
one zwrócić się do banku, który jest wystawcą karty płatniczej. Transakcje
elektroniczne mają bowiem charakter
odwracalny i mogą zostać unieważnione przez stworzenie transakcji zwrotnej.
Ogłoszenie upadłości przez organizatora imprezy turystycznej nie jest tu przeszkodą, ponieważ takie przypadki są
ubezpieczone przez bank.
Przypomnijmy też, że organizator,
który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od
niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem powinien niezwłocznie go o tym poinformować.
W tej sytuacji klient powinien również
niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy za
całkowitym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Jeżeli klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator
odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma
prawo, według swojego wyboru uczest-

Rudzki Informator Samorządowy

niczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
Zanim dokonamy zakupu wycieczki,
należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, a w szczególności z załącznikami do niej tj.: warunkami
uczestnictwa w imprezie, warunkami
ubezpieczenia oraz ofertą katalogową.
Niestety często przy zawieraniu umowy
konsumentom nie udostępnia się tych
dokumentów, jednocześnie przedkładając im do podpisu tylko umowę, z której
wynika, że zaakceptowali postanowienia w nich zawarte.
Istotne znaczenie przy wyborze wycieczki ma cena imprezy turystycznej.
Na uwagę zasługuje regulacja ustawowa, która stanowi, że niezależnie od tego, iż istnieje kilka czynników umożliwiających wzrost ceny imprezy turystycznej, takich jak: wzrost kosztów
transportu, wzrost kursu walut, opłat
urzędowych czy opłat lotniskowych, cena imprezy turystycznej bezwzględnie
nie może zostać podwyższona 20 dni
przed planowanym terminem wyjazdu.
Z kolei reklamację imprezy turystycznej
najlepiej złożyć już podczas trwania
wycieczki, tak by umożliwić organizatorowi usunięcie niezgodności z umową, na które natrafiliśmy po przybyciu

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

By na spokojnie cieszyć się urokami wakacji, warto upewnić się,
że biuro podróży, przez nas wybrane, jest rzetelne.
do hotelu, bądź po jej zakończeniu. Jeśli
po upływie 30 dni organizator nie zajmie stanowiska w tej sprawie, to znaczy,
że reklamację uznał zgodnie z żądaniem
konsumenta. Istotne zatem jest, by w reklamacji podnieść konkretne żądanie.
– Charakter i zakres zgłoszeń wpływających do biura rzecznika konsumentów wskazuje niejednokrotnie na zasadność podnoszonych przez klientów biur
podróży roszczeń. Napawa optymizmem
fakt, że coraz więcej mieszkańców naszego miasta dołącza do grona świado-

mych swych praw konsumentów – podkreśla Stec-Grześkowiak.
Miejski Rzecznik Konsumentów
w Rudzie Śląskiej zapewnia bezpłatne
poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Biuro
rzecznika znajduje się w budynku B
Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy ul.
Niedurnego 46, pok. 202. Kontakt
z rzecznikiem jest możliwy również pod
numerem telefonu 32 244-90-11 oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
mrk@ruda-sl.pl.
DR
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Najmłodsi rudzianie
– witamy w Rudzie Śląskiej!

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Informacje redaguje Gabriela LUTOMSKA

MAKSYMA NA LIPIEC 2017 r.
„Wierności i przebaczania ucz się od psa” – jak powiedział Karol Bunsch.

Już po Walnym Zgromadzeniu
Członków RSM

Franciszek Pawłowski
syn Justyny i Jakuba
ur. 25.06. (3715 g i 57 cm)

Adam Włodarczyk
syn Anny i Jacka
ur. 23.06. (4335 g i 58 cm)

Adam Włodarczyk
syn Kamili i Łukasza
ur. 24.06. (3540 g i 56 cm)

Alicja Liwiak
córka Beaty i Rafała
ur. 24.06. (2900 g i 52 cm)

Kinga Klimek
córka Iwony i Sebastiana
ur. 24.06. (2950 g i 52 cm)

Łukasz Garbocz
syn Anny i Michała
ur. 25.06. (3430 g i 55 cm)

Hanna Luks
córka Agnieszki i Patryka
ur. 24.06. (3420 g i 52 cm)

Hubert Jaruszowic
syn Ewy i Rafała
ur. 1.07. (4100 g i 60 cm)

Lilly Borowiecka
córka Katarzyny i Kamila
ur. 30.06. (3210 g i 55 cm)

Nikola Zdanek
córka Wiolety i Krystiana
ur. 30.06. (2600 g i 50 cm)

Adam Śliwiński
syn Agnieszki i Tomasza
ur. 28.06. (3800 g i 57 cm)

Jan Ulman
syn Sylwii i Łukasza
ur. 30.06. (3920 g i 57 cm)

Milena Różnicka
córka Natalii i Mirosława
ur. 29.06. (2430 g i 48 cm)

Tomasz Chobot
syn Marty i Piotra
ur. 20.06. (3310 g i 54 cm)

Laura Kołaczek
córka Adriany i Piotra
ur. 29.06. (3280 g i 55 m)

Walne Zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zakończone. Rada
Nadzorcza – nowej kadencji – wybrana.
Kandydaturę do Rady Nadzorczej
zgłosiło 13 członków RSM.
Rywalizacja była duża, głosy rozkładały się w różny sposób na różnych częściach WZCz. Komisja Skrutacyjna informowała obecnych na każdej części
zebrania o liczbie głosów oddanych na
każdego kandydata.
Do Rady Nadzorczej weszły nw.
osoby: 1) ADM-1 Joanna Michalska, 2)
ADM-2 Helmut Hilgner, 3) ADM-3 Józef Osmenda, 4) ADM-4 Zbigniew Lis,
5) ADM-5 Henryk Piórkowski, 6)
ADM-6 Władysław Dryja, 7) ADM-7
Bogdan Bubała.
Rada Nadzorcza ukonstytuowała
się następująco: przewodniczący Rady
Nadzorczej – Józef Osmenda, zastępca
przewodniczącego Rady Nadzorczej –
Joanna Michalska.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Helmut Hilgner, członek – Joanna
Michalska, członek – Władysław Dryja.
Komisja GZM i Kultury: przewodniczący – Zbigniew Lis, członek – Henryk Piórkowski, członek – Bogdan Bubała.
Rada Nadzorcza w ramach dyżuru
przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.00 do
godziny 17.00 w budynku Dyrekcji
RSM Ruda Śląska 1, ul. Magazynowa
12.
Porządek obrad liczył 19 punktów.
Obejmował sprawozdania oraz decyzje,
na których RSM będzie pracowała przez
kolejny rok.
Uchwały dotyczyły przyjęcia porządku obrad, zatwierdzenia sprawozdań
organów władzy Spółdzielni tj:
• z realizacji uchwał ubiegłorocznego
WZCz,
• z realizacji trzyletniej uchwały kierunkowej WZCz z 2014 r.,
• z działalności Rady Nadzorczej,
• z działalności Zarządu,
• z przeprowadzonej lustracji,
• sprawozdanie finansowe.
Kolejne uchwały to trzy uchwały
o udzieleniu absolutorium dla członków
Zarządu.
Omówioną kwestię – dotycząca odwołania członka RSM od uchwał Rady
Nadzorczej mówiąc najkrócej – o wykluczeniu z członkostwa w RSM oraz
propozycji grupy członków do Statutu.

Cztery uchwały dotyczyły spraw terenowo-prawnych.
Ostatnie uchwały to uchwała o podziale nadwyżki bilansowej, o ustaleniu
najwyższej sumy zobowiązań oraz wyborze firmy do badania sprawozdania
finansowego.
Na ich podstawie Zarząd RSM może
kontynuować działalność Spółdzielni,
mając zatwierdzone sprawozdania,
udzielone absolutorium i podjęte decyzje finansowe.
Wszystkie części zostały przeprowadzone sprawnie i prawidłowo merytorycznie oraz formalnie.
Członkowie RSM na co dzień nie mający do czynienia ze sprawami dotyczącymi zarządzania Spółdzielnią, szczegółowymi zagadnieniami czy to technicznymi, członkowskimi, rozliczeniowymi, księgowymi itp. wykazali pełną
znajomość poruszanych zagadnień i
zrozumienie spraw spółdzielczych. Miło nam stwierdzić, że nasi Członkowie
interesują się sprawami i problemami
swojej Spółdzielni, zależy im na jej dobrym funkcjonowaniu.
Udzielone Zarządowi absolutorium
za 2016 r. daje podstawę do dalszego,
efektywnego działania, pozwala sądzić,
że Członkowie RSM generalnie są zadowoleni z zarządzania Spółdzielnią i z
pozytywnego wyniku finansowego.
W tym roku frekwencja była wyższa
niż w roku ubiegłym. Spowodowały to
głównie wybory do Rady Nadzorczej.
Dobrym działaniem okazały się regularne, coroczne spotkania z mieszkańcami każdej Administracji, na których
poruszane są wszystkie sprawy ich
nurtujące. Przychodząc na Walne
Zgromadzenie Członkowie mogą zająć się głównie sprawami całej Spółdzielni.
Zarząd RSM ze swej strony gorąco
apeluje o szeroki udział w życiu spółdzielczym.
Dziękujemy za spokojne i rzeczowe
dyskusje, przyjmowane wyjaśnienia i
opinie. Zapewniamy wszystkich Spółdzielców, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza Spółdzielnia nadal rozwijała się dobrze i służyła wszystkim jej
Mieszkańcom.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Pola
i Maksymilian
Wysokińscy
ur. 27.06.
(2855
i 2255 g,
52 i 50 cm)

Szymon Żur
syn Katarzyny i Roberta
ur. 4.07. (2800 g i 54 cm)

Liliana Czyż,
córka Anny i Mariusza,
ur. 28.06. (3380 g, 55 cm)

Amelia Dankowska
córka Roksany i Damiana
ur. 2.07. (2990 g i 53 cm)

Bartosz Gałuszka
syn Gabrieli i Marcina
ur. 4.07. (2850 g i 50 cm)

Alicja Wilczek
córka Agnieszki i Rajmunda
ur. 3.07. (2750 g i 53 cm)

REKLAMA

29 czerwca 2017 r. zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło
się w siedmiu częściach w dniach 20, 21,
22, 26, 27, 28, 29 czerwca 2017 r.
Porządek obrad przygotowany przez
Zarząd został udostępniony członkom
RSM w terminie 21 dni przed pierwszą
częścią Walnego Zgromadzenia poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń na
klatkach schodowych w budynkach
w Administracjach, w „Wiadomościach
Rudzkich” i w Internecie.
Członkowie Spółdzielni mają prawo
uzupełnić podany przez Zarząd RSM
porządek obrad i w tym roku skorzystali
ze swoich praw.
1) Grupa członków z Administracji nr
5 i 6 złożyła wniosek o umieszczenie
w konkretnym miejscu obrad dotyczącego pisma pt: „Apel grupy członków
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do
Walnego Zgromadzenia Członków” –
wniosek spełnił wymagania formalne
i został umieszczony w porządku obrad
zgodnie z propozycją jako punkt 9a,
2) Wniosek dotyczący zmian do Statutu RSM oraz projekt uchwały w tym
zakresie, ten wniosek również spełnił
wymagania formalne i został umieszczony w porządku obrad jako punkt 18,
co spowodowało przesunięcie wcześniej
podanego punktu 18 na pozycję 19.
3) Wniosek grupy członków dotyczący podjęcia uchwały w sprawie termomodernizacji zasobów ADM-1. Wniosek nie spełnił wymogów formalnych i
z tego względu nie mógł zostać umieszczony jako punkt w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Tak więc do realizacji Walnego Zgromadzenia Członków został przedłożony
porządek obrad liczący 19 punktów, rozszerzony o dwa punkty zgłoszone przez
dwie grupy członków. Uzupełniony porządek obrad oraz przygotowane do niego materiały zostały udostępnione członkom RSM do wglądu w Dyrekcji RSM,
na Administracjach oraz w internecie.
Centralnym punktem tegorocznego
Walnego Zgromadzenia były wybory
nowego składu Rady Nadzorczej na
okres kadencji 2017-2020. Na każdej
części przeprowadzono je w sposób tajny, członkowie wybierali 7 członków
Rady Nadzorczej po jednym z każdej
Administracji.
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KUPIĘ AKCJE
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072

| 519-700-062

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna
ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Usługi

Usługi pogrzebowe

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

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Remonty mieszkań i łazienek dla osób
niepełnosprawnych. Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pani Renacie Łukasik
pracownikowi Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.
Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

Ojca

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE,
tel. 516-516-611, 32 260-00-33.
Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Odszedł zbyt szybko

śp. Bronisław Roszkowski
osoba, która na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci
koleżanki i koledzy
z Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
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Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji.
Tel. 503-574-985.
Wykańczanie wnętrz, zatrudnimy płytkarzy – gipsiarzy. Tel. 509-418-939.
Kompleksowe remonty mieszkań, łazienek. Kafelkowanie, malowanie, tapetowanie. Instalacje wodne, elektryczne. Regipsy.
Tel. 509-486-250.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Halemba, dwupokojowe, 46 m2,
115 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Halemba, dom 200 m2, 339 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
Bielszowice, trzypokojowe, 53 m2,
135 tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052885.
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.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej,
pilne. Tel. 502-107-384.
Atrakcyjne oferty kawalerek, dwupokojowych, trzypokojowych na Bykowinie, Halembie, Wirku, Kochłowicach, dobre ceny, zadzwoń sprawdź
aktualną ofertę LOKATOR, tel. 793017-323.

ka do generalnego remontu. Kontakt:
barbara.schombara@gmx.de, tel. 0049
15734425322.

Śląska – Chebzie ul. Kokotek 52. Dysponujemy dużym placem z garażem i
kanałem do samochodów ciężarowych.

Sprzedam kawalerkę 38 m2, c.o., Godula. Bez pośredników. Tel. 790-241963.

Praca

Kupię mieszkanie na Bykowinie. Tel.
795-988-331.
Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.
Do wynajęcia mieszkania i kwatery
pracownicze również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom, ul. Niedurnego i Wirek, ul. Dąbrowskiego.
Tel. 725-025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507572-625.
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. 733031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.

Przyjmiemy do pracy spawaczy, ślusarzy, frezerów, tokarzy i kierownika
warsztatu ślusarki konstrukcyjnej. Kontakt pod nr tel. 697-480-004 i 32 24833-38.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66 781989-873.
Intermarche Halemba poszukuje
osób chętnych do pracy na stanowisku rzeźnik-wędliniarz. Praca jednozmianowa, w stabilnej firmie. Dobre
warunki zatrudnienia. Prosimy składać CV na kasie głównej lub mailowo
na adres kadry.ruda.sl2@intermarche.pl.
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych
doświadczenie min 2 lata, tel. 601504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię pracownika do kutych
bram i balustrad. Zabrze – Pawłów. Tel.
514-932-896.

Różne

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572-625.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412007.

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

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

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

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

Skup samochodów na części. Tel.
665-953-566.

Sprzedam dom w Rudzie ŚląskiejBielszowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-588-400.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,60 za kg. Odstąpię zbiornicę z możliwością współpracy z recyklingiem. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel.
32 771-61-31, 502-097-300. Ruda

Sprzedam kawalerkę 32 m2, Nowy
Bytom, ul. Pokoju 21, bez pośredników,
50 tys. zł, centralne ogrzewanie, łazien-

Studio Fryzjerskie Damian Duda
przyjmie uczniów do praktycznej nauki
zawodu ,,Zostań Mistrzem”. Tel. 32 34085-75, 606-804-990. Zapraszamy.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela
Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97.
Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt.
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Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507851-852.
Kupię wszelkie starocie porcelanę,
szkło, zegary, figurki, obrazy. Tel. 603280-675.

PRACA DLA

OPIEKUNEK

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

+ PREMIE

32 395 88 83

www.ajpartners.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza III 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 III ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1211 m2, położona w Rudzie ŚląskiejWirku 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 108.000,00 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 18.08.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 11.08.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.400,00
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 24875-63.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Potokowej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod stację redukcyjno-pomiarową gazu 1º, IIº, Porębskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Dunajewskiego 7a/7,
– ul. Olszynowa 4c/12,
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.
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OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta
Ruda śląska
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11a ust. 1 i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art.
49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
zawiadamiam, że w dniu 07.07.2017 r. dla Miasta Ruda Śląska
z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy
Dróg Publicznych, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana
Radosława Mencfela, prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą P.U.H. DROG-MEN z siedzibą przy ulicy Szyb Walenty
32 w Rudzie Śląskiej, wydana została decyzja nr 337-17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa ulic Dożynkowej i Dzierżonia wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej,
na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym (numery działek przed podziałem): 1625/81, 532/25, 1629/25, 1633/71,
1627,65, 1652/67, 529/65, 1628/65, 1492/65, 1737/65,
1740/71, 1334/65, 1336/167, 1337/167, 1207/167, 1226/167,
1191/167, 457/50, 1149/50, 1154/50, 1799/166, 1483/166,
789/166, 788/166, 870/166, 1329/166, 1254/166, 445/165,
446/165, 227/69, 1008/69, 1343/68, 749/68, 1832/163,
1948/163, 1588/163, 1883/161, 1884/161, 1293/63, 1834/163,
846/66, 1623/43, 525/66, 523/65, 1290/33, 1486/67, 252/70,
847/70, 1518/65, 1292/63, 1981/67, 1382/64, 1364/68,
1951/67, 1383/64, 1735/65, 1982/67, 1739/71, 1733/67,
1736/65, 72, 1738/71, 1697/25, 1377/67, 1651/32, 1328/166
(działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz działki
podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.
Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony
postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację
przedmiotowej inwestycji drogowej.
Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia1, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale Urbanistyki i Architektury mieszczącym się w budynku „A” pok. 320 przy
placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, w godzinach pracy Urzędu.
Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.
1
– publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego
ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, na stronie internetowej oraz w prasie
lokalnej).
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Nightskating

BIEGI

Biegiem z wiewiórką

Rolkarze opanowali miasto

Jak zawsze w Biegu Wiewiórki wystartowały dzieciaki.

Nightskating rozpoczął się na rynku w Nowym Bytomiu.
ne. Wielu uczestników, którzy biorą udział w każdym nightskatingu, ceni sobie właśnie tego typu
wyzwania, jak „górki” i „zjazdy” oraz ostre zakręty na trasie – zaznaczył Paweł Komosa, organizator
wydarzenia. – Udział w tej imprezie gwarantuje
niezapomniane wrażenia, ponieważ to praktycznie
niepowtarzalna okazja, żeby przejechać się na rolkach głównymi ulicami miasta w bezpiecznych warunkach. Chcemy także, żeby tę imprezę pozytywnie
odebrało jak najwięcej mieszkańców i coraz więcej
ludzi dołączyło do nas i zobaczyło, że jazda na rolkach to naprawdę świetna sprawa i sposób na aktywne spędzenie czasu – dodał.
Trasa nightskatingu poprowadzona została ulicami: Ofiar Katynia, Objazdową, Hallera, Niedurnego, Asfaltową, Droga do Lipin, Pawła, Starą,
Joanny, Hlonda, Grunwaldzką i dalej Bytomską
na Burloch Arenę. Z kolei na rynek uczestnicy powrócili ulicami: Bytomską, Grunwaldzką, Hlonda, Orzegowską, Matejki, Piastowską, Wolności,
W wieczornym przejeździe na rolkach 1 Maja, Czarnoleśną, Objazdową, Markowej oraz
nie zabrakło uczestników w różnym wieku. Damrota.

Około 300 miłośników jazdy na rolkach wzięło
udział w nightskatingu, czyli wieczornym przejeździe na rolkach ulicami Rudy Śląskiej. Uczestnicy
imprezy wyruszyli z rynku w Nowym Bytomiu
i dojechali aż na Burloch Arenę w Orzegowie,
gdzie mieli krótką przerwę, a następnie znowu udali się na miejsce startu. – Super się jechało. W Rudzie zawsze jeździ się rewelacyjnie i żadne „górki”,
które pojawiły się na naszej drodze, nie były strasz-

Piłka nożna

Z Orzegowa do Mediolanu
Przemysław Bargiel, który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał na orzegowskim boisku, zostanie zawodnikiem Milanu. Młodym piłkarzem
zaczęły interesować się kluby takie jak Inter czy
Mediolan oraz angielski Southampton. Jednak
okazało się, że zawodnik ma ostatecznie trafić do
AC Milan. Co ważne, rudzianin, który w wieku 16
lat debiutował już w Ekstraklasie Ruchu Chorzów,
ma kosztować Milan 350 tysięcy euro.
W grudniu 2016 roku Ruch poinformował, że
zawodnik udał się na treningi do Mediolanu, ale
chodziło wtedy o drużynę Inter Mediolan, w której trenował z kilkoma grupami młodzieżowymi.
Jednak kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o tym, że to nie Inter, a właśnie Milan
będzie nowym klubem piłkarza, który ze względu
na szybkość i technikę oraz styl gry porównywany
jest do Kuby Błaszczykowskiego.
Przemysław Bargiel rozpoczął swoją przygodę
w podwórkowej drużynie „Orzegowskie Torpedy”. – Ma dopiero niewiele ponad 16 lat i już za

sobą debiut w piłkarskiej ekstraklasie. Wielu
znawców futbolu mówi o tym młodziutkim piłkarzu
grającym w barwach Ruchu Chorzów, że to największy talent w tym klubie od czasów Gerarda
Cieślika – podkreśla Jerzy Porada z Towarzystwa
Miłośników Orzegowa. – Każdy sympatyk piłki
nożnej musi w tym momencie wyczuć, że na horyzoncie pojawił się piłkarski diament, który być
może już wkrótce będzie szlifowany na boiskach
którejś z silniejszych lig zachodnich. Pierwszy
upomniał się Massimiliano Mirabelli, były szef
skautów Interu, a obecnie dyrektor sportowy Milanu. Przemysław Bargiel wpadł mu w oko, gdy
ten pracował jeszcze dla Nerazzurrich, a teraz
chce sprowadzić go do Milanu – dodaje.
Z kolei 29 kwietnia 2017 roku Przemysław
Bargiel został najmłodszym debiutantem w Lotto
Ekstraklasie w XXI wieku. Mając tylko 16 lat zagrał z Cracovią (0:1). Ofensywny pomocnik
wszedł na murawę w 78. minucie zastępując Tomasza Podgórskiego.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

W promieniach lipcowego słońca minął kolejny „Bieg Wiewiórki”. Wielbiciele biegania i nordic walking znowu udowodnili, że kochają sport,
sprawdzając swoje siły i sprawność fizyczną
w halembskim lesie. Tradycyjnie już podczas biegu nie zabrakło starszych oraz młodszych uczestników. Jak co miesiąc zawodnicy rywalizowali 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, wynosił 2 godz. 45 minut. Na tej
samej trasie rywalizowali także wielbiciele nordic
walking, dla których maksymalny dystans wynosił 12,6 km. Z kolei na dzieci, które licznie uczestniczyły w lipcowym biegu, czekała trasa 1 km.
Kolejny bieg odbędzie się 5 sierpnia.
OGŁOSZENIA

a
a

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Jarzębinowa 3/8,
ul. Osiedlowa 11a/6,
ul. Osiedlowa 9c/2,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz ich najemców.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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W samochodzie może popsuć się niemalże wszystko. Dlatego cykliczne przeglądy rejestracyjne pojazdów nie mogą być traktowane jako zło
konieczne, lecz jako priorytet, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w podróży. Bo też i podczas przeglądu sprawdzane są kluczowe elementy, mające
je zapewnić. Rozmawiamy o tym z Michałem Kozłowskim, kierownikiem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Omega w Goduli, która należy do
Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o.

Usterka nie taka straszna,
gdy wcześnie wykryta

– Co roku kontrolujecie tysiące aut. Chyba
więc jak nikt wiecie, co jest największą zmorą
kierowców, jeżeli chodzi o usterki samochodów.
Czy ujawniają się one często dopiero w trakcie
obowiązkowego przeglądu rejestracyjnego?
– Przede wszystkim taki jest tego cel. Oczywiście obserwujemy, że od kilku lat rośnie świadomość kierowców odnośnie tego, by o swoje cztery
kółka zadbać nie tylko w momencie, gdy dojdzie
do poważnej usterki, czy kiedy już trzeba zajechać
do warsztatu, bo kończy się przegląd, ale też przy
okazji organizowanych przez nas akcji darmowych kontroli pojazdów – m.in. podczas kampanii
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.
Jednak bądźmy szczerzy – nadal jest wielu kierowców, którzy odkładają to na ostatni moment.
– Zapewne wynika to z braku czasu i chęci
zaoszczędzenia pieniędzy, ale efekt zapewne
jest odwrotny?
– Dokładnie tak. Odkładając naprawę poważnej
usterki na dalszy termin, możemy doprowadzić
do tego, że zaczną się psuć także inne elementy,
a więc w momencie przeglądu, kiedy nasi mechanicy stwierdzą uszkodzenia, kierowca będzie
zmuszony wydać dwa razy więcej na naprawę.
Podam kilka przykładów. Wycieki płynu chłodzącego często są bagatelizowane przez kierowców. Ale na dłuższą metę może to doprowadzić
do znacznej utraty płynu, a w konsekwencji do
obniżenia efektywności odprowadzania ciepła
z silnika. I tu może dojść do przegrzania jednostki napędowej, czy wypalenia uszczelki pod głowicą, a w efekcie – do dużych kosztów związanych z naprawą. Kolejna sprawa – rozrząd. Gumowy pasek rozrządu poddawany jest działaniu
dużej siły, więc proces jego zużycia jest szybki
i nie można tego bagatelizować. Regularna wymiana paska to absolutna konieczność! Co stanie
się, jeżeli o tym zapomnimy? W przypadku przekroczenia interwału może dojść do zerwania napędu, a w efekcie do kolizji tłoków z zaworami.
W tej sytuacji naprawa w obrębie głowicy może
być zupełnie nieopłacalna. Niezwykle wrażliwy
jest także układ hamulcowy. Nie bagatelizujmy
drgań kierownicy, czy pulsowania pedału hamulca. To może świadczyć m.in. o skrzywieniu tarczy hamulcowej.
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– Koszty naprawy to jedno. Ale bezpieczeństwo nasze i naszych pasażerów są bezcenne...
– To absolutna podstawa, dlatego też kierowcom, którzy przychodzą do nas „za pięć dwunasta” z samochodem na lawecie, staramy się
tłumaczyć, że pieniądz to jedno, ale podróż
uszkodzonym autem może doprowadzić do tragedii. I tu znów podam kilka przykładów. O luzach w przekładni kierowniczej mogą świadczyć
m.in. problemy z utrzymaniem prawidłowego
kierunku jazdy oraz stukot podczas skręcania.

Omega

W sytuacji, gdy awaria będzie narastać, jazda tak
uszkodzonym samochodem może doprowadzić
do wypadku. Podobnie jest z niesprawnymi przegubami, co objawia się poprzez klekot podczas
jazdy na skręconych kołach. W czasie dalszej
eksploatacji zniszczony przegub może rozlecieć
się, a wraz z tym dojdzie do oderwania koła. Wolę sobie nie wyobrażać, jak mogłaby zakończyć
się jazda takim samochodem przy dużej prędkości. Niemniej istotne jest także zawieszenie,
w tym m.in. wahacze, których uszkodzenie również można usłyszeć za sprawą stukotu. Koszt

ich wymiany nie jest aż tak duży, by ryzykować
swoje i innych bezpieczeństwo.
– Nie dajecie taryfy ulgowej kierowcom samochodów, w których podczas przeglądu zdiagnozujecie tak poważne usterki?
– Części z nich zależy, by na cito podbić przegląd, ale wtedy proponujemy naprawę w najszybszym, możliwym terminie i informujemy, że jako
Grupa AUTO-BUD organizujemy wspomniane
już bezpłatne kontrole pojazdów i aby z nich korzystać. Co nas bardzo cieszy – często obserwujemy, że kierowcy ci wracają do nas bogatsi o wiedzę, że im szybciej jesteśmy w stanie zdiagnozować jakieś usterki, tym mniejszy będzie koszt naprawy.
– Kiedy więc warto dodatkowo i regularnie
kontrolować samochód?
– Radzimy dokładnie sprawdzić stan samochodu po zimie, czy przed wyjazdem na wakacje. Po
zimie pewne elementy mogą korodować. Wtedy
też na drogach pojawia się więcej dziur, a zatem
zdecydowanie łatwiej można uszkodzić zawieszenie. Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić
stan techniczny pojazdu z prostego powodu – nikt
z nas chyba nie chce, aby samochód w trakcie wyjazdu na upragniony odpoczynek po prostu się zepsuł. Warto zaoszczędzić sobie tych nerwów
i przyjechać na stację kontroli pojazdów, by dokładnie zweryfikować, czy wszystkie układy są
w pełni sprawne. Pamiętajmy o tym, że od stanu
technicznego pojazdu w dużej mierze zależy życie
i zdrowie nas, naszych bliskich a także innych
uczestników dróg.
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