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REMONTY

Co dalej z „dziewiątką”?

Przypomnijmy, że na przełomie lutego
i marca sprawa remontu linii nr 9 stanęła
na ostrzu noża. Miasto nie kryło swojego
niezadowolenia odnośnie współpracy ze
spółką Tramwaje Śląskie w zakresie planów modernizacji torowiska, po którym
kursuje „dziewiątka”. Pojawiły się nawet
głosy o likwidacji tramwaju i zastąpieniu
go autobusową komunikacją zastępczą.
– Od dłuższego czasu podejmujemy starania zmierzające do modernizacji rudzkiego
odcinka linii tramwajowej nr 9. Dla mieszkańców i dla nas to nadal ważna linia.
Niestety z przykrością należy stwierdzić, że
w chwili obecnej miasto nie do końca zadowolone jest ze współpracy ze spółką
Tramwaje Śląskie, których jest akcjonariuszem. Naszym zdaniem brakuje zdecydowanych działań modernizacyjnych na linii
9, o których, już w 2016 r. nas zapewniano
– podkreślił wówczas Andrzej Nowak, peł-

nomocnik prezydent miasta ds. transportu
zbiorowego.
Głównie chodziło o konieczność przeprowadzenia remontu na odcinkach wzdłuż
ulicy Karola Goduli, czyli od granicy z Bytomiem (od tzw. Młynu Szombierskiego)
do Chebzia, a także wzdłuż ul. Niedurnego
do ul. Hutniczej w Nowym Bytomiu. Ponadto miał być remontowany odcinek linii
od ul. Grochowskiej w Nowym Bytomiu do
granicy ze Świętochłowicami, a więc
w Wirku oraz Bykowinie. – W związku
z powyższym 20 marca 2019 r. zwróciliśmy
się do władz spółki Tramwaje Śląskie z pisemnym zapytaniem dotyczącym realnych
planów modernizacyjnych i przyszłości linii 9 na jej rudzkim odcinku – wyjaśniał
Andrzej Nowak.
Również my zapytaliśmy o to spółkę
Tramwaje Śląskie. Zgodnie z zapowiedzią
jej rzecznika prasowego, remontowany bę-

dzie prawie trzykilometrowy odcinek torowiska wzdłuż ulicy Goduli oraz fragment
od Huty Pokój w kierunku Chebzia. Pierwotnie przetarg na tę pierwszą inwestycję
miał zostać przeprowadzony w kwietniu.
– Wykonawca dokumentacji projektowej
przedstawił spółce projekt dla zadania
wzdłuż ul. Goduli, jednak część elementów
wymaga jeszcze dopracowania i dokumentacja wróciła do projektantów, zatem
wszystko wskazuje na to, iż przekazanie dokumentacji nastąpi z około 6-tygodniowym
przesunięciem – na przełomie maja i czerwca – zapowiada Andrzej Zowada, rzecznik
prasowy Tramwajów Śląskich. – W podobnym czasie, do połowy czerwca, powinniśmy otrzymać projekt dla zadania wzdłuż
ul. Frycza Modrzewskiego (czyli w Bytomiu
– przyp. red.). To ważne, gdyż najprawdopodobniej ogłosimy jeden przetarg na wyłonienie wykonawcy dla obu tych zadań, co

POMAGAMY

Marysia potrzebuje pomocy

Marysia ma 8 lat. To bardzo radosna oraz energiczna dziewczynka. Uczęszcza do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 i jest wzorową uczennicą. Wielką pasją Marysi jest jazda na rolkach i rowerze. Bardzo lubi aktywność
ﬁzyczną. Wszędzie jej pełno. Od września 2018 r. Marysia uczęszcza do pierwszej klasy Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, gdzie po trudnych egzaminach rozpoczęła grę na puzonie, spełniając tym
samym jedno ze swoich marzeń. Niestety w marcu tego roku dziewczynka uległa poważnemu wypadkowi.

Torowisko linii nr 9 w centrum miasta zostało wyremontowane w 2017 r.
wynika z faktu, iż jest to jeden ciąg torów
i najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja,
gdy takie dwa zadania realizuje jedna ﬁrma
wykonawcza (tak zrobiliśmy np. dla zadań
na ul. Będzińskiej w Sosnowcu i ul. Małobądzkiej w Będzinie, które stanowią jeden
ciąg torowiska w dwóch sąsiadujących
miastach). Stąd przyspieszenie ws. ul. Frycza Modrzewskiego i delikatne przesunięcie ws. ul. Goduli – tłumaczy.
Dodajmy, że poza projektem unijnym,
w ramach którego Tramwaje Śląskie modernizują całą trasę linii nr 9 (przebiega ona
także przez Chorzów, Świętochłowice i Bytom), znalazł się fragment torowiska od
ul. Odrodzenia i ul. Niedurnego do przystanku Grochowska.
Czy powyższe plany są satysfakcjonujące dla władz naszego miasta? – Jesteśmy

zadowoleni, aczkolwiek czujemy niedosyt,
bo po deklaracjach, które zostały złożone,
nie mamy pewności, czy i kiedy zostanie wyremontowana cała trasa linii nr 9, a to jest
naszym priorytetem – podkreśla Krzysztof
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
W odpowiedzi Tramwajów Śląskiej pojawiła się także propozycja spotkania władz
spółki z władzami Rudy Śląskiej. – Na
pewno się spotkamy, by omówić kwestie
techniczne planowanych inwestycji. Sprawą otwartą jest dla nas także odcinek wirecko-bykowiński, a zwłaszcza to, by spółka
zrealizowała remont torowiska od Nowego
Bytomia do granicy miasta – podsumowuje
Krzysztof Mejer. Dlatego też na razie odstąpiono od planów zastąpienia tramwaju
nr 9 autobusową linią zastępczą.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Wszystkim pielęgniarkom i położnym,
pracującym w rudzkich placówkach opieki zdrowotnej,
składam najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń.

Foto: arch. prywatne

Dziewczynka po obiedzie u babci odnosiła miseczkę. W drodze do kuchni upadła.
Szkło miski zadziałało jak gilotyna, odcinając Marysi rękę poniżej nadgarstka prawej
dłoni. Dziewczynka została zabrana karetką
pogotowia na Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla dzieci
w chorzowskim szpitalu. Tam zoperowano
ją. Rozpoznaniem była rozległa rana cięta
nadgarstka prawego z uszkodzeniem ścięgien zginaczy, tętnicy promieniowej nerwu
pośrodkowego oraz otwarciem stawu nadgarstkowego. Ze względu na wielkość i powagę uszkodzenia ręki, została zabezpieczona jedynie tętnica promieniowa ręki
dziewczynki, a ona sama wraz z mamą została przetransportowana samolotem do
Szczecina. Tam Marysia kolejny raz traﬁła
na stół operacyjny. Diagnoza, jaka została
podana przez lekarzy to częściowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka, całkowite
uszkodzenie tętnicy łokciowej i promieniowej, nerwu łokciowego i pośrodkowego,
ścięgien zginaczy głębokich i powierzchownych palców oraz otwarcie stawu promieniowo-nadgarstkowego z uszkodzeniem
więzadła SLR.
Obecnie ręka Marysi jest usztywniana
szyną. Wiadomo już, że operacja się powiodła i ręka „przyjęła się”. Jeden z palców ma
znaczący przykurcz. Samodzielnie Marysia
nie jest w stanie nim poruszyć. Nie może
pisać, grać na wymarzonym puzonie, jeździć na ukochanych rolkach. Nie potraﬁ się
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Po miesiącu oczekiwania na odpowiedź spółka Tramwaje Śląskie przekazała miastu swoje plany odnośnie modernizacji linii tramwajowej nr 9 w Rudzie Śląskiej. W tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na remont torowiska
wzdłuż ulicy Goduli. Szykuje się także modernizacja fragmentu torów wzdłuż ul. Niedurnego oraz na pętli w Chebziu. Czy te inwestycje sprawią, że podróż „dziewiątką” przez nasze miasto będzie bardziej komfortowa? Władze
Rudy Śląskiej zaznaczają, iż do tego konieczny jest remont torowiska także w Wirku oraz w Bykowinie.

8-letnią Marysię czeka długa rehabilitacja.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie
w wypełnianie trudnych obowiązków,
serce i cierpliwość,
którymi obdarzacie swoich pacjentów.
Niech pozytywna energia, serdeczność
i wyjątkowa atmosfera Waszego święta
towarzyszy Wam każdego dnia.
Wszystkiego dobrego!

sama ubrać i nie może pozostać bez opieki
nawet podczas pobytu w szkole. Czekają ją
cotygodniowe wizyty u specjalistów w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie. Dziewczynka czeka na skierowanie na rehabilitację. Ta jednak kosztuje. Jedna podróż Marysi z rodzicami do Szczecin to koszt około
400 zl. Wizyty ma co wtorek. Lekarze, którzy operowali Marysię, przewidują powrót
do sprawności ręki tj. do trzymania poprawnie długopisu w prawej ręce w ciągu roku
intensywnej pracy dziewczynki. Dlatego tak
ważne jest wsparcie rudzian. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na lekarzy specjalistów tj. rehabilitanta, ﬁzjoterapeutę oraz

na sprzęt medyczny do ćwiczeń w domu,
a także na dojazd do szpitala w Szczecinie.
Wpłat można dokonywać na adres:
Fundacja Pomóc Więcej, ul. Modrzejowska 20, 41-200 Sosnowiec, numer konta:
14 1750 0012 0000 0000 2194 9302, tytuł
wpłaty: Maria Lipiec, PayPal: pomocwiecej@interia.pl, tytuł/cel przy wpłacie PayPal: Maria Lipiec.
Dane do przelewów zagranicznych
Kod SWIFT: RCBWPLPW, Kod IBAN: PL
14 1750 0012 0000 0000 2194 9302, tytuł
wpłaty: Maria Lipiec, KRS: 0000389968,
cel szczegółowy: Maria Lipiec.
AW

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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MATURY 2019
314 uczniów rudzkich
liceów i 218 techników
przystąpiło do egzaminu
dojrzałości. Tegoroczny
maturalny maraton
rozpoczął się 6 maja
egzaminem z języka
polskiego i zakończy się
dopiero w drugiej
połowie maja.
– Drodzy Maturzyści, życzę Wam powodzenia oraz wiary we własne siły
i możliwości. Myślę, że Wasz wielki
trud, który włożyliście w przygotowa-

Maturzyści wystartowali
nie do matury, zaprocentuje i osiągniecie jak najlepsze wyniki. Połamania
piór! – mówiła w poniedziałek Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
W ramach matury uczniowie muszą
obowiązkowo przystąpić do egzaminu
pisemnego z trzech przedmiotów na
poziomie podstawowym (język polski,
matematyka i język obcy nowożytny
– np. angielski, niemiecki, francuski).
Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków
mniejszości narodowych, przystępują
do egzaminu z języka danej mniejszości. Na tym jednak nie koniec. Uczniowie muszą też zmierzyć się z egzaminem pisemnym z wybranego przed-

miotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej natomiast
maturzyści zdawać będą język polski
oraz język obcy bez określania poziomu.
W poniedziałek 6 maja uczniowie
zmierzyli się z egzaminem z języka
polskiego. We wtorek maturzyści napisali egzamin z matematyki, w środę
czeka ich matura z języka obcego.
W kolejne dni młodzież przystąpi do
egzaminu z wybranego przedmiotu na
poziomie rozszerzonym. W tym roku
matury pisemne potrwają od 6 do
23 maja, z kolei część ustna z języka
polskiego i języka mniejszości narodowych od 9 do 22 maja, a z języków no-

wożytnych od 6 do 25 maja. – Szkoły
średnie w naszym mieście kształcą
młodzież na bardzo wysokim poziomie.
To często laureaci oraz uczestnicy wielu olimpiad przedmiotowych. Wierzę,
że świetnie uda Wam się napisać egzamin, a następnie dostać na wymarzony
kierunek studiów. Powodzenia! – życzy maturzystom Anna Krzysteczko,
wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Wyniki tegorocznych matur zostaną
opublikowane 4 lipca. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej
30% 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. Absolwenci,
którzy z ważnych powodów nie mogą
zmierzyć się z egzaminem w pierwszym terminie, mogą wnioskować
o dodatkowy. W uzasadnionych przypadkach Centralna Komisja Egzaminacyjna wyraża zgodę i wówczas uczniowie przystępują do matury w dniach od
3 do 19 czerwca. Warto dodać, że w sumie w tym roku klasy maturalne w Rudzie Śląskiej ukończyło 646 uczniów,
z czego 332 to absolwenci liceów,
a 278 techników. Rok szkolny podsumowało również 41 absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego, z których 17 przystąpi do matury.
AW
OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie
w rejonie ulicy Bukowej, stanowiąca działkę nr 576/5198 o powierzchni 591 m², obręb Ruda, karta mapy 5,
KW nr GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Pierwszy przetarg w dniu 26.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana
działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę usługową (symbol planu UK1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-usługowych i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest porośnięta trawą,
drzewami i krzewami. Znajduje się na niej skarpa i woda stojąca.
Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki inwestycyjnej – co będzie
wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.
Cena wywoławcza (netto) do drugiego przetargu wynosi 79.000,00 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 28.05.2019 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 21.05.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4000,00 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.
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WIREK/NOWY BYTOM

OGŁOSZENIA

Co z placem zabaw na hałdzie?

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

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

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

Pani
Mirosławie Szołkiewicz
pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

Na początku marca wandale zdewastowali plac zabaw na zrewitalizowanej hałdzie przy ul. 1 Maja. Wyłamano deski, urządzenia ochlapano farbą, namalowano pseudograﬃti oraz zniszczono ławki i kosze na śmieci. Mało tego – chuligani zepsuli także inną z atrakcji
hałdy, czyli lunetę. Na szczęście Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które
zrealizowało inwestycję, zadbało już o to, by plac zabaw został przywrócony do pierwotnego stanu.
Plac zabaw na hałdzie przy ul. 1 Maja
został oddany do użytku w grudniu, jednak
mieszkańcy długo się nim nie nacieszyli. Po
dewastacji przez wandali mieszkańcy z niecierpliwością czekali na ponowne otwarcie
obiektu. – Ponoć wymaga on remontu, ale
bardzo opieszale idą sprawy związane z tym
tematem – napisała do nas pani Karolina.
Sprawdziliśmy więc, jakie działania podjęło MPGM TBS. Okazuje się, że zniszczenia zostały już naprawione. – Liczne grafﬁti
oraz malunki farbą zostały usunięte. Wandale wyłamali również liczne elementy
drewniane, ale całość konstrukcji została
naprawiona, a urządzenia odmalowano
– informuje Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM TBS.
Ponadto zostały już naprawiona luneta,
tablica informacyjna oraz okoliczne ławki
i kosze, które także zniszczono. – Szacunkowy koszt prac, które wykonano w ramach

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

Państwu Mirosławie i Markowi Szołkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ
składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska

Pani Annie KREPEL
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA
przekazują Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Foto: JO

Pani
Magdalenie Kręcioch-Bałabuch
pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Plac zabaw na hałdzie został odnowiony.

ubezpieczenia to ok. 9 tys. 800 zł brutto.
Sprawa zgłoszona została na policję. Ponadto Straż Miejska zapowiedziała, że bę-

dzie częściej patrolować to miejsce – zapowiada Krzysztof Mikołajczak.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

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 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 12.03.2019 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej – Zarządcy Dróg
Publicznych, reprezentowanego poprzez pełnomocnika Pana Radosława Mencfela (Mencfel) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Drog-Men” Radosław Mencfel, z siedzibą przy ul. Szyb Walenty
32 w Rudzie Śląskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Starej w Rudzie Śląskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowie zjazdów publicznych oraz przebudowie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 880/81, 560/48, 731/54, 730/54, 932/51, 566/48, 879/81, 881/48, 883/48, 884/48, 888/48, 887/48, 885/82,
793/77, 886/82, 893/48, 894/48, 895/48, 890/48, 483/49, 753/21, 1025/21, 75, 1070/19, 497/19, 1071/19, 1000/18 (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.

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
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Obchody Dnia Hutnika w Grupie
Kapitałowej Huty Pokój
Jak co roku tradycyjny pochód ulicami Rudy Śląskiej z udziałem orkiestry dętej rozpoczął tegoroczne obchody Dnia Hutnika. W dorocznym święcie
4 maja w dniu świętego Floriana uczestniczył m.in. wiceminister energii, Grzegorz Tobiszowski.
Zaproszeni goście, orkiestra, poczty sztandarowe i hutnicy z rodzinami oraz mieszkańcy miasta
zebrali się w sobotę przed bramą 1 „Huty Pokój”,
skąd wyruszyli ulicami Rudy Śląskiej do kościoła
pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu. Tam
odbyła się uroczysta msza święta w intencji hutników, ich rodzin oraz przyszłości „Huty Pokój”.
Mszę odprawił proboszcz parafii ks. Jan Janiczek.
Jednym z uczestników tych uroczystości był
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który skierował do hutników osobiste życzenia.
– Praca hutnika niech będzie źródłem spełnienia
zawodowych aspiracji, a atmosfera życzliwości
i radości niech pozostanie w Waszych sercach
przez cały rok. Niech św. Florian, patron hutników, czuwa nad Wami w Waszej niełatwej, odpo-

wiedzialnej pracy – przekazał wiceminister Tobiszowski.
To właśnie dzięki interwencji wiceministra
Tobiszowskiego, który zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie do właściciela „Huty Pokój”
– Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, w dniu
4 maja br. w ogrodzie rudzkiego Miejskiego
Centrum Kultury odbył się festyn hutniczy.
Uroczysty festyn rozpoczął się tradycyjnie życzeniami skierowanymi do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Huty Pokój, w których to
Zarząd podziękował za dotychczasową współpracę i trud włożony w dalszy rozwój Spółki. Po części oficjalnej, w rytmie dobrej muzyki i przy
smacznej kiełbasce, pracownicy wraz ze swoimi
bliskimi świętowali tegoroczny Dzień Hutnika.

Przemarsz wyruszył sprzed głównej bramy Huty Pokój.

Msza św. w intencji hutników odbyła się w kościele pw. św. Pawła.

Zarząd i goście przeszli ulicami Nowego Bytomia.

Tradycyjnie hutnikom towarzyszyła orkiestra dęta „Pokój”.

Nie brakowało życzeń i podziękowań.

Festyn tradycyjnie odbył się w ogrodach MCK-u.

W obchodach brali udział pracownicy i ich rodziny.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Foto: UM Ruda Śląska

Konstytucja 3 Maja oraz wybuch III Powstania Śląskiego to kluczowe wydarzenia w historii Polski. Jak
co roku rudzianie, na czele z przedstawicielami władz
i służb mundurowych, wzięli udział w obchodach upamiętniających te ważne wydarzenia. Uroczysta msza
św. w intencji ojczyzny oraz złożenie kwiatów przed
Pomnikiem Powstańców Śląskich w Kochłowicach były symbolem hołdu i szacunku dla tych, którzy wolność
Polski cenili najwyżej. Rocznicę wybuchu powstań śląskich obchodzono także w Orzegowie.
– Święto 3 Maja ma dla Ślązaków szczególne znaczenie – podkreśliła wiceprezydent Anna Krzysteczko.
– 228. lat temu uchwalono jeden z najważniejszych dokumentów w historii Polski – Konstytucję 3 Maja. Wartości, które zostały w niej zawarte, nade wszystko

3 maja przed Pomnikiem Powstańców
Śląskich w Kochłowicach złożono kwiaty.

Foto: AW

Upamiętnili powstańców i uczcili konstytucję

Również w Orzegowie uczczono
ważne dla regionu wydarzenia.
chrześcijańskie, takie jak praworządność czy równość,
pozwoliły zjednoczyć polski naród – zauważyła. – Dziś
oddajemy również hołd naszym przodkom, którzy 98 lat
temu wzięli udział w III Powstaniu Śląskim. Jesteśmy
im winni pamięć i szacunek, bo to dzięki powstańcom
przetrwaliśmy i mamy dziś wolny, niepodległy kraj
– mówiła wiceprezydent.
Poza obchodami w Kochłowicach, 2 maja w Orzegowie upamiętniono 98. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczystości przypominające o tym wydarzeniu rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św.
Michała Archanioła. Następnie uczestnicy spotkania
złożyli kwiaty przed pomnikiem bohaterów, którzy zginęli, walcząc o to, żeby Górny Śląsk został przyłączony
do Polski. 
AS, AW

Nowy Bytom

Taneczna noc w MCK-u
„Noc Tańca” w Miejskim Centrum Kultury
im. H. Bisty stała się już tradycją. W sobotę (27.04)
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca można było
podziwiać różne gatunki taneczne w wykonaniu artystów z Rudy Śląskiej i okolicznych miast.
– Staramy się, żeby program tego wydarzenia zawsze był bardzo różnorodny. Podczas tej edycji mogliśmy podziwiać na przykład balet współczesny, taniec
współczesny, taniec modern i różne układy tańców ludowych, a co ważne na scenie prezentowały się osoby
w różnym wieku, zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli oraz seniorzy – podkreślała Katarzyna Furmaniuk,
dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty
w Rudzie Śląskiej. – Co roku mamy też jakąś gwiazdę
wieczoru. Teraz był to Teatr odRuchu oraz Gliwicki Teatr Tańca. Z pewnością każdy znalazł coś dla siebie.
Naszym celem jest popularyzacja tańca i pokazanie jego różnorodności, dlatego cieszy nas to, że na widowni
można było spotkać najstarszych i najmłodszych widzów – dodała.

Foto: AL

KOCHŁOWICE/ORZEGÓW

Podczas „Nocy Tańca”
nie zabrakło spektakli tanecznych.
Podczas „Nocy Tańca” można było zobaczyć poloneza w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie”,
spektakl taneczny „Linoleum” Teatru odRuchu i spektakl taneczny artystów z Gliwickiego Teatru Tańca.
Zaprezentowały się także sekcje taneczne, które ćwiczą
w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty. Na zakończenie tanecznej nocy odbyła się potańcówka z zespołem Gang Olsena. 
AL

RUDA/NOWY BYTOM

Muzyczne świętowanie

Wirek

O dziejach Ślązaków podczas powstań śląskich na
przykładzie losów małego Gustlika i jego rodziny można było posłuchać podczas kolejnego spotkania z cyklu
„Twórczy piątek na Ficinusie”. W piątek (26.04) w salce parafialnej kościoła ewangelickiego na zabytkowej
kolonii robotniczej Ficinus odbyło się spotkanie z Kazimierzem Szymeczko, autorem książki dla dzieci
pt. „Gołąbek niepokoju”.
Książka opowiada o 8-letnim Gustliku, który mieszka w Bytomiu. Jego ojciec niedawno wrócił z wojny.
Jeden z wujków Gustlika zginął, od drugiego nie ma
wiadomości. A walka o Śląsk dopiero się zaczyna.
W życiu chłopca strach o bliskich miesza się z radością
z hodowli gołębi, które nie uznają granic i latają po pol-

sko-niemieckim pograniczu śląskim. – Czy ta historia
jest prawdziwa? Gustlika i jego krewnych wymyśliłem,
a opowieść poskładałem z tego, co pamiętają moi krewni i znajomi. Wystarczy słuchać, o czym opowiadają
dziadkowie – mówi Kazimierz Szymeczko, autor książki. – W mojej rodzinie na trzech Polaków przypadał jeden Niemiec. Czasami miejsce zamieszkania i dokumenty nie szły w parze z sympatiami politycznymi. Mimo
różnic wszyscy się szanowali, bo wszyscy byli krewnymi,
wszyscy byli Ślązakami – dodaje autor.
W trakcie spotkania także Andrzej Godoj, historyk
oraz pracownik działu naukowo-oświatowego Muzeum
Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej przypomniał historię powstań śląskich.
AL

Bielszowice

Zdrowe życie ma 25 lat

Młodzi muzycy wystąpili m.in. podczas festynu w Parku Kozioła.
Uczniowie oraz pedagodzy Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia uświetnili w ostatnich dniach dwa
jubileusze – muzyczny i unijny. 1 maja w Parku Kozioła zorganizowany został festyn z okazji 15-lecia
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast
w poniedziałek, 6 maja w Miejskim Centrum Kultury
odbył się koncert „Stanisław Moniuszko – mistrz melodyj naszych”.
Podczas festynu w Rudzie można było nie tylko
posłuchać muzyki w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie
Śląskiej, ale również sprawdzić swoją wiedzę o Unii
Europejskiej. Z kolei 6 maja uczniowie i pedagodzy

rudzkiej szkoły muzycznej uczcili pamięć wielkiego
kompozytora, Stanisława Moniuszki. W tym roku
przypada 200. rocznica jego urodzin. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert pt. „Stanisław Moniuszko – mistrz melodyj naszych”. Wśród
występujących nie zabrakło także gości, a wśród nich
znalazła się sopranistka Izabela Migocz oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Ludomira Różyckiego w Gliwicach i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego
w Bytomiu. Poniedziałkowy koncert został połączony
z wystawą Roberta Żurmana pt. „Impresje moniuszkowskie”.
JO

BIELSZOWICE

Foto: AL

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Zdrowe Życie” świętowało swoje 25. urodziny. W sobotę (27.04) w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła
się uroczystość poprzedzona mszą świętą w intencji
stowarzyszenia i jego członków. Podczas jubileuszu
nie zabrakło życzeń i podziękowań, a przede wszystkim dobrej zabawy. – Miałam ogromną przyjemność
uczestniczyć w 25-leciu Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”. Jak zwykle urodzinowa zabawa była przednia. Członkowie stowarzyszenia na własnym przykładzie pokazują, że żeby bawić się, tańczyć i śpiewać, nie potrzeba żadnych używek. Gdy człowiek jest bogaty w wiarę i nadzieję, ma
przyjaciół oraz rodzinę i może pracować dla dobra innych, jest prawdziwym szczęściarzem – zaznaczyła
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Zdrowe Życie” pomaga osobom uzależnionym po
przebytej terapii oraz rodzinom osób uzależnionych. Celem jego działalności jest przede wszystkim niesienie

Foto: UM Ruda Śląska

Gołąbek niepokoju na Ficinusie

Stowarzyszenie działa
w Rudzie Śląskiej już 25 lat.
wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym
w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskania właściwej postawy w rodzinie czy w miejscu pracy, dawanie
dobrego przykładu innym i eksponowanie wśród społeczeństwa wzorców zdrowego stylu życia poprzez unikanie używek, integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom, ochrona i promocja zdrowia, a także promowanie abstynencji.
AL

Kolejny sezon otwarty
1 maja Muzeum PRL-u po raz dziewiąty otworzyło
swoje podwoje dla zwiedzających. W tym sezonie
w budynku XIX-wiecznej obory powstała nowa sala
wystawiennicza, a w niej „Wspomnień czar”, czyli kolekcja m.in. rowerów, sprzętu radiowo-telewizyjnego,
sztandarów, odznaczeń, a także kącik czytelniczy. Nowością jest również plac zabaw z przełomu lat 70. i 80.
XX wieku. – 1 oraz 3 maja naszych gości oprowadzał
świetny duet przewodników, czyli Dorota Dębosz i Kamil Warzecha. To ludzie z olbrzymią wiedzą, pasją do
historii i niesamowitą siłą rażenia pozytywną energią
– mówiła Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej
Epoki. Najważniejsze wystawy tego sezonu to „Zacho-

dzące czerwone słoneczko, czyli 30. rocznica wyborów
4.06.1989 roku”, która powstała we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej; „Tajemnice Magdalenki, czyli historia Okrągłego Stołu”;
„Edward Gierek” – wystawa o życiu Edwarda Gierka
przygotowana przez Pałac Schoena w Sosnowcu oraz
wystawa o PGR-ach, czyli o Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Ponadto w Kapsule Czasu na odwiedzających czeka rodzinny kącik gier planszowych i kącik zabaw. – Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia
naszego obiektu, mamy wiele powodów, aby być dumnym z miejsca, które stworzyliśmy – zachęca Monika
Żywot.
AW
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„Życie samo z siebie piękne nie będzie,
dlatego jeśli chcesz, by takie było,
musisz je pięknym uczynić.”
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M. Bienia

Zawiadomienie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

o ustalonych terminach Walnego Zgromadzenia Członków RSM, które odbędzie się w siedmiu częściach w dniach: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 czerwca 2019 r.
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
uprzejmie informuje, że na podstawie przepisów art. 83 ust. 2 ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu RSM oraz
uchwałą Zarządu RSM nr 04/2019 z dnia 17.04.2019 r. przeprowadzi
Walne Zgromadzenie Członków RSM /WZCz/ podzielone na 7 części, których obrady odbędą się w dniach: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
czerwca 2019 r.
Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi Statutu RSM § 16 ust. 11 i 12 o obowiązku zawiadamiania wszystkich
członków RSM o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM.
Uprzejmie informujemy, że w obradach Walnego Zgromadzenia
mogą uczestniczyć tylko członkowie RSM osobiście za okazaniem
aktualnego dowodu tożsamości albo przez Pełnomocnika, który nie
może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Członków. W celu
sprawnego przeprowadzenia Zebrania prosimy Członków, którzy
wyrażą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków
o zapoznanie się z przygotowanymi sprawozdaniami i projektami
uchwał.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2019 r.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
6. Informacja z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego RSM i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej i Zarządu z realizacji uchwał podjętych na Walnym
Zgromadzeniu Członków przeprowadzonym w dniach 5, 6, 7, 8,
11, 12, 13 czerwca 2018 r.
10. Przedstawienie informacji nt. wyników z przeprowadzonej lustracji RSM za lata 2013-2015 i podjęcie uchwały w tym względzie.
11. Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-prawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
w okresie obejmującym od 2019 r. do Walnego Zgromadzenia
Członków w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

1.

Jednocześnie Zarząd RSM informuje, że:
Wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie Członków RSM
w tym projekty uchwał zostaną wyłożone w dyrekcji RSM
w Rudzie Śląskiej 1, ul. Magazynowa 12 w Dziale Organizacji
i Samorządu – pokój 214 oraz na każdej Administracji i w internecie 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Każdy członek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma
prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

2.

3.

4.

Ponadto Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad
wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni
przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu RSM. Projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Do projektu uchwały wnioskodawcy dołączają listę osób wniosek popierających zawierającą imię, nazwisko, adres oraz podpis.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał
nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części
Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad może zostać poszerzony o wnioski, o których
mowa w punkcie 2.

Ponadto informuje, że Rada Nadzorcza Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej na posiedzeniu w dniu 6 maja
2019 r. działając w oparciu o przepis art. 83 ust. 1 Ustawy
z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o postanowienia § 16 ust. 2 i 5 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
uchwaliła, co następuje:
1. Ustala się poniższe zasady zaliczania członków RSM do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków w 2019 r.:
1) ustala się, że jedna część Walnego Zgromadzenia Członków
obejmuje zasoby jednej Administracji,
2) jedna część Walnego Zgromadzenia Członków RSM obejmuje
a) Członków Spółdzielni zamieszkałych w lokalu, do którego
przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego na terenie objętym działaniem części Walnego Zgromadzenia Członków tj. w obrębie jednej Administracji lub posiadających na tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
o innym przeznaczeniu/użytkowego, garażu/lub prawo odrębnej
własności tego lokalu.
b) Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do lokalu
mieszkalnego, użytkowego, garażu podstawę do zaliczenia do
określonej części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi
miejsce położenia lokalu mieszkalnego.
c) W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do dwóch
lub więcej lokali mieszkalnych podstawę zaliczenia do określonej
części Walnego Zgromadzenia Członków stanowi miejsce położenia lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje. W przypadku gdy
członek posiada prawa tylko do lokali użytkowych, lub nie zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład zasobów spółdzielni
podstawą zaliczenia do danej części Walnego Zgromadzenia stanowi prawo, które zostało nabyte wcześniej.
d) Jeżeli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka i uczestniczy w części, do której zaliczony
został reprezentowany przez niego członek.
2. Części Walnego Zgromadzenia Członków ustala się w poniższym
układzie:
1) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 1: dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wysockiej, Bogusławskiego, Kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejewskiej; dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas, Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Starej,
2) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 2: dzielnica Nowy Bytom; osiedle przy ul. Obr. Westerplatte
w Wirku,
3) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 3: dzielnica Ruda Śląska 1,
4) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 4: dzielnica Halemba; dzielnica Kochłowice,
5) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 5: dzielnica Wirek; dzielnica Bielszowice,

6) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 6: dzielnica Bykowina,
7) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Administracji Nr 7: dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.; dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska.

HARMONOGRAM

Walnego Zgromadzenia Członków RSM podzielonego
na 7 części w 2019 roku
Części Walnego
Lp. Zgromadzenia
Administracja

Dzielnica

Termin i godz.
Zebrania

Miejsce Zebrania

ADM-1

Ruda Śl. 3, 4
Godula, Orzegów

4.06.2019 r.
godz. 17.00
wtorek

ODK RSM „Jowisz”
ul. Joanny 12
Ruda Śl. 3 – Godula

2

ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom
Wirek – Os. Obr.
Westerplatte

5.06.2019 r.
godz. 17.00
środa

Pustostan – pawilon
ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom

3

ADM -3

4

ADM-4

5

ADM-5

6

ADM-6

7

ADM-7

1

6.06.2019 r.
ODK RSM „Matecznik”
godz.17.00
Norwida 26
Ruda Śl. 1
czwartek
Ruda Śl. 6 i 7
10.06.2019 r.
Szkoła Podstawowa
Halemba,
godz. 17.00
Sportowa Nr 15
Kochłowice
poniedziałek ul. Energetyków 15 Halemba
Ruda Śl. 10
11.06.2019 r.
ODK RSM „Pulsar”
Wirek, Bielszowice, godz. 17.00
ul. Różyckiego 30
Czarny Las
wtorek
Ruda Śląska 10 – Wirek
Szkoła Podstawowa Nr 2
12.06.2019 r.
im. Jana Wyplera
Ruda Śl. 5
godz. 17.00
Bykowina
ul. Gwarecka 2
środa
Ruda Śl. 5 – Bykowina
Szkoła Podstawowa Nr 40
13.06.2019 r.
im. Karola Goduli
Ruda Śl. 4, 3
ul. Bytomska 1
godz. 17.00
Orzegów, Godula
Ruda Śl. 4 – Orzegów
czwartek
(dawne Gimnazjum Nr 5)
Ruda 1

Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków
RSM jest zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UWAGA!

Jednocześnie przypominamy, że przepisy ustawy z dnia
20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze wprowadziły generalną zasadę, że: członkostwo
w spółdzielni powstaje z mocy prawa wyłącznie dla osób związanych węzłem prawnym ze spółdzielnią tzn. tych, które posiadają
spółdzielcze prawo do lokalu, zarówno lokatorskie, jak i własnościowe, bądź roszczenie o ustanowienie takiego prawa. Oznacza to,
że osoby, którym służy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a które dotychczas nie były członkami spółdzielni stają się nimi
z mocy prawa w dniu 9.09.2017 r. Jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom oboje są członkami spółdzielni. Członkostwo w Spółdzielni na mocy ww. ustawy ustaje z chwilą utraty
wszystkich tytułów prawnych do lokali.
Ponadto członkowie oczekujący to jest osoby, z którymi spółdzielnia zawarła jedynie umowy w sprawie kolejności przydziału z mocy
prawa w dniu 9 września 2017 r., utraciły członkostwo w spółdzielni.
Z mocy prawa utracą również członkostwo ci członkowie spółdzielni, którym przysługiwało prawo odrębnej własności lokalu,
a w obrębie ich nieruchomości dojdzie do powstania wspólnoty
mieszkaniowej.
Należy podkreślić, że osoby posiadające odrębną własność do
lokalu, nie stają się członkami Spółdzielni automatycznie, mogą
nimi zostać składając osobny wniosek. Druk wniosku – deklaracja
przystąpienia do Spółdzielni – znajduje się w Spółdzielni bądź w internecie.
Z poważaniem Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Rudzki Informator Samorządowy
Władze Rudy Śląskiej ogłosiły międzynarodowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca Huty „Pokój”.
Autor zwycięskiego projektu, który wyłoniony zostanie jeszcze w tym roku, oprócz nagrody finansowej będzie mógł opracować całość dokumentacji
rewitalizacji Wielkiego Pieca. Tu stawką są nawet dwa miliony złotych, które miasto zamierza przeznaczyć na ten cel.

Konkurs ogłoszony!

– Podchodzimy poważnie do zaadaptowania Wielkiego Pieca na cele turystyczne
i kulturalne, dlatego zdecydowaliśmy się na
formę konkursu i to takiego, w którym będą
mogli uczestniczyć architekci praktycznie
z całego świata. W ten sposób będziemy
mogli wyłonić najlepszą propozycję zagospodarowania tego miejsca – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Konkurs, który został ogłoszony ostatniego dnia kwietnia we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich,
składa się z kilku etapów. W pierwszym,
do 24 maja, pracownie projektowe zainteresowane przygotowaniem koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca będą
mogły zgłaszać swój udział w konkursie.
Jego zasady wraz z harmonogramem zawiera regulamin konkursu, zamieszczony
na uruchomionej stronie internetowej
wielkipiec.pl.
Po weryfikacji formalnej nadesłanych
zgłoszeń, w kolejnym etapie konkursu pracownie będą musiały do września przygotować opracowania studialne. Składać się
będą one z części graficznej, opisowej i cyfrowej, przedstawiającej koncepcję zagospodarowania Wielkiego Pieca. Oceny na-

desłanych opracowań i kwalifikacji podmiotów do kolejnego etapu dokonywać
będzie 8-osobowy Sąd Konkursowy. W jego skład wchodzić będzie czterech sędziów
Stowarzyszenia Architektów Polskich, zastępca śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dwóch przedstawicieli Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego – ERIH. Przewodniczącym Sądu będzie dr inż. arch. Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.
– Pod uwagę będą brane walory estetyczne
zaproponowanych form architektonicznych
i rozwiązań konstrukcyjnych, walory konserwatorskie i urbanistyczne oraz rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Oceniany
będzie także aspekt ekonomiczny przedstawionych rozwiązań – wylicza dr inż. arch.
Łukasz Urbańczyk. Do ostatniego etapu
konkursu zaproszeni zostaną autorzy maksymalnie pięciu najlepiej ocenionych projektów.
W ostatnim etapie konkursu finaliści będą musieli uszczegółowić swoje wcześniejsze prace, w tym m.in. przedstawić model
fizyczny całego projektowanego zespołu
zabudowy, a także rzuty, czy przekroje projektowanych budynków. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w grudniu. Wtedy też wyłoniony zostanie autor zwycięskiego projektu. Oprócz przyznania głównej nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł zostanie

on zaproszony do podpisania umowy na
wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania Wielkiego
Pieca. – Na ten cel chcemy przeznaczyć nawet dwa miliony złotych. Wierzę, że w ten
sposób zachęcimy do zainteresowania naszym konkursem największe biura projektowe, także z zagranicy – podkreśla Michał
Pierończyk, wiceprezydent miasta.
Władze miasta już teraz myślą też o środkach na samo przeprowadzenie rewitalizacji Wielkiego Pieca. – Ten i przyszły rok to
czas na opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji. W tym czasie będziemy
szukać możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla tej inwestycji.
Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się
wpisać ten obiekt na Szlak Zabytków Techniki – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Jak szacują rudzcy samorządowcy, koszt
rewitalizacji oraz adaptacji Wielkiego Pieca na nowe cele wyniesie ok. 40 mln zł.
Przypomnijmy, że miasto stało się formalnym właścicielem Wielkiego Pieca pod
koniec 2018 r. Wtedy nastąpiła zamiana
nieruchomości ze spółką Stalmag, która
otrzymała prawo użytkowania wieczystego
gruntu wraz z prawem własności budynku
Bramy II, czyli byłej portierni Huty „Pokój”. W zamian, na takich samych zasadach, miasto nabyło obiekt Wielkiego Pieca
wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.

Do końca roku wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu
na koncepcję zagospodarowania Wielkiego Pieca.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rudy Śląskiej działki,
na których stoi Wielki Piec, są oznaczone
symbolem 34 UP, co oznacza tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym
z przeznaczeniem gruntów pod obiekty
usługowe, przede wszystkim kulturalne,
rekreacyjne czy gastronomiczne. – Taki rodzaj zagospodarowania przewidzieliśmy

w konkursie – mówi Łukasz Urbańczyk.
– Wielki Piec ma być dostępny dla mieszkańców, którzy znajdą tutaj miejsce na to,
by odpocząć np. przy filiżance kawy, posłuchać koncertu, obejrzeć wystawę czy popatrzeć na piękną panoramę Śląska. Ze szczytu Wielkiego Pieca można dojrzeć nawet
Beskidy – mówi.
TK

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2018 r. Był on rekordowy, jeśli chodzi o wydatki na inwestycje na przestrzeni ostatnich lat.
Na ten cel w ubiegłym roku przeznaczono ponad 133 mln zł. To blisko 17 proc. wszystkich ubiegłorocznych wydatków ogółem. Te ostatnie w 2018 r. wyniosły 798,8 mln zł, natomiast dochody miasta to 770,4 mln zł. Pomimo dużych wydatków na inwestycje, poziom zadłużenia miasta cały czas utrzymuje się na bezpiecznym i stabilnym poziomie. To efekt skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Wydana przez RIO opinia uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

RIO pozytywnie o budżecie za 2018 r.

– To kolejny odpowiedzialny budżet, który zrealizowaliśmy. Dbamy o stabilność finansową miasta, zapewniając jego systematyczny rozwój. Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym
z Unii Europejskiej, nie musimy tak bardzo
posiłkować się kredytami – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Niestety problemem jest ciągłe zarzucanie samorządów
nowymi zadaniami, za którymi nie idą realne pieniądze. Do tego przekazywane subwencje i dotacje są niewystarczające, a kolejne pomysły strony rządowej rodzą skutki
finansowe dla gmin – dodaje.
Z ponad 133 mln zł, jakie w ubiegłym
roku miasto wydało na inwestycje, praktycznie połowa, bo przeszło 66,3 mln zł,
pochodziła ze środków zewnętrznych.
Również po stronie dochodów pieniądze
unijne stanowiły istotną pozycję. W ubiegłym roku do budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 54 mln zł. – Stawiamy na realizację tych inwestycji, gdzie albo już uzyskaliśmy dofinansowanie albo wiemy, że możemy takie środki pozyskać – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Dzięki takiej strategii miasto w ubiegłym
roku nie musiało uruchamiać całej zaplanowanej transzy kredytu z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. – W ten sposób deficyt zaplanowany w pierwotnie uchwalonym budżecie na 2018 r. z 64,7 mln zł spadł
ostatecznie do 28,3 mln zł – informuje Ewa
Guziel, skarbnik miasta. Zmniejszenie deficytu przełożyło się także na zmniejszenie
planowanego zadłużenia. Jego wskaźnik,
który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem, w 2018 r. wyniósł
35,02 proc. Jest on zatem wyższy jedynie
o 2 proc. niż w 2017 r. – Pomimo dużych
nakładów inwestycyjnych w ostatnich
4-5 latach wskaźnik zadłużenia nadal jest
mniejszy od tego z 2011 r., kiedy dopiero
szykowaliśmy się na nową perspektywę finansową. Warto jednak zauważyć, że wydatki inwestycyjne w tym czasie z 56 mln zł
w 2011 r. wzrosły do 133 mln zł w 2018 r.
– wylicza skarbnik miasta.
Niezwykle ważna w kontekście stabilności finansów miasta, szczególnie w perspektywie kolejnych lat, jest tzw. nadwyżka
operacyjna. Jest to różnica pomiędzy wy-

konanymi
dochodami
bieżącymi
a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi.
W ubiegłym roku była ona dodatnia, na poziomie 42,2 mln zł. To najlepszy wynik
w ostatnich latach. – Im większa nadwyżka,
tym większe możliwości inwestycyjne miasta. Ma ona także wpływ na wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia, które miasto musi
wypełnić planując wydatki na kolejne lata
– informuje Ewa Guziel.
Dobra sytuacja finansowa Rudy Śląskiej
ma swoje odzwierciedlenie także w innych
wskaźnikach dotyczących budżetu miasta.
Przykładem może być wskaźnik samofinansowania, który w 2018 r. wyniósł
78,81 proc. i był wyższy od tego w 2017 r.
o ponad 17 proc. – Wartość tego wskaźnika
obrazuje stopień, w jakim miasto finansuje
inwestycje ze środków własnych, czyli z nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych. Generalnie im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym mniejsze ryzyko utraty
płynności finansowej przez miasto – tłumaczy skarbnik miasta.
Ubiegłoroczny budżet był drugim z rzędu, w którym zarówno wydatki, jak i docho-

dy przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku
na rok dochody budżetowe sprawiają, że
miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. Przypomnijmy, że w 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł,
w 2017 r. było to już 700,9 mln zł, natomiast
w zeszłym ponad 770,3 mln zł. Jeśli chodzi
o wydatki, to w 2018 r. zamknęły się one
kwotą 798,7 mln zł i były wyższe od tych
w 2017 r. o blisko 56 mln zł.
W ubiegłym roku tradycyjnie najwięcej
przeznaczono na oświatę – była to kwota
blisko 245,9 mln zł, czyli o prawie
12 mln zł więcej niż w 2017 r. W dalszej
kolejności środki przeznaczono na zadania
z zakresu pomocy społecznej i rodziny
– 207 mln zł oraz na transport i łączność
– ponad 91,6 mln zł.
Na inwestycje w ubiegłym roku miasto
przeznaczyło 133,9 mln zł. To najwięcej
w ostatnich latach. 35,7 mln zł z tej sumy
przeznaczono na dalszą budowę trasy N-S.
Ponad 8,1 mln zł przeznaczono na rewitalizację zabytkowego dworca Chebziu
i jego adaptację pod siedzibę biblioteki.

6,4 mln zł przeznaczono na budowę ronda
na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Na przebudowę ul. Piastowskiej wydano 5,9 mln zł. Prawie 4 mln
zł wydatkowano na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Bytomskiej/Stromej
w Orzegowie, natomiast 3,6 mln zł na budowę Traktu Rudzkiego. Ponadto w ubiegłym roku 12 mln zł przeznaczono na remonty. Najwięcej na infrastrukturę drogową – 4,1 mln zł oraz gospodarkę mieszkaniową – prawie 4 mln zł. Zadłużenie miasta
na koniec 2018 r. wyniosło 269,7 mln zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w przesłanej do rudzkiego urzędu
pozytywnej opinii podkreśliła, że przygotowane przez władze Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok
jest kompletne. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2018 r. jest jednym
z dokumentów, który rozpatruje Komisja
Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad
wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium dla prezydenta miasta. Wniosek taki komisja musi przedstawić do
15 czerwca br.
TK
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Termomodernizacja hali sportowej w Rudzie Śląskiej-Halembie zostanie dofinansowana z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 2,5 mln zł
na ten cel trafi do miasta z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Podczas ostatniej sesji Zgromadzenia GZM podjęta została uchwała o podziale
środków na realizację 82 zadań w 36 gminach metropolii. W tym roku z funduszu w głównej mierze finansowane będą zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji. W zadanie o takim właśnie charakterze wpisuje się inwestycja, która realizowana jest w dzielnicy Halemba.

2,5 mln zł na modernizację hali

Termomodernizacja hali sportowej w Halembie wsparta została środkami z Metropolii.
– Pieniądze z Metropolitalnego Funduszu Solidarności przeznaczane są na konkretne zadania, które po realizacji są dla
mieszkańców widoczne gołym okiem. Przypomnę, że w ubiegłym roku z tych środków
mogliśmy w części sfinansować budowę

mostu w ramach przebudowy ul. Piastowskiej oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. 1 Maja – wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku modernizacja hali zakłada wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia
dachu, odwodnienia połaci dachowej, wykonanie robót elektrycznych zewnętrznych,
instalacji odgromowej, nowego podjazdu
dla niepełnosprawnych i wybudowanie

windy. – Ten prawie 40-letni budynek przez
lata eksploatacji nie przechodził praktycznie żadnych większych remontów, dlatego
obecna modernizacja to potrzeba chwili.
Jest to też największa hala sportowa w mieście, która powinna spełniać standardy XXI
wieku – podkreśla prezydent miasta.
Choć inwestycja do tej pory realizowana
była bez przeszkód to w ostatnich tygodniach prace przy modernizacji musiały
zostać przerwane. Co było przyczyną tego
stanu rzeczy? – Podczas prac przy demontażu blaszanej konstrukcji dotychczasowej
elewacji stwierdzono niezgodności stanu
faktycznego budynku z archiwalną dokumentacją, którą posiadaliśmy. Okazuje się,
że musi zostać wykonana dodatkowa podkonstrukcja docelowej elewacji. Aktualnie
przygotowywany jest jej projekt. Po jego
wykonaniu będzie można dopiero zamówić
niezbędne elementy budowlane do przeprowadzenia dodatkowych prac. To niestety też
wydłuży ich realizację – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
Jak szacują rudzcy samorządowcy, niespodziewane komplikacje wydłużą czas
realizacji całej inwestycji o co najmniej kilka tygodni. Niestety wyższe będą też koszty realizacji całego zadania. Przypomnijmy,

że zgodnie z pierwotnymi planami inwestycja miała być zrealizowana do lata br.,
a koszt jej realizacji miał wynieść
5,5 mln zł.
Wybudowany w latach 80. budynek hali
im. Rudzkich Olimpijczyków liczy
3825 m². W części widowiskowej jest
jednokondygnacyjny z charakterystyczną
amfiteatralną widownią na 570 miejsc siedzących. Tam też znajduje się boisko o wymiarach 22 m x 42 m oraz scena o wymiarach 14 m x 3,6 m z możliwością powiększenia głębokości. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia kawiarni, sali
dyskotekowej, sali klubowej oraz fitness
klubu.
Program „Metropolitalny Fundusz Solidarności” powstał w celu niwelowania różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin tworzących GórnośląskoZagłębiowską Metropolię oraz w celu integracji i wsparcia gmin członkowskich
w realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Środki na jego realizację zostały zaplanowane w budżecie GZM. W tym roku przedstawiciele związku zdecydowali o wsparciu
głównie zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji na obszarze GZM.
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10 i 11 maja Ruda Śląska włączy się w organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wydarzenia promujące inwestycje z wykorzystaniem tych
środków odbędą się w pięciu lokalizacjach. Zaplanowano pikniki w plenerze, zwiedzanie pracowni dydaktycznych i odrestaurowanej hali dworca
kolejowego. Do tej pory ze środków europejskich Ruda Śląska pozyskała ponad 600 mln zł na realizację blisko 100 projektów.

Dni otwarte funduszy europejskich

– Dzięki przynależności do Unii Europejskiej nasz kraj bardzo się zmienił. Na
członkostwie we wspólnocie skorzystała
również Ruda Śląska. To wszystko dzięki
olbrzymim środkom, które można było pozyskać na rozwój miast oraz poprawę
komfortu życia – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Zwiedzanie pracowni
W piątek (10 maja) od godz. 9 do godz.
13 będzie okazja do obejrzenia nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych
i nagłośnieniowych oraz studia nagrań.
Sale powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski (ul. Tołstoja 13), gdzie uczniowie kształcą się
w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień. Po pracowniach oprowadzać będzie zwiedzających młodzież. Na tych,
którzy szukają kulinarnych inspiracji
w godz. 9-14 czeka wycieczka po pracowni gastronomicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Glinianej 2. Będzie można

wziąć udział w krótkich warsztatach kulinarnych, połączonych z degustacją. Zwiedzanie odbywać się będzie o każdej pełnej
godzinie, w grupach maksymalnie 15-osobowych. – Nasz warsztat gastronomiczny
to najnowocześniejsza pracownia na Śląsku. Młodzież, która korzysta z zajęć, jest
bardzo dobrze przygotowana – mówi
Krzysztof Ratka, kierownik warsztatu gastronomicznego CKPiDZ.
Piknik w Orzegowie
W piątkowe popołudnie w godzinach
16-18 zespół seniorów „Starszaki” zaprasza na piknik na rynku orzegowskim.
W programie występy „Starszaków” i zabawne autorskie monologi w wykonaniu
Doroty Książek, laureatki licznych konkursów, m.in. Gryfny Godki w Piekarach
Śląskich. Dobrą zabawę dopełni degustacja chleba z orzegowskim „tustym”.
– Mamy wspaniały rynek, który daje nam
olbrzymie pole do popisu. To miejsce integruje ludzi, nie tylko mieszkańców Orzegowa. Zapraszam na nasz piknik – mówi
Agnieszka Płaszczyk, kierownik Centrum
Inicjatyw Społecznych „Stary Orzegów”.
Przypomnijmy, że w dzielnicy Orzegów
rewitalizacji poddana została przestrzeń
pomiędzy ul. Czapli, Hlonda, Królowej

Rudzki Informator Samorządowy

Jadwigi i Huloka. Inwestycja polegała
w dużej mierze na wykonaniu nowej nawierzchni dwóch placów znajdujących się
w tym miejscu. Powstała fontanna, pergole, nowe ławki i oświetlenie. Inwestycja
kosztowała ponad 3,5 mln zł, z czego ponad 3 mln to unijna dotacja.
Atrakcje w Stacji Biblioteka
W sobotę na zwiedzających, szczególnie tych najmłodszych, czekać będą atrakcje w Stacji Biblioteka w dzielnicy Chebzie. – Zapraszamy dzieci na czytanie bajek
z krajów UE w oryginalnej scenerii biblioteki powstałej w budynku dworca PKP. Nie
zabraknie też konkursów z nagrodami
– mówi Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. – Z kolei dorosłych z pewnością zainteresuje prezentacja
zdjęć z rewitalizacji dworca oraz oprowadzanie po obiekcie – dodaje.
Kompleksowa rewitalizacja dworca polegała przede wszystkim na adaptacji wnętrza budynku pod bibliotekę. W tym celu
w głównej hali powstała stalowa antresola
ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały biblioteczne oraz będzie
się mieścić czytelnia. Na końcu holu głównego przy wykorzystaniu przeszkleń wydzielono przestrzeń pod wypożyczalnię,
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tam też znajduje się wejście na antresolę.
Ponadto powstała sala animacyjna, przystosowana do realizacji spotkań i prelekcji. Koszt rewitalizacji dworca to ponad
8 mln zł. Miasto pozyskało na jego odrestaurowanie 95% dotacji.
Piknik ekologiczny w Rudzie
Zwieńczeniem rudzkiej edycji Dni
Otwartych Funduszy Europejskich (sobota, 11 maja) będzie spacer historyczno-poznawczy ścieżką edukacyjną Rowu Rudzkiego II, znajdującego się pomiędzy ulicami Kościelną i Bujoczka. Spacer poprowadzą dr hab. Krzysztof Rostański – specjalista w zakresie architektury krajobrazu
i planowania przestrzennego oraz prof. Jacek Gorczyca – zoolog z Uniwesytetu Śląskiego. Miejscem zbiórki uczestników
będzie stanowisko przy zabytkowym piekaroku przy ul. Bujoczka. Spacer rozpocznie się około godz. 16.30, poprzedzi go
natomiast piknik ekologiczny połączony
z degustacją chleba. Impreza przy tradycyjnym piecu chlebowym rozpocznie się
o godz. 15. Z myślą o najmłodszych przygotowano
spektakl
ekologiczny
(godz. 15.30), podczas którego poruszane
będą zagadnienia związane z niską emisją,
smogiem, zanieczyszczeniem powietrza,

segregacją odpadów, elektrośmieciami
i degradacją środowiska naturalnego.
Przypomnijmy, że dzięki unijnym środkom w dzielnicy Ruda zrewitalizowano
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,
powstała także nowa infrastruktura dla
mieszkańców. Wybudowano ścieżkę edukacyjną, ścieżkę pieszo-rowerową, ustawiono ławki oraz utworzono plac zabaw.
Inwestycja kosztowała milion złotych.
Większość tych środków miasto odzyskało
dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Unijne pieniądze napędzają
rozwój miasta
Do tej pory Ruda Śląska pozyskała ze
środków europejskich ponad 600 mln zł na
realizację blisko 100 projektów. 2/3 tej sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki samorząd „zdobył” w ostatnich pięciu latach.
Największe rudzkie inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych to budowa trasy
N-S oraz przebudowa i wykonanie nowego systemu oczyszczania ścieków na terenie miasta. Na te dwa zadania pozyskano
ponad 330 mln zł.
IM
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NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Ksawery
i Hania
Szymocha
dzieci
Joanny
i Piotra
ur. 12.04
(2860 g
i 2620 g,
54 cm
i 51 cm)

Wiktoria Talarek
córka Darii i Roberta
ur. 25.04 (3890 i 58 cm)

Marcel Majowski
syn Karoliny i Damiana
ur. 16.04 (3530 g i 54 cm)

Filip Jankowski
syn Moniki i Adama
ur. 25.04 (3320 g i 55 cm)

Laura Tabacka
córka Marii i Bartłomieja
ur. 13.04 (3336 g i 53 cm)

Jaś
i Wojtek
Komenda
dzieci
Joanny
i Marka
ur. 15.04
(3100 g
i 3080 g,
53 cm
i 51 cm)

Daniel Orzechowski
syn Agnieszki i Kamila
ur. 16.04 (3700 g i 54 cm)

Szymon Kubek
syn Katarzyny i Adama
ur. 24.04 (2800 g i 50 cm)

Madzia Jastrzębska
córka Aleksandry i Piotra
ur. 25.04 (3500 g i 58 cm)

Kuba Krawiec
syn Karoliny i Roberta
ur. 14.04 (4140 g i 57 cm)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Pow.
użytkowa

Wyposażenie
w instalacje

39,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

39,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,69 zł/m2

700 zł

Ruda Śląska
50,00 m2
3.
Wirek
(2 p + k)
ul. Sienkiewicza 10A/4

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc na
klatce schodowej

4,40 zł/m2

700 zł

4,69 zł/m2

700 zł

5,82 zł/m2

700 zł

Lp.

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska
Wirek
ul. Kałusa 23/10

2.

Ruda Śląska
Wirek
ul. Kałusa 23/13

Oliwia Rzepka
córka Sandry i Kamila
ur. 25.04 (2900 g i 52 cm)

Filip Citowicki
syn Marty i Krystiana
ur. 26.04 (3310 g i 54 cm)

Ignacy Michalik
syn Magdaleny i Pawła
ur. 16.04 (3200 g i 51 cm)

4.

Ruda Śląska
Orzegów
ul. Orzegowska 60/11

35,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe, wc
na klatce
schodowej

5.

Ruda Śląska
Ruda
ul. Sobieskiego 9/6

41,70 m2
(1 p + k
+ łaz. + wc)

inst. elektr.,
inst. wod.-kan.,
ogrzewanie
piecowe

Stawka
Termin oględzin
Wadium
wywoławcza
lokalu
20.05.2019 r.
godz. 10.30

20.05.2019 r.
godz. 10.30

20.05.2019 r.
godz. 12.00

20.05.2019 r.
godz. 13.30

20.05.2019 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój nr 33
dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 24 maja 2019 r., do godz. 13.00
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank
Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 27 maja 2019 r. (data wpływu wadium na
konto MPGM TBS Sp. z o.o. ).

Michał Kopeć
syn Beaty i Łukasza
ur. 17.04 (2800 g i 51 cm)

Rafał Piasecki
syn Patrycji i Kamila
ur. 28.04 (3060 g i 54 cm)

Liwia Piątek
córka Lucyny i Mateusza
ur. 4.03 (1380 g i 40 cm)

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1-go Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 lub 745.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez
podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Liliana Korzeniowska
córka Dominiki i Artura
ur. 15.04 (2440 g i 49 cm)

Alicja Lena Adamkowska
córka Katarzyny i Marcina
ur. 24.04 (3450 g i 55 cm)

Natan Blaszke
syn Marleny i Wojciecha
ur. 15.04 (3580 g i 57 cm)

INFORMACJA DLA
MIESZKAŃCÓW

Od 23 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie godziny
przyjmowania stron w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
ZAPRASZAMY:

Aniela Sokołowska-Glińska
córka Pauliny i Karola
ur. 15.04 (3450 g i 57 cm)

Szymon Sobera
syn Anety i Jacka
ur. 24.04 (2465 g i 52 cm)

Milena Czogała
córka Jennifer i Adriana
ur. 28.03 (1290 g i 43 cm)

w poniedziałki od 8.00 do 16.00
we wtorki od 8.00 do 16.00
środy od 8.00 do 16.00
w czwartki od 10 do 18.00
(od 23.04.2019 r.)
w piątki od 8.00 do 14.00
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
na terenie Miasta Ruda Śląska
Maj/2019 r.

Lp.

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. K. A. Hlonda 24/03
lokal na piętrze
w budynku mieszkalnym

2.

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. ks. J. Niedzieli 51B
lokal na piętrze
w budynku usługowym
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Stawka
Pow.
Wyposażenie wywoł. Wadium
lokalu
w instalację (netto/
(zł)
(m2)
zł/m2)

41,52

14,00

pow.
wspólnego
użytku

3,69

elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.
elektryczna,
wod.-kan.,
c.o.

6,00

6,00

1.000,00

500,00

Termin
oględzin
lokalu

17.05.2019 r.
godz. 12.00

21.05.2019 r.
godz. 12.00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer
03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 24 maja 2019 r. (data wpływu na
konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 – w tym
przerwa od godz. 14.30 do 15.00, piątek od godz. 7.30 do 13.00) w opisie podając: wpłata
wadium na przetarg w dniu 29.05.2019 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.
Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia
24 maja 2019 r. do godz. 14.00 do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218,
41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych
oświadczeń. Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem
Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz,
dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 (wew. 745).

ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego niżej
wymienionymi garażami blaszanymi o powierzchni 18 m2(*) każdy, położonymi na działce
stanowiącej własność gminy Ruda Śląska o numerze geodezyjnym 3.1-2523/44, w rejonie ulicy
Lwa Tołstoja, w dzielnicy Nowy Bytom organizowany w dwóch niżej podanych terminach:
Lp.

Garaże

Termin
przetargu

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium (zł)

Termin oględzin
lokalu /garażu

1

o numerach: 11, 19, 22, 23, 25,
36, 39, 43, 56, 57, 58,

29.05.2019 r.
godz. 10.00

3,00

500,00

21.05.2019 r.
godz. 11.00-12.00

2.

o numerach: 59, 61, 62, 66, 69,
70, 72, 73, 74, 76, 78

31.05.2019 r.
godz. 11.00

3,00

500,00

21.05.2019 r.
godz. 11.00-12.00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej w metrach, wg
stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3m2.
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21m2
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu
podatkowego.
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1. Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem na konto
bankowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 lub w kasie Organizatora
(ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30
do 16.30 – w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00, piątek od godz. 7.30 do 13.00) w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu ...05.2019 r. na garaż nr ….).
Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
• być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,
• nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta
Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,
• złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta
Ruda Śląska,
• dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda
Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświadczenie w terminie:
– do dnia 24.05.2019 r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 1,
– do dnia 29.05.2019 r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 2,
data wpływu wadium na konto Organizatora przetargu w wyżej podanych terminach.
• udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,
• złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie korzystają
bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli.
W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie (wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte na czas
oznaczony do 9 lat.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242-01-33 (wew. 744).
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OGŁOSZENIA DROBNE
w Nowym Bytomiu, przy ul. Ratowników 15

informuje o ostatnich wolnych
miejscach w naborze do kl. i,
oraz VII na r. szk. 2019/20.

IV,

Więcej informacji w sekretariacie, pod tel. 32 248-61-32
oraz na stronie: www.sp22.edu.pl

USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503574-985.
CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblowej,
tel. 602-642-294.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel. 512-549-097.
Gabinet Vital zaprasza na zabiegi z użyciem
pijawki lekarskiej. Cena promocyjna. Tel. 504290-181.
Reklama, www, wizytówki, logo, fotograﬁa.
Tel. 570-456-723, kreatywnestudio.pl.
Najtańsza nowa pożyczka. Tel. 601-634-291.

Siostrze M. Salomei
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

MAMY

składają
pracownicy Świetlicy św. Elżbiety

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
KREDYT na Bank! Dla zadłużonych. Tel. 506078-070.
KREDYTY GOTÓWKOWE. Bankowe i Pozabankowe. Tel. 509-216-233.

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

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 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 29.03.2019 r. Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy placu Jana Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowanego poprzez pełnomocnika Pana Radosława Mencfela, 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 pn.:
ROZBUDOWA ULICY PIOTRA NIEDURNEGO POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, PRZEBUDOWIE CHODNIKÓW I ZATOKI AUTOBUSOWEJ ORAZ TRAMWAJOWEJ, ZJAZDÓW PUBLICZNYCH I PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OD ULICY PODGÓRZE DO ULICY PLANTY KOWALSKIEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – NOWYM BYTOIU, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 2021/111, 1273/72,
1271/73, 501/73, 1985/75, 1698/86, 2964/215, 1303/189, 2663/189, 2665/189, 2667/189, 2666/189, 3082/189,
3519/189, 3084/189, 2545/189, 2459/189 i 2537/189 (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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NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Nowy Bytom, dwupokojowe, 39 m2, 135 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Wirek, czteropokojowe, 72 m2, 184 tys., www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel. 730-770-900.
Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2,
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691 523 055
SPRZEDAM DWA MIESZKANIE ZABRZE,
UL. DAMROTA I, UL. ANIELI KRZYWOŃ, tel.
668-845-818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.
Kupię mieszkanie za gotówkę. Mariusz,
tel. 508-430-745.

PRACA
Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako
opiekun/ka seniorów w Niemczech. Nie znasz
języka niemieckiego? Zapewniamy kursy od
podstaw w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.
Poszukiwani pracownicy do montażu ręcznego. Praca w Świętochłowicach w systemie dwuzmianowym lub nieregularny czas pracy (do
uzgodnienia). Kontakt osobisty w godz. 8.3013.30, MIDABO, Świętochłowice, ul. Krauzego 6.
Zatrudnię mężczyznę do pracy ﬁzycznej. Informacji udzielam po godz. 14.00, tel. 691-911683.
PPUH ,,PROMUS Ruda Śląska” Sp. z o.o. zatrudni na stanowisku: pracownik budowlany oraz
ogrodnik-konserwator. Kontakt: tel. 32 342-0640, 32 342-06-14, kadry@promus.com.pl.
Zatrudnię pracownika do robót elektrycznych
(obiekty wielkopowierzchniowe). Mile widziane
doświadczenie przy pracach elektrycznych oraz
prawo jazdy kat. B. Zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę, tryb pracy – jednozmianowy,
wynagrodzenie powyżej 3.000,00 zł, uzależnione
od kwaliﬁkacji, umiejętności oraz zaangażowania. Kontakt: 608-041-834 lub mega2@poczta.
onet.pl.
Poszukujemy pracowników utrzymania czystości w Rudzie Śląskiej. Więcej informacji pod
numerem 661-991-554.
Zatrudnię kucharza na cały etat, bufetową na
3/4 etatu. Umowa o pracę. Tel. 668-447-128.

Kupię działkę budowlaną. Zapłacę gotówką.
Mariusz, tel. 508-430-745.

Apteka Nova Sieciowa w Gliwicach Zatrudni
Technika Farmacji. CV proszę kierować na adres
farmacjaimy@gmail.com.

Kawalerka do wynajęcia – Bielszowice. Tel.
733-332-531.

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – TEL. 603-975-040.

Do wynajęcia mieszkanie M-2, ul. Dworaka.
Tel. 506-695-580.

Polska rodzina w Niemczech poszukuje zdrową, solidną, bez nałogów panią w wieku 40-60
lat do prowadzenia domu (sprzątanie, pranie,
prasowanie,pomoc w kuchni i ogródku) termin
lipiec i sierpień, tel. 004915225338621 lub 601434-733.

Sprzedam dom na wsi – Zaryszyn, 120 m2,
działka 3000 m2. Cena 230 tys. Tel. 697-567-212.

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

Valdi Plus Mikołów zatrudni: kucharzy, pomoc
kuchenną i pomoc kelnerską kontakt tel. 32 33005-62 lub valdiplus@valdiplus.pl.

RÓŻNE

Skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502865-808.

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

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

Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601081-517.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.

Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki - kupię. Tel. 603-280675

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).
Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.
Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 27505-47, 603-534-003.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu
na okres 21 dni, tj. od dnia 8.05.2019 r. do dnia 29.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro obok pokoju 222)
wykazu nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Partyzantów, obręb Bielszowice, km. 4, obejmującej działkę nr 4029/149 o powierzchni 2195 m2 KW GL1S/00008297/2, która
zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 288.000,00 zł.
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Zapasy

Piłka ręczna

Zapaśnicze sukcesy
Ostatni czas był niezwykle intensywny dla zapaśników Slavii i Pogoni. Aż jedenaście medali zdobyli zawodnicy i zawodniczki Slavii podczas Mistrzostw
Polski Seniorów oraz drugie miejsce w klasyfikacji
drużynowej kobiet i trzecie wśród mężczyzn.
Brąz zdobyli: Kamila Kulwicka, Dominika Kulwicka, Grzegorz Łabus, Natalia Kubaty i Paulina Danisz.
Trzecie miejsce z kolei zajęli: Angela Mytkowska,
Klaudiusz Wiezner, Adam Gryc, Kamil Wojciechowski, Natalia Strzałka i Daria Szymeczko. Miejsca piąte
po dobrych walkach zajęli Arek Orłowski i Dawid
Strzałka. Świetnie spisał się także Aleksander Wojtachnio z Pogoni, który na Mistrzostwach Polski Seniorów w Bydgoszczy w kategorii 97 kg został wicemistrzem.
Na tym jednak nie koniec. Podczas Międzynarodowego Turnieju Juniorów w Bukareszcie triumfowała
Paulina Danisz ze Slavii, która wywalczyła srebrny
medal w kategorii 62 kg. ZKS Slavia Ruda Śląska wygrał także klasyfikację drużynową podczas XXV
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a złote medale
powędrowały do Emilii Pisuli i Patrycji Słomskiej.
Medal srebrny zdobyła Wiktoria Gregorczyk, która już
w drugim pojedynku złamała kość śródręcza. Pomimo

Młodziczki Zgody w 1/8 finału ZPRP

W ostatnich tygodniach rudzcy zapaśnicy zdobyli
wiele złotych, srebrnych i brązowych medali.

tego zdołała wygrać walkę półfinałową. Medal brązowy powędrował do najmłodszej w tej grupie wiekowej
Patrycja Cuber. Bardzo dobre piąte miejsca przypadły
w udziale Julii Danisz oraz Oliwii Oparczyk. Trenująca w OOSM Ruda Śląska Weronika Kapinos zajęła
natomiast drugie miejsce. Sukces osiągnął także Jakub
Czerczak ze Slavii, który zdobył brązowy medal podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach halowych.

Piłka nożna w skrócie
Klasa A Katowice
19. kolejka
Kolejarz 24 Katowice – Wawel Wirek 0:5
0-1 G. Kałużny 12’, 0-2 Blaszke 33’,
0-3 T. Rutkowski 55’, 0-4 T. Rutkowski 56’,
0-5 T. Rutkowski, 57’

MKS Siemianowiczanka II
– Urania II Ruda Śląska 2:2
Jastrząb Bielszowice – Grunwald Ruda Śląska 2:4
0-1 Babisz 11’, 0-2 Jankowski 17’,
0-3 Jankowski 19’ , 1-3 Guśtak 66’,
2-3 Pawlak 73’, 2-4 Twardoch 89’
REKLAMA

To już pewne. Drużyna Zgody z kompletem zwycięstw wywalczyła awans. W miniony weekend
w Świebodzicach została rozegrana pierwsza edycja
rozgrywek centralnych o Puchar ZPRP. Podczas tych
zawodów województwo śląskie reprezentowały mistrzynie Śląska, czyli młodziczki KS Zgody Ruda Śląska.
Dziewczęta o prawo awansu do kolejnych edycji rywalizowały z zespołami z Łodzi, Pomorza oraz Dolnego Śląska. Ponadto Martyna Hajda została najskuteczniejszą
zawodniczką, Nikola Lessner najlepszą bramkarką,
a Wiktoria Pietryga otrzymała wyróżnienie.
Wyniki turnieju: KS Zgoda – Viktoria Świebodzice
38:13, KS Zgoda – UKS Nowa Karczma 31:24,
KS Zgoda – Pabis Pabianice 25:13.
Skład drużyny: Justyna Gontarek, Nikola Lessner,
Oliwia Szewczyk, Wiktoria Pietryga, Martyna Hajda,

Spotkanie w Świebodzicach młodziczki
mogą uważać za udane.

Natalia Szydełko, Marta Bodzianowska, Natalia Gardian, Magda Młynarek, Daria Sierant, Wiktoria Skiba,
Dominika Madej, Julia Wilczyńska oraz Oliwia Dera.
Trenerzy: Józef Szmatłoch i Adam Michalski.

Modele pływające

Modele na brzeg
Modelarze z Rudy Śląskiej, Polski, Czech, Rosji
i Ukrainy pochwalili się swoimi wodnymi perełkami na
stawie Kokotek w Rudzie. W weekend (26-28.04) odbyły się XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska
Modeli Pływających, w których wzięło udział ponad
pięćdziesięciu zawodników. – Zawody te każdego roku
cieszą się dużą popularnością. W tym roku zawodnicy
z Polski i zagranicy zaprezentowali w sumie około stu
modeli – zaznaczył Dariusz Pieczka, prezes Modelarskiego Klubu Sportowego „Gwarek” w Rudzie Śląskiej.
– Niektórzy uczestnicy są z nami niemalże od pierwszej
edycji, ale nie brakuje także nowych, przede wszystkim
w klasie młodzik i junior. Przedział wiekowy zawodników waha się od 7 do 70 lat. Myślę, że jest to sport dla
wszystkich. Jednak trzeba się wykazać odrobiną cierpli-

wości i sprawności manualnej, która jest niezbędna
przy budowie modeli. Budować dany model można od
około trzech miesięcy nawet do kilku lat – dodaje.
Zawody zostały rozegrane w pięciu klasach z podziałem na kategorie wiekowe – młodzik do lat 13, junior do lat 18 i senior powyżej 18 lat. Większość zawodników startowała z dwoma lub nawet trzema modelami. Najpierw modele oceniane były pod względem
wykonania zgodnie z dokumentacją, za co można było
maksymalnie otrzymać 100 punktów. Po ocenie sędziów modele wypływały na wodę, gdzie musiały pokonać specjalny tor, a następnie zatrzymać się w doku.
Za to też można było w sumie otrzymać 100 punktów.
Jeden uczestnik mógł wystawić w zawodach od jednego do pięciu modeli.

Kempo Tai Jutsu

Niepokonani w Hiszpanii
Aż siedemnaście medali, w tym trzy złote wywalczyli zawodnicy Rudzkiego Klubu Sportów i Sztuk
Walki Bushido Ruda Śląska na Mistrzostwach Świata
Kempo w Hiszpanii. W ostatnich dniach kwietnia mistrzami świata zostali: Ewelina Pszczółkowska (walki
submission), Marcin Pistelok (walki full-kempo) oraz
Dawid Augustyniak (walki knockdown). Warto dodać,
że reprezentacja z Rudy Śląskiej liczyła w sumie siedem osób, przy czym ekipy z Ruminii, Węgier, Argentyny, Algierii czy Hiszpanii – kilkadziesiąt.
Tegoroczne Mistrzostwa Świata Kempo to 16. edycja zawodów największej federacji IKF, która zrzesza
aż 82 kraje z całego świata. Trzydniowa rywalizacja
odbywała się równolegle na pięciu matach. Wśród rudzian brązowe medale zdobyli: Rafał Budzik (walki
knockdown, semi-kempo, selfdefence combat), Dawid
Kołodziej (walki knockdown, submission), Artur Mar-

Zawodnicy z Rudy Śląskiej mogą
pochwalić się ogromnym sukcesem.

kiewicz (walki knockdown, submission), Jakub Mikoszek (walki full-kempo, knockdown), Dawid Augustyniak (walki full-kempo, selfdefence combat, walki
submission) oraz Ewelina Pszczółkowska (walki
knockdown, full-kempo).

Podnoszenie ciężarów

Ciężarowcy pokazali klasę
Złote medale wywalczyli zawodnicy CKS Slavia
Ruda Śląska w Katowicach-Szopienicach. Podczas Mistrzostw Śląska w podrzucie do lat 15 i 17 triumfowali
trzej zawodnicy klubu.
Rudzcy ciężarowcy mogą pochwalić się kolejnymi
w swojej karierze sukcesami. I tak Łukasz Gesse w ka-

tegorii 55 kg do lat 15 zdobył złoto z wynikiem 71 kg,
Patryk Straszok w kategorii 61 do lat 17 również wywalczył złoto z wynikiem 47 kg. Gorszy nie pozostał
także Tomasz Bądkowski, który w kategorii 81 kg do
lat 17 zdobył złoto z wynikiem 96 kg. Ponadto został
on najlepszym zawodnikiem turnieju.
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Rugbiści wrócili do gry
W sobotę (27.04) aż siedem zespołów
K.S. Rugby Ruda Śląska zagrało równocześnie
jednego dnia. Diablice pokazały, co potraﬁą
w VI Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w Warszawie. W poprzednim V turnieju
wywalczyły one awans do Ekstraligi tych rozgrywek, czyli do czwórki najlepszych zespołów w Polsce. Ich zadaniem było utrzymanie
się w Ekstralidze. Rozgrywki odbywają się
systemem turniejowym z podziałem na Ekstraligę i I ligę. Po każdym turnieju odbywa się
spadek i awans drużyn z ostatniego miejsca
w najwyższej grupie i z pierwszego w drugiej
grupie.
W fazie grupowej rudzianki przegrały z Biało-Zielonymi Gdańsk 0:55 i Black Roses Poznań 7:33 oraz zremisowały z Juvenią Kraków
17:17. O trzecim miejscu, zapewniającym
utrzymanie w Ekstralidze, miał zdecydować ponowny mecz z Juvenią Kraków. Tu już nie było
wątpliwości. Diablice wyraźnie wygrały 24:7.
Tego sukcesu nie podzieliły jednak Gryfy,
które po spadku w poprzednim sezonie roze-

grały swój pierwszy mecz w II lidze z Rugby
Białystok. Boisko pokazało, że spadek nie był
dziełem przypadku, a o powrót o szczebel wyżej w ligowych rozgrywkach będzie bardzo
trudno. Dobrze zorganizowany, silniejszy ﬁzycznie zespół ze wschodu dał Gryfom bolesną nauczkę, wygrywając wysoko 57:5 (38:0).
Dobrze spisały się natomiast Bajtle, które
wzięły udział w największym w Polsce Turnieju Dzieci i Młodzieży im. M. Wojtani w Łodzi.
W najmłodszej kategorii „mikrusów” (roczniki
2010 i młodsi) młodzi rudzianie okazali się
bezkonkurencyjni i wygrali tę kategorię wiekową. Podopieczni Urszuli Hojeńskiej w rywalizacji z czterema innymi zespołami trzy
razy wygrali, raz zremisowali i ponieśli tylko
jedną porażkę. Z kolei mini żacy (roczniki
2009-2008) w stawce 15 zespołów zajęli szóste miejsce. Trenowani przez Patrycję Macioł
„żacy” (rocznik 2007) byli niewiele gorsi
i wśród 15 zespołów zajęli 8. miejsce. Najstarsi podopieczni Marcina Pyrka, czyli „młodzicy” (roczniki 2006-2005) zajęli 6. miejsce

Rudzianin nowym rekordzistą Polski

(startowało osiem drużyn) w swojej kategorii
wiekowej. W nieoﬁcjalnej klasyﬁkacji zespołowej turnieju cztery drużyny Bajtli dały rudzkiemu klubowi wysokie miejsce w czołówce.
Na tym nie koniec sukcesów. Piąta drużyna
K.S. Rugby Ruda Śląska – „Gizdy” (dziewczyny w kategorii kadet roczniki 2005-2003) wybrały się do Sopotu, by wziąć udział w turnieju
Mistrzostw Polski U16 Kobiet Rugby 7. Był to
debiut w tych rozgrywkach i trzeba zaznaczyć,
że bardzo udany. Podopieczne Sylwii Greinert
w fazie grupowej pokonały Ogniwo Sopot Women’s Rugby wynikiem 19:7 i przegrały z Venol Atomówkami Łódź 10:22. W półﬁnale rudzianki zmierzyły się z triumfatorkami całego
turnieju, drużyną Juvenią Kraków, by ulec
0:36. Młode rudzianki emocji dostarczyły w meczu o trzecie miejsce z Rugby Kobiet K.S. Budowlani Łódź. Najpierw był remis 17:17,
a później dogrywka do „złotego przyłożenia”,
które niestety zdobyły rywalki. Tym samym
„Gizdy” w debiutanckim turnieju Mistrzostw
Polski U16 zajęły 4. miejsce.

SZACHY

Spełniamy marzenie Kuby
Kuba Herwy to nastolatek z Rudy Śląskiej,
którego wielką pasją jest gra w szachy. Mimo
młodego wieku może on pochwalić się już wieloma sukcesami w tej dyscyplinie. Niedawno
okazało się, że chłopiec cierpi na cukrzycę typu

1, jednak nie rezygnuje ze swojej pasji i dalej
gra! Rudzianin ma na koncie m.in. dwukrotne
zdobycie mistrzostwa Śląska w szachach. Jest
też mistrzem wojewódzkim. Jego aktualne marzenie to wyjazd na Szachowe Mistrzostwa Eu-

ropy Juniorów w Słowacji, które odbędą się
w sierpniu. Na ten cel potrzeba funduszy, dlatego możemy pomóc spełnić nastolatkowi to marzenie, wpłacając środki na wyjazd poprzez
portal https://zrzutka.pl/v4e5k9.
OGŁOSZENIE

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, Tel. 32 243-27-47 / fax. 32 243-30-78, www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE

Aneta Rajda i Przemysław Basa
zwycięzcami XXI Międzynarodowego
Rudzkiego Biegu Dwunastogodzinnego. Zawodnicy z Rudy Śląskiej przebiegli kolejno 126,416 km i 148,435
km. Swoim wynikiem zawodnik
TL Pogoń Ruda Śląska ustanowił nowy rekord Polski. Z kolei najlepszą
rudzianką w biegu na 60 km z okazji
60 urodzin Rudy Śląskiej była Anna
Skupień, a zwyciężył w tym biegu Jarosław Lubiński z Lipna.
– Rywalizacja była dla mnie bardzo
ciężka. Musiałam pokonać wiele mocnych zawodniczek. Nie stawiałam sobie wysoko poprzeczki, ponieważ jeszcze w tym miesiącu uczestniczyłam
w Mistrzostwach Polski w Biegu 24-godzinnym i nie zdążyłam się zregenerować. Jednak poprawiłam swój rekord
życiowy i udało mi się wygrać. Jestem
bardzo szczęśliwa – powiedziała Aneta
Rajda, która zdobyła pierwsze miejsce
wśród kobiet. – To był mój drugi bieg
dwunastogodzinny i niezwykle się cieszę z tego, że zajęłam drugie miejsce
wśród kobiet i przebiegłam przeszło
125 km. Jestem zadowolona z tego wyniku, ale też strasznie zmęczona, bo
trasa była dla mnie dość trudna – dodała Urszula Szewczyk z TL Pogoń
Ruda Śląska, która uplasowała się na
drugim stopniu podium.
Na trzecim miejscu wśród kobiet
znalazła się Joanna Reglińska z Bytowa. Z kolei wśród mężczyzn triumfował Przemysław Basa z TL Pogoń Ruda Śląska, drugi na podium stanął Jakub Śleziak z AZS AWF Katowice,
a na trzecim miejscu uplasował się Jarosław Mejer z KRS TKKF Jastrząb
Ruda Śląska.

Dobre wyniki łuczników

W zawodach
zmierzyło się
17 łuczników
Grotu.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek: BGŻ BNP PARIBAS nr
konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu osobowego do budynku
ul. Kłodnickiej 97”.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 100,00 zł netto
(123,00 zł brutto).
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod numerem telefonu
32 243-25-65 (wew. 26 lub 46).

– Nie spodziewałem się, że uda mi się
pobić mój życiowy rekord, a co dopiero
rekord Polski. Dopiero od siódmej godziny biegu postanowiłem spróbować
i udało się – podkreślił Przemysław Basa, zwycięzca biegu. – Początkowo
wcale nie miałem zamiaru brać udziału
w tych zawodach, ale namówili mnie
znajomi i zdecydowałem się. A teraz odczuwam wielką radość – dodał.
Zawodnicy sprawdzili swoją kondycję na trasie, która wynosi 1309,5 m
oraz posiada aktualny atest PZLA. Ultrabiegacze rywalizowali na pętli, która
objęła plac Jana Pawła II oraz ulice:
Objazdową, Smolenia, Damrota i Markowej.
Z kolei w biegu na 60 km pierwsze
miejsce zajął Jarosław Lubiński z Lipna,
na drugiej pozycji uplasował się Krzysztof Leśnikowski z Chorzowa, a na trzecim Bartłomiej Zbąski z Rudy Śląskiej.
W sumie w obu biegach wystartowało 130 zawodników. Siedemdziesięciu
znalazło się na liście startowej biegu
12-godzinnego, a sześćdziesięciu na liście biegu urodzinowego na 60 km.
Najstarszy uczestnik tegorocznego biegu 12-godzinnego miał 84 lata.

ŁUCZNICTWO

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż zewnętrznego dźwigu osobowego
do budynku przy ul. Kłodnickiej 97 w Rudzie Śląskiej będącym w zasobach
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.
Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku ul. Kłodnickiej 97 – nie
otwierać” w terminie do 31.05.2019 r., godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. nr 1 do specyﬁkacji przetargowej)
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieścić proponowane jednostkowe koszty realizacji zadania pkt. IV Specyﬁkacji Przetargowej.

Przemysław Basa (w środku) został nowym
rekordzistą z wynikiem 148,435 km.

Trzynastu łuczników UKS Grot Ruda Śląska triumfowało podczas turnieju
łuczniczego dla dzieci oraz pierwszej
rundy Dolnośląskiej Ligi Młodzików.
W zawodach wystartowało 17 zawodników klubu.
Wyniki Kategoria Pierwszy Krok:
1. miejsce – Kacper Warzecha oraz
3. miejsce – Michał Bagiński. Kategoria
Apacze dziewczęta: 2. miejsce
– Agnieszka Ficek. Kategoria Apacze
chłopcy: 2. miejsce – Aleksander Piszcz.
Kategoria Orlik dziewczęta: 1. miejsce
– Karolina Grudzień (679/720 pkt),
3. miejsce – Kinga Ratyńska (654/720
pkt) oraz 4. miejsce – Hanna Kuś

(645/720 pkt). Kategoria Orlik chłopcy:
1. miejsce – Daniel Kamiński (650/720
pkt). Kategoria Młodzik dziewczęta:
1. miejsce – Natalia Lepa (678/720 pkt),
2. miejsce – Dominika Brzezina
(662/720 pkt), 3. miejsce – Karolina Hernicka (657/720 pkt) oraz 4. miejsce
– Dominika Ratyńska (652/720 pkt). Kategoria Młodzik chłopcy: 1. miejsce – Jakub Sroka (663/720 pkt), 2. miejsce
– Adrian Szłapak (641/720 pkt) i 3. miejsce – Paweł Korzonek (636/720 pkt).
W klasyﬁkacji drużynowej Dolnośląskiej
Ligi Młodzików zespoły dziewcząt,
i chłopców zajęły pierwsze miejsca, zdobywając puchary i złote medale.
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Potrzebujesz ,,załatwić” przegląd w sprawdzonym miejscu pod okiem profesjonalistów? Masz podejrzenie, że nie wszystko w Twoim samochodzie
działa tak jak powinno i chcesz to sprawdzić? A może zależy Ci na czasie i w jednym miejscu chcesz kompleksowo załatwić kilka spraw? Jeżeli tak to
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli, która należy do Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. jest miejscem, jakiego potrzebujesz! Choć można
by wymieniać długo, my przedstawiamy trzy główne powody, dla których warto wybrać właśnie OMEGĘ.

3 powody dla których warto wybrać OMEGĘ

Po pierwsze – podejście do klienta
Klienci odwiedzający Okręgową Stację
Kontroli Pojazdów w Goduli mogą liczyć
na profesjonalną obsługę już od momentu
przekroczenia progu – zarówno jeżeli chodzi o sprawy formalne, jak i wsparcie
w zakresie stanu technicznego pojazdu.
– Dbamy o to, żeby klienci czuli się u nas
jak w domu, a zarazem szanujemy ich czas,
więc staramy się, aby usługa została wykonana jak najszybciej. Dbamy również o to,
aby kierowcy, którzy pojawiają się u nas
– a ich poziom doświadczenia, jeżeli chodzi o stan techniczny pojazdu bywa różny
– wiedzieli, co należy zrobić w przypadku,
gdy nie wszystko działa sprawnie – podkreśla Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.
Po drugie – kompleksowość usług
OMEGA świadczy usługi zarówno
w zakresie badań technicznych, jak i geometrii kół. Ponadto na jej terenie znajduje
się myjnia. Kierowcy mogą więc ,,za jednym zamachem” załatwić kilka spraw.

Dlaczego warto zdecydować się na to?
– Przeglądy samochodów staramy się po
pierwsze wykonywać na bieżąco, tak, żeby
klienci nie musieli czekać zbyt długo w kolejce. Po drugie wykonujemy badania
techniczne wszystkiego rodzaju zarejestrowanych pojazdów. Ponadto staramy się
dokładnie poinformować, co należy zrobić,
by przedłużyć rejestrację samochodu, jeżeli wymaga on pilnej naprawy – wylicza
Michał Kozłowski.
Kolejna usługa, z której mogą skorzystać klienci to uruchomiona dwa lata temu
geometria kół 3D. – Ten czas pokazał nam,
że inwestycja ta była strzałem w dziesiątkę, bo kierowcy mają coraz większą świadomość tego, iż należy regularnie kontrolować zawieszenie, które ma niebagatelny
wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Z takiego
badania warto skorzystać przed dłuższym
wyjazdem i szczególnie po okresie zimowym, kiedy to zawieszenie samochodu jest
narażone na zły stan dróg. Ponadto to absolutna konieczność, kiedy podczas kiero-

wania czujemy, że samochód „ściąga na
boki”, jazda jest niestabilna, czas reakcji
samochodu na ruch kierownicy jest wolniejszy, a pojazd nie wraca do swojej naturalnej pozycji po wyjściu z zakrętu – podkreśla Michał Kozłowski.
Usługa geometrii kół w technologii 3D
realizowana jest w OMEDZE na najnowszej generacji urządzeniu firmy John Bean.
Technologia 3D pokazuje obraz samochodu w przestrzeni, a kamery, które są zamontowane na ścianach, odbijają światło
samochodu, dając nam pomiar dokładny
co do dziesiętnych milimetra. To bardzo
precyzyjne badanie, w trakcie którego
sprawdzane są wszystkie parametry w samochodzie. Niewątpliwym plusem skorzystania z tej usługi w OMEDZE jest niewygórowana cena. Ustawienie prawidłowej zbieżności kół kosztuje 80 zł. Natomiast geometria pojazdu kosztuje 150 zł.
W korzystnej cenie można również skorzystać z serwisu klimatyzacji, który kosztuje 100 zł. Z kolei „nabicie” klimatyzacji

to koszt 30 zł za każde brakujące 100 gramów czynnika.
Ponadto w Okręgowej Stacji Kontroli
Pojazdów OMEGA można skorzystać
z bezdotykowej myjni samochodowej.
– To jedna z najnowocześniejszych myjni
bezdotykowych na Śląsku. Została ona
skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić najlepszą jakość mycia w możliwie najkrótszym czasie. 60 sekund mycia to koszt
zaledwie złotówki. Równocześnie kierowcy
mogą skorzystać z aż pięciu zoptymalizowanych programów, więc myjnia dostosowana jest do potrzeb i wymagań każdego
klienta. W naszej myjni stosowane są ponadto bardzo dobre środki czystości. Ludzie chwalą sobie to, że już za kilka złotych
są w stanie wykonać podstawowe mycie
– podsumowuje Michał Kozłowski.
Po trzecie
– doświadczenie i profesjonalizm
Mija 11 rok, odkąd w Goduli działa
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
OMEGA. Przez ten czas odwiedziło ją tysiące kierowców, którzy mogli skorzystać
z profesjonalnego wsparcia doświadczonych fachowców. Michał Kozłowski jest
diagnostą z ponad 20-letnim doświadczeniem, który z pasją rozwija działalność
OMEGI. Szczepan Mańka to z kolei najbardziej doświadczony diagnosta w zespole. Na stacjach kontroli pojazdów przepracował już 40 lat i skontrolował dziesiątki
tysięcy samochodów. Z kolei najmłodszym pracownikiem OMEGI, ale który
równocześnie z zapałem zdobywa wiedzę,
jest Denis Wodniok. W tym męskim składzie znalazło się także miejsce na pierwiastek kobiecości. Bowiem doradztwem
klienta i obsługą biurową zajmuje się Iwona Kozłowska.

MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

doradca klienta
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Denis Wodniok

Mechanik-Pomocnik
diagnosty
przy OKRĘGOWEJ Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA

TEL. 505-534-662

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

