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W związku ze zmieniającą się sytuacją
epidemiczną informujemy,
że redakcja jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-14.00.
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OTWARCIE KĄPIELISKA

Amatorzy wodnego szaleństwa mogą szykować stroje kąpielowe! W najbliższą sobotę (26.06) otwarte zostanie
kąpielisko przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu. Dzień później przygotowano szereg atrakcji dla gości. Dobra informacja jest taka, że ceny biletów wstępu pozostaną bez zmian.
Godziny otwarcia basenów
potwierdzonych zakażeń diametralnie spaPrzypomnijmy, że w ubiegłym sezonie
krytych w Rudzie Śląskiej
da, a ludzie stęsknieni wyjść na kąpielisko,
nowobytomskie kąpielisko było nieczyn(obłożenie do 50 proc. gości):
coraz częściej dopytują się o jego otwarne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ar• Basen kryty przy ul. Chryzantem
cie. Te zaplanowano na 26 czerwca
gumentował tę decyzję zbyt dużymi koszw Rudzie czynny jest od
o godz. 9 (czynne do godz. 19). – Na
CENNIK (najważniejsze pozycje):
poniedziałku do soboty
wszystkich czekamy przy ulicy Ratowników
• Dzieci do lat 5 – bezpłatnie,
w godz. 6-22, a w niedzielę
z utęsknieniem i nadzieją, że nic już nie za• Osoby dorosłe – 15 zł/dzień
od godz. 8 do godz. 22.
kłóci sprawnego funkcjonowania tego
(bilet normalny),
• Basen kryty przy ul.
obiektu – mówi Aleksandra Poloczek, dy• Bilet ulgowy – 8 zł/dzień (dzieci
Oświęcimskiej w Kochłowicach
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrei młodzież szkolna, studenci do
czynny jest od poniedziałku do
acji w Rudzie Śląskiej.
25 lat, emeryci 60+ i renciści),
piątku w godz. 6-22, w sobotę
Dla odwiedzających zostaną udostęp• Osoby niepełnosprawne
od godz. 6 do godz. 18,
nione wszystkie obiekty wchodzące
– 6 zł/dzień (niepełnosprawność
a w niedzielę od godz.
w skład kompleksu basenów letnich (baw stopniu znacznym, opiekun
8 do godz. 22.
sen pływacki, basen kąpielowy dla niepłyosoby niepełnosprawnej),
• Basen kryty przy ul. Pokoju
wających oraz brodzik dla dzieci, dwie
• Grupy zorganizowane powyżej
w Nowym Bytomiu czynny jest
zjeżdżalnie – w tym jedna 3-torowa, plat15 osób – 5 zł/dzień/osoba
codziennie w godzinach
forma do opalania, plac zabaw). Dodatko(kolonie, półkolonie),
od 12 do 20.
we atrakcje zaplanowano na niedzielę,
• Rudzka Karta Rodzina 3+
27 czerwca. – Od godziny 12 przewiduje– 50 proc. zniżki za bilet wstępu,
my zajęcia zumby, aerobik w wodzie, pokatami wynikającymi z uruchomienia basenu
• Rudzka Karta Seniora 60+
zy klubu karate i zajęcia z ,,Basket for
oraz niepewną sytuacją związaną z pandekids”. Będzie też zamek dmuchany dla najmią koronawirusa. Teraz liczba dziennych
– 6 zł/dzień.

DROGI ROWEROWE

Rudzkie trasy okiem rowerzystów. Czas na zmiany

Uzupełnienie oznakowania, wprowadzenie tzw. sierżantów rowerowych oraz poprawa stanu niektórych odcinków tras i ścieżek w mieście – takie są główne zadania, które pojawiły się po przeprowadzeniu objazdu technicznego po Rudzie Śląskiej przez nowo powołanego oﬁcera rowerowego Kornela Milbranta oraz radną Ewę
Chmielewską i Damiana Szołtysika – rowerzystów i pomysłodawców obwodnicy rowerowej miasta.

Wszystkie atrakcje będą dostępne dla gości,
w tym m.in. dwie zjeżdżalnie.
młodszych, gry i zabawy dla dzieci, konkursy dla dorosłych oraz inne niespodzianki – wylicza Aleksandra Poloczek.
W sezonie nadal będą obowiązywały
przepisy związane z epidemią koronawirusa. – Wszystkie obostrzenia aktualne dla
danego czasu działania kąpieliska odkrytego będą musiały być przestrzegane,
w tym obowiązkowa dezynfekcja rąk. Według dzisiejszego stanu obowiązuje zacho-

Tzw. sierżanty rowerowe pojawiły się m.in. na ul. Pordzika.
a ruch odbywa się po jezdni – wyjaśnia
Kornel Milbrant.
Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie
pozostałych ścieżek i tras rowerowych
w mieście. – Podobnie jak w przypadku
obwodnicy rowerowej, również będziemy
musieli uzupełnić oznakowanie tabliczkami R1 oraz ubytki na odcinkach prowadzących m.in. przez tereny leśne, czy drogi
gruntowe – zapowiada Kornel Milbrant.
Trwają także rozmowy pomiędzy przedstawicielami miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie utworzenia Systemu Roweru Metropolitalnego,
czyli sieci wypożyczalni rowerów publicznych. Docelowo ma to być jeden z naj-

większych systemów w Europie. – Dzięki
temu będzie można np. wypożyczyć rower
w Gliwicach i oddać go w Katowicach
– wyjaśnia Milbrant. Plan jest ambitny, bo
wstępnie w samej Rudzie Śląskiej ma powstać ok. 50 stacji na łączną liczbę 500
rowerów do wypożyczenia. Drugi projekt
metropolitalny to velostrada, czyli droga
rowerowa łącząca Gliwice i Katowice,
a więc przebiegająca także przez nasze
miasto. – Jesteśmy po kilku spotkaniach
roboczych oraz przejeździe przez poszczególne miasta z przedstawicielami GZM,
aby w terenie sprawdzić nasze pomysły
i propozycje – mówi rudzki oﬁcer rowerowy.
Joanna Oreł

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie ulicy Mieszka I,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne.

wanie 1,5 m odległości pomiędzy klientami
– wyjaśnia dyrektor rudzkiego MOSiR-u.
– W związku ze zbliżającym się sezonem
letnim jesteśmy przekonani, że przepisy
dotyczące użytkowania kąpielisk letnich
będą doprecyzowane. Ich będziemy przestrzegać – dodaje.
Bilety wstępy na kąpielisko przy ul. Ratowników będą kosztowały tyle samo, co
w sezonie 2019.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

USŁUGI
DENTYSTYCZNE
•
•
•
•
•
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– W trakcie przejazdu przede wszystkim
zauważyliśmy braki w oznakowaniu, które
na bieżąco będzie uzupełniane. Najczęściej
dotyczyło to znaków, informujących o tym,
że rowerzysta porusza się prawidłowym
szlakiem (R1) – mówi Kornel Milbrant,
oﬁcer rowerowy z Wydziału Dróg i Mostów UM Ruda Śląska. – Wspólny objazd
był również okazją do wymiany uwag, wiedzy i oczekiwań na temat wymaganych
prac na poszczególnych odcinkach obwodnicy. Na część z nich są już od lat
w UM przygotowane projekty, część wymaga poprawek lub dopasowania do istniejącego stanu – przekazała z kolei radna
Ewa Chmielewska na swoim Facebooku.
Efektem przejazdu jest także wprowadzenie tzw. sierżantów rowerowych, czyli
znaków P-27 na przecięciu z obwodnicą
rowerową. Nie zmieniają one organizacji
ruchu, lecz jest informacją dla rowerzystów, jak przebiega trasa rowerowa, a dla
kierowców, że mogą spodziewać się w tym
miejscu cyklistów. – Znaki te pojawiły się
na razie na przecięciach obwodowej trasy
rowerowej przy ul. Korfantego i Pordzika,
a umieszczone zostaną na pewno na drogach, gdzie obwodowa trasa rowerowa
przebiega na zasadach ogólnych, czyli nie
ma wyznaczonej drogi dla rowerzystów,
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Od soboty będzie można się „pluskać”

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat
DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
LECZENIE PRÓCHNICY
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
LECZENIE KANAŁOWE
USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH
KONTRAKTU Z NFZ
Przychodnia Rejonowa SPZOZ
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)
Godziny otwarcia:
Kontakt:
• wtorek 12.00-17.00
32 706-98-38 wew. 38
• środa 12.00-17.00
32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00
32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00
32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00
32 248-74-52 wew. 38

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215):
– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod nowy
ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Otylii.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych
tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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– W związku z pandemią zmienił się charakter spraw, które przez ostatni rok trafiały do rozpatrzenia? Co mieszkańcy zgłaszali najczęściej?
– Wybuch pandemii COVID-19 i związane
z tym ograniczenia w przemieszczaniu się, czy
zakaz korzystania z obiektów hotelarskich nie
wpłynęły na zwiększenie liczby spraw wpływających do biura rzecznika. Zmienił się za to nieznacznie charakter tych spraw. Prawdopodobnie związane to było z ograniczonym dostępem
klientów do placówek handlowych. Przeważająca liczba spraw dotyczyła reklamacji towarów
(sprzętu AGD, wyposażenia wnętrz). Sprawy
dotyczyły również usług telekomunikacyjnych
oraz remontowo-budowlanych, których wykonanie w czasie pandemii było utrudnione, bądź
zostało częściowo zawieszone. Jeżeli chodzi
o branżę hotelarską to ograniczenie dostępu do
korzystania z hoteli oraz usług przewoźników
sprawiło, że właściciele hoteli i pensjonatów
zwracali wpłacone przez konsumentów zaliczki. Z tego powodu nie odnotowaliśmy wzrostu
wpływających do biura spraw. Zwrot zaliczek
za niewykonane usługi hotelarskie z uwagi na
zamknięcie hoteli przebiegał sprawnie. W niektórych przypadkach konsumenci przystali na
propozycję właścicieli obiektów hotelowych,
by wpłacone pieniądze zaliczyć na poczet pobytu w hotelu w innym terminie. Każdorazowo
była to dobra wola konsumenta. Z kolei odmowa zwrotu zaliczek przez przedsiębiorców
z uwagi na niemożność świadczenia usługi (zamknięcie hoteli) rozpatrywana była w aspekcie
bezpodstawnego wzbogacenia się (art. 495
§ 1 Kodeksu Cywilnego).
– Szykują się kolejne wakacje. Jakie prawa ma konsument, wykupujący wakacje

Wakacje a prawa konsumenta
poprzez biuro podróży, w momencie gdy
biuro odwoła wyjazd z powodu obostrzeń
w kraju (Polsce) lub w sytuacji „zamknięcia” innego państwa ze względu na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem?
– W przypadku odwołania przez biuro wyjazdu z powodu obostrzeń konsumentowi nadal przysługuje zwrot pieniędzy za niezrealizowaną usługę. Co do terminu zwrotu wpłaconych przez konsumenta kwot, w takim
przypadku zastosowanie ma ustawa z dnia
31.03.2020 r. (dotycząca rozwiązań związanych z epidemią COVID-19 – przyp. red.).
Zgodnie z nią „Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia
24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
lub rozwiązanie przez organizatora turystyki
umowy o udział w imprezie turystycznej
w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej
ustawy, które to odstąpienie od umowy lub
rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa
SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa
po upływie 180 dni od dnia powiadomienia
przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki”. W konsekwencji wydłuża to termin
zwrotu wpłaconych przez konsumentów pieniędzy na poczet wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych do 195 dni.
– Kto pokrywa koszty pobytu w przypadku „zatrzymania” turysty w miejscu
wypoczynku z powodu tego, że przed powrotem wykryto u niego COVID-19
(w przypadku obowiązkowego testu) i nie
ma on możliwości powrotu do kraju?
– W przypadku „zatrzymania” turysty
w miejscu wypoczynku z powodu wykrycia
u niego COVID-19 koszty pobytu w miejscu
odbywania obowiązkowej kwarantanny obciążają konsumenta. Dlatego korzystnym rozwiązaniem dla konsumenta jest, by przed rozpoczęciem podróży zadbać o wykupienie stosownego ubezpieczenia, które umożliwi konsumentowi pokryć koszty ewentualnego leczenia i pobytu w miejscu kraju odbycia koniecznej kwarantanny.
– Jaką mamy możliwość odzyskania pieniędzy, jeżeli na własną rękę organizujemy

wakacje i wpłaciliśmy zaliczkę za nocleg poprzez przelew lub też środki na koncie zostały „zablokowane”, a przed wyjazdem trafiamy na kwarantannę lub izolację?
– W przypadku niemożności wyjazdu
z uwagi na zachorowanie bądź skierowanie
konsumenta na kwarantannę wpłacone zaliczki nie podlegają zwrotowi (w szczególności
dotyczy to wykupienia noclegów za pośrednictwem portalu internetowego). Niektórzy przedsiębiorcy w dobie COVID-19 wprowadzili
opcję anulowania rezerwacji bez kosztów
w określonym terminie przed planowanym
wypoczynkiem (np. 7 dni). Niestety, bezpośrednie zachorowanie w dniu planowanego
wyjazdu niesie za sobą ryzyko, że wpłaconych
przez siebie pieniędzy konsument nie odzyska.
– Czy zdarzały się zgłoszenia oszustw
w ramach tzw. bonu turystycznego?
– Do biura nie wpłynęły tego typu zgłoszenia. Wszystkie osoby, które spotkały się z próbą jakiegokolwiek oszustwa związanego z bonem turystycznym, powinny zgłosić ten fakt
na policję. Zgłoszenia takie przyjmuje również
Polska Organizacja Turystyczna (e-mail:
nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl.),
która finalnie kieruje te sprawy do organów
ścigania.
– Bez względu na to, czy pandemia potrwa dalej, czy minie – proszę powiedzieć
o tym, na co należy zwrócić uwagę przy
podpisywaniu umowy z biurem podróży?
Co powinno wzmóc naszą czujność?
– Jeszcze przed zawarciem umowy z organizatorem wyjazdu warto sprawdzić jego sytuację finansową. Najwygodniej jest to zrobić
w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, którą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zbierzmy jak najwięcej informacji – na różnych portalach internetowych turyści dzielą się opiniami
o hotelach, miejscu, czy organizatorze. Sposób
zawierania umowy o usługę turystyczną reguluje ustawa po to, by zapewnić konsumentowi
jak największą ochronę jego interesów. Określono w niej bardzo precyzyjnie, jakie informacje powinny zostać przekazane konsumentowi.
Podstawową kwestią jest jednak umowa o usługę turystyczną. Przed zawarciem umowy orga-

nizator turystyki lub pośrednik turystyczny
zobowiązany jest podać klientowi m.in.
informacje o możliwości zawarcia umowy
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczenia się. Umowa o świadczenie usług turystycznych winna być zawarta w formie pisemnej i powinna określać: organizatora turystyki i numer jego
zezwolenia oraz imię i nazwisko osoby,
która w jego imieniu umowę podpisała;
miejsce pobytu lub trasę wycieczki; czas
trwania imprezy turystycznej, program imprezy turystycznej; cenę imprezy turystycznej; sposób zapłaty; rodzaj i zakres
ubezpieczenia; termin powiadomienia
klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej; termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków na inną osobę, a także
sposób zgłaszania reklamacji. W żadnym
razie nie powinniśmy podpisywać umowy
bez jej uprzedniego przeczytania. Im bardziej precyzyjna umowa, tym większe bezpieczeństwo konsumenta. Ważny jest każdy zapis: niezmienność ceny, standard zakwaterowania, jakość i liczba posiłków,
program wycieczek, czy też zakres odpowiedzialności organizatora za nienależyte
wykonanie zobowiązania. Na całość umowy składa się kilka dokumentów. Pierwsza
strona zazwyczaj określa to między kim
zawarto umowę, cenę, termin oraz rodzaj
świadczenia. Kolejną częścią umowy jest
katalog – prospekt z opisem hotelu, a także
obszerny regulamin usługi lub regulamin
promocji oraz ogólne warunki umowy.
Wszystkie te dokumenty stanowią całość
i wymagają szczegółowej analizy. Każde
odstępstwo od liczby i jakości spisanych
w umowie świadczeń rodzi roszczenia po
stronie konsumenta. Cena określona
w umowie wiąże strony. Organizator imprezy turystycznej nie może jej dowolnie
zmienić za wyjątkiem sytuacji wymienionych w ustawie – np. gdy nastąpi wzrost
kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat lotniskowych, załadunko-
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Rozpoczyna się sezon letni, a wraz
z nim długo wyczekiwane urlopy
i wycieczki. Bez względu na dalszy
przebieg epidemii koronawirusa
warto mieć świadomość, na
co należy zwrócić uwagę przy
organizacji wyjazdu oraz jakie są
nasze prawa. Między innymi
o tym rozmawiamy z Wiolettą
Stec-Grześkowiak, miejskim
rzecznikiem konsumentów
w Rudzie Śląskiej.

wych, czy wzrost kursów walut. Wówczas
organizator ma obowiązek udokumentować wpływ tych okoliczności na podwyższenie ceny za usługę turystyczną. W takim
przypadku, jeśli konsument nie zaakceptuje wzrostu ceny, jak również proponowanej zmiany świadczenia (inny hotel, inne
miejsce), zawsze ma prawo do odstąpienia
od umowy. Odstąpienie od tego prawa jest
niedopuszczalne.
– Sprawa zwrotów dotyczy nie tylko
wykupionych wycieczek, czy noclegów,
ale również imprez kulturalnych.
W związku z kolejnymi falami epidemii
„zamrażane” były pieniądze, które widzowie/słuchacze wydali na zakup biletów. Mamy prawo ubiegania się o ich
zwrot w sytuacji, gdy zamierzamy zrezygnować z danego występu, jeżeli
np. kolejny termin nam nie pasuje, czy
każdorazowo zależy to od regulaminu
wydarzenia?
– W przypadku zakupu przez konsumentów biletów na wydarzenia kulturalne,
koncerty plenerowe, które z przyczyn panującej pandemii COVID-19 nie doszły
do skutku bądź organizatorzy zaproponowali inny termin wydarzeń kulturalnych,
konsument nie musi przystawać na zmianę terminu imprezy. Przysługuje mu pełny
zwrot wpłaconych pieniędzy. Termin na
dokonanie zwrotu pieniędzy konsumentowi maksymalnie może wynieść 195 dni od
dnia odstąpienia od umowy. Oczywiście
na zasadach swobody umów, strony – zarówno konsument, jak i przedsiębiorca
– mogą dążyć do porozumienia, ale przystanie na skorzystanie z oferty przedsiębiorcy w innym terminie jest wyłącznie
dobrą wolą konsumenta.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
REKLAMA
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BUDŻET OBYWATELSKI

Do budżetu obywatelskiego na
2022 rok rudzianie zgłosili
51 zadań, w tym 14 dużych
i 37 małych. 30 lipca dowiemy się,
które z projektów spełniają
wymogi uchwały Rady Miasta
i zostaną zakwalifikowane do
wrześniowego głosowania.
Jednocześnie ogłaszane są kolejne
postępowania na wyłonienie
wykonawców inwestycji z budżetu
obywatelskiego na 2021 rok.
– Chociaż od kilku lat można zgłaszać
także tzw. projekty miękkie, np. działania
z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych czy sportowych, to zdecydowanie
większym zainteresowaniem cieszą się projekty twarde, czyli inwestycje, których tym
razem dotyczy 50 propozycji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszystkim wnioskodawcom dziękuję za zaangażowanie
w przygotowanie projektów – dodaje.
Po raz kolejny zdecydowana większość
zgłaszających projekty skorzystała z platformy elektronicznej rudaslaska.budzetobywatelski.org. W ten sposób wpłynęło
38 wniosków, natomiast formę papierową
wybrano w 13 przypadkach. Najwięcej projektów – 7 – dotyczy dzielnicy Godula. Pozostałe wnioski to Bielszowice (6), Halemba (6), Ruda (6), Bykowina (5), Kochłowice
(5), Orzegów (5), Wirek (5), Nowy Bytom
(3), Czarny Las (1). Jeden projekt dotyczy

Rudzianie złożyli projekty do budżetu obywatelskiego 2022
całego miasta, a jeden miałby zostać zrealizowany w obiektach zlokalizowanych
w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów i Ruda.
14 propozycji mieszkańcy określili jako
projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 290 tys. zł) , a 37 jako małe
(z kosztem realizacji do 290 tys. zł). Co
istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt
zadania zgłoszonego jako małe przekroczy
limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.
Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z zapisami uchwały Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje
do budżetu obywatelskiego muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym
prawem oraz stanowić zadania własne
gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek
ogólnodostępności, czyli być dostępne dla
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej,
przy czym korzystanie z nich nie może być
odpłatne. Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe
wymogi, jakie muszą spełniać wnioski,
można znaleźć we wspomnianej uchwale
Rady Miasta.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie weryfikować wnioski do 28 lipca br.,
a publikacja wykazów projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania
nastąpi 30 lipca. Wnioskodawcy będą mieli
5 dni roboczych od ogłoszenia wykazu na
ewentualne odwołanie się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W przypadku uznania odwołania za zasadne wykaz
zostanie zaktualizowany.
Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które
prowadzone będzie od 6 do 12 września, za
pośrednictwem wspomnianej platformy
elektronicznej oraz w formie tradycyjnej
– w wyznaczonych punktach. – Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają
najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej
niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej
puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca
zespołu ds. budżetu obywatelskiego na
2022 rok. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.
Przypomnijmy, że do budżetu obywatelskiego na 2021 rok rudzianie wybrali
13 zadań. W ostatnich tygodniach zostały
ogłoszone postępowania na wyłonienie wykonawców budowy: boisk do piłki nożnej
i koszykówki w Halembskiej Strefie Ak-

tywności Fizycznej, placu zabaw przy
SP nr 27, piramidy linowej i innych atrakcji
na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku
Ruchu Drogowego, sensorycznego placu
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47,
placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21,
multifunkcyjnego boiska przy SP nr 21, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37
i strefy relaksu na osiedlu Ficinus, a także
modernizacji boiska do koszykówki przy
Szkole Podstawowej nr 6. W trakcie produkcji są już natomiast kosze do zbierania
plastikowych nakrętek z przeznaczeniem
na cele charytatywne, które staną w poszczególnych dzielnicach. Poza tym wykonano już dokumentację ścieżki edukacyjnej
w Dolinie Kochłówki oraz Street Workout
Parku w Bielszowicach. Ponadto przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie
wykonawcy rozbudowy terenowych tras
rowerowych w Parku Strzelnica.

W tym roku powstanie również tężnia
solankowa przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina, czyli projekt wybrany do
budżetu obywatelskiego na 2019 rok, którego nie udało się wówczas zrealizować.
Wykonawca tej inwestycji został już wyłoniony. Wartość zadania to prawie 700 tys.
zł, większość tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu
miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziewiąta tego typu inicjatywa
realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku – 2,375
mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017
i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku
– 3,720 mln zł, w 2020 roku – 3 994 000 zł,
a w 2021 roku – 4 122 640 zł. W pierwszym
głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób,
w ostatnim – ponad 8,6 tys. 
WG
ogłoszenia

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów dotyczących oddania:
– w najem z przeznaczeniem pod istniejące lokale użytkowe przy ul. Gierałtowskiego 3B/02 i ul. Gierałtowskiego 3A/04, które zostaną przydzielone w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów najmu na czas oznaczony do 3 lat,
– w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
przy ul. Szczęść Boże 59 i ul. Bocznej 2, które zostaną przydzielone w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów najmu dzierżawy na czas oznaczony do
3 lat.
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Rudzkie smaki

OGŁOSZENIE

Deser z nutką kawy

Tort bezowy z kremem kawowym został smakiem maja w konkursie
„Rudzkie Smaki”. Zwycięski przepis nadesłała pani Anna Koźlik. Tematem
czerwcowej edycji zabawy jest danie lub przekąska kibica. Z kolei lipiec
i sierpień to tradycyjnie czas na smaki wakacji.
Agnieszki Jasińskiej. – Dodatkową nagrodą dla autorki smaku maja jest „Ruda
kawka” z palarni kawy w Wirku – mówi
Iwona Małyska.
Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia
został rozstrzygnięty konkurs na projekt
etykiety i nazwę rudzkiej kawy. Zwycięska „Ruda kawka” znajduje się już w ofercie wireckiej palarni. To mieszkanka
dwóch wysokogatunkowych ziaren arabica oraz robusta o profilu sensorycznym:
czekolada mleczna, orzechy, praliny, nuta
wiśniowa.
Kawowy tort bezowy
Blaty bezowe: 8 białek, szczypta soli,
300 g drobnego cukru, 1 łyżeczka octu
winnego, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej.
Przygotowanie: Białka ubijamy na
sztywną pianę ze szczyptą soli. Stopniowo wsypujemy drobny cukier, dalej ubijając do uzyskania gęstej i błyszczącej
piany. Na koniec dodajemy ocet i mąkę
ziemniaczaną. Chwilkę mieszamy na
wolnych obrotach. Piekarnik nagrzewamy
do 160 stopni C. Dużą blachę wykładamy
papierem do pieczenia. Dzielimy masę na
pół i każdą przelewamy na papier, formując
dwa równej wielkości okręgi. Wstawiamy
do piekarnika i pieczemy przez 15 minut.
Następnie zmniejszamy temperaturę do
120 stopni C i pieczemy jeszcze przez
ok. 1,5 godziny. Pozostawiamy w piekarniku do całkowitego ostudzenia. Blaty bezowe
można upiec wieczorem i zostawić w piekarniku do czasu przygotowania tortu.

Foto: UM Ruda Śląska

Kawa w roli deseru była tematem majowej odsłony konkursu Rudzkie Smaki.
Zwyciężyła beza z kawowym kremem
i bakaliami. – To ulubiony deser mojej mamy, tak jak filiżanka aromatycznej kawy.
Tort bezowy jest lekki, a krem puszysty.
Mama przepada za bakaliami, ale tak naprawdę dodatkiem mogą być same orzechy
lub owoce sezonowe – mówi autorka przepisu.
Czerwiec to wyjątkowy czas dla kibiców. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej.
Z pewnością wielu z nas śledzi rozgrywki i trzyma kciuki za swoich faworytów. Samo kibicowanie nie ma jednak uroku bez odpowiedniej oprawy, czyli jedzenia i picia. Standardowe chipsy, popcorn,
krakersy czy paluszki można zastąpić
przygotowanymi wcześniej zdrowymi
przekąskami czy lekkimi daniami. – Do
końca czerwca czekamy na takie właśnie
propozycje dla kibiców Mistrzostw Europy
– mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Przepisy można wysyłać na adres e-mail:
media@ruda-sl.pl lub pocztą na adres
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie
Smaki”.
Obok głównej nagrody, którą jest publikacja zwycięskiego przepisu w kalendarzu
kulinarnym, laureaci poszczególnych miesięcy otrzymują w tej edycji książkę kucharską „Kulinarne nawigacje – wegetariańska kuchnia domowa” autorstwa

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Tort bezowy został smakiem maja.
Krem: 500 g serka mascarpone, 200 g
mleka słodzonego skondensowanego,
2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 1 łyżka
gorącej wody, 200 g bakalii namoczonych
wcześniej (przez ok. 2 godziny) w rumie
lub gorącej wodzie, 200 g posiekanych
orzechów włoskich, laskowych lub nerkowców.
Przygotowanie: Serek mascarpone
i mleko skondensowane powinny być
schłodzone. Kawę rozpuszczamy w jednej
łyżce gorącej wody. Serek mascarpone
ubijamy mikserem do otrzymania puszystej masy (około 2 minut). Dodajemy słodzone mleko skondensowane i dalej ubijamy. Pod koniec ubijania wlewamy kawę.
Powinien powstać gęsty, jednolity krem.
Blat bezowy kładziemy na talerzu. Wykładamy na niego krem, zostawiając
2 łyżki do dekoracji. Posypujemy 2/3 bakalii. Przykrywamy drugim blatem.
Wierzch tortu smarujemy cienko pozostałym kremem, posypujemy bakaliami, kawą rozpuszczalną, dekorujmy świeżymi
malinami. Smacznego!

IM

EDUKACJA

ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w:
Rudzie Śl. 5 (Bykowinie)
przy ul. Szpaków pow. 718,00 m2
działka: nr 678/505, KW GL1S/00022565/6
I. Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości, które wyznacza się na dzień 5.07.2021 r. od godz. 12.00 do 13.00
po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją przy ul. Gwareckiej 4
w Rudzie Śl.-Bykowinie (tel. 32 242-70-75)
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem ww. nieruchomości
zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją prawną posiadaną przez
RSM w Dziale Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pok. 314 (tel. 32 24824-11 wew 231) dot: ww. nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ruda Śląska w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia
i użytkowania nieruchomości po jej przejęciu.
3. Złożenie w Sekretariacie Spółdzielni (ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej
pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż
prawa wieczystego użytkowania gruntu w rejonie: ul. Szpaków” w terminie do dnia 14.07.2021 r. do godz. 9.00.
4. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości: 5.073 zł + VAT na konto PKO BP
SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty.
5. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się
z dowodem wpłaty do Działu Księgowości (pok. 318) w celu odbioru faktury VAT.
II. Oferta winna zawierać:

Uczniowie „Morcinka” sięgnęli po laury

a) szczegółowe określenie oferenta,

Spektakularny sukces odnieśli pierwszoklasiści Atelier Sztuki z II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej. Uczniowie Maria Tomecka, Jakub Sroka i Stanisław Kondera zajęli najwyższe miejsca w konkursie zorganizowanym przez  „Panteon Górnośląski”, który ogłoszony został w związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą
III Powstania Śląskiego.

b) cenę minimalną za nieruchomość gruntową, która nie może być równa  
i niższa od ceny wyjściowej tj. 50.730,00 zł + VAT.
III. Informacje:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2021 r. o godz. 10.00 w lokalu Klubu
Osiedlowego „MATECZNIK” (I piętro) przy ul. Cypriana Norwida 26 w Rudzie
Śląskiej.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów
podlega zwrotowi tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.

Pierwszoklasiści
odnieśli
spory
sukces
w konkursie
„Panteonu
Górnośląskiego”.
zrywów w dziełach literackich. Analiza
porównawcza „Reduty Ordona” Adama
Mickiewicza, „Glorii victis” Elizy
Orzeszkowej i „Nad Odrą 1921” Zofii
Kossak”.
Do drugiego etapu każdy uczestnik
przygotował dziesięciominutowe wystąpienie, dotyczące wyjątkowej postaci
związanej z historią regionu. Maria Tomecka popisała się prezentacją o Marii

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone
do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Foto: mat. pras.

– Konkurs ten pokazał, jak ważne jest
odkrywanie regionu i nauka o lokalnych
bohaterach. Teraz czas na radość z sukcesu po wytężonej pracy zarówno do etapu
pisemnego, jak i ustnego – podkreśla Anna Morajko-Fornal, polonistka i regionalistka oraz opiekunka merytoryczna
uczniów. – Bardzo się cieszę, że wiedza
o regionie przekłada się na poznawanie
najbliższej okolicy i odkrywanie postaci,
które zasłużyły na miano bohaterów. Młodzież wielu śląskich miast zdała poważny
egzamin z historii. Jestem dumna, że
w gronie tych najlepszych byli moi wychowankowie – dodała.
W pierwszym etapie, w którym trójka
z „Morcinka” zajęła trzy pierwsze miejsca, uczniowie musieli napisać esej na jeden z kilku zaproponowanych tematów.
Maria Tomecka jest autorką pracy na temat „Śląskie powstania w pieśniach i piosenkach”. Jakub Sroka i Stanisław Kondera przygotowali „Opis powstańczych

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

Kujawskiej – „Aniele z Ravensbrück”;
Jakub Sroka przybliżył postać Edmunda
Kokota, a Stanisław Kondera zaprezentował biografię Jadwigi Markowej. We
wtorkowym (15.06) finale najwyższe
miejsca przypadły rudzkim uczniom
– pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie „Morcinka” Maria Tomecka i Jakub
Sroka, a drugie miejsce Stanisław Kondera.
AL

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni zatwierdzającej wyniki przetargu w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny, pokój 314, telefon
32 248-24-11, wew. 231.
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Festiwal PolskaÉire

Greg Cliffor wystąpi 2 lipca.

Organizatorzy, czyli Polsko-Irlandzkie
Stowarzyszenie Edukacyjne oraz Rudzkie
Stowarzyszenie Przyjaciół Irlandii „Czarna Koniczyna”, poza tradycyjnymi już
spotkaniami z ciekawymi ludźmi oraz
prelekcjami, przygotowali bogatą ofertę
dla miłośników dobrej muzyki oraz występów scenicznych.
Festiwal rozpocznie się już 2 lipca,
w piątek, w Irlandii, a atrakcją dnia będzie
wieczorny koncert muzyków polskich
oraz irlandzkich, wśród których wystąpi
między innymi znany festiwalowej publiczności Greg Cliffor. Koncert będzie
oczywiście, tak jak i wszystkie inne atrakcje, streamowany online na festiwalowym
fan page’u, czyli facebook.com/PolskaEireRuda.
Prawdziwa muzyczna uczta czekać będzie jednak na rudzian w sobotę, 3 lipca w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu, gdzie planowane są dwa
dwugodzinne koncerty przedzielone czterdziestopięciominutową przerwą. Pierwszy
koncert pozwoli nam zanurzyć się w śląskiej oraz irlandzkiej kulturze, a to dzięki
Orkiestrze Dętej KWK „Pokój” oraz Zespołowi Tańca Irlandzkiego ERIU z Krakowa, który zaprezentuje przepiękne układy taneczne przy akompaniamencie muzyki celtyckiej w wykonaniu zespołu
Sheeban. Drugi koncert będzie poświęcony mocniejszym brzmieniom. Najpierw
rudzkiej publiczności zaprezentuje się pochodzący z naszego miasta raper KIERON, czyli Marcin Kieronski, słynący
z rapowania w języku śląskim i o Śląsku.
A tuż po nim sceną zawładnie katowicki
zespół rockowy 032, który w swych utworach regularnie powraca do śląskiej histo-

rii, a jednocześnie tworzy nastrojowe piosenki, podkreślające piękno śląskiego heimatu.
W niedzielę, 4 lipca festiwal przeniesie
się do Stacji Biblioteka na Chebziu, gdzie
poza występami scenicznymi, czekają na
rudzian specjalnie przygotowane wystawy
prezentujące dorobek artystyczny śląskiego akwarelisty Grzegorza Chudego oraz
rudzkich filatelistów, którzy każdego roku
przygotowują specjalnie z tej okazji filatelistyczne pamiątki i wydawnictwa.
Tego dnia dla uczestników festiwalu
będą grać Grzegorz Seyda (muzyk znanego zespołu Carrantuohill) z synem Pawłem oraz rudzka piosenkarka Marta Mansfeld. Zwieńczeniem wieczoru będzie występ formacji Cztery Piąte, czyli zespołu
poezji śpiewanej i piosenki turystycznej,
w której od niedawna występuje znana
i lubiana lokalna piosenkarka Katarzyna
Sroka.
Podsumowując, tegoroczny Festiwal
PolskaÉire w Rudzie Śląskiej to najważniejsze wydarzenie kulturalne otwierające
sezon wakacyjny w mieście, oferujące bogaty program dla osób w każdym wieku.
Organizatorzy mają nadzieję na tłumne
uczestnictwo rudzian złaknionych, po
wielu miesiącach ograniczeń, wydarzeń
odbywających się na żywo z możliwością
cieszenia się nimi wraz ze znajomymi. Zainteresowani powinni śledzić stronę festiwalową na Facebooku oraz strony internetowe Miejskiego Centrum Kultury i Stacji
Biblioteka, gdzie będą ukazywały się informacje dotyczące sposobów uzyskania
bezpłatnych wejściówek na wymienione
atrakcje.
Foto: materiały organizatora

Foto: Jacek D Knapik

Festiwal PolskaÉire pierwszą imprezą z publicznością
w mieście po zniesieniu obostrzeń!

Orkiestra Dęta KWK Pokój zaprezentuje się na deskach MCK.

Muzykę celtycką wykona zespół Sheeban.

Foto: Artur Stańczyk

Festiwal PolskaÉire w Rudzie
Śląskiej przetrwał pandemię,
zszedł w zeszłym roku do
wirtualnego podziemia,
a teraz wraca w znakomitej
formie! Co więcej, z jego
atrakcji będzie można
skorzystać zarówno na żywo,
jak i wirtualnie.

W Stacji Biblioteka będzie można zobaczyć wystawę śląskiego
akwarelisty Grzegorza Chudego.

Podczas festiwalu wystąpi
raper KIERON, czyli Marcin Kieronski.

4 lipca dla uczestników festiwalu zagra Grzegorz Seyda z synem Pawłem.

Zespół Tańca Irlandzkiego ERIU z Krakowa.

Zespół rockowy 032 wystąpi podczas drugiego dnia festiwalu.

Foto: Jacek D Knapik

Zespół Cztery Piąte usłyszymy na Stacji Biblioteka.

Marta Mansfeld zaprezentuje się
rudzkiej publiczności.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych
i pomieszczenia gospodarczego na terenie Miasta Ruda Śląska

Lipiec/2021 r.

Lp.

Adres lokalu

Pow.
lokalu
(m2)

1.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/1
(parter) lokal w budynku usługowym

+ pow. wsp.
użytku

2.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/3 (piętro)
lokal w pawilonie usługowo-handlowym

32,70

3.

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota 210/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym NSP

+ piwnica

4.

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. Niedzieli 51B/7
lokal w budynku usługowym na II piętrze

+ pow. wsp.
użytku

5.

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 318A/2
lokal w budynku usługowym
w 1 z pom. urządzenia dostawcy c.o.

29,29

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

11,00

1.500,00

6

Ruda Śląska-Kochłowice, Oświęcimska IX/1
pomieszczenie gospodarcze

7,50

brak

6,67

250,00

33,70

13,63

71,77

16,92
33,50
8,84

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoł.
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

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

7,00

1.000,00

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

10,00

1.500,00

elektryczna,
wod.-kan.

6,00

1.000,00

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

8,00

1.500,00

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych i pomieszczenia gospodarczego umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl
w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/pomieszczeniem gospodarczym należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/pomieszczenia.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 28.06.2021 r. do dnia 8.07.2021 r., po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1
– ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52
poz. 2
– ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72
poz. 3, 4 i 5 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
poz. 6
– ul. Radoszowska 106, Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
lub garaży w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane
są do:
przesłania, nie później niż do dnia 9 lipca 2021 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
•
dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze w wysokości podanej w ogłoszeniu,
•
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz
numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na
druku: GLU/P-1b.
•
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda
Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 9 lipca 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium
należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych/pomieszczenia gospodarczego w dniu 14.07.2021r. oraz pozycję pod którą znajduje się
lokal użytkowy/pomieszczenie gospodarcze w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.45 – poz. 2, godz. 9.00 – poz. 3,
godz. 9.15 – poz. 4, godz. 9.30 – poz. 5, godz. 9.45 – poz. 6
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu
użytkowego/pomieszczenia gospodarczego i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew.
745 lub 744.
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/pomieszczenie gospodarcze 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.
Informacje 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. – tel. 32 242-01-33, wew. 744, 745, 742.

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713
e-mail: rsm@rsm.com.pl
Ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na: wykonanie remontu
balkonów wraz z uzupełnieniem
ocieplenia budynków mieszkalnych
przy ul. Spółdzielczej 1, 1A, 1B,
Spółdzielczej 3, 3A, 3B, Spółdzielczej
5, 5A, 5B, Spółdzielczej 7, 7A, 7B
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
od dnia 23.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A.
I/O Ruda Śląska, nr 13 1090 2037 0000
0005 3600 5415,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00
w pokoju 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faksem lub e-mailem
zamówienia z podaniem danych potrzebnych
do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 77,49 PLN
(z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego w Rudzie
Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do
dnia: 08.07.2021 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 8.07.2021 r.
o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni
od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu
obowiązany jest wnieść wadium przetargowe
w kwocie: 10.000,00 PLN/zadanie.
Wadium można wpłacać na konto w BZ
WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037
0000 0005 3600 5415 do dnia 8.07.2021 r. do
godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej
formie uważa się datę wpływu środków na
konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się
od podpisania umowy spowoduje przepadek
wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania
przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów
z oferentami jest pracownik Działu Technicznego, tel. 32 248-24-11 /15/, wew. 306, w godzinach od 10.00 do 12.00.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Motoryzacja

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

Remonty. Tel. 607-219-491.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW. TEL. 519-639121.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, Solidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4,
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej z doświadczeniem ogrodniczym lub budowlanym. Informacji udzielam pod nr tel.
691-911-683 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.
Firma budowlana zatrudni pracowników teren Ruda Śląska-Katowice. Tel.
601-504-030.
Zatrudnię emeryta z prawem jazdy do
Firmy Pogrzebowej Hofman. Tel. 607-143320.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego, praca
w pełnym wymiarze lub jako dodatkowa.
NZOZ Paktor, zgłoszenia tel. 691-799-707
w godz. 7-15 lub praca@paktor.com.pl.
Poszukiwany pracownik (mężczyzna)
do gospodarstwa rolnego na terenie Rudy
Śląskiej, praca fizyczna przy czynnościach
porządkowych. Godziny pracy 7.00-13.00.
Mile widziana, choć niekonieczna umiejętność obsługi zwierząt. Telefon kontaktowy:
605-942-109.
Zatrudnię stróża na parkingu strzeżonym (rencista, emeryt), Wirek i ościenne.
Tel. 513-129-354.

Różne

Sprzedam: Nowy Bytom, kawalerka
– 37,50 m2. Tel. 695-655-916.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.

Sprzedam kawalerkę w Rudzie Śl. 1.
Tel. 573-935-558.

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

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Pani Małgorzacie Wolny oraz całej Rodzinie
składają
pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

ogłoszeniA | 23.06.2021

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ O DECYZJACH W SPRAWIE
ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM W 2021 r.
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej uprzejmie zawiadamia, że w związku z epidemią
koronawirusa w Polsce:
1. nadal nie występują warunki do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
które miało odbyć się w 2020 r.
2. powyższe Walne Zgromadzenie zwołane zostanie po odwołaniu stanu epidemii w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni.
3. o terminie Walnego Zgromadzenia Członków RSM, które powinno odbyć się w 2021 r., zostaną Państwo powiadomieni w osobnym zawiadomieniu.
4. porządek obrad oraz materiały na WZCz zostaną Państwu wtedy udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w terminie 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia Członków RSM.
Powyższa decyzja została podjęta na podstawie art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.03.2020) i w oparciu
o § 16 ust. 6 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
O kolejnych decyzjach niezwłocznie poinformujemy Członków RSM.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiąca
działkę oznaczona numerem geodezyjnym 5097/318 o powierzchni 1118 m2, użytki: „Ps-IV, R-V”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi
wolne są od wpisów).
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone
numerami geodezyjnymi:
– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, Ł-IV, Ls-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-IV, Ps-IV”, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, Ls-IV”, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmentarycznie tereny
zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min.
6m (symbol planu KDW).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 i KDW.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083,
5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny
ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 5085/319,
5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi
176.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w terminie do dnia
21.07.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 8.800,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr 5097/318” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem
przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.
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26 czerwca 2021 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy Halembskie 4,2–21 km

Terminy
następnych
biegów:
10.07.2021 r.
14.08.2021 r.
25.09.2021 r.
9.10.2021 r.
6.11.2021 r.

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe
zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.
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Samoobrona

mieszczą się też kwestie psychologiczne,
kwestia postaw i zachowań – zaznacza Roman Dymek, jeden z instruktorów.
Na zajęciach uczestniczki dowiedziały
się m.in.: jak przyjąć bezpieczną pozycję
walki oraz co zrobić, aby zmniejszyć skutki ewentualnego ataku, a także jak bezpiecznie upadać. Niezwykle przydatna
okazała się nauka konkretnych technik samoobrony. – Należy pamiętać, że w sytuacji potencjalnego zagrożenia ważna jest
nasza sprawność fizyczna. Jeżeli ktoś nas
zaatakuje, a nie mamy pod ręką rzeczy,
która mogłaby nam służyć jako obrona,
musimy użyć rąk i nóg. Istotne jest to, byśmy wiedzieli, jak się zachować. Ważne
też, by być w dobrej formie, stąd wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne są tak ważne – podkreśla Marek Partuś, jeden z instruktorów.
AL

Na zdjęciu Patrycja po powrocie
z zawodów wraz z trenerem
Markiem Garmulewiczem.
Patrycja Cuber została wicemistrzynią
Europy kadetek w zapasach kobiet. Zapaśniczka ZKS-u Slavia Ruda Śląska podczas zawodów, które odbyły się w Bułgarii, popisała się wspaniałą formą.
Patrycja Cuber po trzech zwycięskich
walkach z Kseniyą Patapovich, Millą Andelic oraz Veroniką Nyikos w finale kategorii do 73 kg uległa Rosjance Marii Akulinchevej 4:10. Mimo tego zaprezentowała
się bardzo dobrze i walczyła z Rosjanką.
Nie chciała oddać jej zwycięstwa, ale ostatecznie rudzianka musiała uznać wyższość
swojej rywalki.
AL

Podnoszenie ciężarów

Biegi

Złoto dla
ciężarowców

wała na rudzkim obiekcie przed Drużynowymi Mistrzostwami Europy w Lekkoatletyce Silesia 2021.
AL

Biathlon

Biathlonistka w dobrej formie
Oliwia Suchy może cieszyć się z kolejnego sukcesu. Zdolna rudzianka wystartowała w pucharze Polski w biathlonie letnim.
Zawodniczka już w pierwszym dniu
zmagań uplasowała się na drugim miejscu
z niewielką stratą do miejsca pierwszego.
Drugi dzień zawodów przebiegł pod dyktando silnie wiejącego wiatru, ale pomimo
kilku niecelnych strzałów Oliwia dała
z siebie wszystko i ostatecznie zdobyła
szóste miejsce. Po tym intensywnym starcie biathlonistka kontynuuje treningi, ponieważ już niedługo weźmie udział w mistrzostwach Polski w Czarnym Borze.AL

W pierwszym dniu zawodów
rudzianka wywalczyła 2. miejsce.
OGŁOSZENIE

Foto: CKS Slavia Ruda Śląska

Pobiegli dla zmarłego radnego

Anita Włodarczyk spotkała się
z wiceprezydentem Krzysztofem Mejerem.

Foto: arch.

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Zakończył się kolejny bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet.

było spotkać znaną sportsmenkę.
– Trenująca od kilku dni w naszym mieście Anita Włodarczyk jest zachwycona
rudzianami i naszym stadionem lekkoatletycznym. Okazuje się, że na treningi naszej
młociarki przychodzi wielu mieszkańców.
Wbrew pozorom nie wszędzie tak jest – zaznaczył Krzysztof Mejer, wiceprezydent
Rudy Śląskiej, który spotkał się z Anitą
Włodarczyk.
Dwukrotna złota medalistka igrzysk
olimpijskich i czterokrotna mistrzyni
świata oraz wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem treno-

Foto: UM Ruda Śląska

Zapaśniczka Młociarka na rudzkim stadionie
Anita Włodarczyk trenowała w Rudzie
wicemistrzynią Śląskiej!
Stadion lekkoatletyczny przy
ul. Czarnoleśnej stał się ostatnio
Europy
miejscem, w którym dosyć często można

Wiedzą, jak się obronić

Kolejny bezpłatny kurs samoobrony dla
kobiet za nami! Rudzianki miały okazję
wziąć udział w szkoleniu, dzięki któremu
wzmocniły pewność siebie oraz dowiedziały się, jak poradzić sobie w sytuacjach
zagrożenia. Tegoroczne szkolenie składało
się z sześciu spotkań.
Uczestniczki szkolenia ćwiczyły pod
opieką trzech instruktorów – Marka Partusia, Romana Dymka oraz Piotra Muca, którzy na co dzień są pracownikami służb
miejskich, a także instruktorami Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate.
– Podczas zajęć tłumaczyliśmy, jak unikać sytuacji niebezpiecznych oraz jak przewidywać sytuacje zagrożenia. Zajmujemy
się tym tematem od lat i możemy się z paniami podzielić doświadczeniem zarówno
zawodowym, jak i prywatnym. Samoobrona to nie tylko chwyty – w tym zagadnieniu

Lekkoatletyka

Zapasy

Foto: UM Ruda Śląska

Na zdjęciu Mateusz Swoboda
podczas występu na zawodach.

Zawodnicy zmierzyli się w 7. kategoriach wiekowych.
Już po raz 17. biegacze upamiętnili radnego Jana Koniecznego, który zmarł
w 2005 roku. Biegowy memoriał jego
imienia odbył się w minioną sobotę (19.06)
na Burloch Arenie w Orzegowie.
– Biegacze tradycyjnie mieli do pokonania cztery pętle o łącznej długości 5 km
i jak zawsze nie zawiedli. Oprócz sporej
liczby zawodników na starcie pojawili się
także najmłodsi, którzy wraz z dorosłymi
w słoneczny i upalny, czerwcowy dzień
upamiętnili rudzkiego radnego – zaznaczyła Anna Krzysteczko, wiceprezydent

Rudy Śląskiej, która wręczyła nagrody
zwycięzcom. – Przy okazji tego wydarzenia trzeba dodać, że radny Jan Konieczny
był człowiekiem bardzo aktywnym i działał
na rzecz lokalnej społeczności. Promował
zdrowy styl życia, organizował wiele imprez, a jego wielką pasją była muzyka.
Dlatego stał się on m.in. inicjatorem Festiwalu Orkiestr Dętych – dodała.
Zwycięzcy w klasyfikacji open na dystansie 5 km to: Artur Rosiński (1. miejsce), Marcin Bednarczyk (2. miejsce)
i Dominik Klimek (3. miejsce).	
AL

Zawodnicy CKS Slavia Ruda Śląska
wystartowali podczas mistrzostw Śląska
juniorów oraz w Memoriale Czesława
Białasa. Podczas zawodów, które odbyły
się w Katowicach, wystartowało czterech
zawodników rudzkiego klubu.
Złoto w kategorii do lat 15 w Katowicach zdobył Maksymilian Oleszko z wynikiem 48 rwanie oraz 67 podrzut w dwuboju 115 kg. Kolejne złoto, tym razem w kategorii do lat 17, zdobył Łukasz Gesse
z wynikiem 65 rwanie i 85 podrzut w dwuboju 150 kg. Złotym medalistą okazał się
także Maciej Kurzywilk (kategoria
do lat 20) z wynikiem rwanie 105, podrzut
130 – w dwuboju dało to 235 kg. Natomiast w memoriale Czesława Białasa wystartował Mateusz Swoboda, który zdobył
srebro z wynikiem rwanie – 125, podrzut
– 166, w dwuboju 291 kg.
AL

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
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