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To była historyczna 
chwila dla  
rudzkiej straży 
pożarnej
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Tydzień Godności osób niepełnosprawnych 

Pochód�Godności,�Olimpiada�Radości,�Śląski�Turniej�Piłki�Nożnej,�pikniki�integracyjne,�warsztaty�i�Dni�Otwarte�–�to�tylko�niektóre�wydarzenia,�jakie�odbyły�się�w�ramach�szesnastego�już�
Tygodnia�Godności�Osób�Niepełnosprawnych.�Przez�cały�tydzień�to�właśnie�osoby�niepełnosprawne�były�najważniejsze�w�Rudzie�Śląskiej.�

podczas konferencji, zorganizowanej przez rudzkie 
amazonki w Miejskim centrum Kultury im. h. bisty, 
rozmawiano o raku piersi. zachęcano do korzystania 
z badań profilaktycznych oraz regularnego samobada-
nia piersi. podkreślano, że zdrowa kobieta to przede 
wszystkim świadoma kobieta.

KONFERENCJA�AMAZONEK

przez cały czas dzieci mogły liczyć na wiele atrak-
cji. podczas wspólnej zabawy w bykowinie odbyły 
się pokazy artystyczne, występ zespołu „Tolerancja” 
ze świętochłowic, nie zabrakło też kolorowych  
„dmuchańców”. 

FESTYN�RODZINNY�W�OŚRODKU�ADAPTACYJNYM

Jak co roku festyn był wspaniałą okazją do wspólnej 
zabawy i spotkania z przyjaciółmi. Można było także 
zasięgnąć porad specjalistów.

w festynie uczestniczyły dzieciaki, ich rodzice, jak rów-
nież specjaliści z różnych placówek, które na co dzień 
zajmują się osobami niepełnosprawnymi. wśród gości 
nie zabrakło także władz rudy śląskiej. 

XVI�ŚLĄSKI�TURNIEJ�PIŁKI�NOŻNEJ�
OLIMPIAD�SPECJALNYCH�

w turnieju zorganizowanym przez Klub olimpiad 
specjalnych „halembianka” zmierzyło się szesnaście 
drużyn z miast województwa śląskiego m.in. z rudy 
śląskiej, raciborza, zabrza, częstochowy i rybnika. 

XVi śląski Turniej piłki nożnej olimpiad specjalnych 
odbył się na stadionie Grunwaldu w halembie. swoje 
siły na murawie sprawdziło prawie 150 zawodników 
z 18 drużyn. piłkarze rozegrali ponad 20 meczów rów-
nocześnie na trzech boiskach. 

PIKNIK�SPORTOWY�W�SPS�nr�15

– Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się razem bawią 
i spędzają miło czas. Ten festyn daje możliwość inte-
gracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi 
i zacieśnia więzi. To integracja poprzez wspólną zabawę 
– powiedziała angelika Kaizik, nauczycielka w szkole 
podstawowej sportowej nr 15.

Olimpiada�pełna�radości

 olimpiada radości to już tradycja w rudzie śląskiej. 
Jak co roku przed oficjalnym rozpoczęciem igrzysk, 
nastąpiło uroczyste zawieszenie flagi oraz zapalenie 
znicza olimpijskiego, który zagrzewał uczestników 
do walki. w turnieju uczestniczyli niepełnosprawni 
zawodnicy m.in. z rudy śląskiej, Tychów, Knurowa, 
Mikołowa i pszczyny.

ponad 200 niepełnosprawnych sportowców z przeszło 
20 drużyn wzięło udział w 21. olimpiadzie radości.  
zmagania sportowców trwały dwa dni.

– Nie jest to zwykła rywalizacja. Tutaj liczy się nie zwy-
cięstwo, ale przede wszystkim dobra zabawa, uśmiech 
i pokonywanie własnych słabości. Gdy współpracowa-
łam z osobami niepełnosprawnymi, każdego dnia uczy-
łam się od nich radości życia, zaangażowania i cieszenia 
się z małych codziennych sukcesów. Dzięki temu spotka-
niu „podładowałam akumulatory” na wiele kolejnych 
dni i tygodni – powiedziała anna Krzysteczko, wicepre-
zydent rudy śląskiej podczas rozpoczęcia olimpiady 
radości. 

olimpiada radości to już tradycja w rudzie śląskiej. 
Jej uczestnicy sprawdzili swoje siły w kilkunastu kon-
kurencjach sportowych, a także wzmocnili pewność 
siebie oraz nauczyli się uczciwej rywalizacji. 

POCHÓD�GODNOŚCI

pochód Godności po raz kolejny przeszedł ulicami 
wirku. w ten sposób społeczność szkoły podstawowej  
nr 12 specjalnej oraz stowarzyszenia „otwarte serca” 
włączyła się w obchody Tygodnia Godności osób 
niepełnosprawnych. w tym roku trasa prowadziła od 
placu przed centrum handlowym ruda śląska plaza, 
przez ul. Kubiny oraz osiedle przy ul. paderewskiego, 
aż do budynku szkoły przy ul. sygietyńskiego 6.

 w pochodzie wzięli udział reprezentanci  szkół i ośrod-
ków w rudzie śląskiej oraz zaproszeni goście,  a także 
społeczność szkoły podstawowej nr 12 specjalnej 
i przedstawiciele stowarzyszenia „otwarte serca” 
wraz z podopiecznymi.

około 200 dzieci uczestniczyło w pikniku integracyj-
nym, który odbył się w szkole podstawowej nr 15 
sportowej im. polskich olimpijczyków. podczas festy-
nu, który zorganizowany został w ramach Tygodnia 
Godności osób niepełnosprawnych, dzieci miały oka-
zję wziąć udział w wielu atrakcjach. 

podczas pikniku dzieci mogły pochwalić się swoimi ta-
lentami w czasie występów artystycznych, ale przede 
wszystkim wzięły udział w turnieju gier sportowych. 

w zawodach wzięli udział niepełnosprawni sportowcy 
z różnych placówek znajdujących się na terenie rudy 
śląskiej.

TURNIEJ�BOWLINGOWY

 pochód Godności to akcja, dzięki której niepełno-
sprawni mieszkańcy naszego miasta integrują się 
z pełnosprawnymi. 

w hali Klubu sportowego zgoda ruda śląska odbyła 
się iii olimpiada specjalna. w zawodach wzięły udział 
dzieci z rudzkich szkół podstawowych nr 11, 12, 13, 
15, 21, 35, z Miejskiego przedszkola nr 47, przedszkola 
eJbisi oraz ośrodka dla niepełnosprawnych 
najświętsze serce  Jezusa.

III�OLIMPIADA�SPECJALNA

DZIEŃ�OTWARTY�U�NIEWIDOMYCH

w czasie dnia otwartego w kole polskiego związku 
niewidomych w nowym bytomiu niewidomi i niedo-
widzący dowiedzieli się, jak lepiej radzić sobie w róż-
nych życiowych czynnościach i sytuacjach. Mieli oka-
zję wymienić się także swoimi doświadczeniami.



www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 30.05.2018

RADA SENIORÓW

3

ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ

Sztandar dla rudzkiej straży 
Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej połączona z obchodami Dnia Stra-
żaka, odbyła się w środę (24.05) na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Rudzcy strażacy po raz pierwszy w histo-
rii otrzymali sztandar, który został ufundowany przez społeczność miejską oraz darczyńców. Wcześniej w kościele pw. 
św. Pawła Apostoła została odprawiona msza św. w intencji strażaków i pracowników Komendy.

– Historia pożarnictwa na terenie obecnej Rudy Śląskiej liczy 
sobie ponad dwieście lat, jednak to właśnie dzisiaj jesteśmy świad-
kami historycznego wydarzenia, czyli nadania sztandaru. Jest to 
szczególne wyróżnienie i najwyższe, jakie można otrzymać – pod-
kreślił mł.bryg.  Andrzej Małysiak, komendant Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Na naszym sztandarze 
widnieje napis „służbie ojczyzny”. Ten sztandar to dla nas duma, 
honor i zaszczyt, a przede wszystkim zobowiązanie do dalszej służ-
by na rzecz społeczeństwa naszego miasta. Sztandar ten będzie 
nam towarzyszył w chwilach ważnych i uroczystych – dodał. 

Oprócz sztandaru rudzka komenda otrzyma również Złotą Od-
znakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, nadaną 
na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic, przewodniczącej Komi-
tetu Społecznego Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej 
PSP w Rudzie Śląskiej.

– Komitet przekazał sztandar dla Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej jako symbol najwyższych 
wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązania do godnego wypeł-
niania obowiązków wobec ojczyzny i narodu. Sztandar ten jest do-
wodem wdzięczności społeczności miasta za wysiłek wkładany na 
rzecz bezpieczeństwa pożarowego – zaznaczył Krzysztof Mejer, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie odznaczeń i wy-
różnień pracownikom rudzkiej straży pożarnej. W święcie straża-
ków uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
z Nowego Sącza, kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej 

OGŁOSZENIA

Zapraszamy na naprawy bieżące i główne

MYCIE ULTRADŹWIĘKOWE
Ruda Śl.-Wirek, ul Brata Alberta 26, tel. 690 993 099

www.owca-czarna.pl 
Posiadamy komputer diagnostyczny TEXA bike txb. | Diagno-
zujemy również motocykle z kodem błyskowym oraz z rozpo-
znaniem poprzez licznik | Posiadamy świece diagnostyczne 
colourtune, multi metru motocyklowego HAYES | Regene-
rujemy zerwane gwinty wewnętrzne | Naprawiamy pompy 
ABS motocykli BMW systemu ABS II | Wykonujemy przeglądy 
okresowe | Prowadzimy sprzedaż części, chemii, olejów 

CZARNA OWCAMECHANIKA MOTOCYKLOWA 
I SERWIS SKUTERÓW

„ZUS dla seniora” to temat spotkania, które odbyło się w środę (23.05) w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Podczas 
spotkania rudzcy emeryci mogli dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. 
Spotkanie poprowadzili pracownicy chorzowskiego ZUS-u. 

Podczas uroczystości nadania sztandaru 
obchodzono również Dzień Strażaka. 

ZUS przyjazny seniorom
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PARK HANDLOWY 
ZGODA
ul. Śląska 109, buti k nr 3 
Świętochłowice

Odzież polskich 

producentów!

Wysoka jakość, 

przystępna cena.

Duży wybór

rozmiarów.

CZYNNE
poniedziałek
-piątek: 
10.00-18.00, 
sobota: 
9.00-14.00

Serdecznie zapraszamy!
Facebook.com/Bett yButi k.Zgoda

MODA KOBIECA
– Zaprosiliśmy organizacje pozarządowe skupiające seniorów. 

W spotkaniu uczestniczyli też radni seniorzy, a także wszyscy miesz-
kańcy, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat funkcjono-
wania ZUS-u – tłumaczył Józef Osmenda, przewodniczący rudzkiej 
Rady Seniorów. – Mam nadzieję, że to spotkanie przyda się naszym 
seniorom i zrozumieją oni, że warto przyjść do ZUS-u, żeby na przy-
kład zaczerpnąć informacji na temat tego, w jaki sposób przeliczane 
są emerytury i renty – dodał. 

Na spotkaniu seniorzy mogli posłuchać prelekcji na temat najbar-
dziej aktualnych zagadnień związanych z obowiązującym 
w Polsce systemem ubezpieczeń społecznych. Poruszone zostały 
kwestie wpływające na wysokość wypłacanych przez ZUS 

świadczeń, pracy zarobkowej po przejściu na emeryturę oraz nowości 
w prawie ubezpieczeniowym. Zaprezentowano także pozytywne zmia-
ny, które nastąpiły w funkcjonowaniu ZUS-u.

– Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W trakcie spotka-
nia oraz po jego zakończeniu, seniorzy zadawali wiele pytań naszemu 
ekspertowi – zaznaczyła Barbara Muc, koordynator ds. komunikacji 
społecznej i edukacji. – Bardzo cieszy takie duże zainteresowanie tema-
tem ubezpieczeń społecznych wśród najstarszej grupy społeczeństwa. 
Jesteśmy przekonani, że warto szerzyć wiedzę z zakresu ubezpieczeń 
społecznych  i cieszymy się, że mamy ku temu coraz więcej okazji – do-
dała. 

Agnieszka Lewko 

Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wraz z pocztem 
sztandarowym, kompania honorowa Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z pocztem sztandarowym 
oraz inne poczty sztandarowe.  Nadanie sztandaru uczczone zostało 
strzałami wiwatowymi oddanymi przez Artylerzystów Czarnopro-
chowych Działonu Zabrzańskiego pod dowództwem Hetmana 
Adama Majchrzaka.  Agnieszka Lewko

ZAPROSZENIE
W czerwcu będziemy świętować kolejną rocznicę oddania Rudy Ślą-

skiej pod opiekę św. Barbary, której wizerunek obecny jest w miejskim 
herbie.

Z tej okazji zapraszam serdecznie na uroczystą mszę św. w intencji 
mieszkańców Rudy Śląskiej, która zostanie odprawiona w kościele pw. 
św. Pawła Apostoła w dniu 6 czerwca br., o godz. 18.00. Jak co roku 
zwieńczeniem obchodów będzie uroczysty koncert. W tym roku będzie 
to występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” im. Jana Mazura oraz kon-
cert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Koncert rozpocznie się na placu  Jana Pawła II tuż po zakończeniu 
nabożeństwa. Mam nadzieję, że wspólnie świętować będziemy „dzień 
herbu” Rudy Śląskiej. Będzie to także okazja do wyrażania przywiązania 
i szacunku do naszej Małej Ojczyzny. W tym dniu chcemy także świę-
tować 100 – lecie odzyskania niepodległości, którego główne obchody 
odbędą się w listopadzie br.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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.

 Jeden z naszych Czytelników zapytał nas o to, co dzieje się na skrzyżowaniu ulic Kazimierza i Czarnoleśnej. – Od pew-
nego czasu w tym miejscu trwa jakaś budowa. Działka jest zagrodzona, a na niej wszystko rozkopane. Kilkakrotnie 
próbowałem zapytać się o to robotników, którzy pracują na tym terenie, ale nie udało mi się uzyskać jednoznacznej 
odpowiedzi – informuje pan Stanisław z Nowego Bytomia. – Jestem ciekawy, co tam będzie? Czy powstanie tam może 
kolejny market? – pyta. 

Myjnia powstanie w październiku
CZARNY LAS 

REKLAMA

W latach sześćdziesiątych zaan-
gażowany był w rozwój koła PTTK 
działającego przy kopalni „Halem-
ba”. Mimo swej dokuczliwej nie-
pełnosprawności, z którą zmaga 
się od urodzenia, zdobył uprawnie-
nia przewodnika górskiego i tere-
nowego. Był prezesem przyzakła-
dowego koła Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego, utytułowa-
nym w 1977 roku mianem „Zasłu-
żonego Pracownika Kopalni Ha-
lemba”. Za swoją działalność na 
rzecz społeczności lokalnej został 
w 1986 roku uhonorowany odzna-
ką „20 lat Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Ruda Śląska”.

Od roku 1968 do dziś bezgra-
nicznie zaangażowany jest w orga-
nizowanie pomocy duchowej i ma-
terialnej dla śląskich misjonarzy 
i misjonarek posługujących w Azji, 
Afryce i Ameryce Południowej. 
Przez blisko pięćdziesiąt lat pro-
wadzi Koło Misyjne przy parafi i 
Matki Boskiej Różańcowej w Ha-
lembie.

17 grudnia 1981 roku, kilka dni 
po wprowadzeniu stanu wojenne-
go, za wspieranie „Solidarności”, 
której nie był członkiem, w trybie 
natychmiastowym został odwoła-
ny ze stanowiska zastępcy dyrekto-
ra. Przyczynił się wówczas do za-
chowania, istniejącego do dziś, 
sztandaru „Solidarności”, ocalając 
go od zniszczenia. Od 13 grudnia 
1997 roku jest członkiem Katowic-
kiego Stowarzyszenia Osób Repre-
sjonowanych w Okresie Stanu Wo-

jennego. Jest również jednym 
z inicjatorów sprowadzenia do ko-
ścioła Matki Boskiej Różańcowej 
w dzielnicy Halemba, w grudniu 
2015 roku, relikwii błogosławione-
go ks. Jerzego Popiełuszki. Za 
swoją postawę i działalność w lip-
cu 2016 roku został odznaczony 
Złotym Medalem Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

Od listopada 1990 roku Euge-
niusz Marszałek jest zaangażowa-
ny w działalność Związku Górno-
śląskiego – Koło Halemba, którego 
był wówczas członkiem zarządu. 
W latach przemian ustrojowych or-
ganizował pomoc charytatywną 
dla dzieci. Jego udziałem stało się 
organizowanie paczek, imprez mi-
kołajkowych, czy wycieczek dla 
dzieci oraz wigilii dla osób samot-
nych.

W latach 1996 – 1997, jako je-
den ze współautorów, aktywnie 
współpracował, przy powstawaniu 
monografi i o historii Halemby, 
która wydana jako „Historia i te-
raźniejszość Parafi i Matki Boskiej 
Różańcowej w Halembie” jest źró-
dłem bogatej wiedzy o historii 
dzielnicy.

Jest również jednym z inicjato-
rów i starających się o uczczenie 
tablicą pamięci ofi ar wojen i repre-
sji, jakie dotknęły mieszkańców 
dzielnicy Halemba w XX wieku. 
Tablica powstała w 2010 roku na 
cmentarzu komunalnym w dzielni-
cy Halemba. AW

Eugeniusz Marszałek dołączył 
do grona Zasłużonych 

dla Miasta Ruda Śląska

SESJA RADY MIASTA

Tytuł ten jest docenieniem dotychczasowej działalności Eugeniusza 
Marszałka na rzecz Małej Ojczyzny i lokalnej społeczności. Z wnio-
skiem o przyznanie mu tego tytułu wystąpił Związek Górnośląski 
Koło Halemba, a jego uroczyste nadanie nastąpiło 24 maja, podczas 
sesji Rady Miasta Ruda Śląska. 

Na skrzyżowaniu ulic Kazimierza i Czarnoleśnej powstanie 
myjnia samochodowa najnowszej generacji. 
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Jednak to nie supermarket ani żaden inny sklep zostanie zbudo-
wany na skrzyżowaniu ul. Kazimierza i Czarnoleśnej. Jak się oka-
zuje, inwestycja powstająca  na tym terenie to coś, co możliwe, że 
bardzo zainteresuje posiadaczy samochodów. 

– Dokładnie 22 lutego tego roku dla terenu przy ulicy Kazimierza 
została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę budynku trzysta-
nowiskowej myjni samochodowej i budynku jednostanowiskowej 
myjni automatycznej wraz z budową zbiornika na wody deszczowe, 
osadnika z separatorem oraz muru oporowego – tłumaczy Adam 
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Co więcej, myjnia samochodowa budowana przy ul. Czarnole-
śnej ma być pierwszą w Polsce myjnią najnowszej generacji. – In-
westycję prowadzi fi rma Karcher i buduje na tym terenie myjnię o za-
awansowanej technologii. Na razie trwa budowa, jeśli jednak 
wszystko pójdzie zgodnie z naszymi przewidywaniami, to myjnia  
zostanie otwarta już na początku października tego roku – zaznacza 
Mariusz Kowolik, menedżer inwestora.  Agnieszka Lewko

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni 

korytarza znajdującego się na parterze budynku Straży Miejskiej, należącego do Urzędu Miasta Ruda Śląska z 
przeznaczeniem na zainstalowanie automatów samosprzedających napoje 

różnego rodzaju, słodycze, przekąski oraz  zupy instant.

Lp. Adres lokalu Powierzchnia
w m2 

Stawka wywł.
nett o za 1m2 w zł

Wyposażenie 
w instalacje

Wadium
w zł (nett o)

1. ul. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska 3,00 75,00 Instalacja elektryczna, 75,00

UWAGA: DO STAWKI DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23% 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 

Ruda Śląska, p. 213 Sala Sesyjna Urzędu Miasta, II piętro. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie Urzędu 
Miasta p. 13 lub na konto 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowód wpłaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie do reprezentowania fi rmy. Wa-
dium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom zwraca 
się wadium niezwłocznie po przetargu. Uczestnik, który wygra przetarg i nie podpisze umowy traci wadium. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez uzasadnionej przyczyny. 
Treść ogłoszenia zamieszczona jest również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 

www.rudaslaska.bip.info.pl. 
Okres zawarcia umowy na czas nieokreślony. 
Powierzchnię przeznaczoną na zainstalowanie automatu samosprzedającego można oglądać w dniach 18-19 czerwiec 2018 r., 

w godzinach pracy Urzędu Miasta. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska pod numerem telefonu 32 244-90-91. 

OGŁOSZENIE
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AKCJA BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA
www.wiadomoscirudzkie.pl  WOKÓŁ NAS | 30.05.2018

By wakacje za kółkiem były bezpieczne
Już wkrótce rozpocznie się kolejna akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Będzie to 10. edycja kampanii współ-
organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie” oraz Grupę AUTO-BUD. W trakcie jej trwania kierowcy bezpłatnie będą mogli 
skontrolować swoje „cztery kółka”. To gwarancja pewności na drodze podczas wakacyjnych wojaży. Akcja potrwa w dniach od 
11 do 16 czerwca na dwóch stacjach kontroli pojazdów w naszym mieście.

Będzie to okazja do tego, by poza obo-
wiązkowym przeglądem rejestracyjnym 
samochodu skontrolować, czy wszystkie 
układy w pojeździe działają prawidłowo. 
Termin kampanii „Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina” nie jest przypad-
kowy, bo właśnie teraz, przed wyjazdem 

na urlop, warto sprawdzić stuprocentową 
sprawność auta. – To już dziesiąta edycja 
naszej akcji i za każdym razem bierze 
w niej udział ok. tysiąc kierowców, co po-
kazuje, że po pierwsze przykładają oni 
coraz większą wagę do bezpieczeństwa 
na drodze, a po drugie są przywiązani do 

naszej akcji, co oczywiście cieszy i moty-
wuje do przeprowadzenia kolejnej kam-
panii – podkreśla Jerzy Seremak, prezes 
Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. 

Bezpłatnie skontrolują nasze samo-
chody fachowcy ze Stacji Kontroli Po-
jazdów Alfa z Bykowiny oraz w Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów Omega 
w Goduli. Mechanicy kompleksowo 
sprawdzą sprawność układu hamulcowe-
go, kierowniczego, zawieszenia, ogu-
mienia, a także oświetlenia i ogólnego 
stanu technicznego samochodów. Wy-
starczy kilka minut, by zyskać stupro-
centową pewność, że nasz samochód jest 
gotowy do bezpiecznej jazdy. – Zapra-
szamy niezmiennie do naszej stacji, bo co 
oko fachowca, to oko fachowca i nawet 
jeżeli samochód nie daje nam sygnałów 
do niepokoju, warto zyskać pewność, że 
na pewno wszystko jest w porządku – za-
znacza Michał Kozłowski, kierownik 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
Omega w Goduli.

Potwierdzają to zresztą sami kierowcy. 
– Akcja organizowana jest w bardzo do-
brym momencie, bo przecież sprawny 
samochód przed wakacjami to jedna ze 

spraw, która spędza sen z powiek. 
A tak wiem, że moje auto jest bez-
pieczne i mogę bez stresu wyruszyć 
w trasę – podkreśla Pan Adam, kie-
rowca z Nowego Bytomia.

Co ważne – podczas bezpłatnej 
kontroli pojazdu (nie mylić z obo-
wiązkowym przeglądem rejestra-
cyjnym) – nawet jeżeli zostanie 
wykryta jakaś usterka, nie będzie 
zatrzymywany dowód rejestracyj-
ny, a jedynie mechanicy przekażą 
kierowcy wskazówki, co ten powi-
nien naprawić w samochodzie. Po-
nadto każdy uczestnik akcji otrzy-
ma bezpłatną zapachową zawiesz-
kę samochodową z logiem „Wiado-
mości Rudzkich”, które są współ-
organizatorem kampanii „Bez-
pieczny Samochód – Bezpieczna 
Rodzina”. – Jest to nasze cykliczne 
działanie i cieszy to, że widać jego 
efekty. Kierowcy pytają o akcję, 
a także dzwonią, by dowiedzieć się, 
w jaki sposób można otrzymać za-
proszenie. Mamy nadzieję, że 
wszystko to przekłada się później 
na większe bezpieczeństwo nas 

wszystkich na drodze – podsumowu-
je Anna Piątek-Niewęgłowska, re-
daktor naczelna „Wiadomości Rudz-
kich”.

Warto więc w dniach od 11 do 16 
czerwca wybrać się na jedną 
z dwóch stacji Grupy AUTO-BUD 
z zaproszeniem do udziału w kon-
troli. Znajdziecie je w kolejnym wy-
daniu „Wiadomości Rudzkich” (6 
czerwca) oraz na stronie www.wia-
domoscirudzkie.pl.  JO

Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA 
– Bykowina, 
ul. Szpaków 51, 
tel. 32 740-92-21
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów 
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, 
tel. 32 725-58-88

PARTNERZY AKCJI
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Akcja ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”
organizowana jest po raz dziesiąty.

REKLAMA



Jan Osiecki, Andrzej Rzepliński
Sędzia gorszego sortu

Profesor Andrzej Rzepliński – żywy symbol niezależności oraz inte-
gralności sądownictwa, a także oporu w wojnie hybrydowej wytoczo-
nej demokracji konstytucyjnej, trójpodziałowi władz oraz godności 
człowieka przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Studiował z Jarosła-
wem Kaczyńskim na jednym roku, po latach spotkali się ponownie, 
stając po przeciwnych stronach barykady. 

 Kim jest człowiek, który na ponad rok zablokował rewolucyjne 
plany prezesa PiS-u?

 W długiej i szczerej rozmowie opowiada, dlaczego został praw-
nikiem, jak znalazł się w PZPR i w „Solidarności”, z jakiego powodu 
tworzył do szufl ady projekty ustaw, które po kilku latach doczekały 
się wykorzystania przez profesora Strzembosza przy Okrągłym Sto-
le. Zdradza również, między innymi, kulisy ratowania niezależności 
Trybunału Konstytucyjnego i – po raz pierwszy opowiada o dwóch 
tajnych rozmowach z emisariuszem Jarosława Kaczyńskiego.

| POLECAMY
Laline Paull Lód

Jak głęboko sięgają kłamstwa?
Przenosimy się w nieodległą przyszłość. Pokrywa lodowa Arktyki 

stopniała. Nowe polarne pogranicze podzieliły między siebie światowe 
koncerny, morskie wycieczki ścigają się o przywilej zobaczenia wymiera-
jącej miejscowej fauny. Pasażerowie Vanira przybyli, by zobaczyć niedź-
wiedzia polarnego. Znajdują jednak coś innego: ludzkie zwłoki.

To Tom Harding, zaginiony przed trzema laty, odnaleziony w wyni-
ku topnienia lodowca Midgard. Tom przyjechał do Arktyki, by pomóc 
w uruchomieniu nowego przedsięwzięcia swojego najlepszego przyja-
ciela, Seana Cawsona, człowieka, którego działalność biznesowa opie-
ra się na dyskrecji i koneksjach wśród wpływowych ludzi – i który jako 
ostatni widział go żywego.

Ich przyjaźń zrodziła się ze wspólnej pasji do polarnych eskapad. 
I choć wewnętrzna potrzeba Toma, by ocalić świat, często kłóciła się 
z pragnieniem Seana, żeby go zawojować, Sean zawsze sądził, że mimo 
wszystko przyświecały im wspólne cele.

NAJMŁODSI RUDZIANIE
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Natan Kucharczyk
syn Renaty i Kamila

ur. 18.05. (4060 g i 58 cm)

Michalina Krupa
córka Sandry i Łukasza

ur. 17.05. (2730 g i 56 cm)

Łucja Kowalczyk
córka Wiktorii i Mateusza

ur. 18.05. (3250 g i 56 cm)

Dawid Osiński
syn Agnieszki i Mateusza

ur. 17.05. (2990 g i 52 cm)

Agnieszka Górska
córka Anny i Łukasza

ur. 20.05. (4200 g i 57 cm)

Jakub Jagiella
syn Katarzyny i Marka

ur. 20.05. (3440 g i 53 cm)

Maja Kuźnik
córka Ewy i Michała

ur. 22.05. (3400 g i 56 cm)

Amelia Liszka
córka Dominiki i Mariusza

ur. 21.05. (2450 g i 52 cm)

Kacper Małek
syn Katarzyny i Karola

ur. 19.05. (2445 g i 50 cm)

Pola Jagodzińska
córka Patrycji i Daniela

ur. 20.05. (2745 g i 53 cm)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Czerwiec  2018 r.

 Lp. Adres lokalu / garażu 

Pow. 
lokalu/
garażu 

(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu/ 
garażu

LOKALE UŻYTKOWE 

1 Ruda Śląska 7 – Kochłowice ul. Kamienna 31/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN 48,60 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 7,00 1.000,00 7.06.2018 r.
godz. 9.30

2. Ruda Śląska 6 – Halemba 
ul. Solidarności 7/2 lokal na piętrze w budynku usługowym  71,76 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 10,00 1.000,00 7.06.2018 r.
godz. 10.30

3. Ruda Śląska – Ruda 
ul. Janasa 13 lokal na parterze w budynku mieszkalnym 13,40 elektryczna, 

wod.-kan., 5,50 500,00 7.06.2018 r.
godz. 11.30

4. Ruda Śląska – Ruda 
ul. Szczęść Boże 62/01 lokal na parterze w budynku mieszkalnym 112,49 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 11,00 2.000,00 7.06.2018 r.
godz. 12.30

5. Ruda Śląska – Wirek 
ul. Tuwima 8/05 lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

19,93 
+ powierzchnia 

wspólnego użytku 

4,72 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 9,00 500,00 7.06.2018 r.

godz. 13.30

6. Ruda Śląska – Wirek,
ul. 1 Maja 247/01 lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

37,25 + 
piwnica 

3,20 

elektryczna, 
wod.-kan., 14,00 500,00 7.06.2018 r.

godz. 14.30

7. Ruda Śląska Nowy Bytom
ul. Niedurnego 26/1 lokal na parterze w budynku mieszkalnym 40,70 elektryczna, 

wod.-kan., 10,00 500,00 7.06.2018 r.
godz. 15.00

GARAŻE

8. Ruda Śląska-Ruda ul. Piastowska 31/I/2 18,30 elektryczna 4,00 500,00 8.06.2018 r.
godz. 11.30

9. Ruda Śląska-Ruda ul. Szczęść Boże 62A/I/1
 garaż w budynku mieszkalnym 17,58 elektryczna 7,00 500,00 8.06.2018 r.

godz. 12.30

10. Ruda Śląska-Wirek ul. 1 Maja 270/I/6 
garaż w budynku usługowym 15,30 elektryczna 8,00 500,00 8.06.2018 r.

godz. 13.30

11.
Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom 

ul. Szafranka 12 
garaż nr 01 garaż w budynku mieszkalnym WMN 

16,54 

wod.-kan 
– elektryczna 

– ryczałt 0,47 zł 
brutt o/ 1 kWh / 

zużycie 

6,00 500,00 8.06.2018 r.
godz. 14.30

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  20 czerwca 2018 r.  o godz. 11.00  w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-

stwo 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 ban-

kowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. (data wpływu na konto Orga-
nizatora 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 20.06.2018 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu ) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 15 czerwca 2018 r. 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 / garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każ-

dy 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 Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 wew. 745 Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE
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Kolejny sezon za nami 
NOWY BYTOM 

W piątek (25.05) zakończył się sezon Kina dla 
Kobiet. Kolejna okazja do spotkania w damskim 
gronie dopiero po wakacjach.

Tym razem dla uczestniczek imprezy przygoto-
wano stoiska, na których mogły zadbać o włosy, 
paznokcie i skórę. Nie zabrakło też stoisk z cia-
stami czy zdrową żywnością. Na scenie poza tra-
dycyjnymi prezentacjami partnerów imprezy po-
jawiła się Ewa Kassala – pisarka, trenerka, kre-
atorka akcji społecznych, specjalistka ds. równo-
uprawnienia kobiet i mężczyzn, autoprezentacji 
i kreowania wizerunku. – To ostatnie kino przed 
wakacjami, ale bez obaw – w październiku czeka 
nas nowa edycja i nowe atrakcje. Po wakacjach 
rusza także „Kino z Krzykiem”, czyli event skie-
rowany do rodziców z maluchami – mówiła Marta 
Glamb, organizatorka Kina dla Kobiet – Bardzo 
nas cieszy, że panie wciąż tak chętnie biorą udział 

w Kinie dla Kobiet, to dla nas największa radość 
– dodała.

Na zakończenie piątkowego spotkania wyświe-
tlono film „Tully” opowiadający o wzlotach 
i upadkach mamy trójki dzieci.  AW

Dni Amerykańskie Hoovera
NOWY BYTOM 

Gościem Dni Amerykańskich był Konsul 
Generalny USA Walter Braunohler. 
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Już po raz 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera zorganizował Dni 
Amerykańskie, których w tym roku motywem prze-
wodnim było hasło „100 lat razem! 100. rocznica 
relacji polsko-amerykańskich”. Finałowi imprezy 
towarzyszyła akcja charytatywna „Obiad Nieobec-
nego Gościa”. W wydarzeniu uczestniczył także 
Konsul Generalny USA Walter Braunohler. 

– Jest mi bardzo miło, że jestem znów w Rudzie 
Śląskiej. Dni Amerykańskie w szkole „Hoovera” są 
moim ulubionym wydarzeniem w ciągu roku. Szcze-
gólnie, gdy widzę u Was radość i entuzjazm oraz to, 
co dla Herberta Hoovera było najważniejsze – ser-
deczność i ogromną wolę pomocy innym – podkre-
ślił Walter Braunohler. 

Dniom Amerykańskim towarzyszyły konkursy 
artystyczne, recytatorski oraz muzyczny. – Wybór 
na patrona szkoły Herberta Hoovera był naprawdę 
szczęśliwy. Ten patronat stwarza duże możliwości 
wymiany doświadczeń i zacieśnienia relacji między 
Polską, a Stanami Zjednoczonymi i nie chodzi mi  
o relacje polityczne, a te czysto międzyludzkie – po-
wiedział Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy 

Śląskiej W czasie Dni Amerykańskich odbyła się 
także akcja „Obiad Nieobecnego Gościa”, nawiązu-
jąca do pomocy powojennej. Społeczność szkolna, 
idąc za przykładem swojego patrona, postanowiła 
pomóc w leczeniu rudzianina Pawła Nantki – chłop-
czyka, który nie widzi i cierpi na padaczkę, ma obni-
żone napięcie mięśniowe, nie siedzi, nie przetacza 
się oraz nie mówi. W walce o życie może pomóc mu 
specjalny wózek podtrzymujący główkę. AL 

Walczyk dla mam na Ficinusie
WIrek 

Z okazji Dnia Matki na Ficinusie odbyło się 
niecodzienne wydarzenie. Dzieciaki z miejskich 
przedszkoli 19 i 37 zaprezentowały swoje talenty 
w „Walczyku dla mamy”. Na terenie kościoła 
ewangelickiego odbyło się kolejne comiesięczne 
spotkanie z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. 
Oprócz występów dzieci widzowie mogli także 
posłuchać śpiewu Alicji Górniok, czyli laureatki 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. 

– Spotkanie, które odbyło się w przededniu 
Dnia Matki, dedykowane było wszystkim mamom 
z okazji ich święta – powiedział Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska.  
Z kolei w czerwcu, jak co roku, Ficinus będzie 
gospodarzem Industriady, czyli święta Szlaku Za-
bytków Techniki. – 9 czerwca ruszamy w samo 
południe uroczystym przemarszem sprzed kościo-
ła pod scenę, gdzie zaplanowano szereg imprez. 
O 19.00 w kościele ewangelickim rozpocznie się 

Dzieci przygotowały program artystyczny 
z okazji święta wszystkich mam.
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druga część Industriady, poświęcona Joannie von 
Schaffgotsch i kobietom związanym z Górnym 
Śląskiem – zapowiada Krzysztof Piecha. – Ser-
decznie zapraszam do odwiedzenia Ficinusa 
w tym dniu i spotkania ze znanymi postaciami 
– dodaje. AL

Nietypowa kontrola prędkości
CZArNY LAS 

Dzieci razem z policjantami kontrolowały 
prędkość samochodów. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w piątek 
(25.05) razem z policjantami kontrolowali pręd-
kość samochodów na ul. 1 Maja. Dzieciaki podzię-
kowały kierowcom, którzy zastosowali się do prze-
pisów, wręczając im własnoręcznie zrobione laurki. 
Z kolei żółtymi kartkami zostali ukarani ci kierow-
cy, którzy nie dostosowali się do obowiązujących 
zasad. 

– Ta akcja przeprowadzana jest nie tylko w Ru-
dzie Śląskiej, ale także w kilkunastu szkołach w wo-
jewództwie śląskim i ma na celu zwrócenie szcze-
gólnej uwagi kierowców, żeby zachowali bezpiecz-
ną prędkość w rejonie placówek oświatowych  
– tłumaczył komisarz Mirosław Dybich  
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej w Katowicach. – To dla nas bardzo waż-
na akcja, ponieważ odbywa się w pobliżu naszej 
szkoły. Dzieci bardzo chętnie się do niej włączyły, 
bo chcą, żeby w rejonie ich szkoły było bezpiecznie 
– dodała Grażyna Kukiełka, dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 4. 

Akcja odbyła się pod hasłem „Dziękuję Ci Ma-
mo” z okazji przypadającego w sobotę Dnia Matki. 
Z tego powodu dzieci rozdawały kierowcom, któ-
rzy nie przekroczyli prędkości laurki, na których 
można było zobaczyć napisy: „Ja i moja mama 
dziękujemy za bezpieczną jazdę” oraz „W imieniu 
mojej mamy dziękuję za ostrożną jazdę”. Z kolei 
kierowcy, którzy nie dostosowali się do obowiązu-
jących zasad zamiast mandatów zostali ukarani  

żółtymi kartkami z napisami: „Proszę zwolnij przy 
szkole” lub „Pozwól mi bezpiecznie dotrzeć do do-
mu, tam czeka na mnie mamusia”. Mundurowi pro-
wadzili kontrolę w rejonie kilkunastu placówek 
oświatowych na Śląsku. W przypadku Rudy Ślą-
skiej była to SP nr 4 znajdująca się w rejonie  
ul. 1 Maja. – To przejście jest niebezpieczne. Często 
dochodzi tu do wykroczeń. Przed przejściem jest 
znak ograniczenia do 40 km, jednak niewielu kie-
rowców stosuje się do niego – zaznaczył Arkadiusz 
Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Rudzie Śląskiej. – Liczę na to, że ta akcja, którą 
przeprowadziliśmy z policjantami z komendy woje-
wódzkiej, będzie miała pozytywny wpływ zarówno 
na zatrzymanych kierowców jak i na dzieci – dodał. 
 AL 

Festyn inny niż wszystkie 
kOCHŁOWICe 

Tradycyjny festyn rodzinny organizowany przez 
Inny Dom Kultury odbył się na kochłowickich 
plantach. Organizatorzy zadbali o całe mnóstwo 
atrakcji: występy na scenie dzieciaków z sekcji, 
bańki mydlane, dmuchany zamek, pokazy aikido, 
malowanie twarzy, konkursy, gry wszelakie, sta-
nowiska artystyczne. – Bardzo dziękujemy za tak 
liczne przybycie, jesteśmy zadowoleni z ogromnej 
frekwencji i bardzo dziękujemy, że po raz kolejny 
mogliśmy się wspólnie bawić – mówi Tomasz 
Bartniczak, kierownik Innego Domu Kultury.  

Tegoroczny festyn był połączeniem trzech okazji 
– Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Festyn jest 
już organizowany od 6 lat. – Trzy lata temu przenie-
śliśmy się z terenu przy naszym ośrodku na planty, 
ponieważ tak duża liczba chętnych do wspólnego 
spędzania czasu przerosła możliwości poprzedniego 
miejsca – tłumaczy Tomasz Bartniczak. – Na plan-
tach spotkamy się jeszcze 8 września, kiedy to pod-
czas kolejnego festynu będziemy zachęcać tych ma-
łych i dużych do uczestnictwa w prowadzonych przez 
nas kołach zainteresowań – dodaje.   AW

Organizatorki kina dla kobiet zapraszają 
na kolejną edycje.
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Po sąsiedzku 
rUDA 

W minioną niedzielę (27.05) festynem w Parku 
Kozioła w Rudzie 1 rozpoczął się cykl imprez „Po 
sąsiedzku”. Kolejne festyny odbędą się w Bykowi-
nie, Wirku, Kochłowicach, Halembie i Bielszowi-
cach. – To początek spotkań, które potrwają przez 
całe lato i z pewnością nie zabraknie okazji do 
wspólnej zabawy – mówiła podczas festynu Grażyna 
Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska. 

W muszli koncertowej w parku zaprezentowały 
się grupy dziecięce z Osiedlowego Domu Kultury 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik” 
oraz artyści śląskiej sceny: Krzysztof Procek, Micha-
lina Starosta oraz zespoły Freje i Arkadia Band.  
– Koncerty w naszym rodzinnym mieście zawsze dają 
nam dużo pozytywnej energii – podkreślała Dorota 
Pacholarz, liderka zespołu. – Cieszymy się, że mogli-
śmy zaśpiewać na inauguracji tegorocznego cyklu 
koncertów – dodała. 

W trakcie imprezy nie zabrakło też nagród i kon-
kursów, zarówno dla tych najmłodszych jak i star-

Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało.
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szych. – Chcemy, aby każdy kto pojawi się na festynie 
znalazł coś dla siebie. Poza programem artystycznym 
staramy się o to, aby nie zabrakło dmuchanych zam-
ków i stoisk gastronomicznych – zaznaczyła Izabela 
Nowrotek, współprowadząca festyn.    AW 
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„CO SŁYCHAĆ  
U RUDZKICH SENIORÓW” 

– CZERWIEC 2018
Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu  „Wiadomości Rudzkie” informują  

mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych  
przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

(RUTW) 
tel. 32 244-20-80

WYKŁAD: 
Siedziba Rudzkiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
ul. L. Tołstoja 13  

41-709 Ruda Śląska  
(Czarny Las)

„Ruchy antyszczepieniowe”  
– dr Maria Świątkiewicz-

Mośny

14.06.2018 r.  
godz. 15.00

SEMINARIUM: 
Literatura  

– dr Jolanta Szcześniak
8.06.2018 r.  
godz. 14.00

KLUBY: Miejskie Centrum Kultury 
im. H. Bisty  

w Rudzie Śląskiej  
ul. P. Niedurnego 69  

(Nowy Bytom)
Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki  

godz. 10.00-12.00

Kawiarenka RUTW wtorki  
godz. 10.30-13.00

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

ul. L. Tołstoja 13  
41-709 Ruda Śląska  

(Czarny Las) 
Impreza sportowo 

-rekreacyjna  
„Senioriada na wesoło”

9.06.2018 r.  
godz. 10.00-16.00

Burloch – Arena  
ul. Bytomska 15  

41-704 Ruda Śląska (Orzegów)

Msza święta na zakończenie 
Roku Akademickiego 

2017/2018

22.06.2018 r.  
godz. 17.00

Kościół p.w. Ducha Świętego 
ul. Cynkowa 22 

41-711 Ruda Śląska  
(Czarny Las)

Zakończenie Roku 
Akademickiego 2017/2018  

i wieczorek taneczny

23.06.2018 r.  
godz. 16.00

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej 
ul. E. Kokota 170  

41-711 Ruda Śląska 
(Bielszowice)

Fundacja Aktywni 
Społecznie „As” 

Klub Seniora  
– zakończenie roku  

(tel. kontaktowy  
– Krystyna Pospieszczyk  

503 954 266) 

13.06.2018 r.  
od godz. 13.00  
(lipiec, sierpień  

– przerwa wakacyjna)

Lasy kochłowickie 
„Rybaczówka”

Osiedlowe Kino „OKO” 
(tel. kontaktowy  

– Ewa Chmielewska  
602-359-572)

6.06.2018 r.  
godz. 17.30-20.00 

(lipiec, sierpień  
– przerwa wakacyjna)

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8  
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Osiedlowy Dom 
Kultury „Country”

Gimnastyka dla Seniorów  
i nie tylko  

(prowadzi Damian Szołtysik)

każdy wtorek 
i czwartek  

godz. 17.45-18.45

Osiedlowy Dom Kultury 
COUNTRY ul. Sztygarska 9  

41-705 Ruda Śląska 
(Bykowina)

Centrum Inicjatyw 
Społecznych  

„Stara Bykowina”

Spotkanie klubowe pt. 
„Perfekcyjna Pani Domu” 

(prowadzi p. Antonina 
Majnusz tel. 604-334-747)

każda środa  
godz. 9.00-12.00 
(lipiec, sierpień  

– przerwa wakacyjna)

CIS Stara Bykowina  
ul. 11 Listopada 15  
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Warsztaty artystyczne dla 
Seniorów

każdy wtorek  
godz. 10.00-13.00

Przegląd nowości 
wydawniczych

15.06.2018 r.  
godz. 10.00

Malatura 
– Dyskusyjny Klub Sztuki

19.06.2018 r. 
godz. 10.00-11.00

Obrazy 2018 r.  
– wystawa twórców MAS, DKS 

MALATURA

od 22.06.2018 r.  
do 8.09.2018 r.

Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Stary 

Orzegów” Filia 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej

Koncert operetkowy  
„Lazur nieba i morza”

17.06.2018 r.  
godz. 17.00

Centrum Inicjatyw 
Społecznych „Stary Orzegów” 

Filia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej  

ul. Kard. A. Hlonda 29  
41-704 Ruda Śląska  

(Orzegów)

Śpiewomy familijnie po 
ślonsku z Marianem Brzozą

29.06.2018 r. 
godz. 17.00

Ćwiczenia pilates, zdrowy 
kręgosłup

każda środa  
godz. 18.00-19.00

O zdrowym odżywianiu 
„Osteoporoza a mleko” 
– spotkanie z doradcą 

dietetycznym

13.06.2018 r.  
godz. 18.00

Historia parafii p.w. św. 
Michała Archanioła – otwarcie 

wystawy z okazji 100-lecia 
konsekracji kościoła

8.06.2018 r.  
godz. 17.00

Urząd Miasta  
Ruda Śląska  

Wydział Komunikacji 
Społecznej i Promocji 

Miasta

Industriada – Występ grupy 
teatralnej „Cisowianki” 

(tel. kontaktowy – Krystyna 
Pospieszczyk 503-954-266) 

9.06.2018 r.  
godz. 17.10

Kolonia Robotnicza Ficinus  
ul. P. Kubiny  

41-710 Ruda Śląska 
(Wirek)

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów  
tel. 32 244-24-13

Koło nr 1 – Ruda Śląska-Ruda 

Spotkanie członków Koła 5.06.2018 r.  
godz. 15:00

Restauracja „Pianka”  
Ruda Śląska 

Koło nr 3 – Ruda Śląska-Godula 

Wycieczka do Ciechocinka 5-11.06.2018 r. D.W. „Kameralna” Ciechocinek

Wycieczka do Gilowic k. Żywca 
z okazji Dnia Matki i Ojca 13.06.2018 r. Gilowice

Wycieczka do Pokrzywnej 19-23.06.2018 r. D.W. Chrobry
Koło nr 4 – Ruda Śląska-Orzegów 

Spotkanie w Kole każda środa miesiąca 
godz. 13.00-15.00

 ul. Orzegowska 62  
Ruda Śląska (Orzegów)

Koło nr 5 – Ruda Śląska-Bykowina

Wczasy w Łebie 10-22.06.2018 r. Łeba
Koło nr 6 – Ruda Śląska-Halemba 

Wczasy w Mielnie 11-23.06.2018 r. D.W. Słoneczny Brzeg
Koło nr 7 – Ruda Śląska-Kochłowice

Spotkania członków Koła każdy wtorek miesiąca 
godz. 8.00-12.00

ul. Solna 5  
41-707 Ruda Śląska 

(Kochłowice)  
– budynek byłej Straży 

Pożarnej
Koło nr 9 – Ruda Śląska-Nowy Bytom 

Wczasy – Bardo 13-25.06.2018 r. D.W. Brido
Wczasy Niechorze 15-27.06.2018 r. D.W. Kliper

Wycieczka do Ogrodów Kapias 
w Goczałkowicach

i do Pszczyny
6.06.2018 r.  

Koło nr 10 – Ruda Śląska-Wirek

Wczasy  w Rewalu
5-18.06.2018 r.  

oraz  
18.06.-1.07.2018 r.

D.W. Nawigator

Wczasy w Grzybowie 19.06.-2.07.2018 r.  
Wczasy w Świnoujściu 21.06.-3.07.2018 r. D.W. Złoty Kłos

Koło nr 11 – Ruda Śląska-Bielszowice

Wczasy w Międzybrodziu 
Bialskim 9-16.06.2018 r.  

Wycieczka do Wisły 30.06.2018 r.  
Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej 

Wczasy w Łebie 18.06.-30.06.2018 r. D.W. Fregata

Wczasy w Brennej 18.06.-28.06.2018 r. D.W. Hawana oraz D.W. Roma
UWAGA:

Wydawanie legitymacji na 
przejazdy ulgowe PKP 

wtorki i czwartki  
godz. 9.00-12.00

Siedziba PZERiI 
Ul. Markowej 22  

41-709 Ruda Śląska  
(Nowy Bytom)

Trwają zapisy na wczasy 
zagraniczne w terminach:  
7-18.09.2018 r. Bułgaria  

Złote Piaski, 6-16.09.2018 r.  
Włochy, 28.07.-10.08.2018 r. 

Ukraina Truskawiec

telefon kontaktowy: 
32 244-24-13  

Stowarzyszenie 
ProEthica

„Ewa zaprasza” 6.06.2018 r.  
godz. 17.30

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8  
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)
Gimnastyka zdrowotna  

– grupa DEF
każdy czwartek  

godz. 10.00-12.00
CIS Stara Bykowina  
ul. 11 Listopada 15  
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)Rękodzieło każdy czwartek  
godz. 16.30-19.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej  
– Biblioteka Centralna 

(tel. 32 242-05-86 
wew. 32)

Projekcja filmu 
z audiodeskrypcją dla osób 

z dysfunkcją wzorku

11.06.2018 r.  
godz. 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej  

– Biblioteka Centralna  
ul. H. Dąbrowskiego 18  

41-709 Ruda Śląska (Wirek)

Cykliczne spotkanie służące 
prezentacji zakupionych 

książek

14.06.2018 r. 
godz. 18.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rudzie 
Śląskiej – Filia nr 16

Dyskusyjny Klub Książki 8.06.2018 r. 
godz. 18.00

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej  

–Filia nr 16  
ul. Wolności 20  

41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej – 
Filia nr 16  

– Klub Literacki  
„Barwy”

Rok 2018 rokiem Herberta, 
turniej Jednego Wiersza oraz 

Warsztaty Literackie 

22.06.2018 r.  
godz. 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! 

Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie swoich ofert na miesiąc lipiec do dnia 18.06.2018 r.  
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Ślaska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska. Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska Kancelaria Rady Miasta 
tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl. Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com.
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ZŁOTE GODY
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Łucja i Horst Szymochowie. Anna i Stanisław Jasowiczowie. Elżbieta i Tadeusz Jarzębowscy. Ewa i Herman Srokowie.

Ewa i Józef Skudłowie. Halina i Henryk Osmanowie. Halina i Mieczysław Romejkowie. Irena i Henryk Adamcowie.

Irena i Mieczysław Pyrkoszowie. Irena i Stanisław Loewe. Krystyna i Norbert Stenchlikowie. Magdalena i Stanisław Konopkowie.

Maria i Jan Kusowie. Maria i Zygmunt Brojaczowie. Marianna i Roman  Boczniewiczowie. Teresa i Stefan Apostelowie.

Weronika i Damian Siwkowie. Wirginia i Alfred Wesołowie. Zofia i Bernard Klose.
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Industriada z Andzią i Joanną

Hans Ulrich Graf Schaff gotsch, prawnuk Joanny Gryczik oraz Andrzej Klamt, reżyser fi lmu o rodzie Schaff gotschów będą gośćmi 
honorowymi Industriady na Ficinusie. Tegoroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki, zaplanowane na 9 czerwca, odbędzie się pod 
hasłem „Industria jest kobietą”. Odwiedzając Ficinus w tym dniu będzie można przekonać się o silnej  pozycji kobiety w rodzinie 
górniczej i jej głównej roli w budowaniu społeczeństwa kolonii robotniczej. Będzie mowa nie tylko o „charakternych babach”, 
ale też o Ślązaczkach z arystokratycznych rodów. Imprezę poprowadzi Joanna Bartel. 

– Kolonia Robotnicza Ficinus to jeden 
z wyjątkowych, historycznych  obiektów 
w mieście. Staramy się, by to miejsce 
przyciągało entuzjastów dziedzictwa po-
przemysłowego. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku do dyspozycji gości Industria-
dy będzie już zmodernizowany domek, 
w którym urządzona zostanie m.in. stała 
ekspozycja muzealna – mieszkanie robot-
nicze kolonii Ficinus – mówi Grażyna 
Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska. 
– Łączny koszt renowacji domku obliczo-
no na ponad 2 mln 800 tys. zł, z czego pra-
wie 1,5 mln zł miasto pozyskało z funduszy 
unijnych – dodaje prezydent miasta. 

Na śląską nutę 
Rudzką edycję Industriady zainaugu-

ruje w samo południe przemarsz orkiestry 
dętej KWK „Pokój”. Przejdzie on ulicą 
Kubiny sprzed kościoła ewangelickiego. 
W uroczystym orszaku wezmą też udział 
mażoretki z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, Zespół Pieśni i Tańca „Ru-
dzianie”, goście honorowi oraz miesz-
kańcy. – Przed laty w uroczystych chwi-
lach orkiestra koncertowała dla załogi 
kopalni, rodzin górniczych oraz dla 

mieszkańców robotniczych osiedli. Dlate-
go kto inny, jak nie orkiestra dęta, może 
rozpocząć świętowanie na Ficinusie 
– mówi Iwona Małyska, koordynatorka 
rudzkiej Industriady. 

Industria jest kobietą 
Hasło tegorocznego festiwalu brzmi: 

„Industria jest kobietą”, dlatego też rudz-
ka edycja imprezy zostanie im poświęco-
na. – Prowadzenie gospodarstwa domo-
wego i wychowanie dzieci w rodzinie 
górniczej spoczywało wyłącznie na żonie. 
To gospodyni wiązała życie rodzinne, 
dbała o rodzinę, dom, uprawiała przydo-
mowe poletko i ogródek – podkreśla Iwo-
na Małyska. Jak to wszystko godziła? 
Zdradzą CISowianki w spektaklu „Śląska 
kobieta doskonała – Ślonzoczka na zi-
cher”.  

W tym dniu ulica Kubiny będzie tętnić 
życiem, tak jak dawniej bywało. W lata 
20. i lata 30. przeniosą nas aktorzy z Ate-
lier Sztuki z ZSO nr 2 pod kierunkiem 
Anny Morajko. O kieckach, jaklach i zo-
paskach na beztydzień i niedziela opowie 
Ewelina Pieczka, kustosz Muzeum Miej-
skiego. – Najpierw dowiemy się, jak się 

nosiło dawniej na Śląsku, a później będzie 
można poprzymierzać śląskie stroje i zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcia – tłumaczy 
Iwona Małyska. – Z kolei  do profesjonal-
nej sesji fotografi cznej zapraszamy 
wszystkie kobiety: mamy, babcie, siostry  
i wnuczki. Pamiątkowe zdjęcia  pokoleń 
kobiet na tle zabytkowego osiedla będzie 
wykonywał fotograf Marcin Pela (Power) 
– dodaje Małyska. Ponadto na uczestnicz-
ki Industriady czeka wizyta u mistrza 
– konsultacje w studio fryzjerskim Da-
miana Dudy, mistrza Polski, wicemistrza 
świata we fryzjerstwie artystycznym.  

Ślązaczki warzyć potrafi ą i lubią
W kobiecym gronie nie może zabrak-

nąć tematów kulinarnych. Będzie można 
obejrzeć humorystyczny monodram „Raj-
cula warzy”. To siedem tradycyjnych ślą-
skich dań i siedem zasłyszanych w ślą-
skich kuchniach historii, czyli monolog 
młodej Górnoślązaczki, która uprzyjem-
nia sobie życie gotując, a gotowanie umi-
la łosprawianiem. 

Prawdziwe gospodynie będą mogły 
zmierzyć się w konkursie siekania szało-
tu. Agnieszka Jasińska, kucharka z piekła 
rodem, fi nalistka programu Hell’s Kit-
chen, pokaże jak przygotować domowy 
majonez. Będzie można degustować chleb 
„rudzianin” z piekarni Jakubiec, który 
okazjonalnie wypiekany jest w rudzkim 
zabytkowym piecu chlebowym, tzw. pie-
karoku. Industriadowe specjały do degu-
stacji przygotuje też Spiżarnia Starego 
Domu oraz Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Doskonalenia Zawodowego 
w Rudzie Śląskiej.

Babska robota 
Babska robota to nie tylko gotowanie. 

Dzięki Muzeum Miejskiemu w Rudzie 
Śląskiej, które udostępni dawne sprzęty 
gospodarstwa domowego, będzie można 
spróbować prania na waszbrecie, szpano-
wania czy biglowania. Dla dziołszek, któ-
re lubią się sztiglować, przygotowano 
warsztaty malowania wstążek i wykony-
wania ozdób inspirowanych dawną śląską 
biżuterią. Dziewczynki będą też mogły 
zajrzeć do „szafy mojej lalki” i wystroić 
swoje laleczki. Nie zabraknie też atrakcji 
dla małych rojbrów. Coś zmalują, coś 
zmajstrują, ale nie będą się nudzić.  

Rozśpiewany i modny Ficinus
Podczas Industriady na Ficinusie nie 

może zabraknąć chóru mieszanego „Sło-
wiczek”, gospodarza tego miejsca. Od 
prawie 100 lat wirecki zespół starannie 
pielęgnuje miłość do muzyki i tradycji. 
Będzie można też wysłuchać koncertu 
młodych rudzkich artystów. Wystąpi Lau-
ra Górniok, laureatka konkursu „O rudzki 

mikrofon” oraz laureat Koncertu debiu-
tów. 

Plenerową część rudzkiej Industriady 
zakończy pokaz mody kolekcji Grażyny 
Pander-Kokoszki. Rudzka projektantka 
na co dzień prowadzi w mieście pracow-
nię krawiecką G-Style. Chętnie angażuje 
się w różnego rodzaju inicjatywy spo-
łeczne. Prace projektantki można było 
również oglądać w programie telewizyj-
nym „Mam talent”. 

Całość poprowadzi najbardziej znana 
i lubiana ślązaczka – Joanna Bartel (An-
dzia), którą również będzie można zoba-
czyć  w jej autorskim projekcie pt. „Tok-
szok Andzi”. 

Schaffgotsch 
 – saga zapomnianego rodu

Około godziny 19.00 Industriada na 
Ficinusie przeniesie się do kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, gdzie roz-
pocznie się wieczór poświęcony Joannie 
Schaffgotsch i kobietom ze śląskich ro-
dów arystokratycznych. Specjalnie na tę 
okazję do Rudy Śląskiej na zaproszenie 
prezydent miasta Grażyny Dziedzic przy-
jedzie prawnuk Joanny Schaffgotsch von 
Schomberg Godula z domu Gryczik 
– Hans Ulrich Graf Schaffgotsch oraz 
Andrzej Klamt, reżyser fi lmu o rodzie 
Schaffgotschów. 

Goście wezmą udział w panelu dysku-
syjnym poprzedzającym emisję fi lmu 
A. Klamta pt. ,,Schaffgotsch – saga zapo-
mnianego rodu”.  Spotkanie poprowadzi 
Irena Twardoch, kustosz Muzeum Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej, autorka książki 
„Z dziejów rodu Schaffgotschów”. W pa-
nelu dyskusyjnym weźmie tez udział Ma-
ciej Mischok, inicjator odnowy mauzo-
leum rodziny Schaffgotsch w Kopicach.  

Femina Silesia
Kulminacyjnym punktem wieńczącym 

Industriadę na Ficinusie będzie spektakl 
Femina Silesia, powstały specjalnie na 
rudzką edycję święta. – To widowisko 
multidyscyplinarne, poświęcone historii 
czterech kobiet, związanych z naszym re-
gionem, opowiedziane za pomocą poezji, 
muzyki i obrazów współczesnego Górne-
go Śląska z lotu ptaka – zapowiada Iwo-
na Małyska. 

Dla aktywnych
Obok programu zaplanowanego na 

scenie i w kościele ewangelicko-augsbur-
skim o każdej pełnej godzinie od 13.00 
do 17.00 przy stanowisku Industriady, 
zlokalizowanym przy kościele czekać bę-
dzie przewodnik, z którym można wejść 
na wieżę kościelną, zwiedzić Ficinus i do-
wiedzieć się wielu ciekawych informacji 
o jednej z najstarszych kolonii robotni-
czych w regionie. – Parafi a jest nieroze-
rwalnie związana z Ficinusem, dlatego 
nie wyobrażam sobie Industriady bez na-
szego udziału – podkreśla ks. proboszcz 
Marcin Brzóska. Zainteresowani będą 
mogli wejść na wieżę kościoła 
i podziwiać nie tylko dzwony, ale także 
pochodzący z 1900 roku zegar.

Dla wyzgiernych dziołszek zorganizowa-
no marsz nordic walking Szlakiem Zabyt-
ków Techniki do obiektu Wieże KWK Pol-
ska w Świętochłowicach. Tam uczestniczki 
włączą się w piknik pod hasłem „Familijo 
na dece”, a później wrócą na Ficinus. 

Industriadzie na Ficinusie towarzyszyć 
będzie gra miejska „Śladami Joanny” 
oraz konkurs plastyczny i literacki po-
święcone zabytkowej kolonii. 

Ficinus na szlaku
Industriada jest świętem Szlaku Zabyt-

ków Techniki Województwa Śląskiego. 
To jedyny tego typu festiwal w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Impreza promuje 
unikalny w skali kraju turystyczny szlak, 
który zrzesza najciekawsze obiekty zwią-
zane z przemysłowym dziedzictwem re-
gionu. Reprezentują one tradycję górni-
czą, hutniczą, energetykę, kolejnictwo, 
łączność, produkcję wody oraz przemysł 
spożywczy. Na tej liście znajduje się tak-
że kolonia robotnicza Ficinus w Rudzie 
Śląskiej, która powstała w 1867 roku dla 
pracowników kopalni Gottessegen. Po-
mysł Industriady został zainspirowany 
niemieckim wydarzeniem o nazwie 
„ExtraSchicht”, organizowanym od 2001 
roku w Zagłębiu Ruhry. I edycja Indu-
striady odbyła się 12 czerwca 2010 roku. 
Liczba uczestników tego święta wyniosła 
blisko 29 tysięcy i z roku na rok rośnie.

Pełny program: www.rudaslaska.pl, 
www.fi cinus.rudaslaska.pl.  IM

Śląską kobietę doskonałą zaprezentują CISowianki. 

Przemarsz orkiestry dętej zainauguruje Industriadę na Ficinusie.
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Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Ruda Śląska dołącza do miast, przez które przejedzie jeden z największych światowych wyścigów kolarskich - Tour de Pologne. Miasto znajdzie się na trasie 3. etapu ze Stadionu Śląskiego do Za-
brza, który odbędzie się 6 sierpnia br. Kolarze podczas przejazdu przez Rudę Śląską rywalizować będą na lotnej premii LOTTO, która zlokalizowana będzie w rejonie rudzkiego parku wodnego 
Aquadrom w dzielnicy Halemba.

Tour de Pologne w Rudzie Śląskiej
– Wyścig Tour de Pologne to bez wątpienia jedna z największych 

imprez sportowych w naszym kraju. W ubiegłym roku na żywo zmaga-
nia kolarzy wzdłuż trasy obserwowało ponad 3 mln kibiców. W tym 
roku do grona tych osób będą mogli dołączyć także mieszkańcy nasze-
go miasta. To duży zaszczyt, że będziemy mogli gościć najlepsze ekipy 
kolarskie z całego świata – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Przez Rudę Śląską kolarze przejeżdżać będą 6 sierpnia podczas  
3. etapu, który rozpocznie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a za-
kończy w Zabrzu. – Do naszego miasta zawodnicy wjadą praktycznie 
tuż po starcie. Na 6 km etapu, dokładnie na wysokości Aquadromu, 
znajdować się będzie lotna premia LOTTO, gdzie odbędzie się walka 
sprinterów o punkty do klasyfikacji całego wyścigu. Rywalizacja ta bę-
dzie z pewnością bardzo widowiskowa i powinna zgromadzić w tym 
miejscu sporo widzów – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Kolarze do Rudy Śląskiej wjadą od strony Chorzowa-Batorego  
w ul. Radoszowską, następnie w rejonie kochłowickiego rynku wjadą 
w ul. Kochłowicką, jadąc dalej poruszać się będą ul. Kłodnicką, gdzie 
znajdować się będzie lotna premia. Na rondzie w rejonie kościoła wja-
dą w ul. 1 Maja, którą poruszać się będą w stronę Mikołowa. Po opusz-
czeniu miasta wyścig kierować się będzie przez Orzesze, Żory, Jastrzę-
bie Zdrój, Rybnik i Knurów do Zabrza, gdzie kolarzy czekać będą trzy 
ponad 6-kilometrowe pętle do pokonania, które zakończą etap.

Z przejazdem kolarzy i całej kolumny wyścigu przez Rudę Śląską 
wiązać się będą utrudnienia. – Ulice, którymi przejedzie wyścig, będą 
zamknięte dla ruchu. O szczegółach i dokładnych godzinach zmian 
w organizacji ruchu drogowego będziemy informować w terminie bliż-
szym samego wyścigu, po uzyskaniu przez organizatorów wszystkich 
pozwoleń. Same utrudnienia nie powinny potrwać długo, gdyż kolarze 

Część dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej może zostać objęta szczególną ochroną konserwatorską. Władze miasta i województwa śląskiego chcą utworzyć na jej terenie tzw. park kulturowy. W po-
niedziałek 28 maja podpisano list intencyjny w tej sprawie. – Większość historycznych zabudowań w dzielnicy Ruda jest dobrze zachowana, a co najważniejsze stanowi spójną zabudowę. Jest to 
idealny punkt wyjścia do tego, by na tej podstawie zbudować uniwersalną opowieść o rozwoju górnośląskich miejscowości, a także o górnośląskich rodach, które na przestrzeni wieków przyczy-
niły się do rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego regionu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 

Chcą chronić rudzkie dziedzictwo
Planowany park kulturowy to efekt 

współpracy Samorządu Województwa 
Śląskiego i  Miasta Ruda Śląska. Doty-
czy on najstarszej dzielnicy Rudy Ślą-
skiej, czyli liczącej ponad 700 lat Rudy. 
– Wyjątkowość tego miejsca polega na 
zachowaniu między innymi układów 
przestrzennych i urbanistycznych z róż-
nych etapów rozwoju miejscowości: od 
wsi przez wieś robotniczą z okresu indu-
strializacji po osadę patronacką o wszel-
kich cechach miasta – mówi członek 
Zarządu Województwa Śląskiego dr inż. 
arch. Henryk Mercik. Obiekty, wśród 
których znajdują się osiedla patronackie, 
obiekty sakralne, zespół zamkowy z par-
kiem i terenem folwarcznym, obiekty 
małej architektury, budynki przemysło-
we, budynki użyteczności publicznej, 
nekropolie oraz budynki reprezentacyjne 
są materialną pamiątką po właścicielach 
Rudy, począwszy od rodziny von Ste-
chow, a skończywszy na rodzie von Bal-
lestrem, właścicielach majoratu rudzko-
biskupicko-pławniowickiego od 1758 r. 
do wybuchu II wojny światowej. 

Na krajobraz kulturowy przyszłego 
parku składają się również elementy kra-

jobrazowe związane z pierwotną działal-
nością rolniczą miejscowej ludności, łą-
czoną później z działalnością w przemy-
śle oraz gospodarstwami rolnymi prowa-
dzonymi przez samych Ballestremów 
(folwark, stawy hodowlane).

– Obiekty na terenie przyszłego parku 
związane są także z postaciami Karola 
Goduli i Joanny Gryzik. Są zatem źró-
dłem przekazów ustnych, legend i mitów, 
stanowiących ważne toposy całej górno-
śląskiej kultury – zauważa Adam Kowal-
ski, zastępca dyrektora Regionalnego In-
stytutu Kultury w Katowicach, instytucji 
koordynującej prace nad powołaniem 
parku. – Formuła parku kulturowego wy-
daje się doskonałą okazją nie tylko do 
prezentacji walorów historycznych Rudy, 
ale także dopełnieniem narracji ważnych 
z punktu widzenia zarówno rozwoju Szla-
ku Zabytków Techniki jak i trasy śladami 
rodów przemysłowych – dodaje. 

Park kulturowy to forma ochrony 
stworzona z myślą o ochronie krajobrazu 
kulturowego. Tworzy się go na podsta-
wie uchwały rady gminy, po wcześniej-
szym zasięgnięciu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Na obszarze 

parku kulturowego mogą być ustanowio-
ne zakazy i ograniczenia, dotyczące 
w szczególności prowadzenia robót bu-
dowlanych oraz działalności handlowej, 
usługowej, przemysłowej i rolniczej, 
zmiany sposobu użytkowania zabytków 
nieruchomych, składowania bądź maga-
zynowania odpadów oraz umieszczania 
tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, 
a także form małej architektury. 

Zasadniczym celem tworzenia parku 
jest ochrona unikatowych obszarów kra-
jobrazu kulturowego. Nie można jednak 
pominąć znaczenia tego rozwiązania dla 
wzmacniania oraz promowania tury-
stycznego, gospodarczego i społecznego 
potencjału gminy. 

Rada gminy w uchwale powołującej 
park musi określić nazwę i granice par-
ku, a także sposób jego ochrony, w tym 
zakazy i ograniczenia. Plan ochrony par-
ku kulturowego sporządza wójt gminy 
lub prezydent czy burmistrz miasta, 
w uzgodnieniu z wojewódzkim konser-
watorem zabytków i przedkłada go do 
zatwierdzenia radzie gminy. Cała proce-
dura uwzględnia obowiązek przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych poprze-

dzających podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia parku.  

W sumie w Polsce utworzonych zosta-
ło 35 parków kulturowych, z których naj-
bardziej znanymi są krakowski Kazi-
mierz i ulica Piotrkowska w Łodzi. 
W województwie śląskim do tej pory for-
muły parku kulturowego użyto cztero-
krotnie: w Żorach (Cmentarz Żydowski), 

Tarnowskich Górach (Hałda Popłuczko-
wa) oraz w Bieruniu (Obszar Grobli 
i Bieruń Stary). Trwają również prace 
nad powołaniem parku na terenie Rybni-
ka. Rudzki park ze względu na swój za-
kres i potencjał fabularny będzie pierw-
szą tak złożoną opowieścią o górnoślą-
skim dziedzictwie zapisaną w historycz-
nej przestrzeni i obiektach.  TK

List intencyjny podpisali prezydent Grażyna Dziedzic i członek  
Zarządu Województwa Henryk Mercik.

przez miasto przejadą  praktycznie w ciągu kilkunastu minut, ale do tego 
trzeba będzie dodać jeszcze odpowiedni „zapas” czasowy – tłumaczy 
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta.

Trasa tegorocznego Tour de Pologne, w tym i etapu przebiegającego 
przez Rudę Śląską, została niedawno oficjalnie zaprezentowana. – Mija 
25 lat od Tour de Pologne w nowej, zawodowej formule. Razem przeszli-
śmy długą drogę i możemy być dumni, bo Tour de Pologne należy do 
grona największych wyścigów świata, przyciąga najlepszych kolarzy 
i kreuje gwiazdy. Każdy dołożył cegiełkę do naszego narodowego wyści-
gu – mówił podczas prezentacji Czesław Lang, Dyrektor Generalny To-
ur de Pologne.

Tegoroczny Tour de Pologne rozpocznie się 4 sierpnia w Krakowie. 
Na początek kolarze będą mieli do pokonania trzy płaskie etapy. Pierw-
szy Kraków – Kraków, drugi Tarnowskie Góry – Katowice oraz trzeci 
Stadion Śląski – Zabrze. Czwartego dnia na trasie pojawią się góry, 
a peleton przejedzie z Jaworzna do Szczyrku. I ta górska sceneria będzie 
towarzyszyć peletonowi do samego końca. Kolejne etapy także będą 
obfitowały w trudne podjazdy. Piąty etap poprowadzi z Kopalni Soli 
„Wieliczka” do Bielska-Białej, szósty z Zakopanego do słowackiego 
Popradu, a finałowy królewski etap zostanie rozegrany na rundach wo-
kół Bukowiny Tatrzańskiej.

Tour de Pologne to wieloetapowy wyścig kolarski organizowany od 
1929 r. Od 1. edycji w 1928 do 49. w 1992 posiadał status wyścigu 
amatorskiego. Od 1993 r. – po przejęciu organizacji przez Czesława 
Langa – jest w pełni zawodowy. Od 2011 r. należy on do cyklu UCI 
World Tour, który zrzesza największe kolarskie wyścigi na świecie, 
w tym jedynie 17 wyścigów wieloetapowych. TK Tour de Pologne zagości w Rudzie Śląskiej 6 sierpnia.
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Trasa „A” – „PÓŁNOC” 
(piątek, 1.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Nowy Bytom  
– Czarny Las – Ruda – Orzegów – Godula 

– Chebzie – Nowy Bytom – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej:  
„Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Godula

Wirek  
– Kopalnia Pokój

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:30

Nowy Bytom – Centrum 16:03 17:03 18:03 19:02 20:02 21:32

Nowy Bytom 
– Zakłady Odzieżowe

16:05 17:05 18:05 19:04 20:04 21:34

Czarny Las  
– Stacja Paliw

16:06 17:06 18:06 19:05 20:05 21:35

Ruda – 1 Maja 16:07 17:07 18:07 19:06 20:06 21:36

Ruda – Zamet 16:10 17:10 18:10 19:09 20:09 21:39

Ruda – Południowa 16:12 17:12 18:12 19:11 20:11 21:41

Ruda – Wolności 16:14 17:14 18:14 19:13 20:13 21:43

Ruda – Dworzec PKP 16:16 17:16 18:16 19:15 20:15 21:45

Ruda - Starowiejska 16:18 17:18 18:18 19:17 20:17 21:47

Ruda – Szkoła 16:20 17:20 18:20 19:19 20:19 21:49

Ruda – Kościół 16:22 17:22 18:22 19:21 20:21 21:51

Orzegów – Most 16:24 17:24 18:24 19:23 20:23 21:53

Orzegów – Orzegowska 16:26 17:26 18:26 19:25 20:25 21:55

Godula – Osiedle 16:28 17:28 18:28 19:27 20:27 21:57

Godula  
– Plac Niepodległości

16:30 17:30 18:30 19:29 20:29 21:59

Chebzie – Pawła (n/ż) 16:33 17:33 18:33 19:32 20:32 22:02

Chebzie – Rondo 16:35 17:35 18:35 19:34 20:34 22:04

Nowy Bytom 
 – Osiedle Kaufhaus

16:37 17:37 18:37 19:36 20:36 22:06

Nowy Bytom  
– Huta Pokój

16:39 17:39 18:39 19:38 20:38 22:08

Nowy Bytom  
– Urząd Miasta

16:40 17:40 18:40 19:39 20:39 22:09

Nowy Bytom  
– Centrum

16:42 17:42 18:42 19:40 20:40 22:10

Wirek  
– Kopalnia Pokój

16:45 17:45 18:45 19:43 20:43 22:13

Trasa „B” – „POŁUDNIE” 
(piątek, 1.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice:  
Wirek – Bykowina 

– Kochłowice – Halemba  
– Kochłowice – Bykowina – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej  
„Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Halemba

Wirek – Kopalnia Pokój 16:00 17:30 19:00 21:30

Wirek – Odrodzenia 16:02 17:32 19:02 21:32

Wirek – Katowicka 16:04 17:34 19:03 21:33

Bykowina – Górnośląska 16:06 17:36 19:05 21:35

Bykowina – Gwarecka 16:08 17:38 19:07 21:37

Bykowina – Korfantego 16:09 17:39 19:08 21:38

Bykowina – Tesco 16:11 17:41 19:10 21:40

Kochłowice – Krzyż 16:13 17:43 19:12 21:42

Kochłowice – Kościół 16:16 17:46 19:14 21:44

Kochłowice – Park Pamięci 16:18 17:48 19:16 21:46

Halemba – Panewnicka 16:20 17:50 19:18 21:48

Halemba – Orzeszkowej 16:22 17:52 19:20 21:50

Halemba –Żytnia (n/ż) 16:23 17:53 19:21 21:51

Halemba – Most 16:24 17:54 19:22 21:52

Halemba – Kopalnia 16:26 17:56 19:24 21:54

Halemba – Grunwald (n/ż) 16:27 17:57 19:25 21:55

Halemba – Park Wodny 16:28 17:58 19:26 21:56

Halemba – Solidarności 16:30 18:00 19:28 21:58

Halemba – Energetyków 16:32 18:02 19:30 22:00

Halemba – Pętla 16:34 18:04 19:32 22:02

Halemba – Pętla 16:50 18:20 19:50

Halemba – Energetyków 16:52 18:22 19:52

Halemba – Solidarności 16:54 18:24 19:54

Halemba – Park Wodny 16:56 18:26 19:56

Halemba – Grunwald (n/ż) 16:57 18:27 19:57

Halemba – Kopalnia 16:58 18:28 19:58

Halemba – Most 17:00 18:30 20:00

Halemba – Żytnia (n/ż) 17:01 18:31 20:01

Halemba – Orzeszkowej 17:02 18:32 20:02

Halemba – Panewnicka 17:04 18:34 20:04

Kochłowice – Park Pamięci 17:07 18:37 20:07

Kochłowice – Rynek 17:09 18:39 20:09

Kochłowice – Krzyż 17:12 18:42 20:12

Bykowina – Tesco 17:14 18:44 20:14

Bykowina – Korfantego 17:15 18:45 20:15

Bykowina – Gwarecka 17:16 18:46 20:16

Bykowina – Górnośląska 17:18 18:48 20:18

Wirek – Katowicka 17:20 18:50 20:19

Wirek – Odrodzenia 17:22 18:52 20:21

Wirek – Kopalnia Pokój  17:24 18:54 20:23

Trasa „C” – „BIELSZOWICE” 
(piątek, 1.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice:  
Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek - Kościół”  
(vis-à-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Bielszowice

Wirek – Kościół 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:30

Wirek – Osiedle  16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:32

Bielszowice – Szpital 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:33

Bielszowice – Kokota 16:05 17:05 18:05 19:04 20:04 21:34

Bielszowice – Kopalnia 16:07 17:07 18:07 19:06 20:06 21:36

Halemba  
– Przejazd Kolejowy

16:09 17:09 18:09 19:08 20:08 21:38

Halemba – Nowy Świat 16:11 17:11 18:11 19:10 20:10 21:40

Halemba  
– Halembska (n/ż)

16:12 17:12 18:12 19:11 20:11 21:41

Halemba – Pakuły 16:13 17:13 18:13 19:12 20:12 21:42

Halemba – Młyńska 16:14 17:14 18:14 19:13 20:13 21:43

Halemba – Kościół 16:16 17:16 18:16 19:15 20:15 21:45

Halemba – Wawrzynek 16:19 17:19 18:19 19:17 20:17 21:47

Halemba – 1 Maja 16:20 17:20 18:20 19:18 20:18 21:48

Wirek 
– Przejazd Kolejowy

16:22 17:22 18:22 19:20 20:20 21:50

Wirek – Ratusz 16:25 17:25 18:25 19:23 20:23 21:53

Wirek – Kościół  17:27 17:27 18:27 19:25 20:25 21:55

Trasa „A” – „PÓŁNOC” (sobota, 2.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice:  
Wirek - Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda – Orzegów 

– Godula – Chebzie – Nowy Bytom – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej:  
„Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Godula

Wirek 
– Kopalnia Pokój

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:45 23:50

Nowy Bytom  
– Centrum

18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:47 23:52

Nowy Bytom  
– Zakłady Odzieżowe

18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:49 23:54

Czarny Las  
– Stacja Paliw

18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:50 23:55

Ruda – 1 Maja 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:51 23:56

Ruda – Zamet 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:53 23:58

Ruda – Południowa 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:54 23:59

Ruda – Wolności 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:55 0:00

Ruda – Dworzec PKP 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:56 0:01

Ruda – Starowiejska 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:57 0:02

Ruda – Szkoła 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:59 0:04

Ruda – Kościół 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 0:00 0:05

Orzegów – Most 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 0:02 0:07

Orzegów  
– Orzegowska

18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 0:03 0:08

Godula – Osiedle 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 0:05 0:10

Godula  
– Plac Niepodległości

18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 0:07 0:12

Chebzie 
 – Pawła (n/ż)

18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 0:09 0:14

Chebzie – Rondo 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 0:11 0:16

Nowy Bytom  
– Osiedle Kaufhaus

18:36 19:36 20:36 21:36 22:36 0:13 0:18

Nowy Bytom  
– Huta Pokój

18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 0:14 0:19

Nowy Bytom 
 – Urząd Miasta

18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 0:15 0:20

Nowy Bytom  
– Centrum

18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 0:16 0:21

Wirek  
– Kopalnia Pokój

18:43 19:43 20:43 21:43 22:43 0:18 0:23

Plan odjazdów autobusów bezPłatnych  
– „dni Rudy Śląskiej 2018”



Trasa „B” – „POŁUDNIE” 
(sobota, 2.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice:   
Wirek – Bykowina – Kochłowice – Halemba  

– Kochłowice – Bykowina – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej  

„Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska-Halemba

Wirek –  Kopalnia Pokój 18:00 19:30 21:00 22:30 23:45 23:50

Wirek – Odrodzenia 18:02 19:32 21:02 22:32 23:46 23:51

Wirek – Katowicka 18:03 19:33 21:03 22:33 23:47 23:52

Bykowina - 
Górnośląska

18:05 19:35 21:05 22:35 23:49 23:54

Bykowina – Gwarecka 18:07 19:37 21:07 22:37 23:50 23:55

Bykowina – Korfantego 18:08 19:38 21:08 22:38 23:51 23:56

Bykowina – Tesco 18:10 19:40 21:10 22:40 23:52 23:57

Kochłowice – Krzyż 18:12 19:42 21:12 22:42 23:54 23:59

Kochłowice – Kościół 18:14 19:44 21:14 22:44 23:56 0:01

Kochłowice – Park 
Pamięci

18:16 19:46 21:16 22:46 23:58 0:03

Halemba – Panewnicka 18:18 19:48 21:18 22:48 0:00 0:05

Halemba – Orzeszkowej 18:20 19:50 21:20 22:50 0:02 0:07

Halemba – Żytnia (n/ż) 18:21 19:51 21:21 22:51 0:03 0:08

Halemba – Most 18:22 19:52 21:22 22:52 0:04 0:09

Halemba – Kopalnia 18:24 19:54 21:24 22:54 0:06 0:11

Halemba – Grunwald 
(n/ż)

18:25 19:55 21:25 22:55 0:07 0:12

Halemba – Park Wodny 18:26 19:56 21:26 22:56 0:08 0:13

Halemba – Solidarności 18:28 19:58 21:28 22:58 0:10 0:15

Halemba – 
Energetyków

18:30 20:00 21:30 23:00 0:11 0:16

Halemba – Pętla 18:32 20:02 21:32 23:01 0:12 0:17

Halemba – Pętla 18:50 20:20 21:50 23:10

Halemba – Energetyków 18:52 20:22 21:52 23:11

Halemba – Solidarności 18:54 20:24 21:54 23:13

Halemba – Park Wodny 18:56 20:26 21:56 23:15

Halemba – Grunwald (n/ż) 18:57 20:27 21:57 23:16

Halemba – Kopalnia 18:58 20:28 21:58 23:17

Halemba – Most 19:00 20:30 22:00 23:19

Halemba –Żytnia (n/ż) 19:01 20:31 22:01 23:20

Halemba – Orzeszkowej 19:02 20:32 22:02 23:21

Halemba – Panewnicka 19:04 20:34 22:04 23:23

Kochłowice – Park Pamięci 19:07 20:37 22:07 23:25

Kochłowice – Rynek 19:09 20:39 22:09 23:27

Kochłowice – Krzyż 19:11 20:41 22:11 23:29

Bykowina – Tesco 19:13 20:43 22:13 23:30

Bykowina – Korfantego 19:15 20:44 22:14 23:31

Bykowina – Gwarecka 19:17 20:45 22:15 23:32

Bykowina – Górnośląska 19:18 20:47 22:17 23:34

Wirek – Katowicka 19:20 20:48 22:18 23:35

Wirek – Odrodzenia 19:22 20:50 22:20 23:36

Wirek – Kopalnia Pokój  19:23 20:52 22:22 23:37

Trasa „C” – „BIELSZOWICE”  
(sobota, 2.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice:  
Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kościół”  
(vis-à-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Bielszowice

Wirek – Kościół 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:45

Wirek – Osiedle  18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:46

Bielszowice – Szpital 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:47

Bielszowice – Kokota 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:48

Bielszowice – Kopalnia 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:50

Halemba –  
Przejazd Kolejowy

18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:52

Halemba – Nowy Świat 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:54

Halemba –  
Halembska (n/ż)

18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:55

Halemba – Pakuły 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:56

Halemba – Młyńska 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:57

Halemba – Kościół 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:58

Halemba – Wawrzynek 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:59

Halemba – 1 Maja 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 0:00

Wirek –  
Przejazd Kolejowy

18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 0:01

Wirek – Ratusz 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 0:03

Wirek – Kościół  18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 0:05

Trasa „A” – „PÓŁNOC” 
(niedziela, 3.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Nowy Bytom – 
Czarny Las – Ruda – Orzegów – Godula – Chebzie – Nowy 

Bytom – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej: „Wirek – Kopalnia 

Pokój” – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska-Godula

Wirek – Kopalnia Pokój 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:10 23:15

Nowy Bytom – 
Centrum

17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 23:12 23:17

Nowy Bytom –  
Zakłady Odzieżowe

17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 23:14 23:19

Czarny Las – Stacja 
Paliw

17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 23:15 23:20

Ruda – 1-go Maja 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 23:16 23:21

Ruda – Zamet 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 23:18 23:23

Ruda – Południowa 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 23:19 23:24

Ruda – Wolności 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 23:20 23:25

Ruda – Dworzec PKP 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 23:21 23:26

Ruda - Starowiejska 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 23:22 23:27

Ruda – Szkoła 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 23:24 23:29

Ruda – Kościół 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 23:25 23:30

Orzegów – Most 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 23:27 23:32

Orzegów – Orzegowska 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 23:28 23:33

Godula – Osiedle 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 23:30 23:35

Godula – Plac 
Niepodległości

17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 23:32 23:37

Chebzie – Pawła (n/ż) 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 23:34 23:39

Chebzie – Rondo 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 23:36 23:41

Nowy Bytom –  
Osiedle Kaufhaus

17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 23:38 23:43

Nowy Bytom – Huta 
Pokój

17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 23:39 23:44

Nowy Bytom – Urząd 
Miasta

17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 23:40 23:45

Nowy Bytom – 
Centrum

17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 23:41 23:46

Wirek – Kopalnia Pokój 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 23:43 23:48

Trasa „B” – „POŁUDNIE”
 (niedziela, 3.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice:  
Wirek – Bykowina – Kochłowice – Halemba

 – Kochłowice – Bykowina – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kopalnia 
Pokój” – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Halemba

Wirek – Kopalnia Pokój 17:00 18:30 20:00 21:30 23:10 23:15

Wirek – Odrodzenia 17:02 18:32 20:02 21:32 23:11 23:16

Wirek – Katowicka 17:03 18:33 20:03 21:33 23:12 23:17

Bykowina – Górnośląska 17:05 18:35 20:05 21:35 23:14 23:19

Bykowina – Gwarecka 17:07 18:37 20:07 21:37 23:15 23:20

Bykowina – Korfantego 17:08 18:38 20:08 21:38 23:16 23:21

Bykowina – Tesco 17:10 18:40 20:10 21:40 23:17 23:22

Kochłowice – Krzyż 17:12 18:42 20:12 21:42 23:19 23:24

Kochłowice – Kościół 17:14 18:44 20:14 21:44 23:21 23:26

Kochłowice – Park Pamięci 17:16 18:46 20:16 21:46 23:23 23:28

Halemba – Panewnicka 17:18 18:48 20:18 21:48 23:25 23:30

Halemba – Orzeszkowej 17:20 18:50 20:20 21:50 23:27 23:32

Halemba – Żytnia (n/ż) 17:21 18:51 20:21 21:51 23:28 23:33

Halemba – Most 17:22 18:52 20:22 21:52 23:29 23:34

Halemba – Kopalnia 17:24 18:54 20:24 21:54 23:31 23:36

Halemba – Grunwald (n/ż) 17:25 18:55 20:25 21:55 23:32 23:37

Halemba – Park Wodny 17:26 18:56 20:26 21:56 23:33 23:38

Halemba – Solidarności 17:28 18:58 20:28 21:58 23:35 23:40

Halemba – Energetyków 17:30 19:00 20:30 22:00 23:36 23:41

Halemba – Pętla 17:32 19:02 20:32 22:02 23:37 23:42

Halemba – Pętla 17:50 19:20 20:50 22:20

Halemba – Energetyków 17:52 19:22 20:52 22:22

Halemba – Solidarności 17:54 19:24 20:54 22:24

Halemba – Park Wodny 17:56 19:26 20:56 22:26

Halemba – Grunwald (n/ż) 17:57 19:27 20:57 22:27

Halemba – Kopalnia 17:58 19:28 20:58 22:28

Halemba – Most 18:00 19:30 21:00 22:30

Halemba – Żytnia (n/ż) 18:01 19:31 21:01 22:31

Halemba – Orzeszkowej 18:02 19:32 21:02 22:32

Halemba – Panewnicka 18:04 19:34 21:04 22:34

Kochłowice – Park Pamięci 18:07 19:37 21:07 22:37

Kochłowice – Rynek 18:09 19:39 21:09 22:39

Kochłowice – Krzyż 18:11 19:41 21:11 22:41

Bykowina – Tesco 18:13 19:43 21:13 22:43

Bykowina – Korfantego 18:15 19:44 21:14 22:44

Bykowina – Gwarecka 18:17 19:45 21:15 22:45

Bykowina – Górnośląska 18:18 19:47 21:17 22:47

Wirek – Katowicka 18:20 19:48 21:18 22:48

Wirek – Odrodzenia 18:22 19:50 21:20 22:50

Wirek – Kopalnia Pokój  18:23 19:52 21:22 22:52

Trasa „C” – „BIELSZOWICE” 
(niedziela, 3.06.2018 r.)

Autobus jedzie przez dzielnice: 
Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek

Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kościół”  
(vis-à-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy

Kierunek Ruda Śląska-Bielszowice

Wirek – Kościół 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:10

Wirek – Osiedle  17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 23:11

Bielszowice – Szpital 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 23:12

Bielszowice – Kokota 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 23:13

Bielszowice – Kopalnia 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 23:15

Halemba –  
Przejazd Kolejowy

17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 23:17

Halemba – Nowy Świat 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 23:19

Halemba –  
Halembska (n/ż)

17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 23:20

Halemba – Pakuły 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 23:21

Halemba – Młyńska 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 23:22

Halemba – Kościół 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 23:23

Halemba – Wawrzynek 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 23:24

Halemba – 1 Maja 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 23:25

Wirek –  
Przejazd Kolejowy

17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 23:26

Wirek – Ratusz 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 23:28

Wirek – Kościół  17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 23:30
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 
lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej 
z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczo-
nego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem 
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Gęsiej, obręb Bielszowice, k.m. 6, zapisanej 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1S/00006393/1, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
1307/935 o powierzchni 1749 m2, użytek Ł-V.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

 Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta 
położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, 
porośnięta drzewami i krzewami. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy 
grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mo-
stów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgodnie 
z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2017 r., poz. 2222 
ze zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej.

 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 240.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 

15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek 

od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia 

zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą 
do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wyso-
kość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w usta-
wie o gospodarce nieruchomościami.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w termi-
nie do dnia 11.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł, 
z dopiskiem „wadium – ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy:  katowickiej, która zostanie oddana 

w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz 
Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod 

istniejący garaż wolnostojący. 

ZaPRasZaMy do salonU

 Alex  
(C.H. doMIno – pasaż dolny),  

oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 30.05.201819



20www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 30.05.2018

Państwu Mirosławie i Markowi Szołkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ i MATKI
składają koleżanki i koledzy 

Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Ruda Śląska

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie oraz wzięli 
udział w pożegnaniu nauczyciela, który lubił młodzież

Mirosława Surmy
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, delegacjom 

organizacji społecznych i politycznych, 
współpracownikom, delegacjom zakładów pracy

w szczególności zaś młodzieży 
i absolwentom szkół miasta Ruda Śląska

składa żona z córkami

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 30.05.2018 r. do 
dnia 20.06.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) dwóch wykazów niezabu-
dowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Na Piaski, 
zapisanych na karcie mapy 3, obręb Bielszowice, oznaczonych numera-
mi geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu 
nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego: 

 4946/216 o powierzchni 1498 m• 2, KW GL1S/00006378/0, cena 
nieruchomości (nett o) wynosi 202.000,00 zł,

 4947/216 o powierzchni 1321 m• 2, KW GL1S/00006378/0, cena 
nieruchomości (nett o) wynosi 180.000,00 zł,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część 
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową:

 4950/216 i 4951/213 o łącznej powierzchni 758 m• 2, obręb Biel-
szowice, k.m.3, KW GL1S/00051512/2.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Delegacjom oraz Wszystkim, 
którzy złożyli wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce, 

uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych 

ŚP. HELENY SLADEK 
w dniu 17.05.2018 

sklada syn z żoną wraz z rodziną

Stomatolog | Ginekolog | Dietetyk
Chirurg | Radiologia | Dermatolog

Pracownia Protetyczna 
– Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK 

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA 
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UsłUgi

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. 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. 601-292-699.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 513-
981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktu-
ra VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 880-
201-358.

 „Złota rączka” – kompleksowe remonty łazie-
nek, instalacje, elektryka. Tel. 784-699-569.

 Pranie mebli tapicerowanych i dywanów.Czysz-
czenie materacy gorącą parą i lampą UV. Tel. 519-
639-121.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. 
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Pranie dywanów i tapicerki meblowej. Tel. 737-
593-999,

 Instalacje wodne. Tel. 797-599-031.

UsłUgi Pogrzebowe

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-
grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. No-
wary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NierUChomośCi
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, 
tel. 668-591-916.

 Sprzedam Lecha, 57 m2. Tel. 793-017-323, inne 
oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, 
cena 395 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667-
588-400.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informa-
cje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK ul. Jankowskiego 107 m2 cena 310.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 zł.

HALEMBA ul. Solidarności od 74 m2  
cena od 255 000 zł.

Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  
www.nieruchomoscigabriel.pl tel. 691 523 055.

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

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

 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 97 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

 Sprzedam M-3, 38 m2, Godula. Cena 97 tys. Tel. 
502-495-862.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy ul. 
de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-091, 32 
244-30-79.

 Do wynajęcia pokój. Tel.32 242-06-28.

 Kupię mieszkanie, 3-pokoje + balkon w Halem-
bie. Tel. 535-863-592.

 Lokal po remoncie sprzedam lub wydzierżawię 
(Halemba). Tel. 662-587-890, 664-129-662.

moToryzaCja

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ 
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 
do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

 Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006 r., 
11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

 Skup zużytych akumulatorów i felg aluminio-
wych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

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

PraCa

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracow-
ników budowlanych doświadczenie min 2 lata, 
brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-
030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej. Informa-
cji udzielam w godzinach od 9.00 do 12.00. Tel. 
691-911-683.

 
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Poszukuję osoby znającej się na mechanice mo-
tocyklowej lub skuterowej. Na stałe lub dorywczo, 
czas pracy do dogadania. Nie wymagam wykształ-
cenia zawodowego. Tel. 690-993-099.

 Valdi Plus Mikołów zatrudni kelnerów do pracy 
sezonowej i stałej. Kontakt, tel. 32 330-05-62.

 Zarabiaj w Avon, prezenty, bonusy, umowa zle-
cenie. Tel. 664-160-838.

różNe

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-851-852.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
 RUDA ŚLĄSKA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu jest stanowiący wła-
sność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal użytkowy nr 03 usytuowany w 
budynku przy ul. jana gierałtowskiego 3a w Rudzie Śląskiej-Rudzie, po-
łożonym na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1084/43 
o powierzchni 540 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00006185/0. 
Działka nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr 
GL1S/00014975/4 stanowi grunt służący poprawie warunków zagospo-
darowania działki nr 1084/43. 

Lokal o powierzchni użytkowej 128,90 m2 składający się z 2 sal sprze-
daży, 3 magazynów, biura, szatni, wc znajduje się na parterze (I kon-
dygnacji) budynku mieszkalnego 3-klatkowego, 3-kondygnacyjnego, 
podpiwniczonego. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 28,24 
m2. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, 
elektryczną, ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny wymaga-
ne jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

 Lokal użytkowy zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 
1178/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nierucho-
mości wspólnej przy ul. Jana Gierałtowskiego 3,3A,3B z jednoczesnym 
oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 29.12.2081 r. 

– 1178/10000 części działki nr 1084/43 o powierzchni 540 m2, obręb 
Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00006185/0, na której usytuowany jest bu-
dynek,

– 1178/10000 części działki nr 1262/43 o powierzchni 862 m2, obręb 
Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00014975/4 – w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działki nr 1084/43. 

 Cena wywoławcza do przetargu wynosi 196.000,00 zł, w tym: 
cena lokalu: 168.599,00 zł, tj. 86,02 % ceny, cena gruntu: 27.401,00 

zł, tj. 13,98% ceny.
 Cena gruntu uzyskana w przetargu stanowić będzie podstawę do 

ustalenia pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny, płatnej w dniu zawar-
cia aktu notarialnego oraz opłaty rocznej w wysokości 3% płatnej do 
końca marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. 
Opłaty te podlegają powiększeniu o należny podatek VAT. 

 Cena sprzedaży lokalu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23%, winny być wpłacone w cało-
ści przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska).

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód praw-
nych do rozporządzania nią. 

Przetargi przeprowadzone w dniach 16.03.2018 r. i 8.05.2018 r. za-
kończyły się wynikiem negatywnym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 
Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6. Uczestnicy przetargu 
zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 9.800,00 zł w termi-
nie do dnia 19.06.2018 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu. 

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną tre-
ścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną na stronie internetowej mia-
sta: www.rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale użytkowe i na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium 
w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwar-
ciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 
przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki zwią-
zane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

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

oględzin lokalu można dokonać w dniu 7.06.2018 r.  
w godz. od 14.00 do 15.00. 

rUdzKa sPółdzielNia 
mieszKaNiowa

ruda śląska, ul. magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

rudzka spółdzielnia mieszkaniowa informuje, 
że posiada do wynajęcia od zaraz wymienione w wykazie lokale 

użytkowe + boksy handlowe + dzierżawa terenu.

ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.
com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w dziale Członkowsko-lokalo-
wym pokój 118 w rudzie śl. przy ul. magazynowej 12.



Zapaśniczki Slavii po raz kolejny 
udowodniły, że stać je na wiele. 
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Sześć zawodniczek Slavii wy-
startowało w XXIV Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży. 
Najlepiej wśród nich zaprezento-
wała się rywalizująca w kategorii 
do 40 kg Natalia Koperska,  
która wygrywając zdecydowa-
nie wszystkie pojedynki, obroni-
ła tytuł zdobyty w ubiegłym ro-
ku. Drugi medal tym razem 
w kolorze srebrnym wywalczyła 
Paulina Danisz, która stanęła na 
drugim stopniu podium w kate-
gorii do 61 kg. Z kolei w ubiegłą 
sobotę (26.05) w Gogolinie od-
był się IV Międzynarodowy 
Turniej Zapaśniczy z okazji Dnia Dziecka. 
W imprezie zapaśniczej wzięło udział ponad 180 
zawodników i zawodniczek, w tym jedenasto-
osobowa reprezentacja Zapaśniczego Klubu 
Sportowego Slavia Ruda Śląska. W grupie wie-
kowej młodzik srebrny medal wywalczyła Emi-
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KOLUMNY SPORTOWE  
ZREDAGOWAŁA 

AGNIESZKA LEWKO

Medale dla zapaśników 
ZAPASY 

Urania pokonała w sobotę 
(26.05) na wyjeździe zespół Gór-
nika 09 Mysłowice 1:4. Dwie 
bramki w tym spotkaniu zdobył 
Henisz, po jednej dołożyli Gon-
dek i Robert Grzesik. W ten spo-
sób drużyna z Kochłowic zgarnę-
ła trzy punkty. Kolejne spotkanie 
już w najbliższą środę (30.05)  
o godzinie 18, podczas którego 
kochłowiczanie podejmą w der-
bowym pojedynku Wawel Wirek.

Urania: Pardela, Barczak, 
Cieślik, P. Grzesik, R. Grzesik,  
P. Skudlik (’39 Kokoszka ), No-
wak, Krzywda (’46 Gomola), 
Zalewski, Gondek  (’75 Bujny), 
Henisz (’85 Piecha). Sędzia 
główny: Paweł Ficek. Asystenci: 
Tomasz Bojczuk, Rafał Między-
brodzki. KS ŚZPN Podokręg Ży-
wiec. 

Wygrana 
Uranii

Piłka nożna 

Górnik 09 Mysłowice  
– Urania Ruda Śląska 1:4 (0:0)

27. kolejka, grupa I, klasa okręgowa, wyniki: 
Grunwald Ruda Śląska – Piast Bieruń Nowy 1: 5

Pogoń Ruda Śląska – AKS Mikołów 0:2
Wawel Wirek – LKS Łąka 3:0

MKS Górnik 09 Mysłowice – Urania Ruda Śląska 1:4

Piłka nożna 

Karatecy walczyli na matach
KARATE

Sześć złotych, 11 srebrnych i 13 brązowych 
medali, a także pierwsze miejsce drużynowo zdo-
byli zawodnicy Rudzkiego Klubu Kyokushin Ka-
rate podczas IV Pucharu Śląska Dzieci i Młodzie-
ży Karate Kyokushin. W sobotę (26.05) w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halem-
bie odbyły się zawody, w których wystartowało 
ponad 400 zawodników z 31 śląskich klubów. 

– Zawody były bardzo udane i pod względem 
sportowym i organizacyjnie też nam wszystko do-
brze wyszło, choć mieliśmy duże obawy, bo na 
turniej zgłosiło się aż 452 zawodników z 31 klu-
bów. To znacznie więcej niż w ubiegłym roku. Jed-
nocześnie było to ogromne wyzwanie organiza-
cyjne, logistyczne i informatyczne – podkreślił 
Roman Dymek, prezes Rudzkiego Klubu Kyoku-
shin Karate. – Rywalizacja odbywała się na czte-
rech matach w dwóch konkurencjach tzn. kata 
i kumite. Nasi zawodnicy nie zawiedli i w klasyfi-

kacji drużynowej zajęliśmy pierwsze miejsce. Za 
nami uplasowała się drużyna z Bielska-Białej 
i Siemianowice Śląskie. W sumie zdobyliśmy sześć 
złotych, 11 srebrnych i 13 brązowych medali – do-
dał Roman Dymek. 

Puchar Śląska ma charakter otwarty. Oprócz 
drużyn ze Śląska w zawodach gościnnie wystąpi-
ły też ekipy m.in. z Radomska, Dzierżoniowa, 
Krosna, czy Lądka-Zdroju. Rudzki Klub Kyoku-
shin Karate  reprezentowała drużyna składająca 
się z 79 zawodników. Zawody w Rudzie Śląskiej 
to wydarzenie, w które angażują się nie tylko za-
wodnicy, ale także całe rodziny.  – Przez te 
wszystkie lata nabyliśmy doświadczenie i zyskali-
śmy grono osób, które angażują się w organiza-
cję naszych imprez. Są to trenerzy, starsi zawod-
nicy, rodzice i sympatycy karate, których w na-
szym mieście nie brakuje – zaznaczył prezes 
klubu. 

W zawodach w Halembie wystartowało ponad 450 zawodników. 
lia Szewczyk, w grupie wiekowej dzieci medale 
zdobyli: złoty – Kacper Kopczyński i Fabian 
Wrona, srebrny – Jakub Halama, brązowy – Pa-
weł Beker, Filip Skalec, Bartosz Baciński, Jakub 
Bińkowski. W klasyfikacji klubowej natomiast  
Slavia zajęła czwarte miejsce.

Tegoroczny finał RALS dostarczył wielu emocji.

Zakończenie sezonu RALS
SiATKówKA

Rudzka Amatorska Liga Siatkówki zakończo-
na. Nowym mistrzem została drużyna Kadra Bo-
brek Bytom. Drugie miejsce zajęły Riki-Tiki 
Dziki, a ligowe podium uzupełnił Riser Volley 
Team Jaworzno. 

W hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu w czwar-
tek (24.05) odbył się finał Rudzkiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki, podczas którego w meczu o trze-
cie miejsce zmierzyły się drużyny Riser Volley 
Team Jaworzno oraz AZS ŚUM Katowice. 
W pierwszym secie Jaworzno od początku kon-
trolowało wynik spotkania prowadząc raz 
z mniejszą, raz z większą przewagą, żeby osta-
tecznie wygrać 25:21. W drugiej partii Akademi-
cy zaczęli bardzo solidnie od kilku ataków ze 
środka. Sytuacja jednak szybko się zmieniła 
i gracze Riseru wyrównali wynik, następnie ob-
jęli prowadzenie i wygrali seta (25:16). Trzecia 
odsłona przebiegała całkowicie pod dyktando 
zeszłorocznych mistrzów. Set zakończył się wy-
graną Jaworzna 25:15. Po zakończeniu spotka-
nia o trzecie miejsce rozpoczął się mecz o mi-
strzostwo, w którym po przeciwnych stronach 
siatki stanęli zawodnicy Kadry Bobrek Bytom 
oraz Riki-Tiki Dziki. Od początku mecz układał 

się bardzo równo dla obu drużyn. Kadra jednak 
szybko wskoczyła na wyższy pułap i bardzo 
pewnie wygrała pierwszego seta 25:16 wprowa-
dzając zamieszanie w szeregi przeciwnika. Taki 
wynik stał się tylko motorem napędowym dla 
Dzików, które rozpoczęły drugą odsłonę z wyso-
kiego C. Zawodnicy z Bytomia nie poddali się 
i w połowie seta zrównali się punktami z prze-
ciwnikiem. Taki stan rzeczy trwał aż do końca 
seta, którego ostatecznie wygrała Kadra 25:23. 
Trzecia partia była bardzo podobna do drugiej. 
Znów zaczęło się od prowadzenia Riki-Tiki, że-
by potem doszło do wyrównania. Tym razem 
końcówce towarzyszyły spore emocje, które po-
zwoliły Dzikom na wygranie 26:24. Czwarty set 
od początku należał do Kadry, która wraz z upły-
wem czasu powiększała swoją przewagę. Osta-
tecznie drużyna z Bytomia, która unikała popeł-
niania błędów wygrała 25:18 i cały mecz 3:1 
zostając nowym mistrzem RALS. Po zakończe-
niu meczu odbyła się dekoracja najlepszych dru-
żyn oraz wyróżniających się zawodników. Na-
grodą za zwycięstwo w Rudzkiej Amatorskiej 
Lidze Siatkówki jest 1500 zł na zakup sprzętu 
sportowego.



Sukces Zgody w Mysłowicach

W sztafecie wystartowało 76 uczniów.
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Na rolkach dla niepodległości
Jazda na ROlkach 

Społeczność  Szkoły Podstawowej 
nr 40 oraz klas gimnazjalnych dawnego 
Gimnazjum nr 5 w Goduli zorganizo-
wała „Sztafetę z biało-czerwoną”. Sie-
demdziesięciu sześciu uczniów na Bur-
loch Arenie przejechało na rolkach 190 
okrążeń. W ten sposób młodzi ludzie 
postanowili uczcić 100 lat od momentu 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 

– W styczniu tego roku przyjęliśmy 
cykliczny plan imprez z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości i dzisiejsze 
wydarzenie wpisuje się właśnie w te ob-
chody. Ponad 70 uczniów naszej szkoły 

zgłosiło się do wzięcia udziału w sztafe-
cie – tłumaczył Zbigniew Bujałkowski, 
nauczyciel w SP nr 40 oraz organizator 
imprezy. – Niestety plany pokrzyżowała 
nam pogoda. Pada deszcz i na torze 
może być trochę ślisko, ale mam na-
dzieję, że za chwilę wyjdzie słońce i uda 
nam się wspólnie przejechać 100 okrą-
żeń – dodał. 

Uczniowie pokonywali kolejne okrą-
żenia z biało-czerwoną flagą jako pa-
łeczką sztafetową, którą przekazywali 
sobie przy zmianach. Pokonanie 190 
okrążeń, czyli dystansu 26 kilometrów 
zajęło uczniom cztery godziny. 

REklaMa

Mistrzostwa okazały się bardzo szczęśliwe  
dla zawodniczek rudzkiej Zgody.

Piłka ręczna 

W miniony weekend na obiekcie sportowym Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach od-
były się Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce ręcznej 
plażowej. Równocześnie dziewczęta oraz młodziczki 
rozgrywały zawody o mistrzostwo Śląska. Juniorki za-
jęły ostatecznie 11. miejsce, młodziczki zostały wice-
mistrzyniami Śląska, a dziewczęta mogły cieszyć się 
z tytułu mistrzowskiego. W skład drużyny weszły: Oli-
wia Szewczyk, Wiktoria Pietryga, Wiktoria Skiba, Do-
minika Madej, Magdalena Młynarek, Natalia Gardian, 
Justyna Gontarek, Natalia Szydełko, Julia Wilczyńska, 
Monika Nocoń, Marta Różycka, Aleksandra Macioł. 
Dziewczyny trenowały pod okiem trenerów: Józefa 
Szmatłocha i Adama Michalskiego. 

Turniej dzieci na Burlochu to największy festiwal rugby dziecięcego w południowej Polsce. 

Dzieciaki zagrały w rugby
Rugby 

Dwieście dzieci z sześciu klubów 
wzięło udział w V Śląskim Turnieju 
Bajtli w Rugby na Burloch Arenie. 
W sobotę (26.05) na orzegowskim 
obiekcie odbył się  największy w połu-
dniowej Polsce festiwal dziecięcego 
rugby, w którym rywalizowało 16 dru-
żyn w czterech kategoriach. W naj-
młodszej kategorii „Mikrusów” do lat 
9 rywalizowały trzy zespoły. Najlep-
sze okazały się maluchy Budowlanych 
Łódź, wyprzedzając Biało-Czarnych 
Nowy Sącz i Bajtli z Rudy Śląskiej.

Najlepszymi „Mini Żakami” zostali 
zawodnicy Orkana Sochaczew, drugi 
był zespół Budowlanych Łódź, a trze-
cie miejsce zajęły Bajtle. W kategorii 

Zawodnicy Grotu odnieśli spory  
sukces na własnym torze strzeleckim. 

Rudzcy łucznicy triumfowali
łucznictwo

Aż 11 medali wystrzelali zawodnicy 
rudzkiego Grotu. W minioną niedzielę 
(27.05), na torach łuczniczych 
UKS-u Grot przy ul.Tunkla w Kochło-
wicach, rozegrano II Rundę Śląskiej 
Ligi Młodzików i Dzieci w Łucznic-
twie. Rudzcy łucznicy po raz kolejny 
pokazali, że stać ich na wiele. Wyniki: 
Dzieci młodsze: I miejsce – Tymoteusz 
Kolasiński, II miejsce – Aleks Chudy. 
Dzieci starsze dziewczęta: I miejsce – 
Pola Paczyńska, III miejsce – Karolina 
Grudzień. Dzieci starsze chłopcy: II 
miejsce – Daniel Kamiński. Młodzicz-
ki: I miejsce – Natalia Lepa, II miejsce 
– Karolina Hernicka, III miejsce – Do-
minika Brzezina. Młodzicy: I miejsce 

– Jakub Sroka, II miejsce – Adrian 
Szłapak. Młodzik Starszy: I miejsce 
– Marcin Lesiński. 

„Żaków” najlepsza okazała się ekipa 
gospodarzy. – Bajtle rozegrały bardzo 
dobry i emocjonujący turniej. W niesa-
mowicie wyrównanym meczu dwóch 
najlepszych drużyn (wygrały do tego 
meczu wszystkie swoje poprzednie 
spotkania) z Rudy Śląskiej i Budowla-
nych Łódź padł remis 1:1. Trzeba było 
policzyć ilości przyłożeń w poprzed-
nich spotkaniach i  tu Bajtle okazały 
się lepsze o 10 przyłożeń – komento-
wał Wojciech Kołodziej, prezes KS 
Rugby Ruda Śląska. Podopieczni tre-
nera Marcina Pyrka wystąpili w skła-
dzie: Laura Borowska, Kamil Mróz, 
Dariusz Nowakowski, Emilia Wojtasz-
czyk, Dawid Nalepa, Kacper Szczepa-

nik, Marcel Szczepanik, Szymon Żył-
ka, Oskar Lubosz, Oliwier Jendrecki, 
Jan Dyrda.  Z kolei wśród „Młodzi-
ków” klasę potwierdził Orkan Socha-
czew zwyciężając Budowlanych Łódź 
19:14 i KS Rugby Ruda Śląska 58:0. 
W meczu decydującym o drugie miej-
sce Budowlani Łódź pokonali KS 
Rugby Ruda Śląska 25:0. – To był 
piękny, pełen dobrej zabawy turniej. 
Trenerom grup dziecięcych i młodzie-
żowych KS Rugby Ruda Śląska Urszuli 
Hojeńskiej, Bogusławowi Rybakowi, 
Marcinowi Pyrkowi, Sylwii Łuksik 
i Patrykowi Kołodziejowi serdecznie 
gratulujemy tak udanych występów ich 
Bajtli – dodał. 
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Dzień Dziecka w Centrum Motoryzacyjnym 
BS AUTO-BUD trwa miesiąc
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Przewożąc dzieci w samochodzie chcemy przede wszystkim zadbać o ich komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. To jednak nie jest możliwe 
bez regularnego serwisowania samochodu, a także wyboru najlepszych części samochodowych. O tym, by podróże naszych dzieci przebiegały 
bezpiecznie i bez zakłóceń, pamięta właśnie Centrum Motoryzacyjne BS AUTO-BUD, czyli autoryzowany serwis Boscha. Pomimo tego, że gwa-
rantuje najlepszą obsługę i najwyższej jakości usługi przez cały rok, chce razem z rodzicami i dziećmi świętować także ich dzień. 

– Z okazji Dnia Dziecka mamy za-
miar zrobić dzieciom prezent. Włączyli-
śmy się w ogólnopolską akcję „Za we-
sołe minki rozdajemy upominki” 
i w związku z tym każde dziecko, które 
razem ze swoimi rodzicami przyjedzie 
do naszego warsztatu, otrzyma od nas 
niespodziankę – tłumaczy Damian 
Śledź, kierownik Centrum Motoryza-
cyjnego BS AUTO-BUD. – Co więcej, 
w naszym serwisie Dzień Dziecka to nie 
tylko 1 czerwca. My świętujemy cały 
miesiąc i właśnie w tym czasie każdy 
kierowca, który postanowi skorzystać 
z naszych usług, może spokojnie zabrać 
ze sobą swoje pociechy, dla których 
przygotowaliśmy małe prezenty. Nasi 
Klienci przekonają się także, że nasz 
warsztat to przyjazne miejsce, w któ-
rym mile widziane są całe rodziny, 
o których bezpieczeństwo podczas jaz-

dy samochodem dbamy od wielu lat 
– dodaje. 

 Grupa AUTO-BUD działa na rynku 
już osiem lat i przez ten czas zaufało jej 
tysiące klientów, a profesjonalizm 
świadczonych usług sprawia, że z każ-
dym dniem przybywa ich coraz więcej. 
Warto dodać, że od kwietnia 2017 roku 
firma weszła do grupy Bosch Car Servi-
ce, a mechanicy i specjaliści pracujący 
w Centrum Motoryzacyjnym korzystają 
z coraz nowocześniejszego sprzętu. 

– Zapewniamy naszym Klientom naj-
wyższy poziom usług. Pracujemy m.in. 
na komputerze diagnostycznym KTS fir-
my Bosch, a także posiadamy podnośni-
ki, urządzenie do klimatyzacji także fir-
my Bosch oraz nowocześnie wyposażo-
ną ścieżkę diagnostyczną. Ponadto na-
szym Klientom oferujemy kompleksowo 
przygotowane centrum od strony tech-

www.auto-bud.com.pl

CENTRUM MOTORYZACYJNE 
GRUPA AUTO-BUD  Sp. z o.o.

Bosch Service AUTO-BUD

LAMBDA  Warsztat

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów

– ŚWięTOChłOWiCE ul. Katowicka 73  
(naprzeciw Gazowni), 

czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, 
tel. 32 245-28-91, 502-567-630

nicznej oraz wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów świadczących usługi 
w zakresie przeglądów oraz wszelkich 
napraw – zaznacza Damian Śledź. 

Ponadto umieszczenie Centrum Mo-
toryzacyjnego Grupy AUTO-BUD na 
liście Boscha spowodowało, że teraz 
kierowca z każdą usterką samochodu 
nie musi jeździć w okresie gwarancyj-
nym do autoryzowanego serwisu, a wy-
starczy, że np. na wymianę jakiejś czę-
ści przyjedzie właśnie do warsztatu 
w Świętochłowicach. Centrum Motory-
zacyjne gwarantuje bowiem profesjo-
nalny serwis i najlepsze części: 

Tarcze hamulcowe Bosch 
Spełniają wszystkie wymogi wiodą-

cych producentów samochodów i są 
przez nich stosowane na wyposażeniu 
fabrycznym. Produkowane są z wyso-
kowęglowego żeliwa istotnie podwyż-
szającego odporność termiczną i zabez-
pieczającego przed powstawaniem wy-
boczeń, a tym samym drgań podczas 
hamowania.

wycieraczki Bosch
Guma bezprzegubowych wyciera-

czek Bosch Aerotwin składa się z dwóch 
składników, które zapewniają dokładne 
zbieranie zanieczyszczeń oraz cichą 
pracę. Wycieraczki te wyposażone są 
w spoiler i posiadają szynę stabilizującą 
Evodium, precyzyjnie dopasowaną do 
krzywizny szyby. Dzięki nim szyba jest 
skutecznie oczyszczona na całej długo-
ści pióra.

Żarówki Bosch
Żarówki Bosch Plus 90 dzięki zasto-

sowaniu gazu ksenonowego zapewniają 

Bosch Service AUTO-BUD – LAMBDA
ul. Katowicka 73, Świętochłowice  
tel. 32 245-28-91, 502-567-630
www.auto-bud.com.pl

do 90% więcej światła na drodze w po-
równaniu ze standardowymi żarówka-
mi. Dłuższy strumień światła zapewnia 
kierowcy nie tylko więcej czasu na re-
akcję, ale równocześnie redukuje jego 
zmęczenie. Program żarówek Plus 90 
obejmuje żarówki halogenowe H1, H4 
i H7. Wysokiej jakości produkty Bosch 
poprawiają bezpieczeństwo na drodze.

FilTr kaBinowy Bosch
Filter + zatrzymuje alergeny, elimi-

nuje bakterie i pochłania najdrobniejszy 
pył, zwiększając komfort podróży. To 
ochrona przed reakcjami alergicznymi, 
ochrona przed pyłem i pyłkami, bakte-
riami, smogiem oraz neutralizacja nie-
przyjemnych zapachów. Sprawny filtr 
zapobiega parowaniu szyb. 
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