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SESJA MRM

Drugie spotkanie młodych radnych

– Cieszę się, że w naszej radzie zasiada tylu
wspaniałych i pomysłowych ludzi. Na początku trochę się obawiałam, że gdy teraz w skład rady weszli
uczniowie szkół podstawowych, może nie być łatwo. Jednak całkowicie się myliłam. To są młodzi
ludzie, pełni werwy i ochoty do działania. Czekają
na nas nowe wyzwania, ale wiem, że z takimi ludźmi damy radę – podkreśliła Wiktoria Pierończyk,
przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.
– Młody radny powinien być pomysłowy, kreatywny, chętny do pracy i prospołeczny. Taki, który może się poświęcić. Młodzi ludzie są fantastyczni, mają cudowne pomysły, a ich uwagi są bardzo cenne
– sprawdzone i prawdziwe – stwierdził Krzysztof
Rodzoch, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta.
W planach na zbliżające się dwa lata działalności
młodzi radni mają wiele inicjatyw. Część z nich
opiera się na kontynuacji działalności poprzedniej
rady, ale są też nowości, takie jak „Festiwal Przebiśniegów”. – W ten sposób chcemy celebrować
upragnioną przez wszystkich wiosnę, przebudzenie
do życia, wyjście z zimy do nowej, wiosennej rze-
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Drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta odbyło się w minioną środę (21.02) w sali
sesyjnej rudzkiego Urzędu Miasta. Młodzi radni ósmej kadencji z głowami pełnymi pomysłów rozmawiali o swoich planach na najbliższe dwa lata.

W skład MRM wchodzi 40 uczniów
rudzkich szkół.
czywistości. Będą koncerty i zabawy, czy tańce animacyjne dla najmłodszych – zaznaczyła Wiktoria
Pierończyk. – Warto dodać, że dużo nowych rzeczy
wymyśliliśmy podczas ferii zimowych, kiedy mieliśmy przerwę od szkoły i wolny czas, żeby zrobić
burzę mózgów – dodała. 
AL
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

Wiktoria nową przewodniczącą

14 grudnia 2017 roku odbyły się wybory do VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda
Śląska. W jej skład weszło 40 osób. Podczas pierwszej sesji (26.01) wybrano prezydium rady,
a na jej czele stanęła przewodnicząca Wiktoria Pierończyk, z którą rozmawiamy m.in. o najbliższych działaniach MRM.
– To Twoja druga kadencja w Młodzieżowej
Radzie Miasta. Jak zaczęła się Twoja przygoda
z MRM?
– Wszystko zaczęło się w gimnazjum. Na początku trochę się bałam, ale wiedziałam, że to coś
wielkiego. Starałam się w mojej pierwszej kadencji być bardzo aktywnym członkiem rady. Te
pierwsze dwa lata sprawiły, że chciałam działać
dalej i po zakończeniu gimnazjum wystartowałam
po raz drugi już jako uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Bytomiu.
– To była Twoja samodzielna decyzja, czy
z kimś się konsultowałaś?
– Od wyborów zastanawiałam się nad tym, czy
zgłosić swoją kandydaturę do pracy w prezydium
rady. Wiedziałam, że chcę, ale potrzebowałam
jeszcze jakiegoś wsparcia i otrzymałam je od
opiekuna w mojej szkole. Pani Dorota Krężel powiedziała, że dam sobie radę i powinnam próbować. Tak też zrobiłam.
– Na przewodniczącej spoczywa obowiązek
kierowania pracami rady. Jakie masz plany na
działanie MRM?
– Z pewnością będziemy kontynuowali projekty, które zapoczątkowały poprzednie kadencje,
czyli debaty oksfordzkie i konkurs „O rudzki mikrofon”. Do nowości, które chcemy wprowadzić
w życie, należy m.in. galeria sztuki młodzieżowej
i wystawa psów. Zamierzamy włączyć się też w organizację II festiwalu polsko-irlandzkiego. Ponadto rada zawsze chętnie brała udział w akcjach charytatywnych. Liczę, że tak będzie i tym razem.
Mamy dużo planów i wierzę, że wszystkie uda się
zrealizować. Teraz najważniejsze byśmy się zintegrowali i żeby wszyscy młodzieżowi radni chcieli
pracować. To jeden z moich priorytetów. Chcę,
aby wszyscy radni zaangażowali się w to, do czego
zostali wybrani i będę tutaj bardzo stanowcza. Będę pilnowała obecności, a w przypadku przewidzianej w regulaminie możliwości odwołania nieangażującego się w prace radnego, powołamy na
jego miejsce kolejnego, któremu zabrakło głosów
w wyborach.
– Jak widzisz współpracę z „dorosłą” Radą
Miasta i zarządem miasta?
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Wiktoria od stycznia jest przewodniczącą MRM.
– Chcemy na każde nasze posiedzenie zapraszać radnego Rady Miasta Ruda Śląska. Jestem
już po pierwszym spotkaniu z prezydent miasta
Grażyną Dziedzic. Rozmawiałyśmy m.in. o Parku
Dworskim i jego zagospodarowaniu oraz o dawnej kotłowni przy basenie krytym w Nowym Bytomiu, które być może uda się wykorzystać na
miejsce dla młodzieży. Pani prezydent obiecała,
że będzie z nami konsultowała inwestycje dotyczące dzieci i młodzieży.
– Czy w Twoim odczuciu działania MRM są
znane młodzieży i Waszym wyborcom?
– Nie jest źle, ale może być jeszcze lepiej. Młodzieżowi radni w swoich szkołach będą przekazywać informacje o pracach MRM. Postaramy się,
żeby nasze działania były widoczne, a zainteresowani tematem mogli dowiedzieć się wszystkiego
chociażby z naszego profilu na Facebooku. Chcę
też podkreślić, że czekamy na osoby, które chcą
coś robić i mają ciekawe pomysły. Chętnie pomożemy w ich realizacji.
Arkadiusz Wieczorek

AMBASADA KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W kobietach siła

Po raz kolejny rudzianki spotkały się w ramach „Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości”. To
forum wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu oraz rynku pracy, które organizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy na zaproszenie prezydent miasta.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Joachima Achtelika, która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem
pod ogródek przydomowy oraz dom mieszkalny.

– Moja mama zawsze mówiła, że przyjdzie czas
na kobiety i teraz właśnie nadszedł ten czas, co
też widać w naszym mieście. Myślę, że naszą siłą
jest to, że kobiety są bardzo pracowite, rzetelne,
zdeterminowane i jeżeli postawią sobie cel, to dążą do niego za wszelką cenę – podkreślała wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko. – My kobiety
potrafimy działać wielopoziomowo i wielopłaszczyznowo, co jest naszą zaletą – dodała. Tym ra-

zem spotkanie „Ambasady Kobiecej Przedsiębiorczości” odbyło się właśnie w miejscu, prowadzonym przez kobietę. – Myślę, że prowadzony
przeze mnie od trzech lat biznes, na którego założenie udało mi się uzyskać dotację z urzędu pracy,
funkcjonuje, bo jestem bardzo zdeterminowana
do działania i nie czekam na to, aż manna spadnie
mi z nieba – zaznaczyła Izabela Zimosz, prowadząca Tu Lis Ma Nore Cafe.
JO
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SESJA RADY MIASTA

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Za darmo z kartą ŚKUP!

Od kwietnia bezpłatne przejazdy na terenie metropolii dla dzieci i młodzieży możliwe będą tylko z kartą
ŚKUP. Obowiązek ten będzie dotyczył osób w wieku od 7 do 16 lat. Żeby jeździć za darmo, będą one
musiały posiadać spersonalizowaną Śląską Kartę Usług Publicznych z zarejestrowaną ulgą. W Rudzie
Śląskiej z tej możliwości może skorzystać ponad 11,5 tys. osób. Kartę warto wyrobić już teraz, żeby
uniknąć stania w kolejkach.

Foto: arcb.

Zmiany w systemie komunikacji publicznej są
efektem powołania Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Jednym z jej głównych zadań jest organizacja transportu publicznego. W porozumieniu
z trzema organizatorami transportu (KZK GOP,
MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy) ujednolicono taryfę, a na wniosek prezydent Rudy Śląskiej
Grażyny Dziedzic wprowadzono bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży. – To był nasz priorytet. W samym mieście ulgi tej wprowadzić się początkowo nie udało, dlatego tym bardziej cieszy
fakt, że od tego roku obowiązuje ona w całej metropolii – zaznacza prezydent Dziedzic.
Z bezpłatnej komunikacji na terenie metropolii
od 1 stycznia 2018 r. mogą korzystać dzieci i młodzież do 16. roku życia. Aktualnie bezpłatny prze- Od kwietnia uczniowie też pojadą za darmo, ale tylko z kartą ŚKUP.
jazd pasażerów, którzy skończyli 7. rok życia, może
odbywać się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Tak będzie do 31 marca. Od 1 kwietnia osoby te wchodząc ment potwierdzający tożsamość. Może to być np. legitymado autobusu, tramwaju czy trolejbusu będą musiały odbić kar- cja szkolna. Jeżeli to rodzic lub opiekun prawny chce złożyć
tę ŚKUP z zarejestrowaną ulgą przy czytniku, by móc bezpłat- wniosek za dziecko, które ukończyło 13 lat, to musi mieć ze
nie podróżować.
sobą podpisane przez nie pełnomocnictwo. Rodzic lub
– Wszystkie osoby w wieku od 7 do 16 lat, które nie posia- prawny opiekun przy składaniu wniosku musi mieć ze sobą
dają jeszcze spersonalizowanej karty ŚKUP, mają czas na jej dokument potwierdzający swoją tożsamość i tożsamość
wyrobienie do 31 marca. W trakcie
dziecka. Gdy dziecko nie ma
wyrabiania karty pamiętajmy, że
jeszcze 13 lat, to wniosek w jeW Rudzie Śląskiej zlokalizowane są dwa
Punkty Obsługi Klienta mieszczące się
należy posiadać ważną legitymacje
go imieniu musi złożyć rodzic
w salonikach prasowych Kolporter:
szkolną, ponieważ to na jej podstalub prawny opiekun. Trzeba
przy ul. 1 Maja 370 w Czarnym Lesie
wie zostanie zakodowany na karcie
mieć ze sobą: dowód osobisty;
(Tesco) oraz przy ul. Planty Kowalskiego 1
ŚKUP bilet uprawniający do bezdowód osobisty lub paszport
w Nowym Bytomiu (Biedronka). Pełną listę
płatnych podróży. Jest to warunek
dziecka – gdy nie posiada tych
punktów POK oraz POP można znaleźć na
niezbędny, o którym nie możemy zadokumentów, wystarczy legitystronie www.portal.kartaskup.pl.
pomnieć – tłumaczy Andrzej Nomacja szkolna; dokument powak, pełnomocnik prezydent miasta
świadczający tytuł do opieki
ds. transportu zbiorowego. – Założyć spersonalizowaną kartę prawnej (np. akt urodzenia dziecka).
można w Punktach Obsługi Klienta oraz w Punktach Obsługi
Przypomnijmy, że dziecko w wieku poniżej 7 lat może bezPasażera – dodaje.
płatnie korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie
Odbiór karty możliwy (osobiście) jest tylko w Punkcie Ob- oświadczenia osoby opiekującej się nim w czasie podróży.
sługi Klienta. Wniosek można wysłać również przez Internet Z ulgi pasażer może korzystać do czasu, w którym skończy
(www.portal.kartaskup.pl). Nie można tego zrobić pocztą. Do rocznikowo 16 lat. Czas obowiązywania tej ulgi zależny jest
wniosku należy dołączyć zdjęcie. W punktach może ono zo- od daty urodzin. Osoby, które urodziły się w okresie od
stać zrobione na miejscu, może zostać zeskanowane z legity- 1 stycznia do 30 września, bezpłatnie mogą jeździć do końca
macji szkolnej lub z przyniesionej fotograﬁi.
ważności legitymacji szkolnej, czyli do 30 września, zaś osoDzieci, które ukończyły 13 lat, mogą wniosek złożyć sa- bom urodzonym w okresie od 1 października do 31 grudnia,
DR
modzielnie. Muszą jednak pamiętać, aby mieć ze sobą doku- ulga kończy się w dniu urodzin.

2 miliony na renowację zabytków

Za nami kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska, której głównym punktem było
przyjęcie szeregu uchwał, dotyczących renowacji zabytków w naszym mieście.
Lutowe posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia Grzegorza Tobiszowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, który niedawno odebrał tytuł Człowieka Roku „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl. Przy okazji
wizyty Grzegorz Tobiszowski przedstawił wyniki prac rządu nad ustawą o rynku mocy i jej
notyﬁkacją przez Unię Europejską, a także
przekazał informację na temat pomocy publicznej dla polskich kopalń. – Dzięki wspólnym działaniom ze spółką SRK będziemy mogli
przygotować te tereny pod nowe inwestycje.
Warto jeszcze podkreślić, że SRK otrzymała
zgodę na usuwanie szkód górniczych. Do tej
pory ta kwestia nie była uregulowana – komentuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.
Wśród podejmowanych uchwał przeważały
te dotyczące remontów zabytków. Na ten cel
Ruda Śląska przeznaczy w tym roku 2 miliony
złotych. Dzięki podjętym na sesji Rady Miasta
uchwałom wypięknieją dwa budynki mieszkalne przy ul. Raciborskiej i cztery rudzkie
świątynie – w Orzegowie, Nowym Bytomiu,
Kochłowicach oraz w Bielszowicach. Najwięcej, bo aż 600 tys. zł, otrzyma paraﬁa pw. Trójcy Przenajświętszej. Pieniądze z tej dotacji

zostaną przeznaczone na remont wieży północnej kościoła. Ponadto na rozpatrzenie czekają jeszcze cztery kolejne wnioski. – W Rudzie Śląskiej mamy wiele „perełek” architektonicznych, które są chlubą naszego miasta
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
– Chcemy ocalić to dziedzictwo, dlatego co roku przeznaczamy część budżetu na dotacje
konserwatorskie. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że renowacja zabytków jest bardzo droga, bo
musi być wykonywana zgodnie z określonymi
wytycznymi i z użyciem odpowiednich materiałów budowlanych. Środki, jakie przeznaczamy
na doﬁnansowania, pozwalają na to, żeby częściowo odciążyć ﬁnansowo inwestorów, którzy
bez tych pieniędzy niejednokrotnie nie byliby
w stanie wykonać prac – dodaje.
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła
także 3-letni „Program rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ruda Śląska na lata 20182020”, który zawiera między innymi coroczny
limit rodzin zastępczych zawodowych. Program może także stanowić podstawę do ubiegania się w ministerstwie o doﬁnansowanie
zadań własnych z zakresu pieczy zastępczej.
Kolejna planowana sesja Rady Miasta Ruda
Śląska ma się odbyć 22 marca.
AW
REKLAMY

ATRAKCYJNE POŻYCZKI UNIJNE DLA MIKRO-,
MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM na ﬁnansowanie:
• zakupu surowców, materiałów i towarów handlowych do kwoty 250 000 zł,
na okres spłaty do 48 miesięcy,
• działalności inwestycyjnej – zakup gruntu, nieruchomości, środków
trwałych, środków transportu
itp. do kwoty 400 000 zł, na okres do 72 miesięcy.
Fundusz Pożyczkowy gwarantuje:
• szybką i dostępną formę ﬁnansowania rozwoju przedsiębiorstwa,
• atrakcyjne oprocentowanie,
• wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji,
• brak opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Rudzka
Agencja
Rozwoju
„Inwestor”

Sp. z o.o.
ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śl.
tel. 32 2442-187

e-mail: fundusz@rarinwestor.pl | www.rarinwestor.pl
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Nowe wiaty, nowe problemy?

INTERWENCJE | 28.02.2018
OGŁOSZENIA

| RUDA ŚLĄSKA

W 2017 roku przy ulicach naszego miasta wybudowano dziewięć, nowych wiat
przystankowych. Na tym jednak nie koniec, bo w tym roku pojawią się kolejne.
Ale równocześnie pojawiają się także pytania ze strony mieszkańców. Dotyczą
one tego, że zdaniem niektórych pasażerów nowe wiaty nie osłaniają przed
wiatrem, a przebudowa części z nich nie została prawidłowo zakończona.

REGULOWANIE
STANÓW PRAWNYCH
NIERUCHOMOŚCI

TEL. 667-588-400,
32 244-30-79

Foto: JO

– Chodzi o wiatę przystankową przy Aqu- dług części z nich – są one wprawdzie noadromie w Halembie, gdzie po remoncie woczesne, ale niezbyt funkcjonalne. – Stare
zostawiono zapadnięty chodnik. Prawdopo- wiaty lepiej chroniły od wiatru, a te są tak
dobnie samochód, którym przewożono nachylone, że przy silniejszym wietrze czy
sprzęt, zapadł się i tak już zostawiono tę deszczu, mniej osób może się schronić – tłumaczy pan Andrzej, mieszkaniec Nowego
kostkę – zgłosił jeden z mieszkańców.
Z informacji uzyskanych w Urzędzie Bytomia. – Wiaty, pomimo indywidualnego
Miasta wynika, że problem ten został już charakteru, nie odbiegają od innych typorozwiązany. – Sprawa uporządkowania wych rozwiązań stosowanych dla tego rokostki w rejonie nowej wiaty przystankowej dzaju obiektów w innych miastach czy kraw Halembie została już zakończona, a opóź- jach – odpowiada z kolei Piotr Janik. –
nienie wyniknęło z faktu, że
W ubiegłym roku nowe wiaty pojawiły
miejsce to już przed wymiasię na przystankach: Nowy Bytom-Urząd
ną posiadało braki w kostce,
Miasta przy ul. Niedurnego (kierunek
a zlecenie wymiany wiat nie
Wirek), Ruda Południowa przy ul.
uwzględniało jej uzupełnieZabrzańskiej (kierunek Zabrze), Ruda
nia – zapewnia Piotr Janik,
Południowa przy ul. Wolności (kierunek
naczelnik Wydziału InweGodula), Godula-Plac Niepodległości
stycji Urzędu Miasta w Ru(kierunek Bytom), Halemba-Park Wodny
dzie Śląskiej.
przy ul. Kłodnickiej (w obu kierunkach),
Wśród mieszkańców nie
Bykowina-Grzegorzka przy ul. Górnośląskiej
brakuje jednak głosów, że
oraz Kochłowice-Rynek przy ul.
problemem jest sama konOświęcimskiej (kierunek Katowice).
strukcja nowych wiat. We-

Po wymianie wiaty przy ul. Kłodnickiej zapadł się chodnik.
Warto przy tym zaznaczyć, że wiaty powinny
mieć stosunkowo niewielkie wymiary z uwagi na ich lokalizację głównie w pasach drogowych, na chodnikach gdzie ilość miejsca
jest znacznie ograniczona. Natomiast nowe
obiekty posiadają pełne przegrody z trzech
stron osłaniające pasażerów przed wiatrem
– dodaje.
Dodajmy, że ogółem w ubiegłym roku
miasto wymieniło osiem wiat czterosegmentowych i wybudowało jedną mniejszą

Przy boisku posprzątają

przy ul. Górnośląskiej (ogółem dla ujednolicenia zaprojektowano jeden typ wiaty
w wariantach 2-, 3- i 4-segmentowych).
Dotychczasowa wymiana kosztowała ok.
300 tys. zł. Wkrótce mają się pojawić kolejne, nowe wiaty. – W tym roku w budżecie
miasta przewidziano taką samą wysokość
nakładów, wobec czego należy spodziewać
się realizacji wymiany kolejnych 8-9 wiat
– zapowiada Janik.
Joanna Oreł

| BYKOWINA

budowlane należały do kontrahenta Górnośląskiej Spółki Gazowej. – Dział Techniczny
MOSiR-u został poinformowany przez spółkę, że teren przy ul. Górnośląskiej został
uprzątnięty w dniu 21 lutego – tłumaczy Paweł Kwiatkowski z Działu Technicznego
rudzkiego MOSiR-u. – Natomiast co do
reszty materiałów, które tam się znajdują,
spółka również zwróci się do wykonawcy
o dalsze uprzątnięcie terenu, jednakże potrzebuje na to czasu – zapewnia.
Agnieszka Lewko

Foto: AL

O zalegających odpadach budowlanych w pobliżu boiska przy ul. Górnośląskiej
poinformował nas kilka tygodni temu jeden z mieszkańców Bykowiny. – Podczas
remontu ulicy Górnośląskiej przebudowane zostały między innymi sieci kanalizacyjna i gazowa, stąd tyle rur i materiałów budowlanych. To byłoby jeszcze zrozumiałe, ale remont ulicy zakończył się pod koniec listopada, a bałagan pozostał
– podkreślił pan Marek.
Jak ponadto sugeruje Czytelnik, taka sytuacja może zagrażać bezpieczeństwu.
– Rury, żwir i betonowe kręgi stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci korzystających
z obiektu. Całe szczęście, że nic się nikomu
jeszcze nie stało. Nie rozumiem, dlaczego
nikt nic z tego sobie nie robi? – pytał nasz
Czytelnik.
Z informacji uzyskanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, który jest zarządcą wspomnianego
boiska, udało się ustalić, że rury i odpady

KANCELARIA
PRAWNA

Rury PCV zalegające przy boisku już zostały uprzątnięte.

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

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

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

534 555 210

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres
21 dni, tj. od dnia 20.02.2018 r.
do dnia 13.03.2018 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, obok pok.
217) wykazu niezabudowanej
gminnej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
przy ul. Piastowskiej, stanowiącej
działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 2554/109
o powierzchni 216 m2,
obręb Ruda, k.m.9, zapisaną
w księdze wieczystej KW nr
GL1S/00009038/6, która zostanie
zbyta w drodze przetargu ustnego
ograniczonego z przeznaczeniem
na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości
przyległych.
Cena wywoławcza (netto) do
przetargu wynosi 24.000,00 zł.
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SZPITAL MIEJSKI

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

Nowy sprzęt służy neonatologii

Od grudnia ubiegłego roku Oddział Neonatologiczny Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej korzysta z nowoczesnego sprzętu medycznego. Na ten cel przeznaczonych zostało ponad 1,2 mln zł dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. W poniedziałek (26.02) odbyła się konferencja prasowa poświęcona właśnie zakupowi tego
sprzętu.

W weekend w jednym z mieszkań przy ul. Solidarności 21-letnia kobieta
zatruła się czadem. Okazało się, że w jej łazience działał niesprawny junkers, z którego ulatniał się tlenek węgla.
W sobotę (24.02) kilka minut po piętnastej dyżurny rudzkiej komendy otrzymał informację o zatruciu tlenkiem węgla przy
ulicy Solidarności. Na miejscu byli już strażacy i pogotowie ratunkowe. Młoda kobieta
zatruła się czadem podczas kąpieli. Niestety,
podjęte próby reanimacji nie powiodły się.
Z pierwszych ustaleń policjantów i biegłego wynika, że w mieszkaniu, gdzie do-

szło do tego tragicznego zdarzenia, wadliwie działał łazienkowy junkers, skutkiem
czego stężenie tlenku węgla było wielokrotnie przekroczone. Teraz policjanci pod
nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego
wypadku. Jest to pierwsza oﬁara, która zatruła się tlenkiem węgla w tym roku w naszym mieście.
JO
OGŁOSZENIA

Foto: AL

Przypomnijmy, że uzyskane pieniądze
zostały przeznaczone na zakup czterech inkubatorów hybrydowych, dwóch inkubatorów otwartych i dwóch zamkniętych oraz
czterech respiratorów, w tym jednego oscylacyjnego i jednego do nieinwazyjnej wentylacji. – Nowy sprzęt dla Oddziału Neonatologicznego to dla nas ogromna pomoc.
Mimo tego, że nie wyglądaliśmy najgorzej
sprzętowo, to co dostaliśmy, pozwoliło nam
powiększyć oddział. Staliśmy się przecież
w naszym regionie szpitalem, który przyjmuje bardzo dużo dzieci o masie ciała poniżej tysiąca gramów – tłumaczył dr n. med.
Krzysztof Guzikowski, ordynator Oddziału
Neonatologicznego w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej.
Nowoczesne typy inkubatorów hybrydowych pozwalają na ograniczenie niepożądanych bodźców poprzez możliwość prowadzenia terapii w jednym inkubatorze bezpośrednio od momentu narodzin dziecka nawet do 2 tygodni. Dzięki nim rudzcy neonatolodzy mają możliwość hospitalizowania
rocznie o 12 małych pacjentów więcej.
Sprzęt zmaksymalizuje szanse na przeżycie
wcześniaków z masą ciała poniżej 1000 g.
– Wiemy, że skala potrzeb w naszym kraju
jest ogromna. Tym bardziej cieszy nas, że to
właśnie tutaj udało się zagospodarować

Cichy zabójca zabrał 21-latkę

Podczas konferencji zapoznano się z pracą nowego sprzętu.
część tych środków – zaznaczył Krzysztof
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
– Rudzki Oddział Neonatologiczny jest znany w województwie śląskim, a jego renoma
jest budowana od wielu lat. W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej urodziło się ponad trzy
tysiące dzieci i wszystkie traﬁły pod opiekę
tego oddziału i doktora Guzikowskiego
– dodał.
Na liście zakupów rudzkiej neonatologii
znalazły się również cztery respiratory. Respirator oscylacyjny pozwoli lekarzom
z Goduli zminimalizować ryzyko powikłań

DEKORACJE BALONOWE

poprzez zaawansowane wspomaganie oddechowe. Dostępność tego sprzętu wpłynie
na zwiększenie liczby udzielanych świadczeń dla większej liczby noworodków
w ośrodku. – To sprzęt najwyższej klasy, na
który Ministerstwo Zdrowia przekazało
1,2 mln zł. Teraz mamy nie tylko najwyższej
klasy sprzęt, ale także najwyższej klasy specjalistów, którzy dbają o to, żeby dzieci mogły
prawidłowo funkcjonować i wracać do pełni
sił – dodał podczas poniedziałkowej konferencji w rudzkim szpitalu Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
Agnieszka Lewko

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniach
geodezyjnych:
– działka nr 725/519 o powierzchni 35909 m2 zapisana na karcie
mapy 5 w obrębie Ruda
– działka nr 2529/158 o powierzchni 2681 m2
zapisana na karcie mapy 4 w obrębie Bielszowice
– działka nr 3564/96 o powierzchni 15897 m2 zapisana na karcie
mapy 4 w obrębie Bielszowice
położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Bukowej, które zostaną
wniesione jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ul. Szyb Walenty 26.

Zachęcamy
do skorzystania
z naszych usług

Niezależnie od tego, czy otwierasz sklep, organizujesz
wesele, przyjęcie i chcesz zachwycić swoich gości
niepowtarzalną dekoracją, zadzwoń do nas lub wyślij
wiadomość e-mail. Przygotujemy niezwykłą oprawę
balonową, którą zapamiętasz na długi czas.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Miodowa 6.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dekoracje balonowe
Bukiety i kwiaty balonowe
Postacie z balonów
Balony z helem
Bramy balonowe
Girlandy
Balony z LED
Balony cyfry

Oczywiście to nie wszystko co mamy
Wam do zaoferowania. Jednym
słowem... BALONOWY ZAWRÓT GŁOWY!
www.facebook.com/Sklep.Balanga

www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Tel. 790-541-222
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Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Otwa
rcie
3 ma
rca 2
018 r
.

Michał Stradowski
syn Agnieszki i Kajetana
ur. 13.01. (3280 g i 55 cm)

Filip Kościański
syn Marzeny i Damiana
ur. 16.02. (3200 g i 52 cm)

Oliwier Dziedzic
syn Justyny i Michała
ur. 9.02. (2500 g i 51 cm)

Jakub Wilczarski syn
Zuzanny i Przemysława
ur. 16.02. (2500 g i 53 cm)

Agata Sulej
córka Dominiki i Adama
ur. 16.02. (3300 g i 55 cm)

Aleksander Drzymota
syn Ksandry i Marcina
ur. 12.02. (3570 g i 60 cm)

Amelia Gala córka Izabeli
i Przemysława ur. 14.02.
(3100 g i 54 cm)

Szymon Skórka
syn Kornelii i Sebastiana
ur. 15.02. (2930 g i 54 cm)

Blanka Buszman córka
Katarzyny i Łukasza ur.
15.02. (3170 g i 55 cm)

Mikołaj Wiśniewski
syn Emilii i Michała
ur. 15.02. (3480 g i 56 m)

ul. Kłodnicka 97
41-706 Ruda Ślaska

Tel. 604-22-35-20

Błażej Klimza
syn Anety i Sebastiana
ur. 16.02. (3670 g i 59 cm)

Milena Stochmiałek
córka Anny i Mateusza
ur. 12.02. (3350 g i 54 cm)

| Polecamy
Elizabeth Chadwick

Tron królowej

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Szyb Andrzeja, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie garażowym.

Kochająca matka. Zdradzona żona.
Niezrównana królowa.
Uwięziona przez męża Alienor nie daje
się zastraszyć i żyje nadzieją, chociaż odebrano jej wszystko, co kochała. Odzyskuje
wolność dopiero po śmierci Henryka II.
Jego miejsce na tronie zajmuje Ryszard
Lwie Serce, ukochany syn Alienor, która zostaje regentką. Lecz to nie koniec
problemów, gdyż władza nęci każdego
i rywalizacja między braćmi przybiera na
sile. Wiekowa już Alienor nie ustaje w wysiłkach, aby pogodzić zwaśnione dzieci
i ratować chwiejące się w posadach królestwo.
– Fascynująca i przejmująca! Pozostajemy pod niesłabnącym urokiem Eleonory
Akwitańskiej – „Daily Mail”. – „Tron królowej”: to powieść historyczna w najlepszym i najbardziej pasjonującym wydaniu.
Oparta na faktach i napisana z wielką
dbałością o szczegóły – „Lytham St Annes
Express”.
– Postaci historyczne stają nam przed
oczami jak żywe, a napięte stosunki
między nimi wraz z obrazem rozdartej
wewnętrznie rodziny na tle średniowiecznych układów i intryg urzekną każdego
czytelnika, bez względu na znajomość
historii, przedstawionej w sposób przystępny i bezbolesny, a zarazem bez reszty fascynujący. Doskonała lektura! – „RT
Book Review”.

Michael Wolff

Harlan Ellison

Ogień i furia. Biały
Dom Trumpa

To, co najlepsze.
Tom 1

Najbardziej sensacyjna premiera 2018
roku! Biały Dom robił wszystko, by nie dopuścić do ukazania się tej książki… Jeszcze przed
swą przyspieszoną premierą książka Michaela Wolffa zyskała ogromny rozgłos i wzbudziła wiele emocji i kontrowersji, a prezydent
USA Donald Trump usiłował wstrzymać jej
publikację. Bezskutecznie. „Ogień i furia”
natychmiast stała się bestsellerem w Stanach
Zjednoczonych, a prawa do niej wykupują
wydawnictwa z całego świata. Przez osiemnaście miesięcy autor przeprowadził ponad
dwieście rozmów z pracownikami Białego
Domu, członkami amerykańskiej administracji i samym Trumpem, dzięki czemu dogłębnie poznał kulisy działania najbardziej kontrowersyjnej prezydentury naszych czasów.
Michael Wolff opowiada pasjonującą historię
o tym, w jaki sposób Trump rozpoczął kadencję tak nieprzewidywalną i wybuchową jak on
sam. W książce, która wstrząsnęła posadami
Białego Domu, znajdziemy odpowiedzi na
wiele intrygujących pytań, m.in.: Czy Trump
rzeczywiście nie chciał zostać prezydentem?
Czy cała kampania wyborcza miliardera miała
być tylko zabiegiem marketingowym, poprzedzającym otwarcie nowej stacji telewizyjnej?  
Po co syn prezydenta i szef jego kampanii wyborczej spotkali się przed wyborami z przedstawicielem Kremla?

Harlan Ellison – kontrowersyjny geniusz światowej literatury, prowokator
nieustannie testujący granice wyobraźni. Obsypany nagrodami, zaliczony
w poczet wielkich mistrzów SF i horroru.
Jego twórczość była inspiracją m.in. dla
Neila Gaimana, Dana Simmonsa, Jamesa
Camerona i rodzeństwa Wachowskich.
„To, co najlepsze” to dwutomowa kolekcja, po raz pierwszy ukazująca polskim
czytelnikom bogactwo i różnorodność
dorobku tego niezwykłego pisarza i scenarzysty. Drugi tom ukaże się jesienią
2018. – Nie mogę wyobrazić sobie science fiction późnego XX wieku bez Harlana
Ellisona. Byłoby nudno! – Ursula K. Le
Guin. – Nowa Fala zrewolucjonizowała amerykańską fantastykę. A Harlan
Ellison zrewolucjonizował Nową Falę.
Dostał za to – między innymi nagrodami
– jedenaście Hugo i pięć Nebuli. „Ptak
śmierci”, „Nie mam ust, a muszę krzyczeć”, „Dziwne wino”, „Ukorz się, pajacu,
rzecze Tiktaktor”. I mój faworyt: „Chłopiec i jego pies”. Żaden szanujący się miłośnik fantastyki nie może sobie pozwolić na to, by nie znać Harlana Ellisona.
A poznać naprawdę warto. Ręczę za to
moim słowem – Andrzej Sapkowski.

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta
Ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części
w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
 Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest udział Skarbu Państwa wynoszący 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950 m2,
użytek „dr, RIVa”, obręb Kochłowice, k.m.3, KW nr GL1S/00000870/7.
W dziale III KW nr GL1S/00000870/7 figuruje wpis „ciężary wpisane w KW Kochłowice Wykaz 1436 w dziale 2 pod bieżącym nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udziału we współwłasności. Dział IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (symbol na planie MN1) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol na planie KDW).
Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Przemysłowej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 61.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny
podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości),
– w terminie do dnia 22.03.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
3.100,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Przemysłowa” (za datę wniesienia wadium 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
– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2097)
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli
zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 22.03.2018 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału
w przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości własności Skarbu Państwa
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez
napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego
wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. nr 32 248-75-63.

Z ŻYCIA MIASTA | 28.02.2018

7

Kochłowice

Młodzież uczy się śląskości
Kolejne spotkanie w ramach projektu „Opowiem ci o moim
Śląsku” odbyło się we wtorek (20.02) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Kochłowicach. W ten
sposób rudzka młodzież uczestniczy w wykładach i zajęciach
poświęconych kulturze i tradycji Śląska, a także uczy się śląskiej godki. – To przede wszystkim spotkania z ludźmi, którzy
wiele wiedzą o Śląsku i przekazują tę wiedzę młodemu pokoleniu. Młodzież chętnie bierze udział w tym projekcie, a liczba
zainteresowanych rośnie ze spotkania na spotkanie – zaznaczyła Anna Rzepka, nauczycielka historii w ZSO nr 3. – Dzięki temu propagujemy modę na Śląsk, przełamujemy stereotypy i pokazujemy, że jesteśmy Ślązakami i że jesteśmy z tego bardzo
dumni. Chcemy promować śląskość wśród młodych ludzi – dodała.
Inauguracyjne spotkanie odbyło się w grudniu, a jego gośćmi
byli światowej sławy tenor Sylwester Targosz-Szalonek oraz
fotograf młodego pokolenia i działacz Demokratycznej Unii
Regionalistów Śląskich, Łukasz Kohut. Natomiast podczas
wtorkowego spotkania młodzież miała okazję posłuchać wykła-

Foto: AL

OGŁOSZENIE

W projekcie uczestniczą uczniowie
rudzkich szkół ponadgimnazjalnych.
du Alojzego Zimończyka – koordynatora Wojewódzkiego
Ośrodka Metodycznego oraz eksperta do spraw edukacji Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich. Podsumowaniem projektu będzie I Rudzkie Dyktando Godki Śląskiej dla młodzieży
ponadgimnazjalnej, które odbędzie się w czerwcu. 
AL

WIREK

Z pieśnią na Ficinusie
Grzegorz Płonka był gościem kolejnego spotkania na Ficinusie. Laureat „Hanysa 2017” poprowadził wieczór słowno-muzyczny na temat śląskich ludowych pieśni, opowiadających
o życiu codziennym, zawodowym, religijnym i społecznym
Górnoślązaków. Niejednokrotnie pełniły one edukacyjną funkcję, a teraz przypomniano je podczas spotkania w salkach parafii ewangelickiej w Wirku.
Tym razem „Twórczy piątek na Ficinusie” upłynął w towarzystwie popularyzatora śląskiej kultury poprzez słowo i śpiew,

który w ubiegłym roku uhonorowany został tytułem „Hanys” za
wkład w archiwizowanie historii ziemi śląskiej i rdzennej muzyki. Grzegorz Płonka zaprezentował pieśni ludowe ze zbiorów
m.in. Juliusa Rogera i Adolfa Dygacza. Była to także okazja do
premierowego wykonania utworu „Serce Karola Goduli”. – Jest
to piosenka, do której ułożyłem melodię, a tekst napisał Grzegorz
Poloczek. Cieszę się, że w ten sposób możemy uhonorować charyzmatycznego Karola Godulę, którego zasługi dla Śląska są
nietuzinkowe – podkreślił Grzegorz Płonka.
JO

Ruda 

Wystawa z pasją
„Rudzianie z pasją” to tytuł wystawy, którą można podziwiać
w Muzeum Miejskim im. M. Chroboka. Ekspozycja przedstawia modele wykonane z zapałek przez Janusza Urbańskiego,
a ponadto numizmaty ze zbioru Stanisława Mazura.
– Bardzo się cieszymy, że dzięki współpracy z rudzkim muzeum udało nam się zorganizować wspólną wystawę, na której
możemy zaprezentować mieszkańcom nasze prace i kolekcje
– powiedział Janusz Urbański, który od czterdziestu lat zajmuje
się tworzeniem niecodziennych prac z zapałek. – Zachęcamy
wszystkich mieszkańców, żeby odwiedzali muzeum i oglądali
wystawę. Mamy nadzieję, że także uczniowie rudzkich szkół zo-

baczą efekty naszych pasji – dodał Stanisław Mazur, kolekcjoner
banknotów i monet z całego świata.
Na wystawie „Rudzianie z pasją” można zobaczyć dwadzieścia siedem prac Janusza Urbańskiego. Jest to tylko niewielka
część wybrana z jego wieloletnich zbiorów, ponieważ dzieł jest
tyle, że nie udało się ich wszystkich pomieścić w muzealnej
sali. Poza pracami z zapałek odwiedzający mają okazję zobaczyć wybrane numizmaty z różnych krajów świata z kolekcji
Stanisława Mazura, które zostały umieszczone w dziesięciu
gablotach. Ekspozycja „Rudzianie z pasją” czynna będzie do
25 marca.
AL

HALEMBA

Słowem i sztuką o Ojczyźnie
W poniedziałek (26.02) w Szkole Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Halembie odbył się Miejski Konkurs Recytatorski i Plastyczny pt. „Bo za naszą Polskę idą w bój!”,
który adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas
IV-VII. Tym akcentem halembska podstawówka rozpoczęła obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Konkurs cieszył się dużą popularnością. W finałowych zmaganiach wzięło udział dziesięć szkół podstawowych, w których
wcześniej odbywały się eliminacje szkolne. Mamy nadzieję, że
ten konkurs na stałe wpisze się w tradycję naszej szkoły – mówiła Joanna Świtała-Mastalerz, nauczycielka SP 24. – To pierwszy
konkurs w tym roku o tematyce niepodległościowej, ale podobnych wydarzeń nie zabraknie przez kolejne miesiące – dodaje.
Dodajmy, że jego celami było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji dotyczącej Ojczyzny, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury ży-

Foto: SP 24
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W konkursie wzięło udział dziesięć szkół.
wego słowa wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie
i rozwijanie zainteresowań plastyką wśród uczniów.
AW
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Ponad 80 lat temu z dobrowolnych składek mieszkańców dzisiejszej Rudy Śląskiej został wybudowany Dom Harcerski. Dziś obiekt jest w fatalnym stanie
technicznym i wymaga gruntownej renowacji. Potrzebne są nie tylko pieniądze, ale również materiały budowlane i ręce do pracy. – Zwracam się do
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej o wsparcie harcerzy – apeluje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. – Powtórzmy to, co zrobili nasi przodkowie. Zbierzmy pieniądze na remont budynku, by mógł służyć kolejnym pokoleniom – dodaje. Wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie rudzkiego Hufca prezydent ogłosiła zbiórkę pieniędzy na remont siedziby rudzkich harcerzy. Akcja będzie odbywała się w ramach miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wszyscy jesteśmy harcerzami
Huﬁec ZHP ma już gotową koncepcję
remontu obiektu, którą za darmo wykonało jedno z rudzkich biur architektonicznych. Koszt realizacji robót wynosi w sumie około 5 mln złotych. Prezydent Grażyna Dziedzic objęła całą akcję honorowym
patronatem. – Ta inicjatywa jest szczególnie bliska mojemu sercu, ponieważ sama
jestem harcerką – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Nie można sobie było
chyba wymarzyć lepszej daty rozpoczęcia
tej akcji, niż setna rocznica odzyskania
przez Rzeczypospolitą wolności po 123 latach zaborów. Wierzę, że spotka się ona
z dużym odzewem społecznym, bo wiem,
że wśród nas jest wiele osób, którym leży
na sercu dobro Ojczyzny. Sama będę aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu,
zarówno pod względem merytorycznym,
czasowym, jak i ﬁnansowym, bo uważam,
że to mój obowiązek jako prezydenta miasta, harcerki i patriotki – dodaje.
Pieniądze zbierane będą na zasadzie
darowizny na konto bankowe nr: 63 1750
0012 0000 0000 3778 4737 oraz w ramach zbiórki społecznej do puszek i skarbonek. Jedna z nich ustawiona zostanie
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska. Wszyscy, którzy chcą wspomóc remont Domu
Harcerskiego, mogą kontaktować się pod
numerem telefonu: 575-270-101 i 793665-780 lub mailem: kontakt@huﬁecrudaslaska.pl.

– Obecnie Dom Harcerski jest w katastrofalnym stanie technicznym, m.in. nie
spełnia przepisów przeciwpożarowych
– informuje hm. Marcin Różycki, komendant rudzkiego Hufca. – Uniemożliwia to
jego prawidłowe, bezpieczne użytkowanie,
ale także sprawia, że obiekt nie jest
w pełni wykorzystywany. Nie możemy organizować półkolonii i zimowisk, czy też
większych imprez z wykorzystaniem dużej
sali i sceny – dodaje. Dodatkowym problemem jest bardzo kosztowne ogrzewanie
Domu Harcerskiego w okresie zimowym.
Pieniądze, które obecnie wydawane są na
olej opałowy, w przyszłości będą mogły
zostać wydane na inne cele. – Dążymy do
tego, by przywrócić temu miejscu jego
dawne funkcje, by Dom Harcerski był coraz częściej odwiedzany nie tylko przez
harcerzy, ale również dzieci i młodzież niezrzeszoną – mówi komendant. – Niestety,
posiadane przez nas środki ﬁnansowe nie
pozwalają nam na wykonanie tak dużej
i drogiej inwestycji. Stać nas tylko na bieżące drobne naprawy, które są wykonywane w czynie społecznym przez harcerzy
i naszych sympatyków – tłumaczy.
Od 27 lutego br. ruszyła zbiórka pieniężna, z której środki w całości zostaną
przeznaczone na remont Domu Harcerskiego. – Będziemy wdzięczni za każdą
kwotę, która na pewno będzie dobrze zainwestowana – podkreśla Marcin Różycki.

Wizualizacja nowych sal dydaktycznych po rozbudowie Domu Harcerskiego.

Wizualizacja sali główej po remoncie.

– Ważne są dla nas nie tylko pieniądze,
ale bezpośrednie zaangażowanie rudzian.
Zwracamy się również z prośbą do przedsiębiorców, by wsparli nasze przedsięwzięcie np. materiałami budowlanymi
– mówi.
Planowany jest przede wszystkim remont wnętrza budynku głównego, w tym
sali głównej, sal dydaktycznych, biura
i sanitariatów, wymiana wszystkich instalacji oraz naprawa kanalizacji. W planach
jest również utworzenie świetlicy środowiskowej – miejsca, gdzie będzie można
się uczyć, napić ciepłej herbaty, a dodatkowo wziąć udział w ciekawych zajęciach
przygotowanych przez instruktorów ZHP
– wolontariuszy. Na miejscu drugiej, tylnej
części budynku powstanie nowy obiekt.
Będzie to miejsce na kolejne sale, a także
pokoje sypialne i archiwum. W planach
jest także stworzenie ogrodu, w którym będzie miejsce np. na ognisko.
Projekty przygotowała ﬁrma Hemlecki
Group, która od ponad 30 lat działa w Rudzie Śląskiej. Podstawową jej działalności
jest doradztwo inwestycyjne (m.in. pomoc
w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji inwestycji, wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej obiektu czy nadzór nad
wykonawcą inwestycji) oraz likwidacja
szkód ubezpieczeniowych. – Spółka jest
uznawana za wiodącego likwidatora na
polskim rynku w szczególności w przypadku szkód inżynieryjnych oraz majątkowych
dla klienta korporacyjnego – mówi Adam

Wizualizacja elewacji frontowej Domu Harcerskiego po remoncie.

Wizualizacja tylnej elewacji Domu Harcerskiego po rozbudowie.
Hemlecki, prezes zarządu. – W ramach
społecznej odpowiedzialności biznesu
Hemlecki Group stara się również wspierać inicjatywy społeczne. Jedną z nich jest
pomoc przy pracach zmierzających do
przywrócenia należnej świetności budynku

Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej – mówi
Adam Hemlecki. Spółka projektowa przygotowała koncepcję rewitalizacji oraz rozbudowy budynku przy ul. Szczęść Boże,
opracuje również dokumentację budowlaną.
AS
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O początkach harcerstwa na terenach dzisiejszej Rudy Śląskiej można mówić od 1920 roku, kiedy powstały pierwsze drużyny. Do tych najstarszych można zaliczyć drużyny męskie w Kochłowicach, Bielszowicach i Orzegowie oraz żeńskie w Bielszowicach i Orzegowie. Wszystkie podlegały Inspektoratowi Harcerskiemu przy Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu.
– Niestety, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnych dat ich powstania czy liczebności – zaznacza Marcin Różycki, komendant rudzkiego hufca ZHP. Wiadomo, że od 1924 roku działał Hufiec
Nowa Wieś, do którego należały drużyny żeńskie z Nowej Wsi, Bykowiny, Kochłowic, Bielszowic, Kłodnicy, Halemby, Pawłowa, Makoszów i Starej Kuźnicy, Hufiec Ruda z drużynami z Rudy,
Orzegowa i Goduli oraz Hufiec Nowy Bytom, do którego należały drużyny z Nowego Bytomia, Chebzia i Czarnego Lasu.

Dzieje rudzkiego harcerstwa

W okresie Plebiscytu wszystkie drużyny
działały na rzecz Polski, prowadziły akcję
propagandową, pełniły dyżury, zabezpieczały lokale wyborcze, śledziły ruchy bojówkarzy niemieckich i pomagały w pracach
administracyjnych. Trzeba podkreślić,
że w walkach podczas III powstania śląskiego wzięło udział 110 rudzkich harcerzy.
O popularności harcerstwa w okresie
międzywojennym świadczy fakt, że w 1938
roku w obu męskich hufcach, tj. Nowym
Bytomiu i Nowej Wsi, było 1219 członków
w 25 drużynach harcerskich i oraz 291 zuchów w 13 drużynach zuchowych. Z kolei
w dokumentacji Hufca w Rudzie jest informacja o istnieniu w tym czasie 12 drużyn
z 423 harcerkami. Wynika z tego, że łącznie działało niemal 2 tys. harcerzy, harcerek, zuchów i instruktorów.
Popularność harcerstwa dała impuls do
wybudowania w Rudzie Domu Harcerskiego. Powstał on na parceli przekazanej przez
Rudzkie Gwarectwo Węglowe, która została oddana w dzierżawę Kołu Przyjaciół
Harcerstwa w Rudzie. Powołano Honorową Radę Nadzorczą, która koordynowała
działania, m.in. zbiórkę publiczną. Budowa
została rozpoczęta w 1935 roku, a rok później obiekt oddano do użytku. Do 1939 roku Dom był miejscem zbiórek i zajęć harcerzy, ale także przeróżnych uroczystości,
w których brali udział wszyscy mieszkańcy. Wystawiano tu sztuki teatralne i widowiska.
W trakcie wojny Dom najprawdopodobniej nie uległ zniszczeniom. – Z dokumentacji niemieckiej, którą posiadamy wynika,
że po kapitulacji budynek oraz grunt przeszedł w zarząd burmistrza gminy Ruda i został oddany do dyspozycji NSDAP HitlerJugend – mówi hm Marcin Różycki. Różnie potoczyły się losy harcerek i harcerzy
po wrześniu 1939 roku. Starsi walczyli
w wojsku polskim, nielicznym udało się
przedostać po upadku Polski na Zachód,
gdzie walczyli w szeregach Polskich Sił

Zbrojnych. Wszyscy harcerze podejmowali
szeroką działalność patriotyczną, za co 54
harcerzy i pięć harcerek zapłaciło najwyższą cenę.
Po 1945 roku harcerze ponownie stali się
gospodarzami Domu. W ciągu kilku dziesięcioleci obiekt był dwukrotnie remontowany. Wśród przeprowadzonych prac wymieniono stolarkę okienną, poszycie dachowe, instalację elektryczną, wykonano
ogrzewanie CO, a także dobudowano pomieszczenia magazynowe oraz warsztat
kwatermistrzowski. Poza tym w 1966 r.
rozpoczęła się budowa stałej bazy obozowej w Kuźnicy Brzeźnickiej. Od tegoż roku
na obozy i stanice wyjeżdżały tysiące dzieOtwarcie Domu Harcerskiego.

W ciągu blisko 100 lat ruchu harcerskiego w Rudzie Śląskiej działało
ok. 400 tys. harcerzy, harcerek i zuchów.
ci i młodzieży z Rudy Śląskiej. Zgodnie ze
spisami od 1945 roku do końca 2017 roku
w rudzkim Hufcu działało blisko 400 tys.
zuchów, harcerzy oraz instruktorów.
– W ostatnich latach mamy coraz więcej
członków – cieszy się komendant Różycki.
Tylko w ubiegłym roku powstały dwie nowe gromady i jedna drużyna harcerska.
Obecnie Hufiec ZHP Ruda Śląska liczy 634
osoby (390 dziewczyn i 244 chłopców).

Dom Harcerski po wybudowaniu.

Rudzki Informator Samorządowy

Członkowie zrzeszeni są w sześciu gromadach zuchowych (6-9 lat), szesnastu drużynach harcerskich (10-12 lat), Próbnej Rudzkiej Drużynie Starszoharcerskiej (13-16
lat), dwóch wędrowniczych (od 16. roku
życia) oraz w kręgach instruktorskich
(m.in. Krąg Seniora, w którym działają najstarsi członkowie organizacji). Najstarszy
instruktor ma 92 lata!
– Harcerstwo to przede wszystkim różnorodność – podkreśla Marcin Różycki.
– Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie
ma talenty i predyspozycje, może zostać
członkiem ZHP. Tutaj liczy się przede
wszystkim chęć współpracy. Harcerstwo
uczy działania w zespole, a jednocześnie
stawia na indywidualność. Niezależnie od
tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony
plastycznie, muzycznie, matematycznie lub
aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie – zapewnia.
Aby zostać członkiem ZHP należy wypełnić deklarację członkowską (w przypadku
osób niepełnoletnich deklarację wypełniają
rodzice lub prawni opiekunowie), a także
opłacić składkę członkowską w wysokości
10 zł na miesiąc. Komendant rudzkiego
Hufca przypomina, że misją ZHP jest wy-
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chowywanie młodego człowieka, czyli
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. – Realizowany program
dostosowany jest do wieku uczestników,
a także do ich zdolności i zainteresowań
– dodaje.
Warto wspomnieć, że na początku istnienia Dom Harcerski nosił imię Marszałka
Józefa Piłsudskiego, natomiast w latach
1972 – 1990 „Działaczy PPR”. W 1972 roku Prezydium Miejskiej Rady w Rudzie
Śląskiej ufundowało Hufcowi sztandar.
Zmiana patrona, jak i sztandaru nastąpiła
w 1997 roku. Od tej pory rudzki Hufiec

Łucja Zawada,
patronka rudzkiego Hufca ZHP.
ZHP nosi imię Łucji Zawady, która z harcerstwem była związana od 18. roku życia.
Urodziła się w Nowej Wsi (Wirku) w 1913
roku. Do harcerstwa wstąpiła w styczniu
1931 roku. W latach 1935-1938 zorganizowała i prowadziła Drużynę Harcerek
im. Królowej Jadwigi w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzegowie. We wrześniu 1938 r.
została hufcową w Nowym Bytomiu i przygotowywała harcerki do wojny w ramach
Pogotowia Harcerek. Równocześnie uczyła
się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim, po którego ukończeniu pracowała
w szkołach w ówczesnych Hajdukach

Wielkich, Orzegowie i Nowym Bytomiu.
W czasie wojny pracowała na stacji kolejowej oraz w tajnym harcerstwie – Szarych
Szeregach, w którym od maja 1940 r. należała do kierowniczej piątki konspiracyjnej
harcerek śląskich. Organizowała pomoc dla
więźniów m.in. obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu i dla ich rodzin, wysyłanie
paczek do obozów dla jeńców polskich, akcję zbierania lekarstw, żywności i ciepłej
odzieży. Szkoliła również zespoły sanitarne. W 1945 ponownie objęła posadę nauczycielki w Nowym Bytomiu. Związała
się zawodowo ze szkołami w Bytomiu
i II Liceum Ogólnokształcącym w Wirku,
w którym pracowała do emerytury
w 1971 roku.
Po wojnie prowadziła obozy i kursy drużynowe, a w 1948 roku zdobyła stopień
harcmistrzyni. W związku z likwidacją harcerstwa miała przerwę w działalności. Wraz
z grupą instruktorów powróciła do ZHP dopiero po 1956 r. W latach 1956-1962 pracowała w Komendzie Chorągwi w Katowicach jako osoba odpowiedzialna za kształcenie drużynowych. Od stycznia 1977 r. do
śmierci udzielała się również w Komisji
Historycznej Katowickiej Chorągwi.
W uznaniu zasług w pracy harcerskiej
otrzymała honorowy stopień harcmistrza
Polski Ludowej. Zmarła w Rudzie Śląskiej
26 lutego 1985 roku.
Rudzki Oddział podlega Chorągwi Śląskiej, która jest jednostką organizacyjną
Związku Harcerstwa Polskiego, działającą
na terenie województwa śląskiego. Chorągiew Śląska zrzesza ponad 10,2 tys. zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, seniorów i instruktorów
z 34 hufców ZHP, które funkcjonują prawie
we wszystkich większych miastach regionu. Teren działania Chorągwi obejmuje region śląski, małopolski, zagłębiowski, częstochowski oraz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.
AS
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„WIADOMOŚCI RUDZKIE” GRAJĄ PO ŚLĄSKU

OGŁOSZENIA

Kolejny koncert na scenie „Matecznika”

5 marca 2018 r. godz. 17.00

Foto: arch.

Foto: arch.

Foto: arch.

Foto: arch.

Foto: arch.

Jak co miesiąc i w lutym spotkaliśmy się z miłośnikami śląskiej muzyki w Osiedlowym Domu Kultury
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Matecznik”.
W styczniu na naszej scenie królowały kobiety. Tym
razem dla odmiany zaprosiliśmy wyłącznie męską
część śląskiej estrady.
Wśród wykonawców pojawił się m.in. Darek Nowicki, artysta licznych przebojów. Z kolei utwory ze
swojej debiutanckiej płyty zaśpiewał Mariusz Doroz,
który do swojego występu zaprosił panie z widowni.
O dobrą zabawę uczestników spotkania zadbał również duet braci pochodzących z Gliwic, czyli zespół
Ekea. Jak zawsze podczas spotkania nie zabrakło dobrej zabawy i nagród niespodzianek dla widzów, przygotowanych przez prowadzących spotkanie – Annę
Włodarczyk i Arkadiusza Wieczorka. Kolejne spotkanie w „Mateczniku” zaplanowano na 20 kwietnia. Już
teraz zapraszamy. 
AW

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2018 r. do dnia 16.03.2018 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) trzech wykazów niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Górnej, zapisanych na karcie mapy 3, obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak
niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
• 4905/442 o powierzchni 909 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 118.000,00 zł,
• 4906/442 o powierzchni 862 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 112.000,00 zł,
• 4907/442 o powierzchni 916 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 113.000,00 zł.

Prowadzenie: Inga Papkala
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„CO SŁYCHAĆ
U RUDZKICH SENIORÓW”

Koło nr 3 – Ruda Śląska-Godula
Dzień Kobiet

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

Koło nr 4 – Ruda Śląska-Orzegów
Spotkanie w Klubie
przy kawie z okazji
Dnia Kobiet

RUDZKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
(RUTW)
tel. 32 244-20-80

Zabawa z okazji
Dnia Kobiet

14.03.2018 r.

MIEJSCE

Spotkanie przy kawie
z okazji Dnia Kobiet

15.03.2018 r.
godz. 15.00

Spacerkiem dookoła
świata – „Przez pasję
do sukcesu”
– August Jakubik

1.03.2018 r.
godz. 15.00

Literatura
– dr Jolanta Szcześniak

16.03.2018 r.
godz. 14.00

Siedziba Rudzkiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13
41-709 Ruda Śląska
(Czarny Las)
tel. 32 244-20-80

Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów
tel. 32 244-24-13

22.03.2018 r.
godz. 15.00

9.03.2018 r.
godz. 16.30

Kawiarenka RUTW

Dzień Kobiet

7.03.2018 r.

Fundacja Aktywni
Społecznie „As”

Osiedlowy Dom
Kultury „Country”
tel. 32 240-70-90

Restauracja
„Wawelska”
Ruda Śląska (Ruda)

Dzień Kobiet

6.03.2018 r.

Restauracja „Violinowa
Gospoda” – Ruda
Śląska (Wirek)

Dzień Kobiet

7.03.2018 r.

Restauracja „Stalowa
Magnolia” – Ruda
Śląska (Bykowina)

Wycieczka z okazji
Dnia Kobiet

8.03.2018 r.

Kalety

Koło nr 11 – Ruda Śląska-Bielszowice

Kino „Patria”
ul. Chorzowska 3
41-709 Ruda Śląska
(Nowy Bytom)

Wycieczka i zabawa
z okazji Dnia Kobiet

8.03.2018 r.

Zielona – Restauracja
„U Rzepki”

UWAGA:

poniedziałki
godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum
Kultury im. H. Bisty
41-709
Ruda Śląska
ul. P. Niedurnego 69
(Nowy Bytom)

wtorki
godz. 10.30-13.00

Siedziba Rudzkiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
ul. L. Tołstoja 13,
41-709 Ruda Śląska
(Czarny Las)
tel. 32 244-20-80

14.03.2018 r.
godz. 17.00-20.00

Osiedlowy Dom
Kultury „Country”
ul. Sztygarska 9
41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

Osiedlowe Kino „Oko”
– wstęp wolny
(tel. kontaktowy
– Ewa Chmielewska
602-359-572)

7.03.2018 r.
godz. 17.30-20.00

Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 21
ul. Grzegorzka 8
41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

Gimnastyka
dla Seniorów i nie
tylko!

każdy wtorek
i czwartek
godz. 17.45-18.30

Osiedlowy Dom
Kultury „Country”
ul. Sztygarska 9
41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

Klub Seniora
(tel. kontaktowy
– Maria Pospieszczyk
503-954-266)

5.03.2018 r.

Klub Koła
– Miejska Biblioteka
Publiczna Filia nr 18,
ul. 1 Maja 32
41-706 Ruda Śląska
(Halemba)

Koło nr 9 – Ruda Śląska-Nowy Bytom

KLUBY:

Klub dyskusyjny RUTW

Restauracja „Stalowa
Magnolia”
41-705 Ruda Śląska
(Bykowina)

Koło nr 10 – Ruda Śląska-Wirek

AKADEMIA FILMOWA
Film
„I tak Cię kocham”
(USA)

ul. Orzegowska 62
41-704 Ruda Śląska
(Orzegów)

Koło nr 6 – Ruda Śląska-Halemba

SEMINARIA:

Socjologia
– dr Wanda
Witek-Malicka

7.03.2018 r.

Koło nr 5 – Ruda Śląska-Bykowina

WYKŁADY:
Dostęp do świadczeń
zdrowotnych dla osób
starszych „Zagrożenia
i wskazówki do ich
pokonywania”
– wykład Marka
Cytackiego – Rzecznika
Praw Pacjenta

Restauracja
„Biały Dom”
– Paniówki

7.03.2018 r.

Stowarzyszenie
Proethica
tel. 32 707-43-03
wew. 105

Związek Harcerstwa
Polskiego
tel. 511-532-077

Wydawanie legitymacji
na przejazdy ulgowe
PKP

wtorki i czwartki
godz. 9:00 - 12:00

Organizacja wyjazdów
seniorów na Święta
Wielkanocne

Zapisy pod nr
tel. 32 244-24-13

Perfekcyjna
Pani Domu

każda środa
godz. 9.00-12.00

Malarstwo

każdy czwartek
godz. 9.00-11.00

Śpiew

każdy czwartek
godz. 11.00-12.30

Spotkanie towarzysko
-informacyjne

6.03.2018 r.
godz. 16:00

Siedziba PZERiI
ul. Markowej 22
41-709 Ruda Śląska
(Nowy Bytom)

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

Dom Harcerza
ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska
(Ruda)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy
i przesyłania swoich ofert do 16 marca 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

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 20.02.2018 r. do dnia 13.03.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) czterech wykazów niezabudowanych nieruchomości gruntowych
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, zapisanych na karcie
mapy 3, obręb Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
• 4901/442 o powierzchni 680 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 84.000,00 zł,
• 4902/442 o powierzchni 855 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 111.000,00 zł,
• 4903/442 o powierzchni 865 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 112.000,00 zł,
• 4904/442 o powierzchni 889 m2, KW GL1S/00020897/8, cena nieruchomości (netto) wynosi 115.000,00 zł.

OGŁOSZENIA | 28.02.2018

Panu Janowi Choma
pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej
i Pelagii Zdziebkowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 3651 m2, położona w Rudzie
Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, obejmująca
stanowiące całość gospodarczą działki nr: 2669/125 o powierzchni 3069 m²
i 2671/118 o powierzchni 582 m², obręb Wirek, karta mapy 1, zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00016192/5 (działy III i IV wolne są od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie tereny ulic dojazdowych (symbol planu
KD1/2).
Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, wiaty
przystankowej, terenów zielonych i sportowych, posiada nieregularny kształt.
Występują na niej nierówności terenu.
Działka nr 2669/125 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic
Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, natomiast działka nr 2671/118 posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Katowickiej. W celu lokalizacji
bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do
Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 261.000,00 zł,
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Rokowania odbędą się w dniu 13.04.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 6.04.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
13.100,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i złożą pisemne zgłoszenie udziału a w dniu 13.04.2018 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 032/ 248-75-63.
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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

OGŁOSZENIA | 28.02.2018

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. 505946-693.

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Radiologia | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel.
512-120-119, 32 244-09-60.

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
(USG) WE WTORKI ORAZ CZWARTKI.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109517.
CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy),
wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574985.
INNI ZAWIEDLI MY POMOŻEMY!!! TEL. 535025-250.
My nie obiecujemy, my załatwiamy!!! TEL.
535-025-250.
Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura
VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.
Sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 505-123-667.
Pogotowie hydrauliczne. Tel. 797-599-031.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Nadzory budowlane. Tel. 602-121-329.

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

Największe ekspozycje nagrobków
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

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

RESTAURACJA
KAWIARNIA

Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 tys., www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49 tys., www.ANEL.
pl. Tel. 502-052-885.
Kochłowice, dom, 198 m2, 420 tys., www.ANEL.pl.
Tel. 502-052-885.
Kochłowice, piętro domu, 99 m2, 270 tys., www.
ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne. Tel. 668591-916.
Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre ceny. Zapraszamy na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach,
cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667588-400.

Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA,
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.
Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje
www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.
Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum
Rudy Śl. – 89 m2/ parter i 48 m2/piętro. Tel. 608-206636 .
Wirek M-2, 34 m2, 46 tys. Tel. 609-814-723.
Sprzedam dom jednorodzinny w Gilowicach koło
Pszczyny. Tel. 32 448-71-49.
Do wynajęcia mieszkanie 55 m2 w domku jednorodzinnym w Wirku, 1200 zł. tel. 661-387-600.
Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze
również dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom
ul. Niedurnego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725025-008. Rozmawiamy po rosyjsku.

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, uszkodzonych,
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. 507572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
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.

PRACA
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat.
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni
pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. Kierownika bdowy. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-386.
Zatrudnię panią-wykształcenie średnie lub wyższe
do pracy w biurze w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem proszę przesłać na adres biuro@
hofman-dompogrzebowy.pl

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.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603280-675.
Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 z 2008 r.
Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.
Kupię przedwojenne obrazy, srebra, złote monety. Tel. 883-792-678.
Sklep metalowy Otmar Ruda Śląska Wirek, 1
Maja 249, naprzeciwko Lodziarni Kurpas. Godziny
otwarcia: 9-17, sobota 8-13.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Ratownictwo wodne

Ratownicy na medal
Ponad 120 ratowników wodnych z Rudy Śląskiej
i kilkunastu polskich miast wzięło udział w Grand Prix
Polski w ratownictwie wodnym. Podczas zawodów
sportowcy sprawdzili swoje siły w pięciu konkurencjach oraz sztafecie o puchar prezydenta Rudy Śląskiej.
Wodna rywalizacja odbyła się w minioną niedzielę
(25.02) na basenie przy ul. Chryzantem w Rudzie.
– Mamy wielu wspaniałych zawodników i dobry
obiekt, dlatego właśnie w naszym mieście możemy co
roku rozgrywać te zawody. Warto dodać, że w rywalizacji biorą udział nie tylko ratownicy, którzy trenują ratownictwo sportowe, ale również ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo nad wodą w różnych sytuacjach
– tłumaczył Mariusz Komendera, prezes WOPR Ruda
Śląska i organizator zawodów. Starty odbywały się
z podziałem na płeć, w czterech kategoriach wiekowych: młodzicy 12-13 lat, juniorzy młodsi 14-15 lat,
juniorzy 16-18 lat oraz w kategorii open. Z Rudy Śląskiej w zawodach wystartowało ośmiu zawodników.
– Ruda Śląska bardzo wysoko stoi, jeżeli chodzi o ratownictwo wodne. Mamy też wielu wspaniałych pływaków, którzy odnoszą sukces w wielu konkursach na
różnych szczeblach i przez to promują nasze miasto
w Polsce i na świecie. To zasługa nie tylko kadry szkoleniowej, ale także dobrych obiektów, które pomagają
w odnoszeniu sukcesów pływackich i stanowią dobrą
bazę dla naszych sportowców – zaznaczył Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zawody tego typu mogły się odbyć
właśnie u nas. Cieszymy się, że wszyscy razem mogli-

Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym to
już tradycja w Rudzie Śląskiej.
śmy doświadczać wielkich emocji podczas zawodów,
razem rywalizować i wspólnie kibicować – dodała
Aleksandra Poloczek, dyrektorka Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Ratownicy rywalizowali w pięciu konkurencjach:
200 m z przeszkodami, 50 m holowanie manekina,
100 m holowanie manekina w płetwach, 100 m ratowanie kombinowane i 100 m ratowanie z pasem oraz
w sztafecie o puchar prezydenta Rudy Śląskiej.
Najliczniejsza ekipa przyjechała z Centrum Kształcenia Sportowego „Szczecin”. Poza tym Rudę Śląską
odwiedziły grupy: dolnośląskie WOPR – Gimbasket,
Śląskie WOPR, zgiersko-łęczyckie WOPR, MUKS
WOPR Kędzierzyn-Koźle, WOPR OS w Ostrołęce,
WOPR Skierniewice, WOPR Sochaczew, żyrardowskie WOPR, ostrołęckie WOPR oraz lubuskie WOPR.

Zapasy

„Klasyk” na dobry początek
mo to poradzili sobie bardzo dobrze. Podczas mistrzostw Śląska w zapasach w stylu
klasycznym, których organizatorem była
rudzka Pogoń, zawodnicy Slavii wywalczyli aż dziewięć medali: trzy złote (Klaudiusz
Gwózdek 35 kg, Robert Gawlik 52 kg
i Wiktor Moskalik 62 kg), pięć srebrnych
(Artur Żołdak 35 kg, Adam Cepok 44 kg,
Jakub Lekston 52 kg, Marcin Tomczyk 57
Zawodnicy Slavii sprawdzili swoje siły kg i Aleks Czarnota 68 kg) oraz jeden brąw zapasach w stylu klasycznym. zowy (Jakub Wackowski 41 kg). Z kolei już
3 marca odbędą się mistrzostwa Śląska
młodzików
i młodziczek, które rozegrane zostaną
Zapaśnicy zainaugurowali sezon. W sobotę (24.02)
w
hali
zapaśniczej
MOSiR-u w Orzegowie. Walki rozzawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska rywalizowali
w stylu klasycznym, który nie jest ich domeną, ale mi- poczną się o godz. 11.
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Biegi

Biegiem do półmaratonu!
7 marca ruszają bezpłatne treningi biegowe przygotowujące do IV Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Zajęcia odbywać się będą na stadionie
lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej w każdą
środę o godz. 18.15. Choć rudzki półmaraton odbędzie się dopiero 28 lipca, to już teraz na listach startowych znajduje się ponad 400 osób.
– Przed nami kolejna edycja cyklu zajęć biegowych, które organizujemy. Za każdym razem cieszyły się one dużą popularnością. Większość uczestników po ich ukończeniu po raz pierwszy w życiu
mogła przebiec dystans półmaratonu. Dla nas najważniejszym celem jest jednak to, że stwarzamy
mieszkańcom inną alternatywę niż spędzanie wolnego czasu na kanapie przed telewizorem. Musimy
pamiętać, że każde takie działanie jest nie do przecenienia, bo aktywni mieszkańcy to po prostu
zdrowsze społeczeństwo – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.
Tegoroczny cykl przygotowań rozpocznie się
7 marca br. Zajęcia poprowadzi rudzki ultramaratończyk August Jakubik. Będą się one odbywały

w każdą środę o godzinie 18.15 na nowym stadionie
lekkoatletycznym przy ul. Czarnoleśnej. – W czasie
zajęć będziemy tworzyć grupy według stopnia zaawansowania biegowego – tłumaczy Jakubik.
– Szczególnie zachęcamy osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z bieganiem. Ze swojej strony
gwarantuję, że każdy, kto teraz rozpocznie treningi
i będzie je regularnie realizował, jest w stanie bezpiecznie przebiec i ukończyć półmaraton i to w przyzwoitym czasie – deklaruje ultramaratończyk.
Punktem kulminacyjnym przygotowań będzie
start w IV Rudzkim Półmaratonie Industrialnym,
który odbędzie się 28 lipca br. o godz. 21. Oprócz
dystansu półmaratońskiego, na którym odbędzie się
główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują
na dystansie 8 km oraz w rywalizacji nordic walking. Start i meta biegu zlokalizowane zostaną na
stadionie lekkoatletycznym. Trasa biegu składać się
będzie z kilku pętli i przebiegać będzie m.in. przez
rynek w Nowym Bytomiu. Podobnie jak we wcześniejszych latach, trasa posiadać będzie atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Ju-jitsu

Bastion idzie jak burza
Nowy rok to nowe pasmo sukcesów zawodników
Bastionu Ruda Śląska. Trenerzy mogą cieszyć się
z ostatniego sukcesu swojego zawodnika Piotra Krzykowskiego, który wygrał w pięknym stylu otwarty turniej kwalifikacyjny do kadry Polski ju-jitsu ne waza,
wygrywając wszystkie walki przed czasem. – Piotr to
młody, perspektywiczny zawodnik, a jego sumienna
praca na treningach skutkuje coraz lepszą formą i pomimo wieku oraz stażu treningowego wiążemy z nim
duże nadzieje – podkreśla Tomasz Paszek, trener Bastionu Ruda Śląska.
Dobrą formą wykazała się także Małgorzata Baucz,
wychowanka Rudzkiego Klubu Ju-Jitsu przy ODK
RSM „Matecznik”, która po raz pierwszy wystartowała w barwach rudzkiego Bastionu podczas mistrzostw
Polski no gi w brazylijskim ju-jitsu, które odbyły się
w miniony weekend (24-25.02). Młoda rudzianka zdobyła złoty medal w kategorii do 34 kg, nie dając przy
tym żadnych szans swoim rywalkom i pokonując aż
pięć przeciwniczek przed czasem. Kolejny dobry start

zaliczyli zawodnicy Bastionu podczas mistrzostw Polski no gi ju-jitsu w Luboniu. Rudzki klub reprezentowały jeszcze dwie zawodniczki – Natalia Panek oraz
Patrycja Ozor, które zdobyły brązowy medal. Z kolei
Rafał Majewski wywalczył złoto oraz brąz.
Dobrą formę zawodnikom Bastionu udało się wypracować m.in. podczas obozu zimowego, który odbył
się w dniach 17-22 lutego w ośrodku szkoleniowosportowym Maraton pod Rzeszowem. – Uczestniczyliśmy w dwóch treningach dziennie. Poranny polegał na
szlifowaniu techniki oraz sparingach zadaniowych,
natomiast wieczorny to dwie godziny walk sparingowych. Obóz to bardzo dobry okres przygotowawczy
przed zbliżającymi się zawodami, których w najbliższym sezonie jest sporo. Już 3 marca startujemy na lidze BJJ w Krakowie, gdzie naszym celem jest pierwsze
mistrzostwo drużynowe, a następnie zawody Grand
Slam w Londynie oraz otwarty turniej kwalifikacyjny
do kadry Polski, a także puchar Polski BJJ w Koninie
– wylicza Tomasz Paszek.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Czy jeżeli posiadamy nowe auto prosto z salonu, musimy wszystkie przeglądy oraz naprawy przeprowadzać w autoryzowanych serwisach producenta samochodu, czyli tzw. ASO? Otóż jest to mit. Odkąd w 2010 roku wprowadzone zostało rozporządzenie Komisji Europejskiej GVO/MVBER, posiadacz nowego
samochodu może go serwisować na gwarancji w innych warsztatach niezależnych, które zresztą często oferują usługi na podobnym, fachowym poziomie,
a zarazem w niższych cenach i to bez utraty gwarancji w ASO! I tutaj swoimi usługami kusi Centrum Motoryzacyjne BS AUTO-BUD w Świętochłowicach, gdzie
można wykonać zarówno przeglądy gwarancyjne, jak i naprawy samochodów wszystkich marek.

Pewnie i z gwarancją w BS AUTO-BUD
Wspominane przepisy to zwrot
w stronę klienta, który sam może wybrać miejsce, gdzie będzie serwisować
swój samochód bez utraty gwarancji,
a zarazem ruch w kierunku serwisów
takich jak Bosch Car Service, które
działają na wysokim i profesjonalnym
poziomie. Do grupy tej – potwierdzonej
certyfikatem – w kwietniu ubiegłego
roku dołączyło Centrum Motoryzacyjne Grupy AUTO-BUD. – Nasze centrum jest kompleksowo przygotowane
– i od strony technicznej, i od strony
kwalifikacji pracowników – do świadczenia kompleksowych usług w zakresie
przeglądów oraz wszelakich napraw
w okresie gwarancyjnym – podkreśla
Damian Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyjnego BS AUTO BUD. – Profesjonalna usługa obejmuje zresztą nie
tylko nowe samochody na gwarancji,
ale także i te nieco starsze – dodaje.
Autoryzowany serwis Boscha jest
jednak szczególnie ważny w przypadku
właśnie nowych pojazdów. W ubiegłym
roku Polacy zakupili łącznie ok. 500

tys. nowych samochodów. Odkąd wprowadzono przepisy unijne GVO/
MVBER właściciel takiego pojazdu nie
musi się obawiać, że po skorzystaniu
w okresie gwarancji z usług innego
warsztatu, gwarancję tę straci, a także
nie ogranicza go to w żadnym stopniu
w składaniu roszczeń gwarancyjnych.
Dotyczy to także bardziej skomplikowanych ingerencji w układ mechaniczny samochodu. Klient ma więc większą
swobodę wyboru. Jak wygląda to
w praktyce? – Przytoczmy taką sytuację. Klient zwraca się do nas z nietypową usterką w nowym samochodzie.
Zgodnie z przepisami z 2010 roku producent auta nie tylko nie może odmówić
informacji o sposobie naprawy pojazdu, ale wręcz ma obowiązek zapewnić
dostęp do katalogu części po numerze
VIN. Jako niezależny warsztat możemy
także ingerować w system komputerowy
auta i wymieniać jego części. A wszystko dlatego, że rynek motoryzacyjny rozwija się w niezwykle szybkim tempie,
a co za tym idzie, różnorodność części

do podzespołów jest coraz większa
i trudniejsza do zidentyfikowania – tłumaczy Damian Śledź.
Uzyskanie dostępu do katalogu częsci po numerze VIN daje gwarancję tego, że warsztat odpowiednio dopasuje
części i sposób naprawy do danego modelu samochodu (czasem nawet w ramach jednego modelu montowane są
nieco inne części). Jeżeli oczywiście
jest on właściwie wyposażony. – Zapewniamy naszym klientom najwyższy
poziom usług. Pracujemy m.in. na komputerze diagnostycznym KTS firmy
Bosch, a także posiadamy podnośniki,
urządzenie do klimatyzacji również firPrócz zaufania do sprawdzonego
warsztatu, klient może czuć się spokojny także z tego względu, że przeglądy
eksploatacyjne oraz naprawy wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta i na zasadach określonych w dokumentacji producenta, a także w książce serwisowej samochodu. – Jeżeli od
lat korzystam ze sprawdzonego warsztatu i u zaznajomionych mechaników, to
nie chciałbym tylko z powodu kupna nowego auta na siłę zmieniać miejsca serwisowania mojego auta na producenta.
Tym bardziej, że na rynku można znaleźć wiele tańszych warsztatów – zaznacza pan Mirosław, kierowca ze Świętochłowic.
my Bosch oraz nowocześnie wyposażoną ścieżkę diagnostyczną – wylicza Damian Śledź. – Dodajmy, że skorzystanie
ze „zwykłego” warsztatu lub takiego,
jak my, czyli Boscha, czasami jest koniecznością, bo np. w pobliżu nie ma
ASO. Dlatego przepisy unijne i wprowadzone w 2010 roku zarządzenie bardzo ułatwiły funkcjonowanie kierowcom
– zaznacza.

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

www.auto-bud.com.pl

Lista usług w ramach Bosch Car Service:
• Diagnoza i naprawa
systemów bezpieczeństwa
(ABS/ASR/ESP)
• Diagnostyka akumulatorów
• Diagnostyka komputerowa
• Diagnoza i naprawa
pojazdów benzynowych
• Diagnoza i naprawa silników
Diesla (wysokoprężnych)
• Diagnoza i naprawa
układów hamulcowych

• Montaż systemów nawigacji
• Myjnia
• Naprawa systemów
Start-Stop
• Pomoc drogowa (samochód
serwisowy)
• Przechowalnia ogumienia
• Przeglądy okresowe
w okresie gwarancji pojazdu
(zgodnie z GVO/MVBER)
• Przeglądy okresowe

• Door-to-door (odbiór
i dostawa pojazdu do
klienta)

• Regeneracja filtra cząstek
stałych

• Holownik lub laweta

• Serwis klimatyzacji

• Montaż czujnika
parkowania

• Serwis mechaniczny

• Montaż haków
holowniczych

• Serwis oświetlenia

• Montaż i naprawa instalacji
LPG

• Samochód zastępczy

• Serwis ogumienia
• Stacja kontroli pojazdów
• Wymiana oleju

