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Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawni
świętowali przez tydzień

– W naszym mieście zakończył się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie było nie tylko wielkim świętem. Przede wszystkim był to
czas integracji i zwrócenia uwagi na potrzeby niepełnosprawnych osób. Tak naprawdę są one zupełnie zwyczajne, bo
przecież każdy z nas marzy o tym samym
– by żyć godnie i być szczęśliwym. Zarówno osobom niepełnosprawnym jak
i ich rodzinom oraz opiekunom życzę
wszystkiego dobrego! Niech nigdy nie

zabraknie w Waszym
życiu szczęśliwych dni
i dobrych ludzi wokół
– podkreśliła Grażyna
Dziedzic, prezydent Rudy
Śląskiej.
W ramach święta niepełnosprawnych
odbyły się m.in.: Olimpiada Radości,
Turniej Bowlingowy, Śląski Turniej Piłki Nożnej, Pochód Godności, piknik
sportowy w Szkole Podstawowej nr 15
Sportowej, konkurs karaoke, piknik ro-

Foto: AL/UM Ruda Śląska

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych dobiegł końca. We wtorek (29.05)
w Szkole Podstawowej nr 11 w Bielszowicach odbyło się finałowe spotkanie,
podczas którego podsumowano ponad tygodniowe święto wszystkich
niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystości klucze
do bram miasta, które 18 maja trafiły w ręce niepełnosprawnych
mieszkańców, zostały zwrócone prezydent Grażynie Dziedzic.

Na finał TGON przygotowano występy artystyczne.
dzinny w Ośrodku Adaptacyjnym dla
Dzieci Niepełnosprawnych, plener artystyczny, a także dni otwarte. Tydzień
zakończył się przekazaniem pięciu pojazdów ośrodkom dla osób niepełnosprawnych oraz uroczystą galą w SP nr

DZIEŃ DZIECKA

11, podczas której nie zabrakło występów uczniów szkoły, a także innych placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. – Od szesnastu lat maj
ma dla nas szczególne znaczenie. Jest
szansą, by poznać bliżej osoby niepełno-

sprawne, zastanowić się nad ich potrzebami i nad tym, co można zrobić, by
niepełnosprawność była jak najmniej
uciążliwa – podsumowała Grażyna
Dziedzic.

Agnieszka Lewko

Festyn rodzinny

Rodzinny Dzień Dziecka

Sercem dla Ukrainy

Wcielenie się w role było także frajdą dla rodziców.
by zaangażować się w kolejne przedstawienie
– dodała dyrektorka MP nr 34.
MB

Wszyscy chętni mogli też skorzystać z malowania
twarzy, poczęstunku, a nawet porad dietetycznych.
Tradycją festynu jest również mecz piłki nożnej
rogrywany pomiędzy uczniami i rodzicami.
Festyn był ponadto okazją do przeprowadzenia
zbiórki pomocy dzieciom z Ukrainy. Mają one odwiedzić SP nr 20 w Kochłowicach na początku
przyszłego roku szkolnego. – Każda złotówka jest
bardzo ważna, bo koszt tej wizyty jest ogromny
i naszych gości po prostu na to nie stać. Pieniędzy
potrzeba nawet na wyrobienie paszportów – mówi
Katarzyna Szuba, dyrektorka SP nr 20 w Kochłowicach. – Uczniowie zaprzyjaźnionej z nami ukraińskiej szkoły to bardzo uzdolnione artystycznie
dzieci. Chcemy podczas tej wizyty pokazać im, jak
wygląda nauka w naszej szkole i życie w naszym
mieście – dodaje.

Foto: AW

4 czerwca we wspomnianym przedszkolu świętowano Dzień Dziecka. Tym razem przedszkolaki
mogły zobaczyć pouczające, ekologiczne przedstawienie, w którym wystąpiły postacie z bajek,
takie jak smerfy, księżniczka, czy czarnownice.
– Fakt, że mogliśmy zaangażować się w takie
wydarzenie, pokazuje, że przedszkole jest otwarte
nie tylko na dziecko, ale i na rodzica. Pomimo
trudności ze znalezieniem czasu, udało nam się
spotkać i przygotować coś fajnego. A należy podkreślić, że wszyscy zaangażowani rodzice pracują
– mówiły Dorota Żymła i Anna Bracka, występujące mamy. – Cieszymy się, bo dla nas też był to
powrót do dzieciństwa – dodały. – Mamy wspaniałych rodziców, którzy przychodzili popołudniami i mimo natłoku obowiązków mieli chęci i czas,

Foto: MB

W tym miejscu Dzień Dziecka obchodzony jest nawet nie w 100, ale w 200 procentach. We wtorek (29.05) odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Święto Rodziny”, który
Rodzice podopiecznych Miejskiego Przedszkola nr 34 w Kochłowicach postanowili zaskoczyć organizowany jest co roku przez Szkołę Podstawową nr 20 w Kochłowicach. Liczyła się nie
swoje pociechy z okazji ich święta. W jaki sposób? – Nasi rodzice, dokładnie rok temu, wyszli tylko zabawa, ale także charytatywny cel.
z inicjatywą, by zrobić dzieciom niespodziankę. Przy współpracy z całą kadrą przygotowali
Dla najmłodszych i ich rodziców przygotowano
przedstawienie o Kopciuszku, a sami na moment stali się aktorami – to wszystko w tajemnicy
mnóstwo
atrakcji. Nie brakowało występów artyprzed dziećmi. To już czwarte tego typu wydarzenie – wyjaśniła Bogumiła Besta, dyrektorka
stycznych
oraz konkursów sportowych i zabaw.
Miejskiego Przedszkola nr 34.

Podczas festynu atrakcji nie brakowało.
Dodajmy, że w trakcie festynu w szkole gościli
studenci Katedry Międzynarodowych Studiów
Polskich oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którą
placówka współpracuje. Uczniowie mogli dzięki
temu m.in. poznać język chiński i kulturę azjatycką.
AW
REKLAMA

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI:
wspólnoty mieszkaniowe | osoby fizyczne | zarząd przymusowy
doradztwo w zakresie prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

TEL. 667 588 400, 601 934 091, 32 244 30 79
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TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nowe samochody dla niepełnosprawnych
– W ubiegłym roku osoby niepełnosprawne otrzymały cztery samochody,
a w tym roku jest ich pięć. Mam nadzieję, że na tym nie koniec. Ośrodki zajmujące się niepełnosprawnymi osobami
w naszym mieście bardzo dobrze funkcjonują i należy im się wsparcie, chociażby w postaci pojazdów do transportu – zaznaczyła Grażyna Dziedzic,
prezydent Rudy Śląskiej. – Samochody,
które zostały przekazane czterem ośrodkom, ułatwią ich funkcjonowanie na
wielu płaszczyznach. Ośrodki te nie tylko opiekują się osobami niepełnosprawnymi, ale też prowadzą dla nich
zajęcia artystyczne, rozwijają pasje
oraz organizują wyjazdy o charakterze
kulturalnym. Dzięki temu osoby niepełnosprawne są naturalną częścią społeczeństwa, a likwidowanie barier komunikacyjnych to podstawa realizacji tych
założeń – dodał Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Nowe pojazdy traﬁły do czterech
ośrodków. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Senior”, Dom Pomocy Społecznej
Ośrodka „Święta Elżbieta”, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza, a także Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, które działają w ramach Ośrodka
dla Niepełnosprawnych „Najświętsze
Serce Jezusa” Caritas Archidiecezji Katowickiej. Podopieczni tego ostatniego
otrzymali dziewięcioosobowy mikrobus,
który ma służyć podopiecznym DPS-u
oraz autobus, który wesprze działalność
ŚDS. – Z rehabilitacji Środowiskowego
Domu Samopomocy korzysta ponad 40
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi
oraz dysfunkcją ruchową. Są to mieszkańcy całej Rudy Śląskiej, dlatego była pilna
potrzeba zorganizowania dla nich transportu, który pozwoliłby bezpiecznie i bez
zakłóceń dotrzeć na rehabilitację – tłuma-

czył Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa.
Łącznie zakup pięciu samochodów
kosztował 950 tysięcy złotych, z czego
340 tysięcy zł pochodzi z budżetu miasta. Do zakupu pojazdów dołożył się także Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. – Nowy samochód dostosowany do przewozu niepełnosprawnych znacząco poprawi jakość życia i ułatwi integrację społeczną
mieszkańców domu. Autobus, który był

Foto: AL

Pięć nowych pojazdów, w tym jeden autobus i cztery mikrobusy za prawie 950 tysięcy złotych, traﬁło do rudzkich ośrodków, które wspomagają osoby niepełnosprawne. Samochody te
mają pomóc w funkcjonowaniu osób, dla których samodzielne poruszanie się jest problemem. Oﬁcjalne przekazanie pojazdów odbyło się we wtorek (29.05) podczas zakończenia Tygodnia
Godności Osób Niepełnosprawnych.

Do rudzkich ośrodków traﬁło pięć nowych samochodów.
użytkowany do tej pory, został zakupiony
w 2005 roku i eksploatowany jest niemal
codziennie. Od jakiegoś czasu ulegał
awariom, co spowodowało, że wiele razy
trzeba było zrezygnować z zaplanowanych konsultacji lekarskich lub przesu-

wać terminy. Nowy mikrobus usprawni
teraz wyjazdy do poradni na terenie całego województwa – podkreśliła Jolanta
Kaczmarczyk-Całek, dyrektorka Domu
Pomocy Społecznej „Senior”.
Agnieszka Lewko
REKLAMY

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
– bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

LECZENIE LASEREM

W ofercie rownież:
bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków,
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

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

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA

ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE

osocze i ﬁbryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie blizn,
rozstępów, łysienia | mezoterapia | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK

silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667
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Procesje przeszły ulicami miasta

INTERWENCJE | 6.06.2018

| RUDA ŚLĄSKA

Jakie są zasady organizowania procesji Bożego Ciała i kto za nie odpowiada? Takie pytania zrodziły się po tegorocznym święcie. Jeden z mieszkańców zgłosił uwagi odnośnie przebiegu procesji w Bykowinie. Kolejne telefony dotyczyły ulicy 1 Maja,
która została częściowo zablokowana podczas czwartkowej uroczystości.
Z kolei jak tłumaczy
Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej – jeżeli procesja ma charakter religijny, to nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na zajęcie drogi w sposób
szczególny. – To paraﬁa oraz proboszcz decydują, jaki będzie
przebieg trasy. Natomiast my jako służby
porządkowe, wiedząc,
z jakimi uciążliwościaZdjęcie ul. Górnośląskiej nadesłane
mi się to wiąże, stajemy
przez Czytelnika.
na głowie, żeby pomóc
i sprawić, by procesja
przeszła bezpiecznie – podkreśla Marek i to tam ustawili się ludzie, przez co ulica
Partuś.
została zablokowana. – Staramy się w taTak było m.in. w przypadku ulicy 1 Ma- kich sytuacjach reagować i robić np. objazja, gdzie po jednej stronie drogi umieszczo- dy – podsumowuje Marek Partuś.
ny był ołtarz, ale cień padał na drugą stronę
Joanna Oreł

Foto: arch.

– Dlaczego podczas procesji Bożego
Ciała w Bykowinie nie została zamknięta
cała szerokość ul. Górnośląskiej? Jak widać na załączonym zdjęciu, wyłączenie
z ruchu kołowego tylko połowy szerokości
jezdni, stwarzało ogromne niebezpieczeństwo wypadku z uwagi na wtargnięcie małego dziecka pod koła samochodu nadjeżdżającego z przeciwka. Osobiście byłem
świadkiem, gdy pewna pani w szarym samochodzie jechała z prędkością ok. 70
km/h. Ograniczenia prędkości niestety nie
zauważyłem. Jak można było do takiej niebezpiecznej sytuacji dopuścić? – pyta pan
Andrzej.
Jak wyjaśnia ks. Jerzy Nowak, proboszcz
paraﬁi pw. św. Barbary – zgodnie z prawem
wolny pozostał drugi pas, a procesja szła po
przeciwnym. – Pośrodku są linie i pasy wyłączone z ruchu, więc żadne auto nie miało
prawa wyjechać z drugiej strony. Ponadto
towarzyszyły nam policja i straż miejska,
więc procesja była bezpieczna oraz zgodna
z prawem – zaznacza proboszcz.

Gdzie grillować?

| RUDA ŚLĄSKA

Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Generalnie w Rudzie Śląskiej, jeśli chodzi
o przestrzeń publiczną, nie ma wyznaczonych miejsc, gdzie można grillować – tłumaczy Marek Partuś, komendant Straży
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Nic jednak
nie stoi na przeszkodzie w przypadku terenów prywatnych. Tam grillować można bez
przeszkód – dodaje.
Grillowanie zabronione jest jednak na
balkonach, w blokach, a systematyzują to
regulaminy poszczególnych zarządców.
Nie ma natomiast przepisów jednoznacznie
zabraniających grillowania w parkach. Stanowić może o tym ewentualnie regulamin
danego miejsca. Straż Miejska ma prawo

interweniować w takim przypadku, ale jedynie, jeśli pojawi się konkretne zgłoszenie. Wówczas może to zostać potraktowane
jako zakłócanie spokoju. W tym przypadku
w grę wchodzą także inne przepisy np. dotyczące niszczenia roślinności oraz przepisy pożarowe. – Ważną kwestią jest też sprawa ognisk. Ogniska są dozwolone na swoim
prywatnym terenie, ale trzeba pamiętać
o tym, czym można palić. W grę wchodzą
suche gałęzie, konary i drewno, zakazane
jest natomiast spalanie odpadów zielonych
– tłumaczy Marek Partuś.
Szczególną ostrożność należy zachować,
paląc ognisko w pobliżu terenów leśnych.
Grilla możemy postawić w odległości ok.
100 m od granicy lasu. Jeżeli natomiast

Foto: arch.

Mieszkaniec bloku w Bielszowicach zwrócił się do nas z pytaniem o miejsce, gdzie można rozpalić grilla lub ognisko. – Czy
w naszym mieście palenie grilla lub ogniska jest zabronione np. w parku? – pyta pan Krzysztof. – Zastanawiam się, czy ja jako
mieszkaniec blokowiska mogę sobie urządzić grilla na trawniku przed blokiem – dodaje.

Zasady grillowania wynikają
głównie z dobrego obyczaju.
rozpalimy go w lesie lub na terenie śródleśnym, grozi nam areszt, grzywna lub nagana.
Arkadiusz Wieczorek

OGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE
W czerwcu będziemy świętować kolejną rocznicę oddania Rudy Śląskiej
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 koncert 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 świętować 100-lecie odzyskania niepodległości, którego główne obchody odbędą się w listopadzie br.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej prowadzi
na zlecenie Miasta

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
INTERWENCYJNE WRAZ Z USUWANIEM
SKUTKÓW NIEPRZEWIDZIANYCH ZDARZEŃ
ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU RUCHU
DROGOWEGO I PIESZEGO
W PASIE DROGOWYM
Mimo iż na terenie Rudy Śląskiej prowadzony jest monitoring
dróg wojewódzkich i powiatowych, zachęca się wszystkich do
tego, by zgłaszać pod podane niżej numery telefonów powstałe
na drodze zagrożenia, takie jak: wyciek oleju i innych substancji
niebezpiecznych, przeszkody w postaci rozsypanej stłuczki szklanej, rozsypanego żużlu, gruzu, rozlanego betonu, złamanych gałęzi
drzew, zwłok zwierzęcych, itp.
Zgłoszenia będą przyjmowane przez całą dobę w Tonsmeier Południe Sp. z o.o. pod numerem 32 248-10-81 w godzinach 8.0016.00 oraz całodobowo 693-000-701, w Straży Miejskiej pod numerem tel. 32 248-67-02 lub bezpłatnym numerem 986, a także
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (WZK), Ruda Śl. ul. gen
J. Hallera 61, Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) adres jw.
tel. 800-158-800 (bezpłatna infolinia), 32 248-63-58, 603-880-887
dla osób słabosłyszących, z wadami wymowy – SMS o treści POMOC; 32 248-62-81 wew. 7605, 32 244-49-00 do 10 wew. 7605.
REKLAMA

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

OGŁOSZENIE
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DZIEŃ DZIECKA

Święto wszystkich dzieci

Foto: MB

Foto: MB

Moc wrażeń czekała na dzieci w sobotę (2.06) na rynku w Nowym Bytomiu. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta wzięli udział w zabawach i konkursach, zorganizowanych z okazji Dnia
Dziecka. Występ najmłodszych i ich rodziców, przedstawienie interaktywne, pokazy tańca oraz sztuk walki, konkurs na najpiękniejsze przebranie, a także ekogra miejska zorganizowana
przez „Wiadomości Rudzkie” to tylko niektóre atrakcje. Głównym organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na scenie można było zobaczyć przeróżne kreacje.

ORGANIZATORZY

Foto: UM Ruda Śląska

Prezydent miasta spotkała się z najmłodszymi na rynku.

Jedną z atrakcji była ekogra organizowana przez
„Wiadomości Rudzkie”.

Konkurs na najciekawszy stój wygrała
sześcioletnia Nadia Koziebrodzka.

Foto: AW

Uczestnicy imprezy mogli także wziąć udział
w warsztatach freestyle football, czy maratonie zumby. Po rynku krążyli ponadto szczudlarze Teatru „HoM”. Można było też pobawić się na dmuchanym torze przeszkód, pomalować buzię czy zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. Dużą popularnością cieszyły się
także pojazdy i sprzęt służb mundurowych.
– Przez cały czas rynek tętnił życiem i ogromną radością. Kilkaset dzieci wraz z rodzinami
świętowało Dzień Dziecka, a na każdego czekały niespodzianki, na które jednak trzeba
było sobie zapracować. I tak, aby zjeść loda,
trzeba było pokonać długi dmuchany tor
przeszkód, a żeby otrzymać nagrodę rzeczową, trzeba było się przebrać, pomalować
pięknie buzię lub wziąć udział w warsztatach
footballowych, krav maga lub capoeiry – tłumaczyła Aleksandra Poloczek, dyrektorka
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Na tym jednak nie koniec atrakcji. W organizowanej przez tygodnik „Wiadomości
Rudzkie” ekogrze miejskiej nagrodą główną
był rower, który w tym roku wygrała dziesięcioletnia Klaudia Skiba. – W tej grze brałam
udział po raz pierwszy i bardzo się z tego cieszę. Konkurencje nie były aż tak trudne, ale
najwięcej trudności sprawiło mi zbicie kręgli. Rower, który wygrałam, może dam bratu,
a może będę sama na nim jeździć – powiedziała Klaudia Skiba.
Agnieszka Lewko

Foto: MB

Konkurs na najlepsze przebranie, który od
lat jest już tradycyjnym punktem obchodów
Dnia Dziecka w Rudzie Śląskiej, wygrała
sześcioletnia Nadia Koziebrodzka. Wystąpiła ona we własnoręcznie wykonanym stroju
cheerleaderki. – Mama była cheerleaderką,
stąd pomysł na przebranie – zdradziła Nadia
po ogłoszeniu wyników konkursu.
Jury doceniło m.in. fakt, że strój miał ekologiczne przesłanie – został wykonany
z worków na śmieci. Co ważne, zwyciężczyni tego konkursu w poniedziałek (4.06) została na jeden dzień prezydentem miasta.
– Zgodnie ze zwyczajem wybierzemy dziecko
z najpiękniejszym strojem i ta osoba odwiedzi mnie, odbierze klucz do miasta i będzie
pełnić moje obowiązki przez cały dzień
– mówiła podczas obchodów Dnia Dziecka
prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic.
– Troszkę się denerwowałam tym, że mam
rządzić razem z panią prezydent, bo to trudne zajęcie. Ale okazało się, że było bardzo
fajnie. Spodobał mi się gabinet pani prezydent, ale zobaczyłam też, że jej praca jest
bardzo trudna i ważna – powiedziała po
wizycie w Urzędzie Miasta sześcioletnia
Nadia.
Na rynku dużo się działo. Najmłodsi mogli zobaczyć spektakl w wykonaniu dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 37 wraz z rodzicami, występ szkoły tańca Arabeska czy pokazy samoobrony zaprezentowane przez
szkołę Krav Maga Na Maxa i UKS Capoeira.

Najmłodsi mogli wykazać się różnymi zdolnościami.

Na rynku stanęła fotobudka.

W grze miejskiej zwyciężyła
dziesięcioletnia Klaudia Skiba.

Foto: MB

Foto: MB
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Dni Rudy Śląskiej 2018

Dni pełne emocji za nami
Foto: UM Ruda Śląska

To były trzy dni niezapomnianych wrażeń i muzycznych emocji, w których uczestniczyło mnóstwo osób. W trakcie
Dni Rudy Śląskiej na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Jednak to nie
wszystko. Specjalnie dla dzieci z okazji ich święta odbyła się Wielka Bitwa Muserów, która cieszyła się zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Do Rudy Śląskiej przyjechały również dzieci z całej Polski.
W piątek (1.06), podczas
pierwszego dnia tegorocznych Dni Rudy Śląskiej, po
wspólnej zabawie dzieci
z Centrum Uśmiechu Fruktaki, młodzież wzięła udział
w Wielkiej Bitwie Muserów.
Była to okazja, aby spotkać
ulubione gwiazdy musical.ly.
Z kolei drugiego dnia w sobotę (2.06) na początek na
scenie zaprezentowali się
Gabor oraz Weronika Nawara, czyli laureaci konkursu
„O Rudzki Mikrofon”. Wiele emocji dostarczyły publiczności występy Sarsy
i mocne granie Oberschlesien oraz występ gwiazdy
tego dnia, czyli Wilków. Na
tym jednak nie koniec muzycznych doznań. W niedzielę (3.06) rudzka publiczność bawiła się przy piosenkach Piotra Herdziny i zespołu Bez Nazwy, a także
przy muzyce formacji Skaner i Jesiki, która porywała
do tańca. Natomiast gwiazdami wieczoru tego dnia byli Sławomir oraz Zenon
Martyniuk i zespół Akcent,
którzy zawładnęli publicznością.
AL

Sławomir rozbujał publiczność podczas niedzielnego koncertu.

Foto: AL

Foto: AL
Foto: AL

W trakcie imprezy nie zabrakło konkursów dla publiczności.

Król disco polo, Zenon Martyniuk, był
gwiazdą trzeciego dnia koncertów.

Foto: AL

Jesika rozgrzewała w niedzielę rudzką publiczność.

Foto: AL

Na scenie Dni Rudy Śląskiej zagościły
także tegoroczne miss.

Foto: AL

W tegorocznych Dniach Rudy Śląskiej wzięły udział tłumy publiczności.

Foto: AL

Foto: AL

W piątek na Wirku odbyła się Wielka Bitwa Muserów.
Uczestnikom towarzyszyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Foto: AL

Foto: EK

Oberschlesien niemalże rozniósł scenę swoją niesamowitą energią.

Widzowie byli pod wrażeniem sobotniego występu Sarsy.

Zespół Skaner zabrał
nas w świat hitów sprzed lat.

Foto: AL

Foto: AL

Prezydent Grażyna Dziedzic bawiła się z mieszkańcami.

Zespół Wilki zagrał podczas
finału sobotnich koncertów.

Piotr Herdzina i zespół Bez Nazwy
rozpoczął cykl niedzielnych koncertów.
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Rudzcy radni podjęli uchwałę wprowadzającą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030. Prace nad
nim trwały 9 miesięcy. Przyjęty dokument zawiera ponad 100 projektów obejmujących 12 podobszarów. Stanowią one ponad 11 proc. powierzchni miasta i są zamieszkałe przez ponad 36 tys. osób. – Przyjęty program aktualizuje ścieżkę rewitalizacji miasta, jaką wypracowaliśmy w 2015 roku i daje nam zielone światło do ubiegania się o środki zewnętrzne – zaznacza
prezydent Grażyna Dziedzic.

GPR uchwalony!

– Gminny Program Rewitalizacji
Miasta Ruda Śląska do roku 2030 to
w dużej mierze efekt badań społecznych, konsultacji i spacerów badawczych. Zależało nam na tym, by
w każdy etap prac zaangażowani byli mieszkańcy. To dla nich miasto się
zmienia, dlatego muszą mieć realny
wpływ na te zmiany. Jeszcze większą
partycypację społeczną zakładają
też nowe przepisy – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.
Ruda Śląska chce zrewitalizować
12 podobszarów miasta. Stanowią
one ponad 11 proc. powierzchni miasta i są zamieszkałe przez ponad

36 tys. osób (co stanowi około 30
proc. ludności Rudy Śląskiej). Dwa
największe obszary obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz
centralną część Wirku wraz z Czarnym Lasem. Z innych wytyczonych
przestrzeni wymienić należy: historyczną część Orzegowa, centralną
część Goduli, Chebzie wraz z kolonią robotniczą Kaufhaus, zabytkową
część Nowego Bytomia, Starą Bykowinę wraz z północną częścią Kochłowic i terenami poprzemysłowymi po kopalni Polska-Wirek, a także
kolonię robotniczą Carl Emmanuel.
Pozostałe miejsca to: Szyb Mikołaj

wraz z najbliższym otoczeniem, teren położony w rejonie ul. 1 Maja,
tereny poprzemysłowe w rejonie kopalni Pokój oraz okolice Muzeum
PRL-u.
W Gminnym Programie Rewitalizacji znalazło się ponad 100 planowanych do 2030 roku przedsięwzięć.
Część z nich wypracowano wcześniej w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Już teraz niektóre
z nich są realizowane. Trwa m.in. rewitalizacja historycznego centrum
Orzegowa, rewitalizacja budynku
dworca PKP w Chebziu na cele „Stacji Biblioteka”, rewitalizacja tzw.

Florianki przy ul. Niedurnego 73
oraz adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby
Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka.
Przypomnijmy, że do ostatniej sesji Rady Miasta w Rudzie Śląskiej
obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska przyjęty w 2015 r. W ciągu ostatnich
miesięcy został on przekształcony
w Gminny Program Rewitalizacji,
tj. zaktualizowany i dostosowany do
wytycznych określonych w nowej
Ustawie o rewitalizacji oraz zaleceń
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. – Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Ruda Śląska pozyskała środki
zewnętrzne w kwocie ponad
93 tys. zł, co stanowi 85% kosztów

kwaliﬁkowalnych. Wszystkie gminy
mają obowiązek przyjąć „gminne
programy rewitalizacji” do 2023 roku – przypomina Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju UM.
Zakończyły się też konsultacje
społeczne dotyczące uchwały Rady
Miasta Ruda Śląska określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet ten docelowo będzie pośredniczył w komunikacji między
mieszkańcami a władzami Rudy Śląskiej w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Będzie też pełnić
funkcję opiniodawczo-doradczą przy
wdrażaniu „Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do
2030 roku”.
DR

Nawet na 10 lat mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Rudzie Śląskiej przynajmniej 20 mln zł. Warunkiem
będzie utworzenie przy tej okazji min. 50 nowych miejsc pracy. Uchwałę w tej sprawie na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic podjęli podczas ostatniej
sesji rudzcy radni. Aktualizuje ona wachlarz ulg dla ﬁrm inwestujących w Rudzie Śląskiej. Na wprowadzonych zmianach skorzystają też przedsiębiorcy, którzy
zainwestują mniejsze pieniądze oraz podmioty, które wyłożą odpowiednie środki na inwestycje, ale nie zatrudnią wymaganej dotychczas liczby pracowników.

Jeszcze korzystniej
dla inwestorów

– Skutecznie zachęcamy do inwestowania w Rudzie Śląskiej, a ulgi
w podatkach to tylko jedno z narzędzi. Wiemy z naszego doświadczenia,
że inwestorzy, którzy chcą ulokować
swój biznes w danym mieście, patrzą
na wiele innych aspektów – na to, czy
na miejscu znajdą wykwaliﬁkowaną
kadrę, czy miasto posiada rozwiniętą
sieć drogową, czy nawet na to, jak lokalne władze dbają o najbliższe otoczenie – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Wprowadzone zmiany w katalogu
zachęt dla inwestorów mają być dodatkowym argumentem do tego, by
swoje przedsięwzięcia realizowali
w Rudzie Śląskiej. – Wydłużamy do
tej pory obowiązujące w mieście
okresy zwolnienia z podatku od nieruchomości w zależności od zainwestowanych środków i utworzonych
nowych miejsc pracy od roku do
trzech lat. Wprowadzamy także maksymalny czas korzystania z takiego
przywileju do 10 lat dla tych, którzy
zainwestują przynajmniej 20 mln zł

i zatrudnią minimum 50 osób – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Jak zatem wyglądają nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości?
Na okres dwóch lat zwolnieni z podatku będą ci przedsiębiorcy, którzy
w związku z realizacją inwestycji poniosą co najmniej 200 tys. zł kosztów
oraz w okresie nie później niż trzech
lat utworzą dwa nowe miejsca pracy
związane z tą inwestycją. Cztery lata
zwolnienia z podatku przysługiwać
będzie w przypadku poniesienia
kosztów inwestycji w wysokości
przynajmniej 500 tys. zł i utworzenia
w okresie nie później niż trzy lata
ośmiu nowych miejsc pracy. Analogicznie przy zwolnieniu z podatku na
sześć lat kryteria te wyniosą odpowiednio: 2 mln zł i 15 nowych miejsc
pracy, a w przypadku zwolnienia na
osiem lat: 10 mln zł i 30 nowych
miejsc pracy. Najwięcej zyskają te
ﬁrmy, które zainwestują przynajmniej
20 mln zł i utworzą nie mniej niż 50
nowych miejsc pracy. W tym przy-

padku zwolnienie z podatku od nieruchomości wyniesie 10 lat.
Nowym rozwiązaniem, mającym
zachęcić do inwestowania w Rudzie
Śląskiej, jest wprowadzenie okresowych zwolnień z podatku od nieruchomości także dla tych ﬁrm, które
ulokują swój biznes w Rudzie Śląskiej i przeznaczą na ten cel odpowiednie kwoty, jednak nie utworzą
nowych miejsc pracy.
Okresy zwolnień dla ﬁrm inwestujących w mieście, ale nie zatrudniających nowych pracowników przedstawiają się następująco: zwolnienie na
rok w przypadku zainwestowania
przynajmniej 200 tys. zł, dwa lata
przy inwestycji co najmniej półmilionowej, trzy lata dla inwestycji minimum o wartości 2 mln zł, cztery lata,
gdy inwestycja wyniesie przynajmniej 10 mln zł oraz 5 lat dla ﬁrm gotowych zainwestować 20 mln zł
i więcej.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej istnieją także inne udogodnienia
dla przedsiębiorców. Jednym z nich

jest ulga w podatku od nieruchomości od budynku w zależności od
utworzonej liczby nowych miejsc
pracy. I tak stawka podatku od budynku, w którym utworzonych zostanie od jednego do pięciu etatów wynosi 16 zł, dla sześciu do 20 etatów
– 12 zł, natomiast w przypadku utworzenia więcej niż 20 etatów stawka
wynosi 10 zł.
Jesienią ubiegłego roku rudzcy
radni na wniosek prezydent miasta
podjęli także uchwałę dotyczącą
zwolnień z podatku od nieruchomości kierowaną do właścicieli budynków objętych ochroną konserwatorską, którzy w ciągu dwóch lat przeprowadzą remont całej elewacji budynku. Zwolnienie w tym przypadku
obowiązuje na okres 10 lat. – Wcześniej w mieście obowiązywała uchwała gwarantująca takie zwolnienie
w przypadku remontu elewacji frontowej. Chcieliśmy nadal zachować tę
ulgę, ale jednocześnie zmobilizować
właścicieli do remontów całych elewacji budynków, stąd wprowadzane

zmiany – wyjaśnia skarbnik miasta
Ewa Guziel.
Przyjęta uchwała wprowadza jeszcze dwie istotne zmiany. O zwolnienie mogą się starać osoby, które nie
mają zaległości ﬁnansowych względem miasta, a samo zwolnienie w ciągu 10 lat nie może przekroczyć nakładów ﬁnansowych poniesionych
w związku z remontem elewacji danego budynku. Obecnie w mieście ze
zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości ze względu na remont elewacji korzystają 23 podmioty.
W mieście od 2015 r. funkcjonuje
także specjalny zespół ds. obsługi inwestora, w skład którego wchodzą
pracownicy kilku wydziałów urzędu
miasta. Ich zadaniem jest kompleksowa obsługa potencjalnych, a także
działających już w mieście inwestorów. Dzięki temu rozwiązaniu zainteresowany przedsiębiorca zdobędzie
wszystkie informacje w jednym miejscu, otrzyma także bezpośrednią i fachową pomoc przy załatwianiu spraw
w różnych wydziałach.
TK

11 czerwca startuje kolejna kampania pod hasłem „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, która organizowana jest przez tygodnik „Wiadomości
Rudzkie” wraz z Grupą AUTO-BUD Sp. z o.o. Po raz 10. chcemy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów zwłaszcza podczas zbliżających
się wakacyjnych wyjazdów. Jednak sprawny samochód to także absolutna konieczność na co dzień. W tym celu w dniach od 11 do 16 czerwca na dwóch
stacjach kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej będzie można skorzystać z bezpłatnych kontroli pojazdów (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym/
okresowym badaniem technicznym). Wystarczy wyciąć zaproszenie z dodatku do naszej gazety lub wydrukować je z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl
i zarezerwować sobie czas na wizytę u specjalistów Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. To oni sprawdzą, czy wszystkie elementy w samochodzie działają sprawnie,
a nasz pojazd jest gotowy do jazdy. Poza gwarancją bezpieczeństwa kierowcy, którzy wezmą udział w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
otrzymają zawieszki zapachowe z logotypem kampanii i partnerów.

PARTNER STRATEGICZNY

OMEGA
Okręgowa Stacja

Kontroli Pojazdów
– Godula
Ruda Śląska,
ul. Stara 1
(róg ulicy Joanny i Starej),
czynne: pn.-pt. 7-20,
sob. 8-14,

tel. 32 725-58-88

ALFA
Stacja Kontroli

CENTRUM MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.
Doświ
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MICHAŁ
KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI
POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356
SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI
POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558
IWONA
KOZŁOWSKA

Pojazdów
– Bykowina

DORADCA KLIENTA
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

Ruda Śląska,
ul. Szpaków 51,
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 8-14,

MARCIN KAZUCH

tel. 32 740-92-21

www.auto-bud.com.pl
CENTRUM MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.
Bosch Service AUTO-BUD
Świętochłowice ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91, 502-567-630

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI
POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824
ANDRZEJ
IZYDORCZYK

KIEROWNIK STACJI
KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787
BOGDAN
CHLEBOWSKI

DIAGNOSTA STACJI
KONTROLI
POJAZDÓW ALFA

TEL. 519-154-378
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

W poniedziałek, 11 czerwca, startuje dziesiąta edycja akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. To okazja
do tego, by kierowcy po raz kolejny przy naszym wsparciu mogli skorzystać z przeglądów pojazdów. Dlaczego warto?
Dzięki kontrolom prowadzonym przez specjalistów Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o., która jest naszym partnerem
strategicznym, kierowcy będą mogli poza obowiązkowym przeglądem rejestracyjnym upewnić się, że wszystko w ich
autach działa sprawnie. Akcja, która organizowana jest przez „Wiadomości Rudzkie”, potrwa do 16 czerwca. W tym
czasie razem z zaproszeniem „WR” można odwiedzić jedną z dwóch stacji diagnostycznych AUTO-BUD-u – w Goduli
oraz w Bykowinie. Zapraszamy!

Po raz 10. bezpiecznie
z „WR” i Grupą AUTO-BUD

Dziewięć dotychczasowych kampanii pokazało, że coraz więcej kierowców zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Gwarancją tego jest sprawny samochód.
– Już kilka razy skorzystałem z bezpłatnych kontroli, bo wystarczy poświęcić
godzinę na wyjazd na stację, a dzięki
temu mogę spokojnie szykować się do
wakacyjnych wyjazdów. Tym bardziej,
że dwukrotnie w moim aucie wykryto
usterki, z powodu których mógłbym
mieć problemy na trasie. Na szczęście
oddałem auto do naprawy i wszystko
zakończyło się pomyślnie – mówi pan
Mirosław, kierowca z Goduli.
To właśnie w Goduli na Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA
(ul. Stara 1) oraz w Bykowinie na Stacji
Kontroli Pojazdów ALFA (ul. Szpaków
51) diagności Grupy AUTO-BUD
sprawdzą sprawność techniczną pojazdów w ramach akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Jej
organizatorem po raz kolejny jest tygodnik „Wiadomości Rudzkie”. – Zapraszamy mieszkańców Rudy Śląskiej, by
zgodnie z tradycją skorzystali z bezpłatnych kontroli. Z roku na rok widzimy, że
cieszą się one sporym zainteresowaniem, dlatego wiemy, że warto działać
dalej w trosce o bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i innych uczestników

ruchu drogowego na drogach całej Polski i nie tylko – komentuje Anna PiątekNiewęgłowska, redaktor naczelna
„Wiadomości Rudzkich”.
Bowiem w garażu, czy przed domem
na własną rękę możemy sprawdzić jedynie ogólny stan samochodu – m.in.
sprawność wycieraczek oraz świateł,
a także poziom płynów. Jednak do dokładniejszej analizy niezbędne jest oko
fachowca. Poważniejsze usterki nie są
przecież widoczne od razu, a ujawniają
się, gdy samochód pokonuje dłuższe
trasy niż na co dzień, a do tego w zmiennych warunkach drogowych i atmosferycznych. I nie ma tu znaczenia, czy
jeździmy samochodem wieloletnim
o dużym przebiegu, czy stosunkowo
nowym. – W domowych warunkach kierowca nie jest w stanie wykryć wszystkich usterek w samochodzie. Tymczasem u nas można upewnić się, czy aby
na pewno wszystko jest w porządku –
podkreśla Damian Śledź, kierownik
Centrum Motoryzacyjnego Grupy AUTO-BUD. – Jak to się mówi, „przypadki chodzą po ludziach”, więc nigdy nie
wiadomo, co wydarzy się na trasie. Na
zdarzenia losowe nie mamy większego
wpływu, ale na to, żeby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, a związanych ze
sprawnością naszego samochodu, już
tak – mówi Andrzej Izydorczyk, kie-

Poradnik
– jak skorzystać
z akcji społecznej
„Bezpieczny samochód
– bezpieczna rodzina”.
•

•
•
•
•

•
•
•

•

rownik Stacji Kontroli Pojazdów ALFA
z Bykowiny.
Kampania „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” rozpocznie się
11 czerwca i potrwa do 16 czerwca (od
poniedziałku do soboty w godzinach
pracy wskazanych stacji diagnostycznych). – Kontrola będzie dotyczyła
układów: hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia, ogumienia, a także
oświetlenia i ogólnego stanu technicznego pojazdu. Następnie kierowcy zostaną poinformowani o tym, co i w jaki
sposób ewentualnie należy naprawić
– tłumaczy Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
By wziąć udział w akcji, należy zabrać ze sobą zaproszenie od „WR”.
Rozdajemy je w tym dodatku do gazety
(20 tys. biuletynów z zaproszeniami).
Umożliwią one skorzystanie z usługi
polegającej na bezpłatnym sprawdzeniu
stanu technicznego samochodu (nie
mylić z okresowym przeglądem technicznym/okresowym badaniem technicznym). Dodatkowo zaproszenia
można pobrać z naszego portalu www.
wiadomoscirudzkie.pl. Za taką kontrolę
kierowcy nie zapłacą ani złotówki,
a zyskają pewność, że podróż zakończy
się bezpiecznie. Warto zaznaczyć, że
stacje diagnostyczne nie będą zatrzymywały dowodów rejestracyjnych
w przypadku wykrycia jakichś usterek.
Ponadto kierowcy, którzy wezmą udział

Wytnij zaproszenie z dodatku
,,Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” lub pobierz
je z naszego portalu
www.wiadomoscirudzkie.pl
Wypełnij część przeznaczoną na
wpisanie podstawowych informacji
o Twoim samochodzie.
Sprawdź, która stacja diagnostyczna
z poniższych jest blisko Ciebie.
Zadzwoń pod podany numer
telefonu i umów się na wizytę.
Umawiając się nie zapomnij
powiedzieć, że uczestniczysz
w akcji „Bezpieczny Samochód –
Bezpieczna Rodzina”.
Przyjedź na stację w umówionym
terminie i sprawdź swój samochód.
Za udział w akcji odbierz zapach do
zawieszenia na lusterku.
Jeżeli w Twoim samochodzie
wykryto jakąś usterkę, nie przejmuj
się, poproś diagnostę o informację
gdzie, kiedy i za ile możesz ją
usunąć.
Pamiętaj o bezpieczeństwie Twoich
bliskich w Twoim samochodzie.

w naszej akcji, otrzymają zapachowe
zawieszki do samochodu z logotypem
kampanii. – Podczas ubiegłorocznej
kampanii z bezpłatnych kontroli pojazdów skorzystało ponad tysiąc osób, co

jest dowodem na to, że kierowcy coraz
częściej pamiętają o bezpiecznej jeździe. To cieszy i liczymy na równie duży
odzew także tym razem – podsumowuje
Anna Piątek-Niewęgłowska.

BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

III

CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA
• holowanie pojazdów osobowych
i dostawczych
• transport maszyn i urządzeń
• wypożyczalnia samochodów

DLA POSZKODOWANYCH
W ZDARZENIACH DROGOWYCH
BEZGOTÓWKOWE HOLOWANIE
ORAZ SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Ruda Śląska, ul. Kokotek 56
tel. 32 771-46-26 pn.-pt. 8-16
tel 515-137-511 pn.-pt. 8-16

|24h

tel. 507-622-167
tel. 501-542-462

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE

sprawdzenie stanu technicznego samochodu.
Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
OMEGA – Godula,
ul. Stara 1,
tel. 32 725-58-88

Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA
– Bykowina,
ul. Szpaków 51,
tel. 32 740-92-21

OMEGA
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Godula
Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA
Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina
Ruda Śląska, ul. Szpaków 51, czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14, tel. 32 740-92-21

IV
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CENTRUM
MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD
Sp. z o.o.
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www.auto-bud.com.pl

___________________________________________
marka pojazdu

___________________________________________
model

___________________________________________
rok produkcji

___________________________________________
kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych celach marketingowych
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Z tym zaproszeniem 11-16 czerwca 2018 r.
bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:
AKCJĘ WSPIERA:

Warsztat

GAMMA

Stacja Kontroli
Pojazdów

EPSILON

Sklep Auto-Części
– ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),
czynne pn.-pt. 7-19,
sob. 7-14,
tel. 32 245-28-91

ZAPROSZENIE
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LAMBDA

Nieodzownie z wakacjami wiążą się podróże. Na wyczekiwany urlop jedni docierają transportem publicznym, inni wybierają swój samochód. Przed wyjazdem w daleką podróż własnym pojazdem warto
sprawdzić, czy jest on dobrze przygotowany do wojaży. Rudzki mistrz mechaniki i egzaminator w Izbie
Rzemieślniczej w Katowicach Krzysztof Toboła z Auto Service Toboła w Kochłowicach, radzi mieszkańcom, co należy skontrolować w swoim samochodzie przed wakacyjnym wyjazdem.

Przygotuj samochód na wakacje

Według pana Krzysztofa przygotowanie warto rozpocząć od wizyty
u mechanika, który sprawdzi stan
naszych hamulców i zawieszenia
jezdnego, a także przyjrzy się, w jakim ogólnym stanie jest nasz silnik
oraz skrzynia biegów. Mechanik
może również sprawdzić poziom
płynów i oleju. Te ostatnie czynności możemy jednak też wykonać samodzielnie. – Sami możemy sprawdzić resztę. Chodzi o stan wycieraczek i oświetlenie pojazdu. Warto też
poświęcić chwilę na kontrolę ciśnienia w oponach i stan ogumienia
– zwraca uwagę Krzysztof Toboła.
Jeśli chodzi o samodzielne spraw-

dzenie płynów, pamiętać należy, że
płyn w chłodnicy należy
kontrolować
gdy jest zimny silnik.
Dlatego kontrolę tę
powinno się wykonać conajmniej po
30 minutach od wyłączenia silnika.
Przy sprawdzaniu samochodu nie
możemy zapomnieć
o tym, co mamy na wyposażeniu.
– Podstawą jest trójkąt ostrzegawczy i zestaw kluczy. Warto też mieć
w bagażniku pompkę i litr oleju sil-

nikowego w zapasie – mówi Krzysztof Toboła. – Mimo że nasz samochód wydaje nam się sprawny, przed
podróżą warto wszystko dokładnie
sprawdzić, by uniknąć problemów
i nieprzyjemności w trakcie upragnionego urlopu – podkreśla mechanik. Radzi też, żeby systematycznie dbać o swój samochód, wtedy jednorazowe przygotowanie do
wakacji nie będzie takie kosztowne
i nie pojawi się wiele niespodzianek.
Pan Krzysztof jako kierowca z wieloletnim stażem podkreśla, że do
podróży należy dobrze przygotować
się od strony logistycznej.
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Od przyszłego roku w Rudzie Śląskiej do śmieci zmieszanych nie będzie można wsypywać popiołu i żużlu. Odpady te trzeba będzie wrzucać do osobnego
pojemnika. Zniesiony zostanie natomiast obowiązek segregacji szkła na kolorowe i bezbarwne. To najważniejsze zmiany w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, uchwalone przez radnych podczas ostatniej sesji. Dzięki temu miasto ma osiągnąć lepsze poziomy recyklingu. Inne zmiany
dotyczą odbierania odpadów z ogródków rekreacyjnych i pojemności stosowanych pojemników na śmieci.

Zmiany w zasadach odbioru odpadów

– W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie,
trzeba jednak pamiętać, że wymagane
poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli
nie zwiększymy znacząco segregacji, to
w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona
w milionach złotych – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wprowadzona zmiana jest tylko jednym z kroków, jakie podejmujemy, aby tego uniknąć. Pamiętamy też o edukacji ekologicznej, bo najwięcej zależy od podejścia mieszkańców – dodaje.
Kolejna uchwalona zmiana związana jest z licznymi sugestiami zarządców ogródków działkowych w sprawie
częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne budynki wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Od przyszłego roku w okresie od

kwietnia do października odpady te będą odbierane dwa razy w miesiącu,
a w pozostałej części roku odpady będą
odbierane dwukrotnie – jeden raz
w grudniu i jeden raz w lutym. Obecnie
przez cały rok odpady są odbierane raz
w miesiącu.
Nowy regulamin utrzymania porządku i czystości zniesie obowiązek
segregacji szkła na kolorowe i bezbarwne. – Obiorcy odpadów szklanych
takiego podziału nie wymagają, nie
ma więc powodu, aby utrzymywać ten
zapis w regulaminie – tłumaczy Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej UM. Zrezygnowano również z pojemników
60-litrowych i 140-litrowych, w związku z małym zapotrzebowaniem na takie pojemności ze strony właścicieli
nieruchomości. Z tej samej przyczyny
podniesiono z 0,5 m3 do 1 m3 minimalną pojemność worków typu BIG-BAG,

przeznaczonych na odpady budowlane
i rozbiórkowe.
Warto przypomnieć, że co roku
zwiększają się wymagane poziomy recyklingu odpadów w zakresie papieru,
szkła, metali i tworzyw sztucznych.
W 2013 roku, kiedy wszedł ustawowy
obowiązek segregacji, próg ten wynosił
12%. Do 2017 r. co roku zwiększał się
o 2%, w 2017 r. osiągnął więc 20%. Od
2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie o 10%. W tym roku
trzeba więc wysegregować 30% tych
odpadów, w 2019 roku 40%, a w 2020
roku aż 50%. Wskaźniki osiągnięte
w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to
odpowiednio 12,08% w 2013 r., 14,52%
w 2014 r., 16,36% w 2015 r., 19%
w 2016 r., 22,06% w 2017 r.
W 2017 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie ponad 55,6 tys. ton śmieci, w tym ponad 39 tys. ton odpadów
zmieszanych. W tym okresie wysegre-

Od 2019 roku popiół i żużel trafią do osobnego pojemnika.
gowano ponad 722 tony papieru i tektury, ponad 1,1 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych, 8 ton opakowań z metali, 2 tony opakowań wielomateriałowych, prawie 1,4 tys. ton szkła, ponad

5 tys. ton gruzu oraz prawie 6 tys. ton
biomasy. Do tego dochodzą jeszcze
m.in. odpady wielkogabarytowe, takie
jak meble, a także elektroodpady czy
baterie i przeterminowane leki. WG

Większa spójność komunikacyjna miasta, rozwój dziedzictwa kulturowego z kluczową rolą Wielkiego Pieca, zwiększenie roli partycypacji społecznej, tworzenie
traktów łączących dzielnice miasta czy budowa osiedli senioralnych – to priorytetowe przedsięwzięcia, które mają być realizowane w najbliższych latach w Rudzie
Śląskiej. Miasto zaktualizowało właśnie Strategię Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Oprócz wzbogacenia jej o wykaz rekomendowanych działań, uporządkowano zapisane w niej cele operacyjne i zadania. Niezmienne pozostały cele strategiczne oraz wizja miasta, zgodnie z którą Ruda Śląska ma być miastem dobrym
do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Strategia zaktualizowana

– Od czasu uchwalenia strategii minęły już cztery lata. W tym czasie zaszło
wiele zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie rudzkiego samorządu. Wymienić tu można choćby restrukturyzację górnictwa, reformę oświaty
czy funkcjonującą na nowych zasadach
metropolię. Wszystko to musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach
strategicznych – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Prace nad aktualizacją tego najważniejszego dokumentu strategicznego
miasta trwały rok. Ich pierwszym etapem było zabranie głosu przez samych
rudzian. W specjalnie przygotowanych
ankietach wzięło udział blisko tysiąc
rudzian. 56 proc. badanych dorosłych
uważało, że w Rudzie Śląskiej mieszka
się dobrze lub bardzo dobrze. Jeszcze
wyższy odsetek takich wskazań był
wśród badanej młodzieży, która
w 66 proc. oceniła w taki sposób fakt
mieszkania w Rudzie Śląskiej. Wśród
ocenianych różnych sfer życia w mieście najlepiej oceniona została jakość
infrastruktury sportowej, którą dobrze
i bardzo dobrze oceniło ponad 60 proc.
ankietowanych. Na drugim biegunie

znalazł się dostęp do żłobków. Tu
37 proc. dorosłych, którzy wzięli udział
w badaniu, określiło, że jest z tym źle
lub bardzo źle.
Kolejnym etapem prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta były
warsztaty eksperckie z liderami grup
społecznych z terenu miasta, przedstawicielami rudzkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz instytucji. – To tutaj wypracowano większość
postulatów, które zawarte zostały w rekomendowanych do realizacji przedsięwzięciach. Mieszczą się one w zawartych w strategii celach i zadaniach
oraz jednocześnie prowadzą do ich realizacji – wskazuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Lista priorytetowych zadań, które
mają być realizowane w ciągu najbliższych lat, to główny wyróżnik aktualizowanego dokumentu. – Określone zostały pola działań, które będziemy
w sposób szczególny rozwijać. Mowa tu
o m.in. o dziedzictwie kulturowym
i przyrodniczym, spójności komunikacyjnej, rewitalizacji, wzmacnianiu potencjału przedsiębiorczego. Trzeba też
zaznaczyć, że podczas aktualizacji stra-

Rudzki Informator Samorządowy

tegii nie zmieniliśmy jej najważniejszych zapisów, czyli wizji miasta oraz
celów strategicznych – podkreśla Michał Pierończyk.
Ostatnim etapem aktualizacji rudzkiej strategii były konsultacje społeczne oraz przyjęcie dokumentu na ostatniej sesji Rady Miasta przez rudzkich
radnych. W przyjętym dokumencie
określone zostały także terminy ewentualnych kolejnych okresowych aktualizacji strategii. Pierwsza z nich ma
mieć miejsce w 2020 r., kolejne
w 2023 r. i 2027 r. – Tak naprawdę kluczowa będzie aktualizacja zaplanowana na 2023 r. Wtedy obejmować ma ona
cały dokument. Będzie poprzedzona
przeglądem strategii i weryfikacją aktualności diagnozy, wizji i celów – wylicza Michał Pierończyk.
Przypomnijmy, że Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014
– 2030 przyjęta została przez rudzkich
radnych w marcu 2014 r. Zgodnie z zapisami strategii rozwoju dla Rudy Śląskiej, ma ona być miastem dobrym
do zamieszkania, pracy i wypoczynku,
a osiągnięcie tego możliwe będzie dzięki wykorzystaniu potencjału i aktywno-

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

ści rudzian. Jak czytamy w dokumencie, miasto powinno rozwijać się z wykorzystaniem własnych naturalnych
zasobów oraz bogatego dziedzictwa
kulturowego. Dlatego w strategii ujęte
zostały te zadania, które dotyczą zagospodarowania i rewitalizacji terenów
i obiektów poprzemysłowych. Ponadto
kluczowym celem, który ma być realizowany do 2030 r., jest dobre skomuni-

kowanie miasta wraz z dalszą budową
trasy N-S, co stymulować ma rozwój
gospodarczy na terenach inwestycyjnych. Sporo miejsca w strategii poświęcono poprawie miejskiej infrastruktury
oraz sprawom związanym z edukacją,
przedsiębiorczością czy budową społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, utożsamiającego się z miastem.
TK

www.wiadomoscirudzkie.pl 

10

OGŁOSZENIE | 6.06.2018

www.wiadomoscirudzkie.pl

11

OGŁOSZENIE | 6.06.2018

12

www.wiadomoscirudzkie.pl 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest
niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 432 o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb Ruda, k.m.5, KW nr GL1S/00014923/5
(działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość
stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie ZL1) oraz częściowo teren produkcyjno-usługowy (symbol na planie PU1)
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.
Zbywana działka o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewami oraz krzewami i w części stanowi
utwardzoną drogę. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Dojazd na zasadach ogólnych może odbywać się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na gminnych działkach nr: 640/446,
641/446, 643/457, na działce nr 642/457 własności Skarbu Państwa oraz na działce nr 436 w użytkowaniu wieczystym osoby
prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 10.000,00 zł.
Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu:
– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,
– opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek VAT wg
obowiązującej stawki 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2018 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 3.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 500,00 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. Szyb
Walenty” (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 3.07.2018 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 III przetargu ustnym nieograniczonym na
nabycie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu
Państwa w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty”. 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. 32 248-75-63.
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,,Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Naszej koleżance Jolancie Muszyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

SIOSTRy

przekazują
koleżanki i koledzy z Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

Najbliższej rodzinie
składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

dr n. med.

Macieja Wawrzyńczyka
Łączymy się z Państwem w bólu.
Zarząd oraz Pracownicy Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson

Pani Jolancie Muszyńskiej
pracownikowi Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

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

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) następujących wykazów nieruchomości gruntowych:
• która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking samochodowy w rej. ul.
Noworudzkiej,
• która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej.
ul. Wincentego,
• która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe w rej. ul.
DTŚ – Zabrzańskiej,
• która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej.
ul. Szczęść Boże,
• która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod kiosk handlowy z gruntem przyległym w rej. ul. Kokotek.
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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.

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

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

„Złota rączka” – kompleksowe remonty
łazienek, instalacje, elektryka. Tel. 784-699569.

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

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

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

Pranie dywanów i tapicerki meblowej. Tel.
737-593-999.
Instalacje wodne. Tel. 797-599-031.
Sklep Metalowy OTMAR. ul. 1 Maja 249
Ruda Śląska-Wirek.

Usługi pogrzebowe

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

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

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.

Nieruchomości

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, natychmiastowa 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.
Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549097.
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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. 601934-091, 667-588-400.
Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668845-818.
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.

2

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. 601-934091, 32 244-30-79.
Do wynajęcia pokój. Tel.32 242-06-28.
Kupię mieszkanie, 3-pokoje + balkon w
Halembie. Tel. 535-863-592.
Lokal po remoncie sprzedam lub wydzierżawię (Halemba). Tel. 662-587-890, 664-129662.
Dwupoziomowe Ruda 1, stare osiedle –
sprzedam. Tel. 605-055-424.

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. 502-752634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
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
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul.
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).
Sprzedam samochód dostawczy Lublin
2006 r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601504-030.

Poszukuję osoby znającej się na mechanice motocyklowej lub skuterowej. Na stałe lub
dorywczo, czas pracy do dogadania. Nie wymagam wykształcenia zawodowego. Tel. 690993-099.
Poszukujemy do pracy emerytów górniczych do prac warsztatowych. Tel. do kontaktu 697-750-002.
Szukamy do pracy ślusarzy, tel. do kontaktu 697-750-002.
Do zakładu kamieniarskiego – kamieniarza
lub do przyuczenia również górnik emeryt,
koniecznie prawo jazdy. Tel. 501-303-628.
Zatrudnię brygadę do dociepleń. Tel.
601-504-030.

Różne
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603-280-675..

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

Zapraszamy do salonu

Alex

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

Praca
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni
pracowników budowlanych doświadczenie
min 2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat.
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 24224-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

(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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – Witamy w Rudzie śląskiej

Ksawery Kaczmarek
syn Laury i Patryka
ur. 26.05. (2850 g i 54 cm)

Michał Kloska
syn Wioletty i Arkadiusza
ur. 28.05. (3440 g i 52 cm)

Julia Gruszczyk
córka Sandry i Łukasza
ur. 25.05. (3200 g i 56 cm)

Karol Kurzaj
syn Doroty i Kamila
ur. 25.05. (2890 g i 55 cm)
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Piłka ręczna

Rudzcy Mastersi niepokonani
Dwie rudzkie drużyny pokazały, na
co je stać podczas Mistrzostw Polski
Masters 2018 w piłce ręcznej. Największym sukcesem okazało się Mistrzostwo Polski Masters w kategorii
mężczyźni +35, zdobyte przez Grunwald Halemba Oldboys Team, którzy
pokonali w finale po rzutach karnych
Warszawiankę Masters. Drugie miejsce w kategorii kobiety +33 zdobyły
zawodniczki rudzkiej Zgody.
– Trzy dni trwała nasza wyprawa do
Kalisza po złoty medal. Po raz pierwZespoły Grunwald Halemba Oldboys Team
szy mamy męską drużynę w tej kategooraz Zgora Ruda Śląska Masters pokazały, że stać je na wiele.
rii, która od razu stanęła na najwyższym podium tej imprezy. Droga do
sukcesu była jednak długa i wyboista – komentował Łu- przed końcem finału. Grając na podwyższonej adrenalinie
kasz Wodarski, kapitan drużyny i prezes SPR-u Grunwald sfaulował przy rzucie ze skrzydła rywala i sędzia podyktoRuda Śląska.
wał rzut karny, który na bramkę zamienił Przybylski. PrzyPoczątek turnieju zaczął się dobrze dla rudzian, którzy szła pora na karne, które długo zostaną w pamięci zawodpokonali kolejno zespół ze Świdnicy 13:6 i z Ostrowa ników z Halemby i kibiców w Kaliszu, albowiem zarówno
Wielkopolskiego 9:7. Do wyjścia z grupy potrzebny był co skuteczność naszych rzucających jak i naszego bramkarza
najmniej remis z silnym zespołem z Tarnowa, na czele wyniosła sto procent – zaznaczył Łukasz Wodarski.
z Wojciechem Zydroniem. Tak właśnie się stało. Remis
Paweł Smagór został wyróżniony jako najlepszy bram11:11 i zwycięstwo w rzutach karnych otwarły drogę do karz imprezy oraz otrzymał nagrodę fair play.
półfinału. – W meczu półfinałowym przyszło rudzkim
Równie dobrze zmagania w turnieju rozpoczęły szczyoldbojom zagrać z silnym zespołem ChKS Łódź. Długo piornistki Zgody Ruda Śląska Masters, które w fazie gruwynik w tym meczu był sprawą otwartą. Dopiero w koń- powej rozegrały cztery spotkania, wygrywając odpowiedcówce spotkania dobra gra w obronie pozwoliła urucho- nio z MKS-em PM Tarnów 9:7, KPR-em Jelenia Góra
mić zabójcze dla rywala kontry i tak zameldowaliśmy się Masters 11:5 oraz po rzutach karnych z Pogonią Szczecin
w finale, gdzie czekała już faworyzowana Warszawianka (8:8). Jedynej porażki szczypiornistki Zgody doznały
– dodał Łukasz Wodarski.
w starciu z Zagłębiem Lubin Masters (wynik 5:9).
Już sam początek finałowej rozgrywki pokazał, że to
W półfinale Zgoda Ruda Śląska nieznacznie pokonała
będzie arcytrudny mecz, ale żadna z drużyn nie odpusz- Skrę Warszawa 7:6, a w finale uległa Victorii Team 4:7
czała w grze obronnej, stąd niski wynik 2:1 do przerwy dla i tym samym rudzianki zostały wicemistrzyniami Polski
stołecznej drużyny. Po zmianie stron obraz gry nie ulegał Masters. Mecz finałowy okazał się niezwykle zaciętą pozmianie i dopiero pod koniec kapitalne postawy bramka- tyczką i tylko drobne błędy w końcówce zadecydowały
rza i obrony pozwoliły wyprowadzić kontrataki i wyjść na o tym, że oldbojki z Rudy Śląskiej wyjechały z Kalisza ze
prowadzenie 5:4, a do końca spotkania pozostały sekundy. srebrnym medalem. Najlepszą bramkarką turnieju została
– To, ile dobrego w obronie zrobił Adam Wodarski w tym Katarzyna Łakomska, która w trakcie całego turnieju premeczu, postanowił popsuć na dosłownie dwie sekundy zentowała bardzo wysoki poziom gry.

Karate

Karatecy na medal
17 medali przywieźli z Katowic rudzcy karatecy.
Podczas Metropolitalnego Turnieju Karate Kyokushin
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice Metropolia Cup
rudzki klub reprezentowała drużyna składająca się z 22
zawodników. – Dla wielu z naszych zawodników był to
pierwszy lub drugi udział w zawodach. Z uwagi na to,
że w ubiegłym tygodniu byliśmy organizatorem Pucharu Śląska Dzieci i Młodzieży, wielu z naszych czołowych karateków nie wystąpiło w Katowicach ze względu na zbyt krótki czas na regenerację po zmaganiach
pucharowych – podkreślił Roman Dymek, prezes
Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. – Jednak ta „odświeżona” drużyna doskonale poradziła sobie z trudami turnieju i w efekcie końcowym w klasyfikacji drużynowej zajęliśmy drugie miejsce, ustępując tylko ekipie
z Siemianowic Śląskich. Był to dla nas ostatni start
w zawodach przed wakacyjną przerwą. Podsumowując, pierwsze półrocze należy uznać za bardzo udane.
Wzięliśmy udział we wszystkich ważniejszych imprezach i ze wszystkich nasi zawodnicy powrócili z medalami. W drugiej połowie roku, po wakacjach, czekają
nas starty w mistrzostwach Polski juniorów i juniorów
młodszych – dodał.
Wyniki indywidualne: Laura Pawleta – 1. miejsce
kumite, 1. miejsce kata, Zuzanna Lenga – 2. miejsce

Zawody w Katowicach przyniosły
karatekom aż 17 medali.
kata, Sylwia Pieter – 2. miejsce kumite, Magdalena
Daszkiewicz – 3. miejsce kata, Dawid Dalecki
– 1. miejsce kumite, 2. miejsce kata, Brandon Pawul
– 1. miejsce kumite, Przemysław Wyrwich – 1. miejsce
kata, Kinga Marek – 3. miejsce kumite, Mateusz Siedlaczek – 3. miejsce kumite, Alicja Siedlaczek
– 3. miejsce kumite, Szymon Jambor – 1. miejsce kumite, Michał Sokolik – 2. miejsce kumite, 3. miejsce kata,
Paweł Torzewski – 2. miejsce kumite, 3. miejsce kata.
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Lekkoatletyka

Jubileuszowe igrzyska za nami
XXX Lekkoatletyczne Igrzyska Sportowe odbyły
się we wtorek (29.05) na stadionie przy ul. Czarnoleśnej. Podczas zawodów rudzcy uczniowie mieli okazję
sprawdzić swoje siły i możliwości w lekkoatletycznych konkurencjach.
Igrzyska rozpoczęły się uroczystym przemarszem
młodzieży i zapaleniem znicza olimpijskiego. – Igrzyska przyczyniły się do rozpoczęcia kariery sportowej
wielu medalistów mistrzostw Polski w różnych kategoriach lekkoatletycznych. Dotychczas wzięło w nich
udział ponad 50 tysięcy uczniów, co świadczy o celowości i atrakcyjności inicjatywy sprzed trzydziestu lat
– zaznaczyła Aleksandra Poloczek, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
– Mam nadzieję, że podczas tych igrzysk, które odbywają się na tym obiekcie po raz drugi, każdy z Was zrealizuje swoje założenia, osiągnie rekord życiowy albo
zadawalający dla niego wynik – życzył młodzieży
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Inicjatorem igrzysk był w 1988 roku ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 i działacz
LA K.S. Pogoń Ruda Śląska, Henryk Kopeć. Warto dodać, że igrzyska przyczyniły się do rozpoczęcia kariery
sportowej licznych medalistów. Wśród nich są takie
osoby jak m.in.: Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Ma-

Przed rozpoczęciem igrzysk odbył się
przemarsz młodzieży.
riusz Pietruszka, Beata Suchy, Katarzyna Warcholik,
Agnieszka Falasy, Michał Sauer, Robert Cygan, Rafał
Golda, Rafał Jordan, Krzysztof Jakubik, Łukasz Lacha,
Wojciech Thainer, Martyna Nowak, Anna Sitarska,
Klaudia Badura, Żaneta Rozwadowska, Mateusz Zioła,
Angelika Stępień, Martyny Puschhaua, Kamila Gołkowska, Marta Węgler, Beata Hetmańczyk, Patryk
Niszczuk, Paweł Prencel, Filip Jonda, Monika Mochnia, Krzysztof Dudka, Magdalena Loncierz, Magdalena Kalisz, Dawida Zaczek, Kamil Kubicki, Natalia
Zawronek oraz Przemysław Kozłowski.

Łucznictwo

Wystrzelali osiem medali
Rudzcy łucznicy
zdobyli osiem
medali
indywidualnie
i pierwsze
miejsce
drużynowo.
Osiem medali zdobyło trzynastu rudzkich łuczników podczas Wojewódzkich Zawodów Łuczniczych
w miejscowości Kije w województwie świętokrzyskim. Młodzi zawodnicy wystrzelali cztery złote, dwa
srebrne i dwa brązowe medale, a także pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Na podium stanęli: dzieci młodsze: I miejsce – Aleks
Chudy. Dzieci starsze: II miejsce – Karolina Grudzień,
II miejsce – Daniel Kamiński. Młodziczki: I miejsce
– Natalia Lepa, III miejsce – Dominika Brzezina. Młodzicy: I miejsce – Jakub Sroka, III miejsce – Adrian
Szłapak. Młodzicy starsi: I miejsce – Marcin Lesiński.
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PIŁKA RĘCZNA

ZAPASY

Zgoda znów na podium
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w piłce ręcznej młodziczek odbył się w sobotę
(2.06) w hali bielszowickiej Zgody. W zawodach
wzięły udział cztery czołowe zespoły ze Śląska
w tej kategorii wiekowej. – Dziewczęta z naszego
klubu po pokonaniu wszystkich drużyn zwyciężyły w
tegorocznej edycji pucharu. Oprócz nagrody za
pierwsze miejsce zostały wręczone także upominki
indywidualne – zaznaczył Józef Szmatłoch, trener
Zgody.
Najskuteczniejszą zawodniczką podczas zawodów została Martyna Hajda, a wyróżnienie odebrała
Nikola Lessner. Przed zespołem jeszcze w tym sezonie turniej prezydenta w Świętochłowicach oraz
wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej
Makarska CUP do Chorwacji.
Skład zwycięskiego zespołu: Nikola Lessner, Justyna Gontarek, Wiktoria Skiba, Daria Sierant, Natalia Gardian, Oliwia Dera, Wiktoria Pietryga, Marta
Bodzianowska, Martyna Hajda, Natalia Szydełko,
Magda Młynarek oraz Julia Wilczyńska. Trenerami
zespołu są Józef Szmatłoch i Adam Michalski.

Srebrna Kamila
Kamila Kulwicka triumfowała. Podczas międzynarodowego turnieju
UWW w Bukareszcie w Rumunii zdobyła bowiem srebrny medal. Rudzka
zapaśniczka rywalizowała w kategorii
do 72 kg, w której po trzech wygranych
pojedynkach w ﬁnale musiała uznać
wyższość zawodniczki gospodarzy.
– Bardzo cieszy nas ta informacja i napawa dużym optymizmem przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski juniorek w zapasach kobiet, które już za dwa
tygodnie odbędą się we Włodawie. Liczymy również na to, że Kamila zostanie powołana na mistrzostwa Europy
juniorek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – zaznaczyli trenerzy
ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE
Kolejny sukces piłkarki Zgody odniosły u siebie.

JU-JITSU

Tomasz Paszek wicemistrzem Europy
Academia Gorila Ruda Śląska ma wicemistrza Europy Ju-Jitsu Ne-waza 2018! Podczas
zawodów, które odbyły się od 1 do 3 czerwca
na Arenie Gliwice, rudzianin zdobył srebrny
medal. – Swój sukces dedykuję żonie i córce,

które muszą znosić stale moją nieobecność
w domu oraz mojej drugiej rodzinie, czyli Academii Gorila, a także Academii Gorila Rybnik
oraz Robertowi Henkowi za cenne wskazówki
z narożnika. Pokazaliście wszyscy, że u nas

w drużynie nikt nie walczy sam i zawsze może
liczyć na wsparcie przyjaciół – powiedział
Tomasz Paszek po zawodach. Na co dzień jest
on trenerem w klubie Academia Gorila Ruda
Śląska.
OGŁOSZENIE

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg ograniczony dla
osób ﬁzycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu autostrada A4, A1, a także drogowa trasa
średnicowa.
Opis oraz cena wywoławcza lokalu:
Lp.

Adres

1

Ruda Śląska,
41-706,
Kłodnicka 64B/5

Pow. uż. Położenie Ilość
m2
lokalu
pokoi

42,47

I piętro

Zapaśniczka ZKS-u Slavia
Ruda Śląska wywalczyła
srebrny medal w Rumunii.

2

Cena
wywoławcza zł

100 363,00

Wadium zł

10 036,00

Termin
przetargu

Dodatkowe
informacje

27.06.2018
godz. 9.00

Lokal w dobrym
stanie, odświeżony,
budynek częściowo
ocieplony

Wadium w w/w wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni – nr konta:
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium na
przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Postęp
kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia
zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje
w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego
i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy
uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu,
które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 59-70) i podpisać stosowne oświadczenie.
Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz
Dom” (pok.105, tel. 32 243-27-47). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 19.06.2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach
kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się
w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.
Zarząd GSM „Nasz Dom”

29. kolejka, grupa I, klasa okręgowa
Grunwald Ruda Śląska
– Unia Kosztowy – 0:3.
0:1 Iwan, 7. min, 0:2 Jacenik, 8. min,
0:3 Wolny, 11. min. Mecz zakończony
po 13 minutach.
Pogoń Ruda Śl. – Iskra Pszczyna 1:8
0:1 Prusek, 12. min, 0:2 Zawadzki, 14.

min, 0:3 Prusek, 15. min, 1:3 Iwański,
18. min, 1:4 Zawadzki, 24. min, 1:5 Prusek, 34. min, 1:6 Mąka, 56. min, 1:7
Wiera, 81. min, 1:8 Prusek, 84. min.
Wawel Wirek – Pogoń Imielin – 0 :2.
0:1 Cuber, 72. min, 0:2 Rzepa, 90. min.
Sparta Katowice – Urania
Ruda Śląska 3:0.
OGŁOSZENIA

MECHANIKA MOTOCYKLOWA
I SERWIS SKUTERÓW

CZARNA OWCA

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

www.owca-czarna.pl

Posiadamy komputer diagnostyczny TEXA bike txb. | Diagnozujemy również motocykle z kodem błyskowym oraz z rozpoznaniem poprzez licznik | Posiadamy świece diagnostyczne
colourtune, multimetru motocyklowego HAYES | Regenerujemy zerwane gwinty wewnętrzne | Naprawiamy pompy
ABS motocykli BMW systemu ABS II | Wykonujemy przeglądy
okresowe | Prowadzimy sprzedaż części, chemii, olejów

Zapraszamy na naprawy bieżące i główne

PZD ROD ZIEMIA BYTOMSKA

w Rudzie Śląskiej
OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE OGRODZENIA
ZEWNĘTRZNEGO BETONOWEGO 1400 M2
(pomiędzy ulicami Czarnoleśną i Hallera, strona zachodnia)

Informacje na stronie internetowej
www.ziemia-bytomska.pl i pod nr tel. 607-805-191.

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: Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z
przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący, Piotra Skargi, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie.

PZD ROD ZIEMIA BYTOMSKA
w Rudzie Śląskiej

OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE
4 BRAM WJAZDOWYCH Z FURTKAMI
(pomiędzy ulicami Czarnoleśną i Hallera)

Informacje na stronie internetowej
www.ziemia-bytomska.pl i pod nr tel. 607-805-191.
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Nadszedł czas wakacyjnych wyjazdów, a więc to dobry moment, by pomyśleć także o odpowiednim przygotowaniu pojazdu do dłuższych
tras. Zadbajmy z jednej strony o to, żeby samochód był bezpieczny, ale z drugiej także o to, by podróż była wygodna. W tym wszystkim
pomogą nam fachowcy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli, która świadczy usługi w zakresie kontroli geometrii kół,
a także prowadzi serwis klimatyzacji. A wszystko to szybko, na czas, z najwyższą gwarancją profesjonalizmu oraz w rozsądnej cenie.

Geometria i klima do kontroli

metra. To bardzo
JAK DBAĆ O KLIMATYZACJĘ?
precyzyjne badanie
• Uruchamiaj ją przynajmniej raz
– podkreśla Michał
na tydzień, by kompresor cały
Kozłowski. – Sprawczas działał sprawnie
dzane są wszystkie
• Oddaj klimatyzację do kontroli
parametry w samoraz na rok i sprawdzaj jej stan
chodzie. To co działa
oraz ilość czynnika
nieprawidłowo, pod• Napełniaj klimatyzację nowym
świetla się na czerpłynem chłodzącym przynajmniej
wono, natomiast doraz na dwa lata
brze funkcjonujące
• Obserwuj, czy klimatyzacja
elementy widoczne są
działa poprawnie
na zielono – tłumaczy.
Z badania w OMEDZE skorzystało de brakujące 100 g czynnika. W komjuż kilkaset kierowców. – Efekty są od- plecie jest ozonowanie pojazdu w cenie
czuwalne po pierwszym wyjechaniu na 30 zł. Natomiast samo ozonowanie bez
OMEGA od ponad roku prowadzi – Technologia 3D pokazuje nam obraz drogę. Auto jedzie prosto, nawet gdy na nabijania klimatyzacji to koszt 50 zł. Tenajnowocześniejsze badania geometrii samochodu w przestrzeni, a kamery któ- moment puszczę kierownicę, a koła ide- raz, gdy temperatury za oknem sięgają
kół technologią 3D urządzeniem firmy re są zamontowane na ścianach, odbija- alnie przylegają do nawierzchni. Jazda ok. 30°C, sprawna klimatyzacja przyda
John Bean. Warto z niego skorzystać ją światło samochodu, dając nam po- stała się od razu przyjemniejsza i pew- się podczas długich podróży. – Zdecyprzed dłuższym wyjazdem i szczególnie miar dokładny co do dziesiętnych mili- niejsza – ocenia pan Michał, jeden z kie- dowanie poprawi to komfort jazdy, ale
po okresie zimowym, kiedy to
rowców, który skorzystał z ba- również musimy pamiętać o konserwazawieszenie samochodu jest
dania zbieżności kół w Okręgo- cji klimatyzacji. Obecnie czyszczenie
PO CZYM POZNAĆ,
narażone na zły stan dróg oraz
wej Stacji Kontroli Pojazdów klimatyzacji i wymiana filtra kabinoweŻE GEOMETRIA KÓŁ
w momencie wymiany opon.
OMEGA.
go to niewielkie wydatki, a znacznie leJEST NIEPRAWIDŁOWA?
Ponadto to absolutna konieczNa taką kontrolę można się piej podróżuje się, gdy nie myślimy
• Ściąganie auta na boki
ność, kiedy podczas kierowaumówić z dnia na dzień, a koszt o tym, że jest nam za gorąco. Dodatko• Niestabilna jazda
nia czujemy, że samochód
usługi jest niewygórowany, bo wo poprawnie działająca klimatyzacja
• Wolniejszy czas reakcji
„ściąga na boki”, jazda jest nierzędu 80-150 zł. Podobnie zresz- sprawia, że na szybach nie osiada para,
samochodu na ruch kierownicą
stabilna, czas reakcji samochotą w przypadku serwisu klimaty- a to wpływa na poprawianie widoczno• Kierownica nie wraca do swojej
du na ruch kierownicy jest wolzacji. Koszt nabicia klimatyzacji ści i nasze bezpieczeństwo – komentuje
naturalnej pozycji po wyjściu
niejszy, a pojazd nie wraca do
w samochodzie to 100 zł za pod- Szczepan Mańka, diagnosta Okręgowej
z zakrętu
swojej naturalnej pozycji po
pięcie urządzenia + 30 zł za każ- Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.
wyjściu z zakrętu. Właśnie te
wszystkie objawy mogą świadczyć
o tym, że geometria kół jest nieprawidłowa. – Geometria kół nie jest awarią,
przez którą nasz samochód stanie
w miejscu, ale równocześnie prawidłowa zbieżność kół to gwarancja bezpieczeństwa, pewnego i wygodnego prowadzenie auta, a także niewątpliwie wpływa to na żywotność kół. Dlatego np. raz
do roku warto skontrolować geometrię
kół u specjalisty – radzi Michał Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli.
Z takiej usługi można skorzystać właśnie w OMEDZE. Tym bardziej, że stacja wykonuje geometrię na nowoczesnym i sprawdzonym sprzęcie. Jest to
geometria kół w technologii 3D mierzona urządzeniem firmy John Bean.

Omega

MICHAŁ KOZŁOWSKI

KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

TEL. 508-921-558

Iwona Kozłowska

doradca klienta
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
OMEGA

Marcin Kazuch

DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824

Denis Wodniok

Mechanik-Pomocnik
diagnosty
przy OKRĘGOWEJ Stacji
Kontroli Pojazdów OMEGA

TEL. 511-092-323

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

www.auto-bud.com.pl

