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SZKOLNICTWO

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Szkoła nie zmieni adresu

Władze miasta zrezygnowały z pomysłu przeniesienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Bytomiu. Szkoła pozostanie w dotychczasowym miejscu.
Informacja o likwidacji lub przeniesieniu placówki
do budynku Zespołu Szkół nr 5 w Wirku pod koniec
ubiegłego miesiąca lotem błyskawicy obiegła media
społecznościowe. Informacje te pojawiły się już przed
rozmowami władz miasta z gronem pedagogicznym,
rodzicami i uczniami. Chodziło o poprawienie warunków lokalowych tych ostatnich. – Wszystkie argumenty
przemawiające za takim rozwiązaniem zostaną omówione w pierwszej kolejności z Radami Pedagogicznymi obydwu szkół, później z całym środowiskiem szkolnym, następnie uwagi i wnioski zostaną przedstawione
podczas posiedzenia Komisji Oświaty oraz z radnymi
miasta. Bardzo proszę o spokojne i merytoryczne podejście do tematu, gdyż tylko w taki sposób możemy
osiągnąć wspólny cel, jakim jest dobre wykształcenie
młodych ludzi – informowała wówczas Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta Ruda Śląska, odpowiedzialna za sprawy oświaty w Rudzie Śląskiej.
5 lutego odbyło się zapowiedziane spotkanie władz
miasta z nauczycielami, po którym zdecydowano o pozostawieniu szkoły w dotychczasowej lokalizacji.
– Rozważyliśmy wszystkie „za” i „przeciw”. Jest wiele

argumentów, które przemawiają za tym, by wdrożyć zaproponowane przez nas zmiany – przede wszystkim to,
że dzięki temu rozwiązaniu uczniowie kształciliby się
w bardziej komfortowych warunkach – tłumaczyła prezydent Grażyna Dziedzic. – Rozumiemy jednak emocje,
które wśród społeczności szkoły wywołała ta propozycja, bo szkoła to coś więcej niż tylko budynek. To także
poczucie bezpieczeństwa i drugi dom. Dlatego siedziba
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Bytomiu pozostanie w dotychczasowym miejscu. Nie będziemy przenosić tej placówki do budynku Zespołu
Szkół nr 5 w Wirku – informuje prezydent miasta.
Obecnie szkoła kształci prawie 300 uczniów na siedmiu kierunkach: technik informatyk, technik geodeta,
technik architektury krajobrazu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik przemysłu mody, technik
ochrony środowiska, technik obsługi turystycznej oraz
w klasie wielozawodowej w szkole branżowej I stopnia. Jednak na tym nie koniec. – Od września bieżącego roku planujemy otwarcie nowego kierunku technik
fotografii i multimediów – zapowiada Iwona Kania, dyrektor ZSP nr 5. 
Arkadiusz Wieczorek

BEZPIECZEŃSTWO

Ćwiczyli, by móc sprawnie ratować

Od 5 do 7 lutego przy współpracy z rudzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz
Ochotniczą Strażą Pożarną strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej
przeprowadzili na zamarzniętym stawie Kokotek ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie
ulicy Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu ograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni 157 m2, użytki: „Bi”, „dr”, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod
nr KW GL1S/00014816/2. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r.,
działka nr 1868/154 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu
94MNI).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg
publicznych, może jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkownicy wieczyści działki nr 1307/154
i właściciele działek nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 22.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 12.03.2019 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 1.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cyprysowej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
Foto: AW

Techniki prowadzenia działań z zakresu ratownictwa lodowego rudzcy strażacy szlifowali przez trzy
dni. W ćwiczeniach wykorzystano sprzęt znajdujący
się na wyposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych
Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej. Do dyspozycji były sanie lodowe, rzutki ratownicze, koła ratunkowe oraz pasy ratownicze. Z wykorzystaniem tego
sprzętu strażacy doskonalili umiejętności ratowania
osób poszkodowanych z wykonanego specjalnie do tego celu przerębla. Oprócz strażaków w ćwiczeniach
wzięli udział także rudzcy policjanci i strażnicy miejscy. To dla nich strażacy zorganizowali między innymi
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. – W przedsięwzięciu udział
wzięło ponad 40 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 10 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, 20 policjantów i 12 strażników miejskich. Wszystko po to, by
w przypadku powstania realnego zdarzenia, podjąć

MIASTO | 13.02.2019

Rudzcy strażacy ćwiczyli na lodzie, jak ratować ludzi.

szybkie i sprawne działania. W grę wchodzi w końcu
ludzkie życie – podkreślił Paweł Skwira, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej. 
Arkadiusz Wieczorek

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych,
które zostaną oddane w dzierżawę, najem,
znajdujących się w rejonie ulic: Szyb Paweł
– z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, Kasprowicza, Wireckiej – z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, Wireckiej
– z przeznaczeniem pod część budynku wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

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 oznaczeniu geodezyjnym nr 1954/10
o powierzchni 990 m2, zapisanej na karcie
mapy 3 w obrębie Kochłowice, położonej
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która
zostanie zbyta na rzecz jej użytkowników wieczystych.
REKLAMA
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WIREK

WIREK

Foto: AL

Tegoroczne „Morcinkowe” Święto Teatru dobiegło
końca. Już po raz 36. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wirku przygotowali przedstawienia teatralne, w których popisali się swoimi talentami. We wtorek (5.02) odbyło się podsumowanie tego
tygodniowego szkolnego święta, które w tym roku
przebiegło pod hasłem „Wielkie role, wielkie dzieła,
wielkie sprawy”.
– Tegoroczną edycję zainaugurowaliśmy Koncertem Młodych Talentów. Młodzież mogła zaprezentować wtedy swoje pasje, czyli grę na instrumentach,
recytację czy śpiew – podkreśla Magdalena FoikWinek, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej. – Podczas festiwalu wystąpiło dziesięć zespołów teatralnych
z naszej szkoły poza klasami maturalnymi. Natomiast w ostatni dzień święta zobaczyliśmy pięć wyróżnionych spektakli przerywanych występami solowymi artystów, tańcem i recytacjami. Wręczone zostały także nagrody. Wszystkie spektakle były na

Podczas festiwalu uczniowie pochwalili się
swoim talentem aktorskim.

bardzo wysokim poziomie, a młodzi aktorzy wykazali się wielkim talentem i profesjonalizmem – dodała.
Podczas ﬁnału wybrane zostały trzy najlepsze
spektakle. Pierwsze miejsce zdobyły ex aequo klasa
1a i klasa 2b. Drugie miejsce klasa 1c, a trzecie
– klasy 2a i 3a G. Z kolei wyróżnienie otrzymała
klasa 1b.
AL

Jak zaplanować swoją przyszłość? Mogli zastanowić się nad tym uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum, którzy
uczestniczyli w piątkowych (8.02) warsztatach organizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku. Odbyły się one pod hasłem „Zaplanuj swoją przyszłość na 6, czyli zaplanuj swoją
ścieżkę rozwoju zawodowego”.
Celem warsztatów w ZSP nr 6 było wsparcie
młodych ludzi w podejmowaniu życiowych decyzji, które zgodne są z ich zainteresowaniami, zdolnościami oraz możliwościami. – Uczniowie podczas warsztatów spotkali się z doradcą zawodowym, który przedstawił im, jak zadbać o swoją
przyszłość i właściwie zaplanować swoją ścieżkę
kariery – mówił Marcin Roszak, rzecznik prasowy
ZSP nr 6. – Następnie w mniejszych grupach
uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez
uczniów oraz nauczycieli przedmiotów informatycznych, elektronicznych i budowlanych, podczas

Foto: ZSP nr 6

Przyszłość na 6!

Święto teatru w „Morcinku”

Uczniowie mogli przekonać się,
że nauki ścisłe są naprawdę ciekawe.

których mieli możliwość zapoznania się z kierunkami kształcenia w placówce – dodał.
Dzięki temu uczniowie mogli przekonać się, że
nauki ścisłe takie jak elektronika, informatyka, energetyka odnawialna oraz budownictwo, choć są trudne, mogą być również bardzo ciekawe.
JO
OGŁOSZENIA

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
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ul. Kardynała Augusta Hlonda, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
o powierzchni 476 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ul. Kardynała Augusta
Hlonda, oznaczona numerem geodezyjnym 2423/315 obręb Orzegów, k.m.1, użytek „Bz”, zapisana w księdze wieczystej KW
nr GL1S/00017638/1. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka ﬁguruje jako MW1 – teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Zbywana działka gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego – położona jest w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej oraz terenów zielonych i porośnięta drzewami oraz roślinnością niskopienną.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kardynała Augusta Hlonda.
Przez nieruchomość przebiegają sieci wodociągowe, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 70.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie
zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu
mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 14.03.2019 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 3.500,00 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. Hlonda” (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 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty
i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani Dorocie Tobiszowskiej
Radnej Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z Zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem Miasta

Pani Dorocie Tobiszowskiej
Radnej Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego żalu i głębokiego
współczucia po śmierci

OJCA
składa
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Wspólnoty udowadniają,
że warto działać razem
W naszym mieście funkcjonuje prawie 300 wspólnot mieszkaniowych, które zarządzane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. To właśnie dzięki tej współpracy wspólnoty
mieszkaniowe z roku na roku inwestują i poprawiają swój wygląd, zmieniając tym samym oblicze Rudy Śląskiej. I to właśnie
przełom lutego i marca jest czasem, kiedy z jednej strony wspólnoty mieszkaniowej wraz z MPGM TBS podsumowują miniony rok, a z drugiej planują działania na ten rok. A tych nie brakuje.

W ubiegłym roku z inicjatywy wspólnoty mieszkaniowej
stermomodernizowano budynek przy ul. Wolności 94.

Wspólnoty mieszkaniowe powstają automatycznie z mocy prawa
w momencie, kiedy gmina w danym budynku, będącym w zasobie
komunalnym, sprzedaje mieszkanie na rzecz właściciela lub w drodze przetargu. Także w taki sposób w Rudzie Śląskiej w latach
1995-1996 zaczęły powstawać wspólnoty (ustawa o własności lokali weszła w życie w 1995 roku). W naszym mieście funkcjonują
zarówno wspólnoty duże (od siedmiu lokali), jak i małe (do siedmiu
lokali). Wspólnota jest „osobnym tworem”, który wybiera swój zarząd, może również wybrać zarządcę – np. spółdzielnię lub spółkę
mieszkaniową. W przypadku Rudy Śląskiej po utworzeniu wspólnoty z zasobu komunalnego z reguły takim zarządcą staje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS. – Wspólnota powierza nam zarządzanie, bo jednak „duży może więcej”.
Jesteśmy na przykład w stanie negocjować z dostawcami usług lepsze stawki dla wspólnot, czy też jesteśmy sprawdzonym partnerem
dla banków w momencie, gdy wspólnota zamierza zaciągnąć kredyt – wyjaśnia Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM
TBS Sp. z o.o.
By to wszystko omówić, raz do roku musi zostać zorganizowane
zebranie sprawozdawcze wspólnoty, co zresztą reguluje ustawa
o własności lokali. Spotkania zwoływane są w pierwszym kwartale
roku, a dokładnie na przełomie lutego i marca. Koordynuje je jako
zarządca MPGM TBS Sp. z o.o., które ustala z zarządami wspólnot
dogodny termin zebrania. – Wspólnoty przedstawiają wówczas
sprawozdanie ﬁnansowe oraz to, co zostało zrealizowane, a następnie członkowie wspólnoty głosują nad udzieleniem absolutorium
dla zarządu – mówi Krzysztof Mikołajczak. – Na zebraniu wspólnoty zgłaszają także propozycje remontowe na następny roku. My
natomiast przedstawiamy wnioski z poprzednich zebrań oraz przygotowujemy dane dotyczące zapytań wspólnot np. odnośnie wykonania jakiejś inwestycji. Oczywiście, jeżeli w trakcie roku jest potrzeba, aby zwołać kolejne zebrania, bo wspólnota lub zarządca
mają ważny temat do omówienia, takie zebranie również się odbywa – dodaje Iwona Koptoń, dyrektor pionu wspólnot mieszkaniowych w MPGM TBS.

Przy ul. Solskiego 1-2 do budynków wspólnotowych
po wniosku mieszkańców dobudowane zostały balkony.

Wspólnoty nie tylko decydują się na
termomodernizacje czy uciepłownienie
budynków, przez co zmienia się ich wygląd
oraz koszty utrzymania, ale także
wprowadzają nowe rozwiązania. Na przykład
w jednym z 4-kondygnacyjnych budynków
przy ul. Podlas wspólnota zdecydowała się na
zamontowanie windy. Kolejne wspólnoty
także są zainteresowane tym rozwiązaniem.
A tematów, którymi zajmuje się wspólnota, nie brakuje przez cały
rok. – Mieszkańcy zgłaszają m.in. problemy związanie z obsługą całego budynku, czyli na przykład utrzymanie czystości, miejsca parkingowe, czy zagospodarowanie lub wydzierżawienie części wspólnoty. Gorącymi tematami są także te, dotyczące utrzymania zieleni
i wycinki drzew. Częstym przedmiotem rozmów jest ponadto wywóz
odpadów czy usytuowanie placyków gospodarczych – wylicza
Krzysztof Mikołajczak. – My jesteśmy od tego, aby z jednej strony
koordynować te wszystkie decyzje i działania wspólnot, ale też i pomagamy w dojściu do kompromisu – dodaje.
Przykładem takiej koordynacji jest wsparcie wspólnot mieszkaniowych przy realizacji remontów. – Kiedyś członkowie wspólnot z rezerwą
podchodzili do zaciągania jakichkolwiek kredytów, ale dzisiaj zainteresowanie tą formą wsparcia, zresztą bardzo preferencyjną, jest coraz
większe – podkreśla Zoﬁa Skowrońska, dyrektor pionu eksploatacji
w MPGM TBS w Rudzie Śląskiej.
Na przykład – w 2018 roku wspólnoty wykonały w swoich zasobach
roboty remontowo-inwestycyjne za ok. 14 mln zł, z czego 11 mln zł pochodziło z kredytów, częściowo z dotacją wypłacaną przez BGK w formie
premii zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
z własnych środków ﬁnansowych zgromadzonych na rachunkach funduszu remontowego. Raty kredytowe są płatne z zaliczek na fundusz remontowy wpłacanych przez właścicieli wspólnot. – W ubiegłym roku stawialiśmy przede wszystkim na uciepłownienie. Dwanaście budynków zostało

Jedną z ,,najświeższych” termomodernizacji
wykonano przy ul. Brzozowej 11 w Kochłowicach.

podłączonych do sieci miejskiej centralnego ogrzewania. Taki trend utrzymuje się od 2015 roku, kiedy to pierwsza wspólnota wprowadziła centralne ogrzewanie do budynku opalanego węglem. Ciekawostką może być
dobudowa balkonów do budynków wspólnot, taką inwestycję wykonano
w ubiegłym roku na dwóch budynkach przy ul. Solskiego – przypomina
Jolanta Biały, specjalista z MPGM TBS Sp. z o.o.
Obecnie na 299 wspólnot mieszkaniowych 250 jest po termomodernizacji częściowej lub całkowitej. – Nie zawsze jest możliwe docieplenie
ścian zewnętrznych, przede wszystkim ze względu na wykończenie elewacji – np. budynki z elewacją z cegły wpisane do rejestru zabytków
lub miejskiej ewidencji zabytków. W dalszym ciągu wspólnoty planują
docieplenie ścian lub zmianę docieplenia wg obecnych warunków technicznych. Aktualnie planowana jest termomodernizacja następujących
budynków: przy ul. Antoniego Maya 1, PCK 2,4,6, Karola Goduli 7,
Opolskiej 6, Kamiennej 29, Lipowej 4 i częściowa termomodernizacja
z renowacją elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. 1 Maja 246 – wylicza Jolanta Biały. – Dzięki temu zmienia się
nie tylko wygląd tych budynków, ale w ogóle oblicze miasta, a dodatkowo dzięki wspólnotom zarządzanym przez MPGM udaje się stopniowo
eliminować problem niskiej emisji, co widać np. w Nowym Bytomiu
– dodaje Zoﬁa Skowrońska.

Termomodernizację w ubiegłym roku przeprowadzono
również na budynkach przy ul. Maya 12 i 14.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Pięć pracowni do nauki zawodu zostanie zmodernizowanych i wyposażonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Na ten cel władze miasta pozyskały właśnie ponad pół miliona złotych. Pieniądze
będą pochodziły z dotacji Unii Europejskiej. Zmodernizowane pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie
informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej.

Pół miliona dla „Kopernika”

– Od 2015 roku na oświatę ze środków unijnych pozyskaliśmy ponad
18 mln zł, z czego na szkolnictwo zawodowe ok. 2,5 mln zł. To właśnie
dzięki takiemu wsparciu możemy modernizować bazę dydaktyczną – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent
miasta Ruda Śląska. – Jeszcze w tym
roku chcemy starać się o kolejne środki na szkolnictwo zawodowe – dodaje.
Za pieniądze, które właśnie pozyskało miasto, w popularnym „Koperniku” wyremontowane zostaną cztery
pracownie, natomiast jedna powstanie
po adaptacji na ten cel pomieszczeń po
dawnej szatni. – W ten sposób powstaną w szkole trzy pracownie komputerowe dla zawodu technik informatyk,
przede wszystkim dla potrzeb prac
przy sieciach komputerowych i przy
programowaniu. Zostanie także stworzona zupełnie nowa pracownia dla
zawodów
technik
budownictwa
oraz technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. W niej będzie
można ćwiczyć zarówno projektowanie komputerowe przy pomocy programu AutoCad, jak również kosztorysowanie przy pomocy programów
Norma Plus. Najdroższą inwestycją
będzie stworzenie pracowni dla potrzeb energetyki odnawialnej – wylicza
dr Jolanta Szcześniak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.
Co ciekawe, zawody, dla których
modernizowane będą pracownie, są

zgodne z regionalnymi specjalizacjami wynikającymi z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. – Szczególnie
przyszłościowa jest branża związana
z energetyką odnawialną. Jak wynika
z raportu Europejskiej Rady Energii
Odnawialnej oraz Greenpeace w Europie w sektorze OZE zatrudnionych
jest obecnie ponad 450 tys. osób. Jednocześnie szacuje się, że do 2030 r.
liczba miejsc pracy wzrośnie do 8 mln
– podkreśla Anna Krzysteczko wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Jak informują przedstawiciele rudzkiej szkoły, prace przy modernizacji
pracowni powinny się rozpocząć
w najbliższych tygodniach po załatwieniu wszelkich formalności związanych z pozyskanym doﬁnansowaniem. – Zakończenie prac planujemy
na przełom maja i czerwca, a od września w naszej szkole ruszy tzw. projekt
miękki. Polega on na organizacji dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych dla uczniów, płatnych wakacyjnych staży zawodowych, darmowych kursów certyﬁkowanych i wycieczek połączonych ze szkoleniami
w wiodących na rynku ﬁrmach
– informuje dr Jolanta Szcześniak.
Doﬁnansowanie na modernizację
pracowni w ZSP nr 6 nie jest jedynym,
jakie w ostatnim czasie pozyskało miasto na rozwój bazy dydaktycznej
w szkolnictwie zawodowym. Przypomnijmy, że w latach 2016-2018 dzięki
wykorzystaniu 1,5 mln zł ze środków

Jedną ze zmodernizowanych pracowni będzie pracownia do nauki zawodu z zakresu energetyki odnawialnej.
unijnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
zmodernizowano i wyposażono pięć
pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży

mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od
ubiegłego roku rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i na-

głośnieniowych oraz ze studia nagrań,
które powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski. Miasto na realizację tej inwestycji pozyskało ponad 260 tys. zł.
BP

Trwają prace związane z modernizacją hali widowiskowosportowej przy ul. Kłodnickiej w Halembie. Inwestycja
ma być gotowa do końca czerwca br. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. termomodernizację budynku, wybudowanie
nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie windy.

Hala MOSiR
pięknieje

Teren budowy został przekazany
31 października ubiegłego roku. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację
zadania. – Budynek hali nie był modernizowany od początku istnienia.
Do wakacji zmieni się jego wygląd zewnętrzy. Będziemy chcieli też sukcesywnie modernizować wnętrze i obejście obiektu – mówi prezydent miasta
Grażyna Dziedzic.

Modernizacja hali zakłada wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, odwodnienia
połaci dachowej, a także wykonanie
robót elektrycznych zewnętrznych, instalacji odgromowej, nowego podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wybudowanie windy.
IM

Wykonano już konstrukcję szybu windy i podjazd dla niepełnosprawnych.
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Władze Rudy Śląskiej starają się o kolejne pieniądze ze środków unijnych. Chodzi o 20 mln zł na realizację 18 projektów. Złożone w styczniu wnioski dotyczą
przede wszystkim termomodernizacji oraz podłączenia do nowych źródeł ciepła wielorodzinnych budynków mieszkaniowych znajdujących się w zasobie
miasta. Złożone wnioski obejmują także zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. Od początku obecnej perspektywy unijnej miasto pozyskało już ok. 374 mln zł ze środków zewnętrznych.

W kolejce po miliony

– Cały czas szukamy możliwości pozyskania dotacji na inwestycje, które
pozwolą nam na zmniejszenie kosztów
utrzymania infrastruktury miejskiej.
Na same tylko termomodernizacje
od 2015 r. pozyskaliśmy ponad
22,3 mln zł. Teraz wnioskujemy o kolejne środki – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic.
Z pakietu nowych wniosków o dofinansowanie, złożonych przez miasto,
właśnie te dotyczące termomodernizacji stanowią większość. – Chcemy pozyskać środki na termomodernizację
11 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, które znajdują się w naszym zasobie. Część z nich chcemy także przyłączyć do nowego źródła ciepła.
Dodatkowo jeden z wniosków obejmuje
termomodernizację siedziby dyrekcji
MOSiR-u przy ul. Hallera. Ogółem na
te inwestycje chcemy pozyskać blisko
6 mln zł – tłumaczy wiceprezydent
miasta Michał Pierończyk.
Termomodernizacją z unijnym dofinansowaniem miałyby zostać objęte

następujące budynki wielorodzinne:
przy ul. Mickiewicza 1, Strażackiej
16A, Sobieskiego 58, Jankowskiego 6
i 8, Różyckiego 21, Cegielnianej 30,
Kokota 127-129-131, Hallera 10, Sikorek 49-51-53-55-57, Kokota 149 oraz
Bielszowickiej 112. – Wnioski na termomodernizację
budynków
przy
ul. Strażackiej, Sobieskiego oraz Mickiewicza złożyliśmy również w 2018 r.
Dotyczyły one jednak innego konkursu,
a ponowna aplikacja w tym roku pozwoli nam zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania – argumentuje
Aleksandra Kruszewska, naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta.
Największy kwotowo wniosek, który złożyli rudzcy samorządowcy, obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego. W tym przypadku „do zdobycia”
jest ponad 12 mln zł, a środki miałyby
zostać przeznaczone na nowe oświetlenie LED. – Planujemy wymianę ponad
3,7 tys. opraw oświetleniowych oraz
ponad 600 słupów. Modernizacja
oświetlenia dotyczyłaby aż 140 lokali-

zacji, m.in. przy ul. 1 Maja, Czarnoleśnej, Kłodnickiej, Kokota, Solidarności, a także wzdłuż rudzkiego odcinka
DTŚ – informuje wiceprezydent Rudy
Śląskiej Krzysztof Mejer.
Ostatnią grupą inwestycji, na realizację których władze miasta starają się
uzyskać środki z zewnątrz, to zadania
z zakresu odnawialnych źródeł energii.
– Tu staramy się o prawie 2 mln zł na
realizację pięciu zadań – informuje wiceprezydent Pierończyk. Największa inwestycja dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku siedziby
PWiK, a także oczyszczalni ścieków
Halemba-Centrum. Instalacja fotowoltaiczna miałaby powstać także na budynku przychodni przy ul. Niedurnego 50D.
Kolejne zadanie dotyczy budowy instalacji solarnej przy ul. Raciborskiej 10.
Ponadto dwa wnioski dotyczą zabudowy pompy ciepła w budynku biblioteki
przy ul. Kaczmarka 38 oraz w budynku
przy ul. Szczęść Boże 62. W tym ostatnim również miałaby powstać instalacja fotowoltaiczna.

Wnioski obejmują m.in. zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem rozstrzygnięcie wszystkich konkursów ma nastąpić w sierpniu. Termin
ten jednak może ulec przesunięciu.
Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku miasto złożyło wniosek na
dofinansowanie kwotą blisko 3,5 mln zł
budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Wnioskowane

środki pozwoliłyby na wykonanie
172 takich instalacji.
Od początku obecnej perspektywy
unijnej
miasto
pozyskało
już
ok. 374 mln zł ze środków zewnętrznych, w tym ponad 22,3 mln zł na termomodernizację, 2,8 mln zł na odnawialne źródła energii oraz 0,5 mln zł
na modernizację oświetlenia.
TK

Przepis na wuzetkę otwiera szóstą edycję konkursu „Rudzkie Smaki”. Laureatem stycznia została Swietłana Kopeć z Rudy Śląskiej. Do końca lutego do rudzkiego magistratu można przesyłać przepisy na smakołyki na „tłusty czwartek”. Podsumowaniem tej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie kalendarz kulinarny z przepisami laureatów poszczególnych miesięcy.

Królewska wuzetka

– Przepis na tradycyjne ciasto W-Z,
które łączy dwie warstwy kakaowych
biszkoptów przełożonych bitą śmietaną, trochę zmieniłam i tak powstał mój
autorski przepis na wuzetkę. Biszkopt
piekę według starego przepisu mojej
babci: ile sztuk jajek, tyle kopiastych
łyżek mąki i cukru. Z kolei polewa to
efekt eksperymentów kulinarnych mojej kuzynki, a przepis na nadzienie pochodzi z „Tele Tygodnia” z 1994 roku
– mówi laureatka konkursu.
Wuzetka pani Swietłany ma orzeźwiający, cytrynowy smak za sprawą masy
śmietanowej z dodatkiem serka homogenizowanego i galaretki. Nadzienie można
też przygotować według własnych
upodobań, dodając galaretkę i serek
o ulubionym smaku. Ciasto smakuje wyśmienicie i prezentuje się okazale. Doskonałe do kawy podczas wspólnego
świętowania nie tylko z okazji Święta
Trzech Króli.
Z kolei do końca lutego można przesyłać propozycje na „tłusty czwartek”.
Najciekawszy przepis zostanie wybrany
„smakiem lutego”, a jego autor otrzyma
nagrodę. Ponadto przepis znajdzie się
w kalendarzu kulinarnym na 2020 rok.
Receptury wraz ze zdjęciem można

przesyłać drogą e-mailową na adres
media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać osobiście w Wydziale
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta (p. 325). Zapraszamy do kulinarnej zabawy nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego regionu.
W 2019 roku rozpoczęła się VI edycja
konkursu pod hasłem „Rudzkie Smaki”.
Jej podsumowaniem, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie kalendarz kulinarny. – To wyjątkowa publikacja, składająca się z przepisów nadesłanych przez
mieszkańców. Uczestnicy konkursu dzielą
się recepturami na swoje sprawdzone dania i smakołyki. Często są to przepisy
przekazywane z pokolenia na pokolenie
– mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Co miesiąc najlepsze propozycje są nagradzane i to właśnie one są prezentowane w kalendarzu.
Królewska wuzetka
Biszkopt: Składniki (na jeden blat):
5 jajek, 5 łyżek cukru, 4 łyżki mąki,
1 łyżka kakao.
Do nasączenia blatów: Czarna herbata
z cukrem z dodatkiem alkoholu lub kawa
rozpuszczalna z wódką, nalewką itp.

Rudzki Informator Samorządowy

Przygotowanie: Białka z cukrem
ubić na sztywno, żółtka ubić osobno
i dodać do białek, ubijając jeszcze
przez kilka minut aż masa będzie puszysta. Kakao wymieszać z mąką,
przesiać i dodać do ubitej masy, delikatnie mieszając lub miksując na minimalnych obrotach. Wyłożyć do formy
25x37 cm wyścielonej papierem do
pieczenia i wstawić do piekarnika nagrzanego do 170oC, piec przez ok. 30
minut. Żeby biszkopt nie opadł, nie należy otwierać piekarnika w trakcie pieczenia. Pod koniec można sprawdzić
patyczkiem czy ciasto jest wypieczone.
W podobny sposób przygotowujemy
drugi blat biszkoptu. Upieczone i wystudzone blaty biszkoptowe nasączamy
bezpośrednio przed wyłożeniem masy.
Masa: Składniki: 20 dag śmietany
kremówki 36%, 20 dag serka homogenizowanego waniliowego, 1 opakowanie galaretki o smaku cytrynowym,
2 łyżki soku z cytryny, 2 torebki cukru
waniliowego, ¾ szklanki cukru.
Przygotowanie: Rozprowadzić galaretkę w jednej szklance wody. Wymieszać serek z sokiem z cytryny.
Rozgrzać w rondelku galaretkę z cukrem oraz cukrem waniliowym, mie-

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

Wuzetka z cytrynową nutą otworzy kalendarz kulinarny na 2020 r.
szać do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie gotować! Wymieszać
z masą serkową, wstawić do lodówki.
Ubić śmietanę na puszystą masę. Dodać ją do tężejącej masy i dobrze wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Ponownie wstawić do lodówki i odczekać aż masa stężeje na
tyle dobrze, aby dała sie równomiernie rozsmarować na biszkopcie. Przykryć drugą warstwą biszkoptu, całość
wstawić do lodówki.
Polewa: Składniki: 3 łyżki kakao,
9 łyżek mleka, 10 dag miękkiego masła, 6 łyżek cukru.

Przygotowanie: Składniki połączyć
w garnku i gotować na małym ogniu,
cały czas mieszając. Masa powinna
lekko zgęstnieć. Uważać, żeby nie gotować za długo, aby polewa nie skarmelizowała się. Z kolei zbyt krótkie
gotowanie może sprawić, że polewa
będzie płynna i wsiąknie w biszkopt.
Zimną polewę wylać na ciasto. Udekorować według uznania. Autorka
przepisu proponuje całą powierzchnię
ciasta udekorować ukośnymi pasami
z wiórków kokosowych na przemian
z pokruszonymi orzechami włoskimi.
IM
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Nieruchomości

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-0401.

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

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

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

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

Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2, 114
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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).

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Piastowskiej, stanowiąca działkę nr 950/130
o powierzchni 244 m², obręb Ruda, karta mapy 9, KW nr GL1S/00028240/4 (działy III i IV ww. księgi są
wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 200 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji,
centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska (symbol planu UK1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowo-handlowej, terenów kolejowych, jest porośnięta drzewami i krzewami, posiada nieregularny kształt.
Dojazd do działki nr 950/130 winien odbywać się od strony ul. Marii Konopnickiej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 32.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 12.03.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.600,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed
przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248-75-63.

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

Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.

Ruda I, trzypokojowe, 48 m2, 125 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel.
601-292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.
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.
„Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne remonty łazienek, panele, instalacje
c.o. Tel. 784-699-569.
Pranie tapicerki meblowej, dywanów.
Szybko i solidnie. Tel. 519-639-121.

Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności
37 m2, 97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109
tys., Niedzieli, 38 m2, 78 tys. Tel. 793-017323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów jednorodzinnych.
Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności
od 89 m2, WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2,
GODULA „Paryż” od 125 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.
Mieszkanie do wynajęcia Ruda Śląska, 3 pokoje, c.o., balkon tel. 668-845818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
www.fhutechnika.pl, tel. 785-720-563.
Wspólnoty mieszkaniowe, budynki użytkowe,
place, itp.
Kupię kawalerkę do 22 m2, tel. 606717-534.

Motoryzacja

SZYMON PRZYŁUCKI
syn Darii i Wojciecha
ur. 25.01.2019 (3690 g i 53 cm)

Adam Wróblewski
syn Magdaleny i Marcina
ur. 26.01.2019 (3360 g i 52 cm)

Buduj-Remontuj zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788266-235.
WPBK-BIS-EXPORT sp. o.o. zatrudni górników pod ziemią do wykonywania prac na
terenie kopalni Bielszowice. Tel. 883-953430.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego i ratownika
medycznego. NZOZ Paktor, tel. 32 77171-02, praca@paktor.com.pl.
Zatrudnimy pomocnika mechanika
samochodowego z prawem jazdy.Paktor
s.c., paktor@o2.pl lub tel. 32 771-71-07.
Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 32 24365-99.
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie mięsnym. Tel. 601-521-963.
Chcesz zarabiać większe pieniądze?
Pracuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz języka niemieckiego?
Zapisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń:
506-288-940.
Zatrudnimy kierowców z kategorią C .
Praca na terenie woj. śląskiego. Tel. 693-399002, 693-399-005.

Renowacja kloszy reflektorów. Tel. 575686-689.

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

Korekty lakierów, pranie tapicerki. Tel.
575-686-689.

Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych,
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752634, 502-865-808.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.

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

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

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

Kupię wszelkie starocie od igły po szafę.
Tel. 603-280-675.

USŁUGI POGRZEBOWE
DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 24226-27.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – witamy w rudzie śląskiej

STANISŁAW WOLNY
syn Katarzyny i Sebastiana
ur. 25.01.2019 (2990 g i 53 cm)

Praca

Tomasz Czarnecki
syn Beaty i Dawida
ur. 1.02.2019 (2590 g i 50 cm)

Julia Kaźmirkiewicz
córka Aleksandry i Patryka
ur. 31.01.2019 (2385 g i 52 cm)

Różne
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XXVI PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2018

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC

Wybieramy najlepszych sportowców 2018 r.
„Wiadomości Rudzkie” po raz 26. organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 46 zgłoszeń.
Poniżej publikujemy zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że rudzianie mogą głosować w kategoriach Wyróżniający się
Sportowiec Skrzat, Najpopularniejszy Sportowiec i Wyróżniający się Sportowiec Amator. Można to zrobić za pomocą SMS-ów (wysyłając je
pod numer 71100 – treść SMS-a znajduje się przy zdjęciu, koszt jednego SMS-a to 1 zł + 23% VAT), a także na fanpage’u „Wiadomości
Rudzkich” (www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie). SMS-y można wysyłać do 27 lutego do godz. 12.00. Ponadto w kolejnych
tygodniach na stronie internetowej „Wiadomości Rudzkich” będą trwały głosowania w poszczególnych kategoriach. Od 13 lutego od godz.
12 do 20 lutego do godz. 12 potrwa głosowanie w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec.

WYRÓŻNIAJĄCY
SIĘ SPORTOWIEC
AMATOR

Adam Łaskawski (UKS Power Kuźnik)
TREŚĆ SMS-a: NPS.1

Marta Skudlik (WOPR Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.8

Aleksander Wojtachnio
(KS Pogoń Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.2

Martyna Cichosz
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.9

Danson Chege
(KS Rugby Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.3

Mateusz Malik
(CKS Slavia Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.10

Julia Boronowska (AMK Gliwice)
TREŚĆ SMS-a: NPS.4

Natalia Kozubowska
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.11

Kinga Karlińska
(KS Rugby Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.5

Natalia Lepa (UKS Grot Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.12

Klara Surmiak (UKP Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.6

Natalia Strzałka
(ZKS Slavia Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.13

Lekkoatletki TL Pogoń Ruda Śląska
(Natalia Zawronek, Wiktoria
Synowiec, Nicola Szeliga, Sabina Pohl)
TREŚĆ SMS-a: NPS.7

Przemysław Basa
(KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.14

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ SPORTOWIEC SKRZAT

Dominika Kubecka
(UKP Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.1

Kacper Szczepanik
(K.S. Bajtle Rugby Ruda Śląskla)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.7

Tomek Szlapa
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.14

Anna Skupień (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.1

Lena Hudzik
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.8
Drużyna z SP nr 6
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.2

Tymoteusz Kolasiński
(UKS Grot Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.15

Arkadiusz Liana (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.2

Lilianna Szudy
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.9
Emilia Wodyk
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.3

Tymoteusz Taisner
(SPR Grunwald Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.16

Katarzyna Wolniewicz (nordic walking)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.3
Małgorzata Baucz
(Academia Gorila Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.10

Eryk Izydorczyk
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.4

Wojciech Jankowski
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.17

Krzysztof Koźlicki (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.4
Maria Puławska
(TL Pogoń Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.11

Izabela Gorajczyk (fitness)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.5

Julia Jessel
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.5

Oliwia Suchy
(UKS Statima Biathlon Team)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.12

Zuzanna Walkiewicz
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.18

NAJlepszy TRENER
Elżbieta Garmulewicz
(ZKS Slavia
Ruda Śląska)

Wojciech Pietruszka (biegi)
TREŚĆ SMS-a: AMATOR.6

Julia Rasek
(KPKS Halemba Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.6

Paweł Szlapa
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.13

Katarzyna Czyż
(TL Pogoń Ruda Śląska)
Krystian Izert

Jan Walkowiak
(KS Pogoń Ruda Śląska)
Dariusz Wyciślik
(UKS Grot Ruda Śląska)
Anna Samol
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

Robert Kurzawa
(SPR Grunwald Ruda Śląska)
TREŚĆ SMS-a: NPS.15
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Pływanie

Rywalizacja na łyżwach

Pływacy na medal
Młodzi
pływacy
z Manty
wrócili
z zawodów
w Katowicach
z workiem
medali.

Na lodowisku rywalizowali uczniowie rudzkich szkół.
W drugi dzień zawodów rywalizowali najmłodsi
łyżwiarze. Walka była bardzo zacięta, a po najwyższe
laury sięgnęli zawodnicy i zawodniczki orzegowskich
szkół. Wyniki dziewcząt: 1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6, 2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 40,
3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 41. Najszybszą łyżwiarką została Kinga Kluge z SP nr 6. Wyniki chłopców: 1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 40, 2. miejsce
– Szkoła Podstawowa nr 6, 3. miejsce –Szkoła Podstawowa nr 2. Najszybszym łyżwiarzem okazał się Przemysław Gontowski z SP nr 40.
– Zawodnicy otrzymali słodki poczęstunek od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a nagrody indywidualne dla najszybszej pary ufundował sklep SportRebel z Rudy Śląskiej – zaznaczają organizatorzy Hanna
Bartusek i Rafał Lepa.

Ju Jitsu

Udany start w Katowicach
To były udane zawody dla młodych wojowników
z Rudy Śląskiej. W minioną sobotę (9.02) w Katowicach odbyły się drugie zawody z cyklu Ogólnopolskiej
Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju Jitsu Sportowym, w których nasi zawodnicy wywalczyli złote, srebrne i brązowe medale.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Martyna Cichosz (KTJ
MMA Team Ruda Śląska), która zdobyła złoto w kategorii ne waza (52 kg, U18) oraz złoto w fightingu
(57 kg, U18), a także srebro w fightingu (52 kg, U18)
i srebro w ne waza (63 kg, U18); Tomek Szlapa (KTJ
MMA Team Ruda Śląska), który zdobył złoty medal
w ne waza (21 kg, U10) i złoty medal w fightingu bez
I fazy (21 kg, U10); Paweł Szlapa (KTJ MMA Team
Ruda Śląska) – srebro w ne waza (24 kg, U10) i srebro w fightingu bez I fazy (24 kg, U10) oraz Zuzia
Duda (KTJ MMA Team Ruda Śląska) – złoto w fightingu bez I fazy (44 kg, U15). Bez medalu wrócili
Emilka Krawczyk i Wojtek Jankowski z KTJ MMA
Team Ruda Śląska, którzy jednak stoczyli bardzo dobre, wyrównane walki, przegrywając minimalnie
z przeciwnikami. Z kolei Małgorzata Baucz (Acade-

Pływacy z kochłowickiej Manty popisali się dobrą
kondycją podczas Pucharu Silesia, który odbył się
w pierwszych dniach lutego w Katowicach.
Pierwsze medale zgarnęli Marta Poppe, która wypływała złoto na 400 m stylem dowolnym i Paweł Piechaczek (także złoto na 400 m stylem dowolnym). Dobrze spisali się również zawodnicy, którzy popłynęli
w sztafetach. Wszystkie trzy stanęły na podium Pucharu Silesia. Zespoły w składzie: Kozubowska, Pawlaczyk, Pasek, Smykowska, Pieczul, J. Staciwa, K. Staciwa, Malik – w kategorii 13-14 lat oraz A. Grychtoł,
Skowronek, Fic, Niewiadomska, Poppe, Sobolewska,
Słowiński, Popanda – w kategorii 15-16 lat zwyciężyły
wyścig sztafetowy 8x50 m stylem dowolnym. Nagrodą
w tym wyścigu poza zaszczytnym najwyższym miejscem na podium i dyplomem był tort. Z kolei sztafeta
w składzie: Melkowski, Zdebel, Pawlik, Szafranek,
Badura, Dorosińska, Jędrzejczyk, Nowakowska-Baranowska zajęła 2. miejsce w kategorii 13-14 lat. Dobrą
formą popisali się też nasi pływacy w kategorii 50 m
stylem klasycznym. Natalia Kozubowska wywalczyła
srebro w kategorii 13-14 lat, Paweł Piechaczek – srebro
w kategorii 10 lat i młodsi oraz Konrad Zdebel – brąz

w kategorii 13-14 lat. Z kolei na 100 m stylem grzbietowym brązowy medal zdobyła Kinga Nowara w kategorii 11-12 lat oraz Dawid Malik srebrny medal na
50 m stylem motylkowym w kategorii 13-14 lat. W drugim dniu pływackich zmagań medale zdobyli: Natalia
Kozubowska – złoto w konkurencji 50 m stylem dowolnym w kategorii 13-14 lat; Paweł Piechaczek – złoto w konkurencji 100 m stylem klasycznym w kategorii 10 lat i młodsi; Natalia Kozubowska – srebro w konkurencji 100 m stylem klasycznym w kategorii 13-14
lat; Marta Poppe – srebro w konkurencji 100 m stylem
motylkowym w kategorii 11-12 lat; Dawid Malik srebro w konkurencji 100 m stylem motylkowym w kategorii 13-14 lat; Kamil Staciwa – brąz w konkurencji
100 m stylem motylkowym w kategorii 13-14 lat oraz
w konkurencji 200 m stylem dowolnym w kategorii
13-14 lat, a także Konrad Zdebel – brąz w konkurencji
100 m stylem klasycznym. Ostatni dzień zmagań
w Pucharze Silesia pływacy także zakończyli na medalowych pozycjach. Złoto na 100 m stylem dowolnym
wywalczyła Natalia Kozubowska, srebro na 100 m stylem dowolnym oraz zmiennym – Marta Poppe i brąz na
100 m stylem dowolnym – Dawid Malik.

Piłka nożna

Rudzianin w Anglii
Młodzi zawodnicy na każdych
zawodach zdobywają medale.
mia Gorila Ruda Śląska) zdobyła srebro w ne waza
(40 kg, U15) i brąz w ne waza (44 kg, U15).
Dobre wyniki młodych rudzian spowodowały, że
kilkoro z nich dostało się do kadry Polski – m.in. Martyna Cichosz z KTJ MMA Team Ruda Śląska, która
podczas zawodów prezentowała bardzo wysoką formę,
nie schodząc z podium. Kolejnym kadrowiczem jest
Maciek Szczepanik z BJJ Factory, a trzecią kadrowiczką Małgorzata Baucz z Academii Gorila Ruda Śląska.
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu nieruchomości, położonych w Rudzie Śląskiej
przy ul. Gwareckiej 2, stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, które zostaną użyczone,
w drodze bezprzetargowej, na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2
i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana
Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
położonych w rejonie ul. Szyb Andrzeja, które zostaną oddane w najem na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod garaż murowany położony w kompleksie, w rejonie
ul. Kupieckiej, które zostaną oddane w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem na
poprawę zagospodarowania działek przyległych.

Mateusz Bogusz z Rudy Śląskiej zagra w angielskiej
drużynie Leeds United FC. Siedemnastoletni pomocnik Ruchu Chorzów do czerwca 2021 roku wystąpi
w drużynie, która jest trzykrotnym mistrzem Anglii,
dwukrotnym zdobywcą Pucharu UEFA i finalistą Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, a obecnie liderem
Championship drugiego poziomu rozgrywkowego wAnglii.
Młody zawodnik urodził się 22 sierpnia w Rudzie
Śląskiej i już jako pięciolatek rozpoczął treningi w klubie Gwiazda Ruda Śląska, ale kilka lat później (w 2011
roku) trafił do Ruchu Chorzów, aż w 2017 roku przyczynił się do zdobycia przez drużynę tytułu wicemistrza Polski juniorów młodszych. Pół roku później rudzianin swoją piłkarską przygodę rozpoczął w składzie
pierwszego zespołu, gdzie zadebiutował 4 marca 2018
roku. Pół roku później Bogusz został włączony do kadry pierwszego zespołu, gdzie oficjalnie zadebiutował
4 marca 2018 r. W Ruchu Chorzów Bogusz wystąpił

Foto: Leeds United

Za nami Mistrzostwa Rudy Śląskiej w biegach łyżwiarskich. W poniedziałek (4.02) i wtorek (5.02) na
lodowisku na Burloch Arenie swoje siły sprawdzili
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i uczniowie
szkół podstawowych. Mistrzostwa odbyły się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W pierwszy dzień w rywalizacji na lodzie uczestniczyło 16 drużyn szkolnych. Oto wyniki zawodów:
1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6, 2. miejsce
– Szkoła Podstawowa nr 40, 3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 41. Najszybszą łyżwiarką została Paulina
Czech ze Szkoły Podstawowej nr 6. Wśród chłopców
1. miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6.
Na 2. miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa
nr 36, a na trzecim Szkoła Podstawowa nr 40. Najszybszym łyżwiarzem został Brajan Grządziel z SP nr 36.

Piłkarz z Rudy Śląskiej podpisał kontrakt
z drużyną Leeds United.
w 33 meczach, w których strzelił pięć bramek. Piłkarz
jest też reprezentantem Polski do lat 19. Do kadry narodowej trafił w 2015 roku i zagrał aż 28 razy w meczach
międzypaństwowych.

Akrobatyka

Akrobatki w kadrze Polski
KPKS Halemba Ruda Śląska może pochwalić
się wielkim sukcesem. Dwie zawodniczki klubu, czyli Julia Olchawa, Nikola Janik, a także
Oliwia Wilk (KS AZS AWF Katowice) dostały
się do kadry Polski. Dziewczyny będą reprezen-

tantkami w akrobatyce sportowej w pierwszym
półroczu 2019 roku. Zespół trójek kobiet trenowany jest przez Katarzynę Chlebisz i będzie reprezentował Polskę w kategorii wiekowej 12-18
lat.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Kolejny rok przynosi kolejny etap rozwoju Centrum Motoryzacyjnego BS AUTO-BUD w Świętochłowicach, które cały czas poszerza swoją działalność, a także
zakres i jakość świadczonych usług. W związku z tym firma AUTO-BUD szuka nowych pracowników. Obecnie trwa nabór na stanowiska mechanika samochodowego oraz elektryka. Dlaczego warto się tym zainteresować? Centrum Motoryzacyjne BS AUTO-BUD to firma z wieloletnią tradycją i renomą na rynku,
w której panuje rodzinna atmosfera. Za sprawą swojej szerokiej działalności oraz doświadczeniu fachowców, którzy pracują tutaj od lat, daje ona również
gwarancję nieustannego rozwoju oraz coraz lepszych zarobków.

Tu warto pracować

Centrum Motoryzacyjne BS w Świętochłowicach to największa inwestycja
Grupy AUTO-BUD. Pracuje w nim kilkunastu fachowców o wieloletnim doświadczeniu. – Praca w tym miejscu
pozwoliła mi rozwinąć skrzydła. Po
pierwsze – mam tutaj do czynienia
z różnego typu usterkami w rozmaitych
typach pojazdów i codziennie uczę się
czegoś nowego. Poza tym mam od kogo
się uczyć, bo gdy sam nie wiem, jak rozwiązać dany problem, swoją wiedzą
służą mi inni pracownicy. Ponadto mamy klientów z różnych miast – Rudy

Śląskiej, Świętochłowic, Chorzowa, Zabrza i Katowic, co pozwala nam budować renomę na rynku – podkreśla Damian Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyjnego BS AUTO-BUD.
Specjaliści ze Świętochłowic mają
okazję pracować na kilkanastu doskonale wyposażonych stanowiskach
warsztatowych. LAMBDA to jeden
z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych warsztatów na Śląsku.
Znajduje się tu 16 stanowisk z podnośnikami kolumnowymi i nożycowymi,
urządzeniami do wymiany opon i wy-

ważania kół, a także ustawiania zbieżności oraz z urządzeniem do napełniania i sprawdzania klimatyzacji.
Z kolei Stacja Kontroli Pojazdów
GAMMA działa w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania
poszczególnych zespołów i układów
pojazdu w szczególności pod względem
bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. Stacja jest również upoważniona
do umieszczenia nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu. Prestiżu pracy
w Centrum Motoryzacyjnym BS Grupy
AUTO-BUD dodaje także fakt, że od

prawie roku działa one pod szyldem
Bosch Car Service. Łączy się to więc
z odpowiedzialnością, aby świadczone
tutaj usługi były na jak najwyższym poziomie. Odpowiadają za to oczywiście
pracownicy, których Grupa AUTOBUD nieustannie szkoli i organizuje dla
nich kursy. Pracownik Centrum Motoryzacyjnej BS może także liczyć na
atrakcyjne i stabilne warunki finansowe
oraz premie motywacyjne, a także pakiet świadczeń socjalnych.
Oczywiście o zadowoleniu z pracy
świadczy także jej klimat. – Staramy
MECHANIK SAMOCHODOWY
Miejsce pracy: Świętochłowice
Opis stanowiska:
• diagnozowanie usterek
• wykonywanie napraw
mechanicznych pojazdów
• wymiana opon, olejów, filtrów
oraz pozostałych zużywalnych
podzespołów
• dbanie o swoje stanowisko pracy
– czystość i porządek

CENTRUM MOTORYZACYJNE
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

ELEKTRYK
Miejsce pracy: Świętochłowice
Opis stanowiska:
• montaż i naprawa układów
elektrycznych
• wykonywanie przeglądów i napraw
• diagnozowanie usterek
i usuwanie ich
• praca przy urządzeniach
sterowania, zabezpieczania
i sygnalizacyjnych
• dbanie o swoje stanowisko pracy
– czystość i porządek

WYMAGANIA:
• doświadczenie w pracy mechanika, diagnosty samochodowego
lub elektryka
• wykształcenie kierunkowe
(mechanik, elektryk lub elektromechanik samochodowy)
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja pracy własnej
• zaangażowanie w pracę
• dyspozycyjność
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej

GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o. Bosch Service AUTO-BUD

LAMBDA

się, aby w firmie panowała rodzinna
atmosfera, a nasi pracownicy przychodzili do pracy nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że to lubią. Zresztą
dla większości z nich motoryzacja to
po prostu pasja. Myślę, że dzięki temu
nie obserwujemy wysokiej rotacji, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Oczywiście
równocześnie jesteśmy otwarci zarówno na młode osoby, które niedawno
rozpoczęły swoją przygodę z motoryzacją, jak i pracowników z wieloletnim doświadczeniem – mówi Damian
Śledź.

•
•
•
•
•
•

OFERUJEMY:
pracę w stabilnej firmie, w młodym i energicznym zespole
atrakcyjne wynagrodzenie i premie za zaangażowanie w pracę
zatrudnienie na umowę o pracę
możliwość wypracowania płatnych nadgodzin
pracę przy pomocy najnowszej generacji urządzeń motoryzacyjnych
narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków,
strój roboczy oraz komfortowe warunki poza stanowiskiem roboczym
(szatnia, stołówka)

ZGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE CV I LIST MOTYWACYJNY
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
autobud@bosch-service.pl

