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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  

SZYNKA
DO PARZENIA
SZYNKA

2699
KG

ŚLONSKOTRADYCYJNO
KRÓLIK 
TUSZKA

1999
kg

TYLKO 13-15.04.

SCHAB
WIEPRZOWY
BEZ KOŚCI 1199

KG

KIEŁBASA
BIAŁA
SUROWA

1099
KG

CHLEB
DO ŻURKU

249
szt.

BYKOWINA życzy pogodnych Świąt

CZEKOLADA 
MILKA, WYBRANE 
RODZAJE, 250/300 g

699
szt. 400 zł  TANIEJ

1099
szt.

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  
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PIWO 
TYSKIE
4 x 0,5 l

899
4-pack

1199
4+pack.

100 zł  TANIEJ

COCA COLA
2,25 l

399
szt.

499
szt.

300 zł  TANIEJ

W PIĄTEK (14 KWIETNIA) REDAKCJA 
,,WIADOMOŚCI RUDZKICH,, 

CZYNNA BĘDZIE DO GODZ. 12.00



Fo
to

: A
R

Wizyta była także okazją do rozmów z władzami miasta.
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– Dziękujemy, panie prezydencie, że przyjechał 
pan do Rudy Śląskiej, czyli najbardziej śląskiego 
miasta ze wszystkich śląskich miast. Drodzy miesz-
kańcy, dzisiaj prezydent podpisał ważny dla nas do-
kument. Niecałe sześćdziesiąt lat temu Ruda Śląska 
była taką małą metropolią, która powstała z małych 
miejscowości, a dzisiaj fantastycznie się rozwija 
i jest przykładem tego, że warto wspólnie działać 
dla dobra nas wszystkich – podkreślała podczas 
spotkania z prezydentem RP na placu Jana Pawła II 
prezydent Grażyna Dziedzic. 

Spotkanie na rynku było ostatnim, ale najważ-
niejszym dla mieszkańców naszego miasta, punk-
tem wizyty głowy państwa w Rudzie Śląskiej.  
– Dlaczego Ruda Śląska? Bo to kwintesencja ślą-
skości i pracowitości. Śląsk kojarzy się całej Polsce 
przede wszystkim z górnictwem i hutnictwem. To 
właśnie tutaj, w Rudzie Śląskiej, powstały pierwsze 
kopalnie i narodziło się śląskie górnictwo węgla ka-
miennego, a dziś Ruda Śląska jest nadal największą 
górniczą gminą w Unii Europejskiej i w całej Pol-
sce – mówił Andrzej Duda.

Nim prezydent spotkał się z mieszkańcami, zło-
żył wieniec pod tablicami na cmentarzu komunal-
nym w Halembie oraz hołd górnikom, którzy zginę-
li w katastrofach i wypadkach w kopalni Halemba, 
a także ofiarom wojen i represji w XX wieku. Od-
wiedził także siedzibę Międzynarodowego Instytu-
tu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego oraz 
spotkał się z samorządowcami z naszego miasta. 
Natomiast formalnie wizyta na samym Śląsku roz-
poczęła się od podpisania przez Andrzeja Dudę 
ustawy metropolitalnej, co odbyło się w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Ten podpis był równo-
znaczny z zapaleniem ostatniego zielonego światła 
do utworzenia metropolii na Śląsku, w skład której 
wejdzie m.in. Ruda Śląska. Ustawa metropolitalna 
ma jeszcze ściślej połączyć ok. 40 miejscowości  
w regionie. W sumie oznacza to połączenie intere-
sów ok. 2,3 mln mieszkańców tych właśnie gmin, 
czy powiatów. – Ten dokument zostaje podpisany 
właśnie tutaj, bo tutaj są osoby, które są tą ustawą 
najbardziej zainteresowane, a więc mieszkańcy Ślą-
ska – wszyscy ci, którzy tutaj żyją i pracują, a także 
pełnią służbę dla swoich współobywateli i współ-
mieszkańców. Mówię tutaj o włodarzach, którzy bę-
dą realizowali tę ustawę – mówił podczas jej uro-
czystego podpisania w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim prezydent RP Andrzej Duda.

Przypomnijmy – ustawa metropolitalna tworzy 
ogólne zasady funkcjonowania związku, poprzez 
który realizowana będzie część zadań publicznych 
– tych wspólnych dla śląskich miast. Chodzi głów-
nie o usprawnienie transportu kolejowego i drogo-
wego, wspólne planowanie przebiegu dróg czy 
współpracę w zakresie promocji, zagospodarowa-
nia przestrzennego i rozwoju. Ponadto metropolia 
otrzyma roczny zastrzyk finansowy z budżetu pań-
stwa w kwocie 250 mln zł. – Przez ostatnie kilka-
dziesiąt lat – od 89 roku – cały czas słyszymy o tym, 
że Górny Śląsk jest zapominany, że jest eksploato-
wany, a nie modernizowany, tak jak należy. Wierzę, 
w to głęboko, że sytuacja właśnie teraz ulega rady-
kalnej zmianie – zaznaczył Andrzej Duda.

Joanna Oreł

WIZYTA PREZYDENTA RP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Andrzej Duda spotkał się z rudzianami
Po raz trzeci w historii Rudy Śląskiej prezydent RP odwiedził nasze miasto. Przy okazji podpisania w Katowicach ustawy metropolitalnej Andrzej Duda od-
wiedził także serce regionu, jakim jest Ruda Śląska, gdzie spotkał się z mieszkańcami na rynku, złożył kwiaty przy pomniku na cmentarzu w Halembie oraz 
odwiedził Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. 
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Frekwencja na rynku dopisała.

Prezydent chętnie wyszedł na spotkanie z rudzianami.
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 Andrzej Duda mówił u nas m.in. o metropolii.
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Wizyta na Śląsku była związana z podpisaniem 
ustawy metropolitalnej.
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Andrzeja Dudę przywitała uroczyście prezydent 
Grażyna Dziedzic. 
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Podczas wizyty prezydent zwiedził  
 Instytut Karskiego. 
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Andrzej Duda złożył także kwiaty 
na cmentarzu w Halembie.
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Prezydent został przywitany tradycyjnie chlebem i solą.
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Oto twórcy przyszłej metropolii, czyli m.in. prezydenci miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.
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Rada Miasta na pamiątkowym zdjęciu z prezydentem RP.
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Z Andrzejem Dudą spotkali się m.in. prezydenci naszego miasta.
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Poza oficjalną częścią, był czas na „selfie” w tłumie. Andrzej Duda sporo czasu poświęcił na rozmowy z mieszkańcami.
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Zaprezentowali się także uczniowie klas mundurowych. Pamiątkowe zdjęcia nie miały końca.
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OGŁOSZENIA

– Poziom konkursu był bardzo wysoki. Tak napraw-
dę nie czuję się wygrana. Występ przed kobietami, któ-
re przeżyły ten obóz, to była dla mnie ogromna presja. 
Nie czułam się godna stanąć przed nimi, bo ciężko jest 
oddać to, co one przeżyły, ale było to coś niesamowi-
tego – mówiła Weronika Zarzycka, laureatka konkur-
su. 

Konkurs odbywa się w kwietniu – miesiącu pamięci 
narodowej o więźniarkach obozu KL Ravensbrück. Or-
ganizowany jest od kilku lat, a od trzech ma zasięg 
ogólnopolski. – Inspiracją do powołania konkursu 
i przekazywania historii były wspomnienia i osobowość 
pani Katarzyny Matei, byłej więźniarki, której dzisiaj 
już z nami nie ma – mówiła podczas części oficjalnej 
gali Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta.  
– Wśród nas jest sześć kobiet, z którymi każde spotkanie 
napełnia nas inspiracją. One w tak trudnych warunkach 
znalazły siłę, aby żyć w harmonii i zgodzie ze sobą  
– dodała.

III�OGÓlNOpOlSKI�KONKurS

Żyłyśmy dla ojczyznyWeronika�Zarzycka�ze�Strzelina�
i�Anna�Dawal�z�Dąbrowy�Górniczej�
zostały�laureatkami�III�
Ogólnopolskiego�Konkursu�„W�Kręgu�
poezji�i�prozy�lagrowej�Byłych�
Więźniarek�Kl�ravensbrück”.�Tytuły�
przyznano�w�kategorii�poezja�i�proza.�
Na�gali�finałowej�w�rudzie�Śląskiej�
zaprezentowało�się�27�finalistów.�
Główną�nagrodą�dla�wszystkich�jest�
wyjazd�do�Niemiec�do�Muzeum� 
–�miejsca�pamięci�Kl�ravensbrück.
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Wszyscy uczestnicy konkursu wyjadą w nagrodę do Niemiec.

Głównym organizatorem konkursu jest Instytut Pa-
mięci Narodowej. To właśnie we wszystkich ośrodkach 
regionalnych IPN odbyły się przesłuchania półfinałowe, 
w których wyłoniono finalistów. – Konkurs, którego je-
steśmy świadkami ma cechy wyjątkowe. Jest to spotka-
nie kilku pokoleń. Przede wszystkim pokolenia byłych 
więźniarek, pokolenia Polaków, które doświadczyło naj-
większych, niewyobrażalnych okrucieństw, a które mi-
mo to zachowało swoją godność. Jest spotkaniem poko-
lenia ich dzieci, wnuków i tych, którzy zechcą poczuć się 
członkami tej pięknej rodziny – mówił do zebranych An-
drzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN. 
– W konkursie chodzi jeszcze o coś więcej. To przesłanie 
o szacunku do życia. To afirmacja życia, to szacunek do 
drugiej osoby, który przewyższa wszelkie okrucieństwo 
i nienawiść. Głęboko w to wierzę, że z dzisiejszego spo-
tkania kilku pokoleń wyjdziemy po prostu lepsi  
– dodał.

Podczas gali finałowej można było wysłuchać frag-
mentów autorskiego koncertu „Mury” Michała Książ-
ka. – ,,Mury” to płyta inspirowana rodzinną historią. 
Moja prababcia trafiła do obozu koncentracyjnego  

Ravensbrück transportem z Tarnowa. W obozie wraz ze 
współwięźniarkami stworzyła organizację o nazwie „Mu-
ry”, która miała za zadanie utrzymywać morale i podno-
sić na duchu więźniów – mówi Michał Książek. Autor 
kontynuuje myśl prababci. Stworzył płytę o tej samej  
nazwie i przenosi tamte wartości w dzisiejsze czasy.

Jak co roku dr Wanda Półtawska skierowała słowa do 
młodzieży. Gośćmi honorowymi gali obok dr Wandy 
Półtawskiej były też byłe więźniarki: Maria Lelonek, 
Irena Cyrankiewicz, Wiesława Rudniewska, Anna Sza-
frańska i Józefa Posch-Kotyrba. Obecni byli też m.in.: 
Barbara Oratowska – kustosz Muzeum Martyrologii 
„Pod Zegarem” w Lublinie, Elżbieta Seferowicz – cór-
ka poetki obozowej Marii Rutkowskiej-Kurcyusz oraz 
Michał Neumann – syn byłej więźniarki, sławnej malar-
ki Marii Hiszpańskiej-Neumann. Gali towarzyszyła wy-
stawa „I trzeba było żyć… Kobiety z KL Ravensbrück”.
 IMJako honorowi goście gali zostały zaproszone byłe więźniarki.
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Rudzka SpółdzielNia 
MieSzkaNioWa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza�przetarg�na�sprzedaż�prawa�wieczystego�użytkowania�gruntu�
położonego�w�rudzie�Śl.�5�przy�ul.�pawła�poloczka�pow.�5.914,00�m2 

działka:�nr�1929/88,1374/85,�KW�Gl1S/00007495/3

Warunki�uczestnictwa�w�przetargu�oraz�szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Tech-
niczny�pokój�314�tel.�32�248-24-11�wew.�231.
Spółdzielnia� zastrzega� sobie� prawo� swobodnego� wyboru� ofert� oraz� unieważnienia�

przetargu�bez�podania�przyczyny.�

Rudzka SpółdzielNia 
MieSzkaNioWa
41-700 Ruda Śląska ul. Magazynowa 12  
Nip: 641 001 03 37 ReGoN: 000484713 
tel. 32 248-24-11 –15, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza�przetarg�pisemny�nieograniczony�na�wykonanie�
termomodernizacji�budynku�przy�ul.�Mickiewicza�5,�7,�Norwida�20, 
�w�zasobach�rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�w�rudzie�Śląskiej.

Formularz�zawierający�Specyfikację�Istotnych�Warunków�Zamówienia�można�odebrać�
od dnia 12.04.2017 r. do dnia 19.04.2017 r. w�siedzibie�Zamawiającego,�adres:�ruda�Ślą-
ska�ul.�Magazynowa�12.
Szczegółowe�warunki�uczestnictwa�w�przetargu� znajdują� się�na� stronie� internetowej�

rSM�oraz�w�Dziale�Technicznym�w�siedzibie�rSM.
Zamawiający�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia� lub�zamknięcia�przetargu�bez�wy-

brania�którejkolwiek�z�ofert�i�bez�podania�przyczyny.�
Osobą�uprawnioną�do�kontaktów�z�oferentami�jest�pracownik�Działu�Technicznego�tel.�

32�248-24-11�/15/�wew.�306�w�godzinach�od�10.00�do�12.00.
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Arteterapia sposobem na depresję
Wernisaż wystawy „Dwa Bieguny Stan Psychi-

ki”  oraz spotkanie ze specjalistami odbyło się 
w piątek (7.04) w rudzkim Szpitalu Miejskim. 
W ten sposób postanowiono włączyć się w obcho-
dy Światowego Dnia Zdrowia. 

– Obrazy, które powstały w ramach wystawy, są 
formą przekazu emocji, których nie da się wyrazić 
za pomocą najbardziej wyszukanych słów – tłuma-
czyła Marta Dudzińska, terapeutka z Oddziału 
Psychiatrii Dziennej. – Chcieliśmy nie tylko po-
rozmawiać o depresji, ale także ją pokazać w pra-
cach osób, które przeszły różne kryzysy – dodał 
Arkadiusz Loska, rzecznik Szpitala Miejskiego. 

Jak się okazało, arteterapia, czyli metoda lecze-
nia depresji poprzez sztukę, w wielu przypadkach 
jest bardzo skuteczna. – Malowanie mnie uspoka-
ja, pomaga mi w terapii. Dzięki temu mogę zapo-
mnieć o depresji i polecam to zajęcie wszystkim, 
którzy cierpią na takie schorzenie – zaznaczyła 
Oliwia Nawrat, autorka prac. Tematyka prezento-
wanych prac była różnorodna. A wszystkie po-

Arteterapia pomaga przezwyciężać kryzysy. 

wstały w ramach terapii w walce z depresją. – Kie-
dy patrzę na te prace, widzę niezwykłą dojrzałość 
ich twórców. W tych obrazach widać doświadcze-
nia człowieka i ich wrażliwość na otaczający świat 
– stwierdził Mateusz Biernat z Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogiczne-
go im. KEN w Krakowie.  AL
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RudA�śLąSKA

Dni Amerykańskie na sportowo
Już po raz 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera zorganizował 
Dni Amerykańskie. To coroczne święto szkoły, 
które jest okazją do zacieśniania współpracy 
z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie oraz 
daje także sposobność pogłębiania wiedzy o histo-
rii, kulturze i obyczajowości Stanów Zjednoczo-
nych. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji wy-
darzenia był sport amerykański. – To wspaniałe, 
że szkoła wybrała sport jako główny temat Dni 
Amerykańskich – podkreślił Walter Braunholer, 
konsul generalny USA. – Herbert Hoover kochał 
sport i odnosił duże sukcesy, przede wszystkim 
w baseballu, który uprawiał na uniwersytecie 
Stanforda. Prezydent zawsze popierał edukację 
sportową, bo wierzył, że to najlepsza forma pracy 
zespołowej i zdrowej konkurencji – dodał.

Do Dni Amerykańskich uczniowie przygotowu-
ją się już od listopada, kiedy wybiera się temat 
przewodni. Uczniowie aranżują scenki teatralne, 
biorą udział w konkursach, tworzą prezentacje 
i filmiki. Wydarzenie organizowane jest przez 

Gościem spotkania był konsul generalny USA.
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Dydaktyczne inspiracje
Rudzka Konferencja Dydaktyczna już po raz 

trzeci stała się źródłem inspiracji dla nauczycieli 
z Rudy Śląskiej. Jej tematyka związana była ze 
współczesną edukacją i zmianami, jakie w niej za-
chodzą, a prelegenci dzielili się swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem z przedstawicielami rudzkich 
szkół. 

– Za każdym razem naszym przesłaniem jest to, 
abyśmy mogli wspólnie się zainspirować, nauczyć 
czegoś nowego, spotkać ze sobą, a także z cieka-
wymi gośćmi – podkreślała Sylwia Kuraś, nauczy-
cielka języka polskiego z Gimnazjum nr 9, która 
jest pomysłodawczynią i współorganizatorką 
Rudzkiej Konferencji Dydaktycznej, która odbyła 
się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

W tym roku byli to: prof. Ryszard Koziołek, 
który wygłosił prelekcję „Czytanie literatury jako 
ćwiczenia w myśleniu”, dr hab. Armand Cholew-
ka, który mówił o tym, skąd wiemy, jak pracuje 
mózg, Agata Baj z kolei opowiadała o myśleniu 
wizualnym w edukacji, a Joanna Krzemińska za-
tytułowała swój wykład „Zagrajmy w polski, czy-
li jak sprawić, by lekcje polskiego były atrakcyjne. 

W konferencji wzięło udział ok. 60 nauczycieli.

Garść dydaktycznych inspiracji nie tylko dla polo-
nistów”. – Staramy się, aby tematy były różnorod-
ne, a poruszane problemy były odpowiedzią nie 
tylko na oczekiwania nauczycieli, ale przede 
wszystkim na oczekiwania współczesnego ucznia. 
Wszystko zmienia się w wielkim pędzie – w tym też 
zmieniają się nasi uczniowie, a my musimy i chce-
my w tej zmianie uczestniczyć, aby sobie pomóc  
– podsumowała Sylwia Kuraś.

JO
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rudzką szkołę od 2006 roku, kiedy to placówka 
przyjęła imię 31. prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych – Herberta Clarka Hoovera. – Dni Amery-
kańskie to dla nas sposób na upamiętnienie nasze-
go wybitnego patrona – mówi Józef Sarek, dyrek-
tor ZSO nr 4. Warto dodać, że rudzka placówka 
jest jedną z dwóch szkół europejskich noszących 
imię prezydenta Hoovera. Druga znajduje się 
w Berlinie. AW 

wIREK�

Niebieski pochód przeszedł przez miasto 
I Rudzki Marsz Dla Autyzmu „Jesteśmy Wśród 

Was” przeszedł ulicami Rudy Śląskiej. W ten spo-
sób społeczność Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 
im. św. Łukasza włączyła się w obchody Świato-
wych Dni Wiedzy na Temat Autyzmu. Uczestni-
kom pochodu towarzyszyła Orkiestra KWK Biel-
szowice. 

– Poprzez ten marsz chcemy pokazać mieszkań-
com naszego miasta, że wśród nas żyją osoby do-
tknięte autyzmem oraz zespołem Aspergera, które 
mają pewne ograniczenia, ale jednocześnie biorą 
udział w życiu społecznym – zaznaczył Wiesław 
Jagielski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  
nr 3 im. św. Łukasza. – Myślę, że dzięki tego typu 
inicjatywom społeczeństwo przekona się, że osoby 
z tym zaburzeniem mogą funkcjonować w społe-
czeństwie i integrować się z ludźmi zdrowymi  
– dodał. 

Niebieski pochód zakończył się w Centrum 
Handlowym Plaza, gdzie odbyły się występy arty-
styczne. Można było skorzystać także z porad spe-

Marsz dla autyzmu to nowa tradycja w mieście.

cjalistów. – Chcemy, żeby nasi uczniowie przede 
wszystkim dobrze się bawili, a także chcemy poka-
zać, że osoby dotknięte autyzmem potrafią czerpać 
radość z życia. Pragniemy też oddać należny sza-
cunek ich rodzicom i nauczycielom, bo to anioło-
wie cierpliwości i profesjonalizmu – podkreśliła 
Beata Ratuszyńska, psycholog szkolny.  AL
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Kłopotliwa dla kierowców kolczatka, która kilka miesięcy temu 
została zamontowana na wjeździe na parking restauracji Bur-
ger King, zniknęła. Urząd Miasta po interwencjach mieszkań-
ców oraz przedstawicieli fi rmy wydał zgodę na jej usunięcie. 

Wyjazd jest już „wolny” od kolczatki.
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Kolczatka została usunięta | RUDA

Sprawa dotyczy kolczatki 
znajdującej się na jednokie-
runkowym wjeździe na par-
king restauracji Burger King 
od strony ul. Klary. Zdecydo-
wano się na jej zamontowanie 
po tym, jak większość kierow-
ców zaczęło skracać sobie dro-
gę przez parking restauracji 
i pobliskiej stacji benzynowej 
do centrum miasta przy zjeździe z DTŚ, 
wjeżdżając pod prąd w boczną drogę we-
wnętrzną. To kończyło się albo gwałtow-
nym hamowaniem, albo przebitymi opo-
nami. Kolczatki obawiali się także kie-
rowcy wyjeżdżający z parkingu na DTŚ. 
Postawiono wprawdzie znak zakazu i in-
formację o przeszkodzie, ale kierowcy 
narzekali na to, że nie jest on wystarczają-
co oświetlony nocą, przez co część z nich 
natknęła się na „niemiłą” niespodziankę. 

Urząd Miasta, na zlecenie którego za-
montowano kolczatkę tłumaczył jednak, 
że było to podyktowane tym, aby uniknąć 
sytuacji, w której kierowcy wprost z DTŚ 
wjeżdżaliby na niedostosowaną do tego 
drogę wewnętrzną i łamali w ten sposób 
przepisy. Był to także jeden z warunków, 
jakie postawiono restauracji, by ta mogła 
rozpocząć działalność. Teraz jednak po 
zgłoszeniach mieszkańców i przedstawi-
cieli Burger Kinga urzędnicy zdecydowa-

Kolejna interwencja naszych Czytelników dotyczy sprzątania terenów zielonych przy Placu Niepodległości i ulicy Goduli. – To 
centralny plac naszej dzielnicy. Co roku sadzone są tu kwiaty, ale stan całego skweru pozostawia wiele do życzenia – skarży 
się nasza Czytelniczka. – Dodatkowo warto też przyjrzeć się ulicy Goduli. Piach i błoto mogłyby stąd zniknąć – dodaje.
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Plac Niepodległości został już uprzątnięty.

OGŁOSZENIA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

Za utrzymanie terenu plant na Placu Niepodległości odpowie-
dzialny jest zarządca, którym jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i to do niego należy 
utrzymanie terenu. – Zarządzany przez spółkę MPGM TBS teren 
Placu Niepodległości jest uporządkowany, zakończono jego wy-
grabianie, dokonano przycinki pielęgnacyjnej krzewów. Obecnie 
prowadzone są nasadzenia kwiatów – tłumaczy Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta. 

W pytaniach przesłanych do Urzędu Miasta poruszyliśmy też 
sprawę jezdni przy Placu Niepodległości. Urzędnicy zapewniają, 
że ulica zostanie wkrótce oczyszczona. Miasto zadbało także 
o uprzątnięcie przyległych do ulicy terenów zielonych. – Zieleń 
w pasie drogowym ul. Karola Goduli oraz Placu Niepodległości 
(naprzeciw przystanku) miasto zleciło do uprzątnięcia i obecnie 
temat jest już zamknięty. Zarządcy terenów na bieżąco monitorują 
stan zieleni – podkreśla Adam Nowak. Arkadiusz Wieczorek

Plac Niepodległości pięknieje | RUDA

9 marca sprawa kolczatki była dyskutowana na Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podjęto wniosek o jej likwidacji, 
ale pod warunkiem wprowadzenia pełnego ruchu dwukierunkowego 

(wjazd i wyjazd z restauracji na ulicę Klary) i przebudowy zjazdu.
– Wydział Dróg i Mostów, posiłkując się opinią Komisji oraz biorąc pod 

uwagę przedstawione argumenty bezpośrednio zainteresowanych, 
zezwolił na likwidację kolczatki i dopuścił możliwość przebudowy 
istniejącego jednokierunkowego zjazdu celem wykonania zjazdu 

dwukierunkowego. Przebudowa zjazdu powinna być poprzedzona 
uzyskaniem wszelkich dokumentów uprawniających do realizacji 
procesu inwestycyjnego – wyjaśnia Barbara Mikołajek-Wałach, 
naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów w rudzkim magistracie.

li o jej usunięciu. – Oczywiście mamy 
świadomość, że kolczatka została zamon-
towana ze względów bezpieczeństwa. 
Wierzymy jednak, że kierowcy potrafi ą za-
chować zdrowy rozsądek i sam znak zaka-
zu wjazdu wystarczy do tego, aby nie ła-
mali przepisów – komentuje Iwona Banik, 
district manager Burger King Polska S.A. 

– Cała procedura była dość skompliko-
wana i wymagała czasu, ale ostatecznie 
Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego pozytywnie zaopiniowała nasz 
wniosek, a Wydział Dróg i Mostów Urzę-
du Miasta w Rudzie Śląskiej wydał po-
zwolenie na likwidację kolczatki – doda-
je.  Joanna Oreł

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej, 
informuje o wywieszeniu na 
okres 21 dni, tj. w okresie od 
6.04.2017 r. do 28.04.2017 r.,
 na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro) wykazu 

niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie 

Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy 
Noworudzkiej, stanowiącej 

działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 467 o powierzchni 

2162 m2, k. m. 5 obręb 
Ruda, GL1S/00014838/2, 
która zostanie sprzedana 
w trybie przetargowym 

z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie zgodnie 
z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbole na planie: 
PU2 – tereny produkcyjno-

usługowe, ZI1 – tereny zieleni 
izolacyjnej). Cena wywoławcza 

nieruchomości do przetargu 
wynosi 55.000,00 zł (nett o).
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REKLAMA

25-LECIE�„WIADOMOŚCI�RUDZKICH”

Spacerem po archiwum ,,WR”
Święta�wielkanocne�za�pasem,�a�więc�
tym�razem�w�ramach�jubileuszowego�
dodatku�„Wiadomości�Rudzkich”�po-
stanowiliśmy�zajrzeć�do�archiwalnych�
wydań�z�przełomu�marca� i� kwietnia,�
w� których� pisaliśmy� o�wydarzeniach�
i� sytuacjach� związanych� ze� Świętami�
Wielkiej�Nocy�–�czy� to�na�poważnie,�
czy�z�przymrużeniem�oka,�ale�zawsze�
blisko�Czytelników�i�dla�nich.�Podob-
nie�zresztą,� jak�przez�ostatnie�25�lat,�
odkąd�istnieje�tygodnik�„Wiadomości�
Rudzkie”.�

KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAJWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 

 

A tu nieco bardziej humorystyczne ujęcie przygotowań  
do wielkanocnych świąt. („WR”, marzec 2002 r.).

W 2012 roku towarzyszyliśmy uczniom „Hoovera” w akcji „Wielkanocne kartki 
dla żołnierzy”, które zostały wysłane do mundurowych pełniących misję  

w Afganistanie („WR”, kwiecień 2012 r.).

Życzenia od 
„Wiadomości 

Rudzkich” 
 dla Czytelników 

to nasza 25-letnia 
tradycja.  

(„WR”, marzec  
1997 r.).

Na łamach „WR” pisaliśmy także o tradycjach 
świątecznych. Nie brakowało oczywiście 

wielkanocnych przepisów!  
(„WR”, marzec 1999 r.).

Nie tylko my przypominamy o tradycjach, ale 
także piszemy o tych, którzy dalej niosą je po 

naszym mieście. („WR”, kwiecień 2006 r.).
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Życzymy wszystkim, aby Wielkanoc 
ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.

Zarząd i Pracownicy
Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
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Życzenia zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości, radości 

i wzajemnego zrozumienia dla wszystkich
składają 

Zarząd i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

,,Człowiek szuka miłości, 
bo w głębi serca wie, że tylko miłość może 
uczynić go szczęśliwym.”

Jan Paweł II

W tym niezwykłym czasie pragniemy życzyć 
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej, 

aby Święta Wielkanocne obudziły w Was 
uśpione marzenia, a czas spędzony w gronie najbliższych 

obfi tował w wiarę, miłość i nadzieję.

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
radości i miłości,
pogody ducha i uśmiechu
oraz wspaniałej 
atmosfery i obfi tości
przy Wielkanocnym stole

życzy 
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Klub Radnych 
,,Razem dla Rudy Śląskiej”

w składzie: Grzegorz Handler, Witold Hanke, 
Jacek Jarocki, Agnieszka Płaszczyk,

Krzysztof Rodzoch

członkowie Stowarzyszenia
„Razem dla Rudy Śląskiej”

Życzymy Świąt Wielkanocnych 
pełnych wzajemnego ciepła, miłości i radosnego Alleluja. 

Niech czas spędzony  w gronie Najbliższych 
przyniesie pokój, radość i życzliwość.
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Firma AUTO-BUD sp. z o. o.
właściciel

Centrum Motoryzacyjnego 
w Świętochłowicach 

i Stacji Kontroli Pojazdów 
w Rudzie Śląskiej

życzy 
ciepłych i rodzinnych świąt 
wielkanocnych oraz wszelkiej 
pomyślności i radości w życiu 
zawodowym i prywatnym

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 

przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.

Życzą właściciele Piekarni Poloczek 

wraz z pracownikami

Kiedy Wielka Noc nastanie, 
życzymy Wam na Zmartwychwstanie 
dużo szczęścia i radości, 
które niechaj zawsze gości w dobrym sercu, 
w jasnej duszy i niechaj wszystkie żale zagłuszy

Klub Radnych Platf ormy Obywatelskiej
w Rudzie Śląskiej

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy 
życzymy wszystkim Mieszkańcom 

Rudy Śląskiej, aby wiosenna 
atmosfera, wiara i miłość 
nie opuszczały Państwa 

przez cały rok.

Poseł na Sejm RP 
Grzegorz Długi, 

Krzysztof Toboła
i Tadeusz Domżalski

KUKIZ’15 koło Ruda Śląska 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
mieszkańcom Rudy Śląskiej życzę, 
aby były one pełne wiary, nadziei i miłości.

Niech czas spędzony w gronie Najbliższych 
przyniesie pokój, radość i życzliwość.

Aleksandra Skowronek
– przewodnicząca Koła 

Platf ormy Obywatelskiej RP 
w Rudzie Śląskiej

Radosnych, szczęśliwych 
i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych w gronie najbliższych 
i przyjaciół, a także wszelkiej 
pomyślności na każdy dzień 

życzy 
Redakcja „Wiadomości Rudzkich”
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XXVII RUDZKI FESTIWAL KULTURY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Nadziei na lepsze jutro, 
wiary w człowieka 
i dobro jego natury,
miłości i powodzenia 
w życiu osobistym 
i zawodowym
wszystkim naszym 
Klientom z okazji 
Świąt Wielkanocnych
życzy Firma Jakubiec

Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności i radości 

w życiu zawodowym i prywatnym

życzą

Zarząd i Pracownicy 

Śląskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego  Sp. z o.o.

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wszystkim same
radosne i szczęśliwe dni
oraz będą doskonałą
okazją do spędzenia
wspaniałych chwil
w gronie najbliższych
życzy Rada Nadzorcza, 
Zarząd oraz Pracownicy 
Rudzkiej Agencji Rozwoju 
„Inwestor” Sp. z o.o.
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Dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek kulturalnych rywalizowali 
w kategoriach teatr, taniec, muzyka i plastyka. Co roku w festiwalu 
bierze udział kilkuset uczestników, a najlepsi otrzymują nagrody. Dla 
młodych artystów najważniejsze jest jednak zaprezentowanie swoich 
umiejętności, a nie samo zwycięstwo. Festiwal pokazuje jak wiele ze-
społów i grup działa w naszym mieście i prezentuje swoje umiejętności 

Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności
Zakończyły się konkursy organizowane w ramach XXVII Rudzkiego Festi walu Kultury Młodzieży Szkolnej. To największe przedsięwzięcie w Rudzie Śląskiej skierowane do 
młodych artystów amatorów. Festi walowe zmagania trwały kilka dni i podzielone zostały na cztery kategorie. 

nie tylko u nas, ale także w całej Polsce. Festiwal to ogromne przedsię-
wzięcie logistyczne. Przesłuchania muzyczne i konkurs plastyczny od-
bywały się w Młodzieżowym Domu Kultury, teatry przez dwa dni pre-
zentowały się w Domu Kultury w Bielszowicach, z kolei tancerze wy-
stępowali na deskach Miejskiego Centrum Kultury. – Aby przyjąć 
w ciągu jednego dnia kilkadziesiąt zespołów, kilkaset uczestników i peł-

ną widownię, musimy się mocno przygotować. Staramy się wszystko tak 
poukładać, aby zarówno młodzi artyści jak i widzowie byli zadowoleni, 
a poziom naszego festiwalu zawsze był najwyższy – mówił Lech Śmie-
chowicz z Miejskiego Centrum Kultury. Finał festiwalu i rozdanie na-
gród odbędzie się 25 kwietnia  także w Miejskim Centrum Kultury. 

                                                                        Arkadiusz Wieczorek 
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Konkurs daje możliwość prezentacji dokonań artystycznych dzieci 
i młodzieży z Rudy Śląskiej w różnych dyscyplinach.

Grupa Progress zaprezentowała się w tańcu hip-hop. 
Przesłuchania w kategorii taniec odbyły się 

w Miejskim Centrum Kultury.
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– Mam nadzieję, że, podobnie jak 
miało to miejsce do tej pory, mieszkań-
cy aktywnie włączą się w dyskusję 
w ważnych dla Rudy Śląskiej tematach 
– tłumaczy prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Będziemy mówili o najważniej-
szych tegorocznych inwestycjach oraz 
pozostałych samorządowych planach 
na ten rok. Przede wszystkim jednak 
będziemy chcieli rozwiązać problemy 
zgłaszane przez samych mieszkańców, 
bo to właśnie jest najważniejsze w tych 
spotkaniach – podkreśla.

W ostatniej serii spotkań, która od-
była się jesienią 2016 roku, wzięło 
udział blisko pół tysiąca osób. Zgłosiły 
one 200 różnych spraw. Najczęstszymi 
tematami poruszanymi przez miesz-
kańców były te związane z ich najbliż-
szym otoczeniem, czyli wywozem 
śmieci, czystością na chodnikach, sta-

nem dróg, przycięciem krzewów, czy 
zakłóceniami porządku publicznego. 
Dzięki obecności na spotkaniach służb 
miejskich część spraw „załatwiana” 
była na miejscu, ponieważ mieszkańcy 
od razu otrzymywali odpowiedź 
na nurtujące pytania. Tak zresztą bę-
dzie również i tym razem.

– Trzeba pamiętać, że część spraw, 
które wiążą się z dużymi nakładami fi -
nansowymi, czy dotyczą terenów, które 
nie należą do miasta, nie zawsze da się 
rozwikłać, a na pewno nie w krótkim 
czasie – wyjaśnia wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Tematy dotyczące 
zagadnień, które nie leżą w gestii mia-
sta, zgłaszamy po spotkaniach instytu-
cjom za nie odpowiedzialnym. Niektó-
re przedstawione nam problemy wy-
magają z kolei od nas szerszego roze-
znania tematu. Wtedy odpowiedzi 
przekazujemy mieszkańcom w później-

szym terminie, na przykład za pośred-
nictwem poczty. Umawiamy też indy-
widualne spotkania w magistracie. 
Staramy się pomóc każdemu na tyle, 
na ile jest to możliwe – zapewnia za-
stępca prezydent miasta.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we 
wtorek 25 kwietnia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowi-
cach Rozpocznie się ono o godz. 
17:00. Ostatnie z nich zaplanowano na 
30 maja kwietnia w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Rudzie. 

Pierwotnie wiosenna seria spotkań 
miała rozpocząć się w marcu, jednek 
z przyczyn niezależnych ruszy pod 
koniec kwietnia.

W odbywających się cyklicznie 
w mieście od 2011 r. spotkaniach do tej 
pory wzięło udział około 6 tys. osób. 
W sumie zgłosiły one blisko 3500 
spraw, interwencji i wniosków. TK

Prezydent Grażyna Dziedzic po raz kolejny spotka się z mieszkańcami w poszczególnych częściach miasta. 25 kwietnia br. ruszy 12 tura zebrań dziel-
nicowych, które w Rudzie Śląskiej odbywają się co pół roku od 6 lat. Podczas tej edycji władze miasta zorganizują osiem spotkań z rudzianami. W ich 
trakcie mieszkańcy dowiedzą się o inwestycyjnych planach samorządu na ten rok, sami zaś będą mogli zgłosić swoje uwagi i problemy dotyczące 
życia w mieście.

Ważny głos z dzielnic

dodatkowe patrole. Dofi nansowany 
został również m.in. zakup czterech 
samochodów, miernika prędkości, 
sześciu analizatorów wydechu. Dodat-
kowe 24 tys. zł przeznaczono na na-
grody dla wyróżniających się funkcjo-
nariuszy.  

W Rudzie Śląskiej w komendzie 
miejskiej oraz w pięciu komisariatach 
służbę pełni w sumie 331 funkcjona-
riuszy. TK

W tym roku ponownie na ulicach Rudy Ślaskiej pojawiły się dodatkowe patrole policji.

Będzie więcej policyjnych patroli
– Kolejny raz podejmujemy współ-

pracę ze Szkołą Policji oraz przekazuje-
my środki na dodatkowe służby naszych 
rudzkich policjantów. O tym, że dodat-
kowe patrole to trafi ony pomysł, świad-
czą głosy mieszkańców, którzy oczekują 
kontynuacji tej inicjatywy – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Porozumienie ze Szkołą Policji ma 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku w miejscach publicznych 
poprzez patrolowanie terenów szcze-
gólnie zagrożonych. Słuchacze Szkoły 
Policji w ramach szkolenia zawodowe-
go odbywają wspólne służby patrolowe 
z wykwalifi kowanymi policjantami 
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie 
Śląskiej. – Patrole, które rozpoczęly się 
10 kwietania potrwają do piątku. 
W każdym dniu słuchacze, którzy będą 
pełnili służbę z naszymi policjantami, 
będą patrolowali poszczególne dzielni-
ce naszego miasta – informuje asp. Ar-
kadiusz Ciozak, ofi cer prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rudzie Ślą-
skiej.

W ramach zawartego ze Szkołą Po-
licji w Katowicach porozumienia mia-
sto pokryje część kosztów. Następne 
patrole będą miały miejsce w kolej-
nych tygodniach i miesiącach roku, 
w zależności od aktualnie trwających 
kursów w szkole. W ubiegłym roku 

dzięki dodatkowym służbom patrolo-
wym na ulicach Rudy Śląskiej pojawi-
ło się ponad 500 policyjnych adep-
tów.

Oprócz patroli z udziałem słucha-
czy ze Szkoły Policji władze miasta 
wyłożą w tym roku 100 tys. zł na do-
datkowe patrole funkcjonariuszy rudz-
kiej komendy policji w ramach tzw. 
służb ponadnormatywnych. – Są to 
patrole, które policjanci wykonują po 
godzinach swojej służby. Dzięki środ-
kom, które przekażemy rudzkiej poli-
cji, na ulicach Rudy Śląskiej już od 
maja pojawią dodatkowe patrole. Bę-
dą one trwały przez kolejne miesiące 
aż do końca roku – podkreśla wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. – W tym roku 
po raz pierwszy część patroli realizo-
wana będzie także przez policjantów 
z Wydziału Ruchu Drogowego. Chce-
my, żeby na rudzkich drogach było 
jeszcze bezpieczniej – dodaje. W ubie-
głym roku dzięki podobnej umowie 
w mieście blisko 100 funkcjonariuszy 
wypracowało blisko 4000 godzin 
w terenie. Dzięki tym patrolom ujaw-
niono 437 wykroczeń, przeprowadzo-
no 209 interwencji oraz zatrzymano 
sześć osób poszukiwanych przez orga-
ny ścigania. 

Dodatkowo miasto w tym roku 
współfi nansować będzie zakup czte-

rech radiowozów dla rudzkich poli-
cjantów. Na ten cel w budżecie miasta 
zarezerwowano 130 tys. zł. Natomiast 
24 tys. zł przekazane zostaną na na-
grody dla wyróżniających się poli-
cjantów. Ponadto miasto zamierza 
przeznaczyć 7 tys. zł na zakup sprzętu 
dla techników kryminalistyki. Tego-
roczne wsparcie dla Policji to element 
realizacji Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Porząd-
ku i Bezpieczeństwa Obywateli Mia-
sta Ruda Śląska na lata 2016 – 2019. 
Program ten zakłada m.in. realizację 
dodatkowych patroli policji oraz dofi -
nansowanie zakupu 16 radiowozów.

Jak wynika z policyjnych statystyk, 
w mieście spada liczba przestępstw 
i rośnie ich wykrywalność. W ubie-
głym roku wszczęto 2664 postępowa-
nia, to jest o 881 mniej niż w roku 
2015. Tendencja spadkowa utrzymuje 
się już od kilku lat. Dla porównania, 
w roku 2012 liczba wszczętych postę-
powań wyniosła 5088. Od roku 2013 
wzrasta też wskaźnik wykrywalności 
przestępstw. W 2015 roku wyniósł on 
64,1%, zaś w roku ubiegłym 69,4%. 
Wśród przestępstw kryminalnych naj-
więcej było kradzieży mienia – 502 
oraz kradzieży z włamaniem – 306. 
Przestępczości gospodarczej dotyczy-
ło 299 wszczętych postępowań. Ten-

dencje spadkowe nie dotyczą jednak 
wszystkich spraw prowadzonych 
przez Policję, bowiem wzrasta wykry-
walność przestępczości wśród nielet-
nich. W roku 2015 wszczęto 60 postę-
powań tego typu, zaś w roku ubiegłym 
102.

W 2016 roku miasto wsparło Ko-
mendę Miejską Policji kwotą ponad 
300 tys. zł. Część tej kwoty, ponad 
118 tys. zł, przeznaczona została na 

HARMONOGRAM
wiosennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic 

z mieszkańcami:

25.IV. – wtorek, godz. 17.00 – Kochłowice – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3, ul. Oświęcimska 90;

27.IV. – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, 
ul. Kokota 170;

8.V. – poniedziałek, godz. 17.00 – Halemba – Gimnazjum nr 9, 
ul. Zamenhofa 12;

11.V. – czwartek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Wirku i Czarnego 
Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1;

15.V. – poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Goduli 
i Orzegowa – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45;

22.V – poniedziałek, godz. 17.00 – Bykowina – R.O.D. Sielanka, 
ul. Plebiscytowa;

25.V – czwartek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Nowego Bytomia 
i Chebzia – Miejskie Centrum Kultury, ul. Niedurnego 69;

30.V. – wtorek, godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Janasa 28.

Kilkaset dodatkowych patroli policji pojawi się na ulicach Rudy Śląskiej. Miasto kontynuuje współpracę w tym zakresie ze Szkołą Policji w Katowicach oraz rudzką Komendą Miejską Policji. 
Pierwsze patrole rozpoczęły w poniedziałek, 10 kwietnia. Na współpracę z Policją w tym roku miasto zamierza przeznaczyć ok. 300 tys. zł. Oprócz dodatkowych patroli miasto dołoży także 
pieniądze do zakupu czterech radiowozów oraz ufunduje nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
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WYKAZ FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ,

W KTÓRYCH MOŻNA ODDAĆ GŁOS W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

l.p. Nazwa punktu Adres punktu
Dostępność dla osób 
niepełnosprawnych

Godziny urzędowania

1.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – dyrekcja

Wirek
ul. Dąbrowskiego 

18
–

poniedziałek – piątek:
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

2.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 1

Ruda
ul. Fiołków 10b –

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

3.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 4

Nowy Bytom
ul. Niedurnego 69 –

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

4.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
 – Filia nr 6

Bielszowice
ul. Kokota 170

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

5.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 8

Halemba
ul. Kaczmarka 38

wtorek i czwartek: 
od 11:00 do 17:00

6.
Miejska Biblioteka 

Publiczna
– Filia nr 13

Godula
ul. Joanny 20

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

7.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 15

Kochłowice
ul. Brzozowa 4 –

poniedziałek: 
od 11.00 do 15.00

wtorek – piątek: od 11.00 
do 18.00

8.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 16

Ruda
ul. Wolności 20 –

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

9.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 17

Wirek
ul. Osiedlowa 1 – poniedziałek – piątek: 

od 11.00 do 17.00

10.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 18

Halemba
ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

11.
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
– Filia nr 21

Bykowina
ul. Grzegorzka 8

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

12.

Miejska Biblioteka 
Publiczna

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stara 

Bykowina

Bykowina
ul. 11 Listopada 

15a

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

13.

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

– Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stary 

Orzegów

Orzegów
ul. Kard. 

A. Hlonda 29

poniedziałek – piątek: 
od 11.00 do 18.00

sobota: od 11.00 do 15.00

– Utworzenie metropolii to dla Rudy Śląskiej oraz po-
zostałych śląskich miast ogromna szansa na rozwój – 
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – W grę wchodzą 
naprawdę duże pieniądze, które trafi ą do miast tworzą-
cych metropolię, wprawdzie nie w sposób bezpośredni, 
ale na zadania, które w imieniu miast realizować będzie 
metropolia. Będzie to 5 proc. podatku dochodowego od 
osób fi zycznych zamieszkałych na obszarze metropolii. 
Według szacunków może być to kwota od 250 do 280 mln 
zł. Co istotne, dodatkowe pieniądze dla metropolii nie 
uszczuplą dotychczasowych dochodów samorządów 
– dodaje.

Konsultacje społeczne odbywać się będą we wszyst-
kich miastach zainteresowanych utworzeniem metropo-
lii. Na chwilę obecną jest ich ok. 40. W Rudzie Śląskiej 
konsultacje rozpoczynają się 12 kwietnia i potrwają dwa 
tygodnie, do 26 kwietnia br. – Przeprowadzenie konsul-

tacji społecznych we wszystkich gminach chcących utwo-
rzyć związek metropolitalny jest obowiązkowe. Wynika to 
wprost z ustawy – wyjaśnia Bartosz Pilny, kierownik 
Kancelarii Prezydenta Miasta.

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w konsultacjach 
społecznych, będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pa-
ni/Pan za wejściem Miasta Ruda Śląska w skład tworzo-
nego na terenie województwa śląskiego Związku Metro-
politalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w wo-
jewództwie śląskim?”. – Swój głos będzie można oddać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, fi liach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zespole Szkół nr 1 
w Chebziu. Ankiety będzie można również wysłać pocztą 
na adres Urzędu Miasta. Jednym ze sposobów głosowa-
nia będzie również możliwość przesłania wypełnionej 
karty do głosowania w formie skanu na adres e-mail 

Rudzianie zabiorą głos w sprawie metropolii

Czy Ruda Śląska ma być częścią metropolii? Na to pytanie będą odpowiadać rudzianie. Dziś (12 kwietnia br.) ruszają konsultacje społeczne w tej sprawie. Potrwają one przez dwa tygodnie. 
We wtorek uchwałę w sprawie ich przeprowadzenia podjęli rudzcy radni. Po zakończonych konsultacjach radni raz jeszcze się spotkają i podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia opinii 
o przystąpieniu miasta do metropolii. Będzie to już jeden z końcowych etapów na drodze do utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim, który ma być utworzony 
1 lipca. Dzięki powstaniu związku śląskie samorządy będą mogły liczyć na dodatkowe pieniądze w wysokości ok. 250 mln zł.

prezydent@rudaslaska.pl – wylicza Bartosz Pilny. Po-
nadto  możliwe będzie przesłanie formularza za pośred-
nictwem platform SEKAP (www.sekap.pl) oraz ePUAP 
(www.epuap.gov.pl).

Konsultacje społeczne wśród mieszkańców wszyst-
kich gmin zainteresowanych przystąpieniem do związku 
są kolejnym etapem na drodze do utworzenia metropolii. 
Ich rozpoczęcie możliwe jest dzięki podpisaniu w ubie-
głym tygodniu przez Prezydenta RP ustawy o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim. Po zakończo-
nych konsultacjach rady poszczególnych miast będą mu-
siały podjąć jeszcze jedną uchwałę, tym razem już 
w sprawie opinii co do przystąpienia do metropolii.

Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie 
wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Zosta-
nie on złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzo-
ny przez Radę Ministrów. We wniosku znajdą się m.in. 
informacje o nazwie związku, jego siedzibie, a także wy-
niki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami 
w poszczególnych gminach. Następnie Rada Ministrów 
wyda rozporządzenia powołujące związek metropolital-
ny, ale pod warunkiem, że co najmniej 70 proc. rad gmin, 
które mają wejść w skład związku metropolitalnego po-
zytywnie zaopiniuje akces do metropolii. Rozporządze-
nie musi zostać wydane do 30 czerwca 2017 r., tak by  

związek metropolitalny został utworzony z dniem 
1 lipca, a realizację zadań mógł rozpocząć od 1 stycznia 
2018 r.

W skład metropolii ma wejść ok. 40 gmin, które zaj-
mują obszar 2,3 tys. km2, zamieszkały przez ponad 
2,3 mln ludzi. Na jego terenie działa ponad 200 tys. 
fi rm i przedsiębiorstw, które wytwarzają 8 proc. PKB.

Zgodnie z założeniami ustawy, związek metropolital-
ny będzie wykonywał zadania publiczne z zakresu: 
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru 
związku, publicznego transportu zbiorowego na obsza-
rze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg 
krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz 
promocji obszaru metropolitalnego. Budżet związku bę-
dzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5 proc. 
wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota 
między 260 a 280 mln złotych. Ponadto miasta wpłacać 
będą do budżetu związku składki. Stanowić będą one 
jednak 1/10 wpływów całego budżetu związku. 

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decy-
zje, wykorzystanie środków fi nansowych oraz zadania 
realizowane przez związek. Organami związku będą: 
zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gmi-
ny oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu 
metropolitalnego. TK

Formularz konsultacyjny

w sprawie wejścia miasta Ruda Śląska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego 
związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku 
o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM MIASTA RUDA ŚLĄSKA W SKŁAD TWORZONEGO  NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 UST. 
2 I 3 USTAWY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU  O ZWIĄZKU METROPOLITALNYM W WOJEWÓDZTWIE 
ŚLĄSKIM? 

Proszę zaznaczyć ,,X” w jednej rubryce, przy jednej wybranej odpowiedzi

 TAK

 NIE

METRYCZKA: * 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………

* Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji. Dane osobowe będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu weryfi kacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.

Oświadczenie
Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyłącznie 
dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników konsultacji społecznych w sprawie wstąpienia miasta Ruda 
Śląska do tworzonego Związku Metropolitalnego. Organem będącym administratorem danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy pl. Jana Pawła II 6. Przysługuje mi prawo 
wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

……………………………………………..
podpis
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Pomyśl, co w najbliż-
szym czasie chciałbyś zmienić 
i jakie zrealizować pomysły. 
Dzięki pomocy bliskich wszyst-
ko Ci się uda.
Byk – Wprawdzie nie lubisz być 
pouczany przez innych, ale de-
cyzje, które ostatnio podjąłeś, 
nie były trafi one.
Bliźnięta – Znajdź czas na spa-
cery, słuchanie muzyki, kontakt 
z naturą. Może uda się też umó-
wić ze znajomymi.
Rak – Odczujesz przypływ ży-
ciowej energii. Będziesz potrze-
bował towarzystwa. Umów się 
zatem ze znajomymi.
Lew – Unikaj dyskusji na temat 
pieniędzy. Kwestie fi nansowe 
mogą okazać się drażliwe i do-
prowadzą do sporów i pretensji.
Panna – Nosisz w sobie urazę 
do kogoś bliskiego i coraz bar-
dziej komplikuje to Wasze rela-
cje. Nie czekaj, aż ten ktoś się 
domyśli, o co Ci chodzi.
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Poziomo: 1 – traf, przypadek, 5 – tama, 8 – harcownik, 
9 – imię męskie, 11 – talizman, 12 – sitek, maślak, 15 – 
teren spójny i otwarty, 17 – morski jamochłon, 20 – ojczy-
zna Odyseusza,  21 – wypadek, 24 – wyspa na Bałtyku, 25 
– akt prawotwórczy, 28 – opust, 29 – staropolska nazwa 
tropiciela, 32 – artysta sceniczny, 33 – tępak, matoł, 36 – 
wzorzec, 39 – wziernik, 42 – sąsiad Rumuna, 43 – mit. gr. 
syn Priama, 45 – daszek na przystanku, 46 – dla babci 
i dziadka od wnuka, 47 – śniegowa na drodze. 

Pionowo: 1 – czapka wojskowa, 2 – mit. egip. bóg bu-
rzy i zła, 3 – szereg czynności i zdarzeń, 4 – „śmieszka”, 5 
– stek, 6 – pies z fi lmów Disneya, 7 – zdrowe warzywo, 10 
– gat. nietoperza, 13 – pierwszy okres ery mezozoicznej, 
14 – okazała galera, 16 – czumiza, 17 – turecki policjant, 
18 – wałek, szpula, 19 – samosąd, 21 – jubilerska miara, 22 
– klaser, 23 – strój duchownych katolickich, 26 – puls, 27 
– zwierzę wodne z rodz. płazińców, 30 – fi asko, 31 – gat. 
kawy brazylijskiej, 34 – miraż, złuda, 35 – mit. skand. bóg 
morza, 37 – kamień szlachetny, 38 – półkolista wnęka w mu-
rze, 40 – na opał, 41 – furia, 44 – szkic, pobieżny opis. 

Hasło krzyżówki nr 10 brzmiało: Gwiazdy lombardu. 
Nagrodę otrzymuje Józef Psurek. Po odbiór zapraszamy 
do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który 
jest do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. 
Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu.

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Jan Piosik
syn Marty i Przemysława
ur. 5.04. (3920 g, 59 cm)

Mikołaj Marek
syn Sabiny i Adama

ur. 31.03. (2885 g i 53 cm)

Zuzanna Dmuchowska
córka Magdaleny i Adriana
ul. 22.03. (3420 g, 53 cm)

Antoni Słomian
syn Małgorzaty i Marcina 

ur. 30.03.  (4400 g i 55 cm)

Paweł Stryj
syn Danuty i Piotra

ur. 30.03. (3700 g i 54 cm)

Aleksandra Szczepanik
córka Sandry i Marcina

ur. 30.03. (3550 g i 57 cm)

Mikołaj Malinowski
syn Sylwii i Daniela 

ur. 29.03. (3620 g i 57 cm)

Jagoda Bogdoł
córka Agaty i Sebastiana

ur. 30.03. (2500 g i 50 cm)

Jagoda Łanucha 
córka Marty i Andrzeja

ur. 29.03. (3715 g i 55 cm)

Oliwia Rolnik
córka Agnieszki i Krzysztofa
ur. 31.03. (2800 g i 50 cm)

Kinga Kurzok
córka Eweliny i Dariusza

ur.30.03. (2860 g i 52 cm)

Szymon Śmiszek
syn Agaty i Tomasza

ur. 31.03. (3080 g i 54 cm)

Jakub Ściborowski
syn Aleksandry i Krzysztofa
ur. 5.04. (3600 g i 55 cm)

Wiktor Karwot
syn Jagody i Radosława

ur. 3.04. (3000 g i 56 cm)

Maciej Witta
syn Darii i Pawła

ur. 5.04. (3250 g i  54 cm)

| P�������

Maria Nurowska
Dziesięć godzin
Dziesięć godzin, które mogą zmienić losy legendy Soli-

darności, jednej kobiety i jednego kraju.
Małgorzata jest sędzią. Musi zadecydować, czy uwzględ-

nić wniosek prokuratury o aresztowanie Józefa Piniora. 
Jest z tym sama, na wiele godzin zamknięta w czterech 
ścianach sali sądowej, ale to niejedyna decyzja, którą bę-
dzie musiała podjąć. Jej skomplikowane życie rodzinne – 
śmiertelnie chory mąż, dorastająca córka – zostanie pod-
dane nowej próbie. Nieoczekiwana miłość do mężczyzny 
stawia ją w sytuacji bez wyjścia. 

Losy kraju oraz zmagania Małgorzaty obserwuje Szatan. 
Wraz ze swoją świtą pojawia się w Warszawie. Siła, która 
„wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro”.

Od dłuższego czasu zadaję sobie pytanie: dokąd zmie-
rzasz, Polsko? Ta książka zrodziła się z mojej niezgody na 
to, co się dzieje wokół mnie, i przekonania, że nie można 
milczeć. Maria Nurowska

Krystyna Janda
Dziennik 2000-2002
Pierwszy tom otwierający pełne wydanie dzienników 

Krystyny Jandy.
Na swojej stronie internetowej Krystyna Janda od ponad 

piętnastu lat nieprzerwanie prowadzi dziennik i wpuszcza 
czytelników do swojego świata. Od teatralnych kuluarów, 
kolejnych premier, rodzinnych rozmów w Milanówku, 
przez czytane właśnie książki, aż po ukochane Włochy. 
W tym głodzie życia wszystko chce nazwać, uporządkować, 
zapisać. Na tyle, na ile tylko może w natłoku obowiązków. 
Z właściwą sobie precyzją myśli, trafnością spostrzeżeń 
i ciepłem.  

 Część zapisków czytelnicy poznali w dwutomowym wy-
daniu „www.małpa.pl” oraz „www.małpa2.pl”. Teraz – po-
szerzone – otwierają czterotomowe, pełne wydanie dzien-
ników Krystyny Jandy. Kolejne tomy już w przygotowaniu!

Waga – Jesteś ostatnio w roman-
tycznym nastroju. Doskonale 
wyczuwasz aurę. Kwiecień 
sprzyja samotnym Wagom.
Skorpion – Jeśli przygniata Cię 
nadmiar pracy, pomyśl o week-
endowym wyjeździe. Kilka dni 
z dala od domu dobrze Ci zrobi.
Strzelec – Wkrótce będziesz 
musiał podjąć ważną decyzję. 
Od niej uzależniona będzie Two-
ja przyszłość. Dobrze się nad 
wszystkim zastanów.
Koziorożec – W Twoim życiu 
nastąpią lekkie zawirowania. Po-
jawi się osoba, na której widok 
szybciej zabije Ci serce.
Wodnik – Najbliższe dni wypeł-
nią Ci wzruszenia natury miło-
snej. I choć będzie sielankowo, 
postaraj się nie zaniedbywać 
obowiązków.
Ryby – Sprawy osobiste i ro-
dzinne wreszcie poukładają się 
po Twojej myśli. Wszystkie kon-
fl ikty zostaną zażegnane i wyja-
śnione.

Antoni Piegza
syn Moniki i Michała

ur. 3.04. (3560 g i 56 cm)

Igor Górski
syn Marzeny i Adama

ur. 3.04.(3600 g i 57 cm)

Robert Stroka
syn Anny i Rafała

ur. 3.04. (4180 g i 61 cm)
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FINAŁ WYBORÓW MISS 
RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

29 kwietnia 2017 r. godz. 17.00
Dom Kultury – Bielszowice
ul. Kokota 170, Ruda Śląska 

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie Domu Kultury Bielszowice

GWIAZDA WIECZORU

KRZYSZTOF RESPONDEK ZAPRASZAMY
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

REKLAMA

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Głosować można za pomo-
cą SMS-ów, na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a 
wystarczy wysłać wiadomość o treści: miss.numer kandydatki na numer 71100 (na przykład: miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 22.03.2017 r. 
od godz. 8.00 do 24.04. 2017 r. do godz. 12.00. Podczas fi nałowej gali, która odbędzie się 29 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Agnieszka Hanek. 2. Wiktoria Nowrotek. 3. Natalia Przewieźlik. 4. Karolina Bakalarska. 

5. Marta Baranowska.  6. Wiktoria Krzykowska. 7. Dominika Płaszczyk. 8. Marta Żuk. 9. Aleksandra Lein.

10. Marta Buszka. 11. Ewelina Tadej. 12. Oliwia Żwirowicz. 13. Natalia Żdanowska. 14. Sandra Płaszczyk.
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,,WIADOMOŚCI�RUDZKIE”�GRAJĄ�PO�ŚLĄSKU

REKLAMA

– Przygotowujecie się 
właśnie do promocji kolej-
nej płyt. Wszystko jest już 
gotowe, aby płyta mogła 
trafić do fanów?

– Płyta jest już gotowa. Po-
wstało 15 piosenek, które 
chcemy przekazać naszym 
słuchaczom. Obecnie pracu-
jemy nad przekazem scenicz-
nym. Dla naszego zespołu 
zawsze bardzo ważne było to, 
żeby nasze koncerty poza do-
brą muzyką były też ciekawe 
pod względem wizualnym. 
Kiedyś czytałam artykuł mó-
wiący o tym, że widz na koncercie aż 70% 
uwagi poświęca temu co widzi, a pozostałe 
30 % temu, co słyszy. Musimy więc spra-
wić, aby te doznania zarówno słuchowe jak 
i wzrokowe były na najwyższym poziomie. 
Tak będzie i przy tej płycie – nasze tancerki 
pracują nad nowymi układami, a poza nimi 
nasz zespół wspierać będzie także grupa 
mażoretek.  

– Wróćmy do płyty i powiedzmy o tym, 
co na niej znajdziemy.

– Jak zawsze za stronę muzyczną odpo-
wiedzialny był Jurek Macoła, który stwo-
rzył muzykę do wszystkich utworów. O sło-
wa zadbał nasz „etatowy” tekściarz Edek 
Sikora, ale tym razem wsparli go Aniela So-
lawa, Katarzyna Matejczyk-Wylężek i nasz 
sceniczny przyjaciel Grzegorz Poloczek. 
Pomysły na tematykę i wykonanie utworów 
to dzieło moje i Roberta – ale nie tylko. 

– Czyli możemy się spodziewać jakiś 
niespodzianek?

– Ja śpiewam większość piosenek, ale 
powstały też rewelacyjne duety z członkami 
zespołu – jeden z Robertem, drugi z Jur-
kiem, ale jest też utwór, w którym śpiewa ze 
mną Grzegorz Poloczek. To taki wspomnie-

niowy utwór mówiący o tym, jak to dobrze 
było nam w szkole. Myślę, że te chwile każ-
dy zapamiętał, więc nasi słuchacze będą 
mogli odnaleźć w tym utworze trochę swo-
jej historii. Wśród utworów pojawia się też 
utwór, który powstał 20 lat temu. Śpiewał 
go wówczas bardzo znany zespół I&I, a hit 
„Pocałuj mnie” królował na dyskotekach 
w całej Polsce. Mało kto wie, że napisał go 
Jurek Macoła, dlatego chcieliśmy do niego 
wrócić i Robert świetnie sobie z nim pora-
dził. 

– Każda nowa płyta to czas małych 
podsumowań. Więc podsumujmy…

– No tak – ta płyta to nasz dziewiąty krą-
żek, w tym były dwa z kolędami. To też 
podsumowanie naszej 10-letniej działalno-
ści w tym składzie, choć z Jurkiem Macołą 
pracujemy już razem 12 lat. Nasza najnow-
sza płyta nosi tytuł „W życiu jak w piosen-
ce”, czyli tak jak u nas. Zapraszamy na kon-
certy promocyjne płyty, na których z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. Płytę 
będziemy promować 21 kwietnia w Miej-
skim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej 
i 22 kwietnia w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu.  AW 

Pokażemy to, co spotkało 
nas na scenie

W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie”�grają�po�śląsku�roz-
mawiamy�z�Bernadetą�Kowalską,�której�nowa�płyta�ukaże�się�
już� za�dwa� tygodnie.� Jak�podkreśla�Bernadeta:� – To będzie 
płyta pokazująca to wszystko, co spotkało nas na scenie.
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Choć wiosna kalendarzowa zawitała do nas blisko miesiąc temu, aura nadal nas nie rozpieszcza. W konse-
kwencji nasze domy wciąż ogrzewane są paliwem. A co za tym idzie, do powietrza wciąż dostaje się wiele 
związków niebezpiecznych. 

Smog – zjawisko atmosferyczne, 
które w tym roku towarzyszyło nam 
dość często, jest przyczyną wielu 
schorzeń między innymi układu krą-
żenia oraz układu oddechowego. 
Z alertów smogowych wynika, że 
w roku 2016 liczba dni z alarmem 
smogowym, czyli dni, w których zo-
stało przekroczone stężenie pyłu 
PM10, wynosiło odpowiednio: dla 
Krakowa – 68 dni, Rybnika – 54 dni, 
Zakopanego – 47 dni.

5 kwietnia Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej po raz pierwszy 
w historii stwierdził winę Republiki 
Bułgarii, która nie wypełniła postano-
wień dyrektywy dotyczącej czystego 
powietrza – CAFE, w zakresie do-
puszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
pyłowych oraz nie przygotowała od-
powiednich planów naprawczych.

Niestety przed Trybunałem została 
postawiona również Polska. Decyzja 
o tym zapadła w związku z utrzymu-
jącym się wysokim poziomem czą-
stek pyłu zawieszonego w powietrzu. 
Podjęto ją 10 grudnia 2015 r. Skargę 
przekazano pełnomocnikowi RP 
przed Trybunałem Sprawiedliwości 
11 lipca 2016 r. Jak przewidują eks-
perci, Polska może również nie unik-
nąć kary.

Tymczasem na naszym lokalnym 
gruncie wciąż trwają intensywne 
działania umożliwiające poprawę ja-
kości powietrza w naszym regionie. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach mając na uwadze zeszło-
roczny sukces we wdrażaniu projektu 
dofi nansowań w zakresie ochrony po-
wietrza dla osób fi zycznych, w tym 

roku uruchamia kolejną ścieżkę dota-
cyjną. 

Program SMOG STOP „Dofi nan-
sowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców województwa ślą-
skiego na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji” jest kontynuacją programu 
pilotażowego realizowanego 
w 2016 roku. O udzielenie dofi nan-
sowania w formie dotacji mogą 
ubiegać się osoby fi zyczne będące 
właścicielami lub współwłaścicie-
lami jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego. 

P o d m i o t y 
uprawnione 
do ubiegania 

się o dofi nanso-
wanie to osoby fi zycz-

ne będące właścicielami lub współ-
właścicielami oddanego do użytkowa-
nia i ogrzewanego jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego.
Programem objęte są odda-
ne do użytkowania i ogrze-

wane budynki miesz-
kalne jednorodzin-

ne, zasilane 
w ciepło ze 
źródeł ciepła 
opalanych pa-
liwem stałym 
w y p o s a ż o -
nych w emitor 
(komin) o wy-
sokości do 40 
m.
Dof inanso-

wanie obejmuje:
– wymianę, moder-

nizację lub budowę we-
wnętrznych instalacji cen-

tralnego ogrzewania, wymianę 
źródeł ciepła przeznaczonych do 
ogrzewania pomieszczeń lub ogrze-
wania pomieszczeń i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w istnieją-
cych obiektach, na bardziej efektyw-
ne ekologicznie i energetycznie. W za-
kresie wymiany źródeł ciepła, na opa-
lane biomasą lub paliwem stałym;

– zabudowę systemów grzewczych 
z udziałem odnawialnych źródeł ener-
gii służących do podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej, wyłącznie takich 
jak pompy ciepła lub kolektory sło-
neczne; 

– zastosowanie rozwiązań tech-
nicznych mających na celu zwięk-
szenie oszczędności energii w jed-
norodzinnych budynkach miesz-
kalnych, do użytkowania których 
przystąpiono przed 16.12.2002 r.

Wnioski można będzie składać 
w siedzibie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
w terminie od 15 do 26.05.2017 r.

Ponadto przed rozpoczęciem na-
boru zostanie uruchomiony w sie-
dzibie Funduszu w Katowicach 
Punkt Konsultacyjny, który będzie 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9 do 14, w któ-
rym Pracownicy WFOŚiGW udzie-
lać będą szczegółowych informacji 
na temat programu. Osoby zainte-
resowane mogą kontaktować się 
telefonicznie pod numerami: 32 
603-22-51, 32 603-22-22, 32 603-
22-64,  32 603-22-59, 32 603-22-
44, 32 603-22-21. Więcej informa-
cji znajduje się również na stronie 
internetowej Funduszu: www.wfo-
sigw.katowice.pl.

Dzięki pilotażowemu programo-
wi walki z niską emisją dla osób 
fi zycznych w roku 2016 z pomocy 
skorzystało ok. 750 osób. Łączny 
koszt dofi nansowania wyniósł 4,2 
mln zł. Rezultatem tych wszystkich 
zabiegów modernizacyjnych jest 
realny efekt dla środowiska. Rocz-
nie zmniejszy się emisja pyłu do 
atmosfery o ok. 134 tony, ok. 63 
tony SO2 (źródło kwaśnych desz-
czy), a emisja CO2 (gazu cieplar-
nianego) ulegnie zmniejszeniu 
o ok. 9 883 t.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
ofi cjalnego stanowiska organów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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z komornikiem• 
bez BIK• 
bez limitów wiekowych i dochodowych• 
bez zaświadczeń• 
na oświadczenie• 
limit kredytowania do 500 tys. • 

PRZYKŁADOWA
 KWOTA 

KREDYTU

PRZYKŁA-
DOWA  
RATA

5 000 zł 76 zł
25 000 zł 280 zł
50 000 zł 500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66 

par. 1 Kodeksu Cywilnego

BIURO KREDYTOWE

REFINANS
OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI 
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH 

W JEDNYM MIEJSCU

Możliwość wcześniejszej spłaty i zwrotu kosztów
kredyty gotówkowe na dowolny cel• 
kredyty oddłużeniowe• 
kredyty konsolidacyjne• 
pożyczki na opał• 
chwilówki• 

�I�����O��A P���O��A
Oprocentowanie od 3,5%

Przyznawalność 98%
Decyzja w 15 min.

ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I UMÓW SIĘ 
NA BEZPŁATNE, NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE Z DORADCĄ KREDYTOWYM!

ul. Czarnoleśna 4b, Ruda Śląska

tel. 731-111-204

www.raccoon-wojciak.pl

PRACE WYSOKOŚCIOWE/ALPINISTYCZNE
 montaż kolców odstraszających ptaki,• 

 sekcyjna ścinka drzew (arborystycznie),• 
  montaż, demontaż konstrukcji stalowych,• 

usuwanie graffi ti, zabezpieczanie powierzchni – antygraffi ti• 
odkurzanie wysokościowe m.in. hale sportowe, produkcyjne, magazyny• 

mycie oraz doczyszczanie pobudowlane okien, fasad, elewacji, świetlików,• 
doczyszczanie kostki brukowej i posadzek (maszynowo/ciśnieniowo)• 

Pozostałe usługi 
do uzgodnienia pod nr. tel.  

601-738-058
e-mail: 
biuro@raccoon-wojciak.pl
biuro@raccoon.katowice.pl

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), 
wykazu niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej, 
oznaczonych jako: 

a) działka nr 3800/16 o pow. 0.0059 ha, zapisana na karcie mapy 3, w obrębie Halemba,
objęta księgą wieczystą KW Nr GL 15/0003720717, 

b) działka nr 3801/16 o pow. 0.0034 ha, zapisana na karcie mapy 3, w obrębie Halemba, 
objęta księgą wieczystą KW Nr GL15/00049465/0, 

które zostaną sprzedane na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób 
fi zycznych. 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje, że w Urząd Miasta Ruda Śląska na wniosek Spółki 
A.S.A EKO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lecha 
10 prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przed-
sięwzięcia pn. „Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku 
odpadów na części działki nr 63/21, obręb Stara Kuźnia gmina 
Ruda Śląska”.

Z treścią wniosku oraz raportem o oddziaływaniu na środo-
wisko tego przedsięwzięcia można się zapoznać w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy 
Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 8.00 do 
godz. 16.00, czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00, w piątek od 
godz. 8.00 do 14.00.

Ponadto z treścią raportu można zapoznać się na  stronie 
internetowej Miasta Ruda Śląska pod adresem www.rudasla-
ska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
www.rudaslaska.bip.info.pl, w menu przedmiotowym „Ochrona 
środowiska – Rok 2017”.

Uwagi i wnioski do powyższego można składać do 19 kwietnia 
2017 r. w formie:

ustnej,• 
pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Gór-• 
nictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 
41-709 Ruda Śląska,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres • 
e-mail: wosig@ruda-sl.pl.

Ginekolog 
 Stomatolog 

Chirurg
Dermatolog 

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

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 
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OBWIESZCZENIE PREZYDENT 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o  podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały  
w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń 

na terenie miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam 

o podjęciu uchwały nr PR.0007.48.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
23.03.2017 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie za-
sad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta Ruda 
Śląska

Zgodnie z art. 37a ustawy jw. rada gminy może ustalić w formie uchwa-
ły zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane. 

Uchwała dotyczy całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów za-
mkniętych ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do 
spraw transportu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące regulacji w ww. za-
kresie.

Wnioski można składać w terminie do dnia 12 maja 2017 r.:
w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury • 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Ślą-
ska
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności • 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy oraz przedmiot wniosku.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-

Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej z przeznaczeniem pod 
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

           Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW nr 
GL1S/00021118/1, użytek RIVb, stanowiące działki nr:

– 3786/3 o powierzchni 627 m², 
– 3829/3 o powierzchni 725 m², (działy III i  IV  ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. 

działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną i fragmentarycznie tereny ulic wewnętrznych (symbole planu MN2 
i KDW).

Zbywane nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawą, położone w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, terenów rolniczych i zielonych, posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki posiada-
ją dostęp do dróg publicznych - ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej poprzez drogi wewnętrzne, zloka-
lizowane na gminnych działkach nr: 3650/3 i 3795/3. W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić, odręb-
nym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 
Przedstawienie  dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestorów.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla działki:
nr 3786/3 – 84.000,00 zł
nr 3829/3 – 97.000,00 zł

Ceny osiągnięte w przetargu będą  stanowić podstawę do ustalenia:
pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy • 
uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej,
opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały • 
okres użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki 
obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2017 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 porta-
lu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 8.05.2017 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości: dz. nr 3786/3 – 4.200,00 zł, dz. nr 3829/3 – 4.900,00 zł przelewem na kon-
to 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.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,  

wykazu części nieruchomości gruntowych położonych 
przy ul. Żeromskiego, Jana  Dobrego i Mieszka I, 

które przydzielone  zostaną w  trybie bezprzetargowym  
na podstawie umów najmu na czas oznaczony do 3 lat.



PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty 

mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. 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.

 Remonty mieszkań i łazienek dla 
osób niepełnosprawnych. Tel. 512-121-
532.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, 
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-
294.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 
244-09-60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-
119, 32 244-09-60.

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

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 
243-01-77.

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 
243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. 
Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredytowej 
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-
01-77. 

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje pro-
fesjonalne, kompleksowe kafelkowanie 
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 
784-699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi 
porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie, pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, 
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Po-
średnik CDF S.C. fi rmy Matpol Fi-
nanse Sp. z o.o.

 Pożyczki, kredyty nawet z komorni-
kiem. Tel. 500-853-100.

 Przeprowadzki, kompleksowo. Do-
jazd grati s. Tel. 605-109-517.

 Cyklinowanie, KUŚMIERSKI. Tel. 
501-281-222.

 Usługi dekarskie, papa termozgrze-
walna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

 Usługi brukarskie: budowa chodni-
ków, podjazdów, alejek, tarasów, ście-
żek, układanie krawężników, obrzeży 
itp. Układamy kostkę wokół nagrobków, 
montaż ogrodzeń. Firma BRUK. Tel. 
787-672-180.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 

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

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 

ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

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

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 
75 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
 RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.

GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od 
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego 

107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA, 
ul. Solidarności od 74 m2 cena 

od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać 
kredyt hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
pilne. Tel. 502-107-384.

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6 
piętro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Dwupokojowe: Paderewskiego 48 
m2, 103 tys., Międzyblokowa 42 m2, 
109 tys., 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 Trzypokojowe: Chełmońskiego 55 
m2, 139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129 
tys., Potyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR, 
tel. 793-017-323.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KA-
MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

 Sprzedam nieruchomość wieloloka-
lową, użytkową w Zabrzu przy ul. Wol-
ności 224. Cena 990 tys. do negocjacji. 
Tel. 667-588-400, 601-934-091.

 Sprzedam nieruchomość zabudowa-
ną budynkiem mieszkalnym. Ruda Ślą-
ska-Bielszowice, cena: 450 tys. zł, do 
negocjacji. Tel. 667-588-400, 601-934-
091.

 CIEKAWE trzypokojowe, Bykowina, 
54,69 m2, 127 tys. Tel. 600-090-252.

 Sprzedam mieszkanie Czarny Las, 
ul.Kazimierza, 38,5 m2, dwupokojowe, 2 
p. Tel. 793-277-476.

 Do wynajęcia mieszkania Wirek. Tel. 
692-765-153.

 Lokal użytkowy – mieszkanie, biuro. 
Tel. 692-765-153.

 Mieszkania dla pracowników z Ukra-
iny. Tel. 692-765-153.

 Sprzedam kawalerkę, 31,7 m2, 1 pię-
tro, c.o., Godula. Tel. 662-096-286.

 Do wynajęcia 2-pokojowe mieszka-
nie-Świętochłowice. 600 zł/m-c + czynsz 
i prąd. Tel. 792-774-002, 503-117-724.

 Kupię mieszkanie z c.o., tel. 608-
144-566.

 Sprzedam mieszkanie 26 m2, Bielszo-
wice. Tel. 603-590-244.

 Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we, 51 m2, na Goduli ul. Nowaka. Do 
zamieszkania. Bez pośrednictwa. Kon-
takt, tel. 694-690-804.

 Sprzedam działkę 902 m2 Odmu-
chów-Potęba. Ogrodzona, doprowadzo-
ny prąd. Tel. 32 242-66-18.

 Wynajmę pomieszczenie pod dzia-
łalność gospodarczą. Parter, 46 m2, 
Orzegów Tel. 609-825-836.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwię-

cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

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

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obo-

jętny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup zużytych akumulatorów i felg 
aluminiowych. Tel. 665-953-566. 

PRACA
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-

596.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech. Tel. 32 271-09-66, 781-
98-98-73.

 Firma budowlana Bedamex zatrudni 
pracowników w branży ogólnobudow-
lanej, doświadczenie min. 2 lata, tel. 
601-504-030 w godz. 8-15.

 Firma z Zabrza zatrudni inżyniera 
budownictwa. Doświadczenie niewy-
magane. Mile widziani absolwenci. Pra-
ca na terenie całego kraju. Kontakt. tel. 
696-099-922.

 Fryzjerkę zatrudnię, tel. 501-138-
065.

 Zatrudnię kobietę (do 30 lat, prawo 
jazdy kat. B) jako przedstawiciel han-
dlowy ds. kluczowych klientów, praca 
na terenie Śląska w godz. 7-15. CV e-
mail: biuro@666913913.pl.

 Przyjme panią do pracy biurowej 
w zakładzie usług pogrzebowych Hof-
man. Wymagane wykształcenie min. 
średnie. CV ze zdjęciem proszę wysyłać 
na adres: biuro@hofman-dompogrze-
bowy.pl

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-

007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-

851-852.
 

 Kupię akcje Huty Pokój najwyż-
sza cena. Tel 518-637-070.

  
 Sprzedam betoniarki. Tanio. Tel. 

531-112-344.
 

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

 
 Sprzedam młode kurki. 601-081-

517.

 Sprzedam garaż blaszany, 1200 zł. 
Tel. 572-960-485.

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJASKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na ręke”
+ PREMIE

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy złożyli kondolencje, 
wyrazy pamięci, towarzyszyli w ostatniej drodze 

naszego OJCA

ŚP. PAWŁA SZYDŁOWSKIEGO
składają

córka i syn z rodzinami

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67

DEWOCJONALIA
Kartki, pamiątki - duży wybór

Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK” 

ZAPRASZA 
Ruda Śląska-Halemba

ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09

„Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”
św. Franciszek Salezy

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. ks. Józefa Greli
długoletniego proboszcza 

parafi i pw. św. Michała Archanioła
w Orzegowie.

Rodzinie i bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia.

Grażyna Dziedzic
Prezydent

Miasta Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta wykazu garaży 
usytuowanych w kompleksach garaży 

na terenie Miasta Ruda Śląska:

– garaż nr 7, ul. Olszynowa 
– garaż nr 7, ul. Solidarności

stanowiących własność gminy 
Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich najemców.
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biegi

Pobiegli dla radnego

Prawie stu dwudziestu zapalonych biegaczy uczci-
ło pamięć Jana Koniecznego. W sobotnie popołudnie 
(8.04) spotkali się w Parku im. A. Kozioła, żeby 
wspólnie wystartować w memoriale imienia byłego 
radnego Rudy Śląskiej. 

– To już trzynaście lat jak nie ma z nami Jana Ko-
niecznego. Janek na tym terenie działał. Tutaj organi-
zował wiele imprez, dlatego też tym biegiem chcemy 
zachować pamięć o nim – podkreślił ultramaratończyk 
August Jakubik.

Biegacze, którzy postanowili uczcić pamięć byłego 
radnego mogli sprawdzić swoje siły na kilku dystan-
sach. W memoriale wystartowały także dzieci, które 
w zależności od wieku przebiegły: 250 m, 500 m  
i 1 km. Dorośli biegacze musieli pokonać dystans 5 km.

– Chcemy dzisiaj uczcić Jana Koniecznego, tym 
bardziej dlatego, że jego syn jest naszym kolegą klu-
bowym. W dużej mierze dla niego tutaj jesteśmy. To 
krótki dystans, na bardzo szybkie bieganie, a trasa jest 
wymagająca – jest dużo zakrętów, nawrotów, zwol-
nień, przyspieszeń – zaznaczył Marek Szeszko 
z TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska. – Pogoda jest ideal-
na dla biegaczy. Lepszej nie można było sobie zamó-
wić – dodał ultramaratończyk Adam Jagieła, który 

Memoriał Jana Koniecznego to już tradycja w Rudzie Śląskiej. 

CuRling

Mistrzostwa w curlingu

Finałowy turniej Mistrzostw Polski w Curlingu odbył 
się w Gliwicach w dniach od 6 do 9 kwietnia. W zawo-
dach wzięło udział sześć drużyn kobiecych oraz dwana-
ście drużyn męskich. Pośród medalistów MP znalazło się 
pięciu mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy zdobyli meda-
le zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn. Złoty me-

Pięciorga rudzian zdobyło medale w turnieju curlingowym. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Ju-Jitsu 

Brąz  
dla rudzianki 

W sobotę (8.04) w Krakowie odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Polski w Ju-jitsu Sportowym. W zawodach 
wzięło udział 280 zawodników z 28 klubów. Rudę Ślą-
ską reprezentowało dwóch zawodników – Małgorzata 
Baucz (sekcja ju-jitsu w ODK RSM „Matecznik”) w ka-
tegorii ne-waza do 28 kg, która wywalczyła brązowy 
medal w swojej kategorii. Drugim reprezentantem był 
Marcin Maciulewicz (Bastion Ruda Śląska). Małgorzata Baucz wywalczyła brązowy medal w Krakowie. 

Piłka nożna

Slavia znów zwycięska 
slavia Ruda Śląska – Ruch ii Chorzów 6:0 (3:0)

Rudzka Slavia po raz kolejny pokazała, że nikt nie ma 
z nią szans. W sobotę (8.04) piłkarze Slavii pokonali re-
zerwy Ruchu Chorzów aż 6:0. I choć pierwsze minuty 
meczu na to nie wskazywały, to jednak rudzka drużyna 
zwyciężyła bez dwóch zdań. Na początku meczu zawod-
nicy Ruchu Chorzów opanowali środek boiska i zepchnę-
li Slavię do obrony, ale Slavia broniła się skutecznie. 
Następnie już w 12. minucie chorzowianom stracha na-

pędził Kamil Moritz, który otrzymał prostopadłe poda-
nie, a kilka minut później gospodarze zdobyli gola. Z ko-
lei w 29. minucie dobrą okazję do strzału miał Moritz 
i było już 2:0 dla gospodarzy. Później było już tylko le-
piej. Zaledwie po minucie Tomasz Szpoton zdobył trze-
ciego gola. Taki wynik utrzymał się aż do przerwy, a po 
przerwie chorzowianom nie udało się już odrobić straty. 
W 48. minucie Kamil Moritz zdobył czwartego gola dla 
Slavii. Na tym jednak nie koniec. W 81. minucie piątą 
bramkę zdobył Dawid Maciaszczyk, a trzy minuty póź-
niej Kamil Zalewski strzelił bramkę, która zamknęła spo-
tkanie wynikiem 6:0 dla gospodarzy. 

slavia: kempny – szablicki, Dryk, Met, Wujec, 
korzeniowski, Zalewski, Rejmanowski, Moritz, Drapała, 
szpoton na zmiany weszli: Maciejewski, Maciaszczyk, 

Puschaus. trener: Jarosław Zajdel.

akRobatyka 

Udany start akrobatów

Akrobaci KPKS-u Halemba rozpoczęli swój sezon 
startowy. Wzięli oni udział w Turnieju Wiosennym 
w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Ścieżce i Trampoli-
nie w Chrzanowie. W całych zawodach wzięło udział 360 
zawodników z 14 klubów w Polsce w trzech klasach spor-

Sześćdziesięciu pięciu zawodników z Rudy Śląskiej wystartowało w zawodach w Chrzanowie. 

towych: młodzieżowej, trzeciej i drugiej. Ekipa z Halem-
by była jednak najliczniejszą drużyną, ponieważ liczyła 
aż 65 zawodników i drużynowo zajęła trzecie miejsce. 
Rudzcy akrobaci zdobyli także medale i zajęli wysokie 
miejsca w poszczególnych klasach sportowych. 

Fo
to

: B
N

 

dal wywalczył Konrad Stych ze Śląskiego Klubu Curlin-
gowego Marlex Team Katowice. Srebrny medal zdobył 
Maciej Kołodziej (Sopot Curling Team). Kolejny srebrny 
medal zdobyła Magdalena Kołodziej (AZS Gliwice  
Petardy). Z kolei brązowe medale wywalczyły Justyna 
Beck (AZS Gliwice) oraz Ewa Stych (AZS Gliwice). .

w swojej kategorii wiekowej zajął trzecie miejsce.  
Zwycięzcami biegu głównego zostali Elżbieta Lewic-
ka i Michał Jamioł. W memoriale wzięli udział także 
poruszający się na wózkach przedstawiciele stowa-
rzyszenia Tur Borówka z Borowej Wsi. Pokonali oni 
dystans 1 km. 

Jan Konieczny był członkiem Rady Miasta w latach 
1994 – 2005 r. Był on inicjatorem m.in. Festiwalu Or-
kiestr Dętych, który co roku odbywa się w Parku im. 
Augustyna Kozioła w dzielnicy Ruda. Tradycyjnie po 
biegu na grobie radnego złożone zostały kwiaty.

Dla Jana Koniecznego pobiegły także dzieci. 

W biegu wzięli udział przedstawiciele 
stowarzyszenia Tur Borówka. 
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Kolumny sportowe przygotowała agnieszKa lewKo

piŁka nożna

Derby dla Wawelu  

To był niezapomniany mecz. Wielkie emocje towa-
rzyszyły kibicom oraz zawodnikom Wawelu i Grunwal-
du, którzy w sobotnie popołudnie (8.04) spotkali się na 
wireckiej murawie. Po wielu sytuacjach zapierających 
dech w piersi, mecz zakończył się zwycięstwem Wawe-
lu, który zrewanżował się Grunwaldowi za jesienną 
przegraną. 

Już od samego początku spotkania piłkarze Wawelu 
atakowali bramkę Lamliha. I to właśnie Lux strzałem 
głową pokonał bramkarza Grunwaldu. Jednak Wawel 
nie miał zamiaru na tym poprzestać i dalej atakował. 

– Pierwsza bramka ustawiła mecz. Później wię-
cej gry miał Grunwald. Dobrze się przesuwaliśmy, do-
brze się broniliśmy. Na początku drugiej połowy dosta-
liśmy bramkę. Można powiedzieć, że w pierwszej części 
drugiej połowy Grunwald też miał lekką przewagę. 
Później gra się wyrównała, strzeliliśmy w końcówce 
bramkę. Na początku mówiłem, że może decydować 
jedna bramka i tak się stało. Uważam, że mecz był  
w miarę niezły, szybki, było dużo sytuacji i walki, spo-
tkanie jak na derby przystało. Dobre spotkanie zarów-
no z jednej, jak i drugiej strony – komentuje Tomasz 
Grozmani, trener Wawelu.  W 24. minucie meczu poja-

Rugby

Gryfy pokonały Dziki 
Miniony weekend okazał się 

niezwykle intensywny dla rudz-
kich Gryfów, które wyruszyły 
na ligowy mecz do Zielonej 
Góry w roli faworytów. W me-
czach z Watahą Zielona Góra 
jeszcze nie przegrali. Obydwie 
drużyny wygrały swoje pierw-
sze mecze ligowe – Gryfy z RC 
Częstochową, a zielonogórza-
nie pokonali Miedziowych 
w Lubinie. 

Początek meczu był trudny. 
Napór gospodarzy i silne wej-
ścia formacji młyna zepchnęły 
rudzian do obrony. „Dziki” metr po metrze zdobywały 
teren i dopięły swego kładąc gościom przyłożenie w 9. 
minucie meczu. Rudzianie otrząsnęli się dziesięć minut 
później, gdy akcję szerokiego grania wykończył Mucha. 
Rozdrażnieni stratą punktów gospodarze jeszcze więcej 
sił wkładali w swoją grę, czyli silne wejścia blisko prze-
grupowań, dzięki którym zdobywali kolejne metry. Do 
przerwy wynik nie uległ jednak zmianie, a rudzianie 
zdołali wyjść obronną ręką z opresji.

W drugiej połowie to ponownie gospodarze zdobyli 
przyłożenie po świetnej akcji swojego obrońcy. Cztery 
minuty później powiększyli swoją przewagę, gdy za-
wodnik Watahy przejął niedokładnie podaną przez Gry-
fy piłkę i było 17:5 dla zielonogórzan. Parę minut póź-
niej za żółtą kartkę za wysoką szarżę, „center” gospoda-
rzy musiał opuścić na dziesięć minut plac gry i te dzie-
sięć minut okazało się dla rudzian zbawienne. Po prze-
kopie Magnera przyłożenie zdobył Bryński, a chwilę 
później do wyniku 17:15 doprowadził Frątczak mocnym 
wejściem w dziurę w obronie gospodarzy. Tuż przed po-
wrotem zawodnika ukaranego żółtą kartką, wreszcie na 
prowadzenie rudzian wyprowadził Zabiegała, wykań-
czając po skrzydle akcję ataku. Przy wyrównanych si-
łach ponownie mocno atakowali gospodarze, do ostat-
niego gwizdka coraz bardziej zbliżając się do pola punk-

spotkanie w zielonej górze okazało się zwycięskie dla rudzian. 

towego Gryfów, jednak ostatecznie wynik już nie uległ 
zmianie i ze zwycięstwem z punktem bonusowym Gryfy 
wróciły do Rudy.

– Jeżeli dobrą drużynę poznaje się po tym, że wygry-
wa spotkania, w których jej ewidentnie nie „idzie”, to 
tak można powiedzieć o Gryfach. Doprowadzając do 
zwycięstwa mimo przegrywania w pewnym momencie 
spotkania zawodnicy pokazali klasę. Jednak styl tego 
zwycięstwa pozostawia wiele do życzenia – zaznacza 
Wojciech Kołodziej, prezes KS Rugby Ruda Śląska.  
– Przed zawodnikami teraz dwa tygodnie przerwy od 
grania, ale już 23 kwietnia rozegrają w turnieju Pucharu 
Polski w rugby 7 we Wrocławiu, a do rozgrywek rugby 
15 powrócą na Burloch Arenę 29 kwietnia, gdy spotkają 
się z mocnym zespołem Biało-Czarnych Nowy Sącz  
– dodaje. 

wawel wirek – gks grunwald Ruda Śląska 2:1 (1:0)

wiła się kolejna sytuacja na zdobycie bramki dla Grun-
waldu. Kowalski strzelił z rzutu wolnego, ale piłka 
przeleciała tuż nad bramką Wawelu. Natomiast w koń-
cówce (ostatnie 15 minut) to zawodnicy Grunwaldu 
spisywali się lepiej od gospodarzy. Zaraz po rozpoczę-
ciu drugiej połowy (47. minuta) po dośrodkowaniu Lu-
xa, G. Kałużny źle trafił głową w piłkę i ta przeszła 
obok bramki. Jednak w tym czasie Lesik wrzucił piłkę 
na długi słupek i Malec głową wbił piłkę do bramki. 
Drużyny zremisowały. W dalszej części spotkania do-
bre sytuacje bramkowe mieli jeszcze Kowalski i Kokot. 
Natomiast w 84. minucie Lux zamknął akcję Wawelu 
strzałem do bramki Grunwaldu, a sędzia odgwizdał 
spalonego. W 89. minucie piłkarz Wawelu K. Kałużny 
wrzucił piłkę na dalszy słupek i Wawrzyczek głową po-
konał Lamliha. W doliczonym czasie Grunwald jeszcze 
próbował pokonać Palkę, jednak bramkarz gospodarzy 
sparował uderzenie Kowalskiego na słupek, żeby po 
chwili na róg wybić dobitkę Lesika.

– Piłka nożna polega na tym, że liczy się wynik. Kto 
strzeli jedną bramkę więcej, ten wygrywa. Tak też się 
stało. Wygrał Wawel w końcówce, po wrzutce bez kry-
cia. Ewidentny błąd bramkarza i straciliśmy bramkę 
bodaj w 88. minucie. Trzeba pogratulować chłopakom 
występu, ponieważ byliśmy dzisiaj stroną przeważającą 
zarówno w pierwszej jak i drugiej połowie. Byliśmy ze-
społem lepszym, bardziej zorganizowanym, który chciał 
to spotkanie wygrać. Piłka nożna nie jest do końca grą 
sprawiedliwą i tak się też stało. Zabrakło nam trochę 
szczęścia, żeby przynajmniej ten mecz zremisować. 
Uważam, że z gry chłopcy zasłużyli tutaj przynajmniej 
na remis, jeśli nie na zwycięstwo – podsumowuje Jacek 
Bratek, trener Grunwaldu. 

wataha zielona góra – ks Rugby Ruda Śląska 17:22 (5:5)

punkty dla Rudy zdobyli: Marcin Mucha 5 pkt. (1p), 
Dominik bryński 5 pkt. (1p), Marcel Frątczak 5 pkt. (1p), 
Mateusz zabiegała 5 pkt. (1p), Mateusz Magner 2 pkt. 
(1pd). skład gryfów: krzysztof Jopert, paweł pepliński, 

artur stankiewicz (Łukasz Fura), Jan Muc, Jakub krupiński 
(Marcel Frątczak), kamil karcz, szymon Majchrzak, Marcin 

Mucha, Jakub skoczylas, Mateusz Magner, Mateusz 
zabiegała, Michał Jurczyński, Dominik bryński (Łukasz 

Drab), tomasz kopeć (Michał Jackowiec, Jakub zabiegała), 
patryk kołodziej.

sobotnie derby należały do wawelu. 

 wawel: M. palka – k. kałużny (kpt), piętoń (51. kokot), 
buchcik, M. sławik (59. M. orszulik) – Foryś, pyc, Majnusz, 

wawrzyczek – Lux (90. chudziński M), g. kałużny
Rezerwa: M. sakowski – M. kinder, M. Leszków,  

M. Meiksner.  
trener: tomasz grozmani, drugi trener: Damian Jaksik.  

grunwald: Lamlih – poprawa (59. zuga), pokorski,  
M. szymański, M. kowynia – Malec, kowalski (kpt), 
babisz, Dreszer – M. Lesik, spalony (90. M. ogłoza)

Rezerwa: Merta – M. Rutkowski, M. wojtaczka
trener: Jacek bratek.

Dawid  
Strzałka  

wicemistrzem
Wielki sukces osiągnął zawodnik ZKS-u 

Slavii Ruda Śląska w Staszowie. Podczas 
rozgrywanych tam w dniach 7-9.04 Mi-
strzostw Polski Juniorów w zapasach w sty-
lu wolnym, bardzo dobrze zaprezentował 
się Dawid Strzałka, który rywalizował 
w kategorii do 66 kg. Po trzech zwycięskich 
pojedynkach eliminacyjnych dotarł do ści-
słego finału, w którym dał się pokonać Pa-
trykowi Ołenczynowie z Dębu Brzeźnica.

rudzianin zdobył wicemistrzostwo w staszowie. 

spoRtowy RozkŁaD JazDy 
Piłka nożna, 15.04. godz. 11.00 – mecz GKS Grunwald Ruda Śląska – Piast Bieruń Nowy

Piłka nożna, 15.04. godz. 13.00 – mecz AKS Mikołów – Urania Ruda Śląska
Piłka nożna, 29.04. godz. 11.00 – mecz GKS Urania Ruda Śląska – OKS Juwe Tychy Jaroszowice

Biegi, 22.04. godz. 11.00 – Bieg Wiewiórki, Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15, Halemba
Rugby, 29.04. godz. 17.00 – mecz KS Rugby Ruda Śląska –Biało-Czarni Nowy Sącz,  

Burloch Arena w Orzegowie. 

Dobry występ łuczniczek
Zawodniczka Grotu Ruda Śląska Justyna Wyciślik 

zwyciężyła w X Międzynarodowym Pucharze Gór 
Opawskich w Prudniku. Po przebytych kwalifikacjach 
rudzianka zajmowała drugie miejsce, strzelając w dru-
giej rundzie najlepszy wynik tych zawodów, czyli 318 
pkt. W eliminacjach pokonała kolejno: w 1/8 Aleksan-
drę Woźniak z „Obuwnika” Prudnik 6:0, w 1/4 Paulinę 
Pintak również z „Obuwnika” 6:2, w półfinale Sylwię 
Zając z „Trampa” Jarosław 7:3, zaś w finale Gabrielę 
Sabadach z drużyny „Unia” Pielgrzymka 6:2. 

Z kolei druga z juniorek młodszych Joanna Żymiec 
zakończyła zawody na 13. miejscu. Bardzo trudne zada-
nie miały przed sobą nasze juniorki Patrycja Boniek 
i Dominika Klyszcz, ponieważ startowały w kategorii 
seniorek i były najmłodszymi zawodniczkami w tej gru-
pie. Dziewczyny zajęły ostatecznie: Patrycja Boniek 
– 8. miejsce, a Dominika Klyszcz – 13. miejsce. rudzkie łuczniczki wystartowały w prudniku. 
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Sprawdź swój samochód w 3D
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Omega 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

Ściąganie auta na boki, niestabilna jazda, wolniejszy czas reakcji samochodu na ruch kierownicą lub kierownica, 
która nie wraca do swojej naturalnej pozycji po wyjściu z zakrętu – między innymi takie sygnały mogą świadczyć 
o tym, że nasz pojazd ma złą geometrię kół. To z kolei może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, niebezpiecznych 
sytuacji na drodze, czy zbyt częstego zużycia opon. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z porady fachowców oraz 
oddać samochód w ich ręce, a ci z kolei sprawdzą geometrię kół na najnowocześniejszym sprzęcie, jaki dostępny 
jest na rynku. Z takiej usługi od kilku tygodni można skorzystać w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA 
w Rudzie Śląskiej-Goduli, gdzie wprowadzono geometrię kół w technologii 3D na najnowszej generacji urządzeniu 
firmy John Bean. 

Jednak prócz nowoczesnej i innowacyjnej me-
tody pomiaru geometrii kół, najważniejsze co 
zyskują klienci, to czas. – Liczymy się z czasem 
naszych klientów i zależy nam na ich zadowole-
niu z wykonanej usługi, dlatego zdecydowaliśmy 
się na wprowadzenie nowych rozwiązań. Dotych-
czas sprawdzenie geometrii kół trwało godzinę, 
teraz jest to pół godziny – podkreśla Michał Ko-
złowski, kierownik Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów OMEGA w Goduli.

Mierzenie geometrii kół w technologii 3D jest 
najbardziej precyzyjne i miarodajne. Odbywa się 
to poprzez wykorzystanie kamer pomiarowych, 
a wyniki badania wyświetlane są na monitorze. 
Ta nowoczesna technologia dostępna jest w Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA Grupy 
AUTO-BUD Sp. z o.o. od 22 marca. – Technolo-
gia 3D pokazuje nam obraz samochodu w prze-
strzeni, a kamery które są zamontowane na ścia-
nach odbijają światło samochodu, dając nam 
pomiar dokładny co do dziesiętnych milimetra. 
To bardzo precyzyjne badanie – podkreśla Mi-
chał Kozłowski. – Sprawdzane są wszystkie pa-
rametry w samochodzie, nawet to, czy nie jest on 
po wypadku – dodaje. Wynik wyświetlany jest na 
monitorze. – To co działa nieprawidłowo w sa-
mochodzie, podświetla się na czerwono, nato-
miast dobrze funkcjonujące elementy widoczne 
są na zielono – tłumaczy Kozłowski. 

Dzięki temu mechanicy dokładnie wiedzą, czy 
i jaki jest problem z geometrią kół oraz na miej-
scu mogą go zlikwidować. Na pomiar warto 
umówić się zwłaszcza w kilku przypadkach  
– m.in. gdy widzimy, że opony zbytnio się ściera-
ją; samochód ściąga na boki lub też nim zarzuca; 
kierownica jest skręcona, podczas gdy samochód 
jedzie prosto; pojawiają się problemy przy kiero-
waniu lub wykonywaniu manewrów, czy w mo-
mencie gdy kupiliśmy używany samochód lub 
uderzyliśmy kołem o krawężnik lub przeszkodę. 
– Niestety, głównym powodem, który narusza 
geometrię kół, jest stan dróg. Dlatego ważne jest, 
żeby obserwować, jak zachowuje się samochód  
i wydając stosunkowo niewiele, zyskać pewność, 
że nasz samochód jest w pełni sprawny – przeko-
nuje Michał Kozłowski.

Tym bardziej, że w Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA Grupy AUTO-BUD 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-
Goduli po wprowadzeniu geo-
metrii kół 3D urządzeniem fir-
my John Bean, choć czas pomia-
ru i jego jakość zwiększyła się, 
to koszt nie uległ zmianie. – Sza-
nujemy nie tylko czas, ale także 
pieniądze klienta. Usługa koszto-
wała 80 zł na starym urządzeniu 
i zostawiamy taką cenę, jeżeli 
chodzi o kontrolę zbieżności. Na-
tomiast jeżeli jest wykonywana 
geometria pojazdu, czyli regulo-
wany jest i tył i przód, wówczas 
klient zapłaci 120 zł. Na naszą usłu-
gę przysługuje miesiąc gwarancji  
– zapewnia Michał Kozłowski. 

Pierwsi klienci już skorzystali  
z geometrii urządzeniem John Bean. 
– Już sam sprzęt robi wrażenie. Mia-
łem pewność, że mój samochód nie 
tylko jest w rękach profesjonalnych 
fachowców, ale także że zostanie 
sprawdzony urządzeniem nowocze-
snym i na miarę XXI wieku. Poza tym 
sprawę załatwiłem szybko, „od ręki”, 
i jak zawsze na najwyższym poziomie, 
a wszystkie dane odnośnie wyników po-
miaru otrzymałem na papierze – ocenia 
pan Mirosław, kierowca z Goduli.
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