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Pobicie 
w Halembie. 
16-latka 
trafi ła 
do szpitala

Więcej str. 2



POBICIE W HALEMBIE

Pijane nastolatki pobiły koleżankę
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Do zdarzenia doszło w środę (31.01) 
około godziny 16 na szkolnym boisku 
SP nr 27. – Pijane dziewczyny podeszły 
do córki, bo powiedziały, że chcą z nią 
porozmawiać. Wtedy córka dostała 
z pięści w buzię. Później dziewczyny 
zaczęły ją szarpać za włosy i jedna 
z nich uderzyła ją w ucho, kolejny cios 
wycelowany został też w oko. Poza tym 
dziewczyny ukradły córce czapkę – mó-
wi Joanna Gałązka, matka pobitej 
dziewczyny. – W czwartek rano mama 
dziewczyny złożyła w Komisariacie V 
zawiadomienie o popełnionym prze-
stępstwie na szkodę jej córki. Z kolei 
dwie sprawczynie zostały zatrzymane 
przez policję, jednak zostały zwolnione 
i przekazane rodzicom. Poszkodowana 
dziewczyna ma uraz ucha i podbite 
oko. Miała także zabieg w szpitalu. 
Sprawa trafi do sądu dla spraw nielet-
nich – informuje Roman Aleksandro-

Trzy szesnastolatki z Katowic pobiły w środę (31.01) swoją rówieśniczkę w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 27 w Halembie. Dziewczyna trafiła do szpitala. 
Była operowana. Nieoficjalnie mówi się o tym, że przyczyną pobicia były prawdopodobnie rozterki miłosne lub próba kradzieży, jednak policja nie potwier-
dza tych informacji. Jak się okazało, nastolatki które pobiły rudziankę, były pod wpływem alkoholu.  

To na tym boisku doszło do pobicia szesnastolatki z Halemby.
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wicz z Komendy Miejskiej Policji 
w Rudzie Śląskiej. 

Po zdarzeniu 16-letnia dziewczyna 
trafiła do szpitala w Chorzowie, gdzie 
była operowana. Natomiast nastolatki 
udało się policji złapać w momencie, 
gdy te miały zamiar wsiąść do autobu-
su nr 130 w kierunku Katowic. Funk-
cjonariusze policji, dzięki pomocy dy-
rekcji SP nr 27, zabezpieczyli monito-
ring, który pomógł w identyfikacji 
dziewczyn. – Boisko jest ogólnodo-
stępne przez cały czas, dlatego może 
tam wejść każdy. Na szczęście posiada-
my monitoring, na którym jest nagrane 
całe zdarzenie i wyraźnie widać całą 
sytuację. To nagranie bardzo pomogło 
policji – podkreśla Wojciech Koło-
dziej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
27. – Ponadto zwrócę się również do 
Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej 
Policji, żeby w przyszłości zwiększyć 

bezpieczeństwo osób, które przebywają 
na boisku poza godzinami lekcyjnymi. 
Dobrze by było, żeby w okolicy szkoły 
zostały zwiększone patrole, aby podob-
ne sytuacje się nie powtarzały – doda-
je.

Dziewczyny zostały zatrzymane. 
Miały one około promila alkoholu we 
krwi. Po złożeniu wyjaśnień przeka-
zano je rodzicom. – Bardzo chciała-
bym podziękować policjantom z Ko-
misariatu V, którzy w niezwykle 
sprawny sposób przeprowadzili ak-
cję. Jestem pod wrażeniem ich dzia-
łania, bo spisali się na medal. Dziew-
czyny, które zaatakowały moją córkę, 
zostały od razu schwytane. Córka 
musi przejść zabieg, ponieważ ma 
między innymi pękniętą błonę bęben-
kową w uchu i teraz będzie czekać ją 
długa rehabilitacja. Jednak mam na-
dzieję, że wszystko dobrze się ułoży, 

ponieważ córka chciałaby w przy-
szłości zostać realizatorem dźwięku 
i w tym przypadku dobry słuch jest jej 
bardzo potrzebny – dodaje Joanna 

Gałązka. 16-latka leczyła się w cho-
rzowskim szpitalu, jednak już wróci-
ła do domu.

Agnieszka Lewko

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zbadali jakość powietrza

 Badanie z wykorzystaniem samo-
chodu elektrycznego oraz drona od-
były się we współpracy z Głównym 
Instytutem Górnictwa i miały pomóc 
miastu w zlokalizowaniu budynków 
opalanych paliwami stałymi.  
– W dniu 31.01.2018 r. w trakcie ba-
dania jakość powietrza była dobra. 
Po analizie wyników okazało się, że 
ten dzień, ze względu na panujące 
warunki pogodowe, nie był najgorszy 
– wiatr skutecznie rozwiał zanie-
czyszczenia, a ponadto pora dnia 
i plusowa temperatura sprawiły, że 
mniej palono w piecach – zaznacza 
Marek Partuś, komendant Straży 
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Dron 
został również skierowany nad ko-

W Rudzie Śląskiej badano jakość powietrza. W środę nad Nowym Bytomiem pojawił się dron, który namierzał miejsca najwyższej emisji, a z samochodu 
identyfikowano miejsca o najgorszej jakości powietrza. Jednorazowe badanie ma pomóc w stworzeniu mapy zanieczyszczeń oraz usprawnić kontrole pie-
ców, które prowadzone są przez Straż Miejską. To także zapowiedź montażu czujników jakości powietrza w naszym mieście.

min, z którego wydobywał się czarny 
dym, ale aparatura nie stwierdziła 
obecności substancji mogących 
świadczyć o spalaniu odpadów. Ko-
lor dymu dowodził jedynie tego, że 
palenisko było rozpalane w niewła-
ściwy sposób – dodaje.

Ponadto pomiary mają pomóc 
w stworzeniu mapy zanieczyszczeń. 
– Dodatkowo wykonane pomiary z ko-
minów przy użyciu drona mogą być 
wykorzystywane przez Straż Miejską 
dla lepszej kontroli nieruchomości 
pod kątem realizowania uchwały an-
tysmogowej oraz spalania śmieci. 

Decyzja co do wdrożenia działań te-
go typu na szerszą skalę nie została 
jeszcze podjęta – zaznacza Eugeniusz 
Malinowski, zastępca naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska 
i Górnictwa UM Ruda Śląska.

Na tym jednak nie koniec. W naj-
bliższym czasie w mieście zamonto-
wanych zostanie 15 czujników jakości 
powietrza. – W tłusty czwartek odbę-
dzie się objazd miasta ze specjalistycz-
ną firmą, aby lokalizacje czujników 
dopasować do specyfiki miasta, jego 
ukształtowania oraz rodzaju zabudo-
wy. Czujniki będą montowane na 

obiektach miejskich – zapowiada Ma-
linowski. – W ramach monitoringu 
będzie prowadzona analiza jakości 
powietrza w odniesieniu do norm oraz 
przewidywana prognoza jakości po-
wietrza na 24 godziny. Dane będą pre-
zentowane w aplikacji webowej w for-
mie mapy z uwzględnieniem czujników 
zamieszczonych w innych miastach 
oraz w odniesieniu do stacji Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. Wspomniane czujniki stanowią 
początek systemu monitoringu, który 
będzie wdrażany w ramach smart city 
– dodaje.   Joanna OrełWyniki analizy obserwowano za pośrednictwem aplikacji.
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Badanie dronem wskazało, gdzie było największe  
stężenie pyłu w Nowym Bytomiu.
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Badania jakości powietrza prowadzono za pomocą drona.
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Jak zapowiadają rudzcy samorządowcy, na 
całym obszarze objętym inwestycją utworzone 

zostaną alejki z latarniami, pojawią się także 
ławki i inne obiekty małej architektury. 

Wybudowany zostanie również parking dla 
samochodów, dzięki czemu miejsce to będą 

mogli odwiedzać mieszkańcy pozostałych 
dzielnic Rudy Śląskiej, bądź innych miast.  
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Była koksownia, będzie park
REWITALIZACJA

REKLAMA

Rekultywacja terenów po koksowni ma kosztować ok. 17 mln zł.
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– Chcemy te te-
reny otworzyć dla 
mieszkańców, któ-
rzy zyskają kolejną 
zieloną przestrzeń. 
Dzięki rekultywa-
cji będzie można 
z niej bezpiecznie 
korzystać. Dodat-
kowo poprzez za-
bezpieczenie zachowanych fragmen-
tów budynków koksowni zadbamy 
o ocalenie historii tego miejsca – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Projekt uzyskał akceptację eksper-
tów z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i tym samym otrzymał 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Przewiduje on rekultywację i reme-
diację terenu po byłej koksowni 
Orzegów. – Najważniejszą częścią 
zadania będzie zneutralizowanie nie-
bezpiecznych związków, które zalega-
ją nie tylko w gruncie, ale i w wodach 
podziemnych – tłumaczy wiceprezy-
dent Michał Pierończyk. – W dalszej 

Blisko 17 mln zł ze środków unijnych otrzyma Ruda Śląska na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzięki tym środkom do życia przywróco-
nych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowa-
ne zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów byłego zakładu. W tym roku miasto chce wyłonić firmę, która zaprojektuje całość, a następnie zreali-
zuje przedsięwzięcie. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.

kolejności zajmiemy się dziką roślin-
nością. Chcemy ją uporządkować, 
a także wykonać nowe trawniki, z któ-
rych będą mogli korzystać mieszkań-
cy – dodaje. 

Istotną częścią przedsięwzięcia bę-
dzie również zabezpieczenie ruin bu-
dowli po byłej koksowni. – Planuje-
my utworzyć ścieżkę dydaktyczną, 
która obejmowałaby pozostałości po 
dawnym zakładzie oraz teren, na któ-
rym się znajdował. Byłyby tam infor-
macje o historii tego miejsca i funk-
cjonowaniu koksowni – zapowiada dr 
Łukasz Urbańczyk, miejski konser-
wator zabytków. Wartość całej inwestycji oszaco-

wana została na ponad 19,9 mln zł, 
a dofinansowanie, które właśnie po-
zyskało miasto wynieść ma blisko 17 
mln zł. Środki pochodzą z Programu 
Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020. – Inwestycję chcemy zre-
alizować w systemie „zaprojektuj  
– wybuduj”. Oznacza to, że wyłonio-
ny w przetargu wykonawca zarówno 
opracuje dokumentację projektową 
jak i zrealizuje całość inwestycji. Pro-
cedurę przetargową w tym zakresie 
chcemy zakończyć w tym roku – zapo-
wiada Michał Pierończyk.

W 2018 r. na rewitalizację władze 
miasta zamierzają przeznaczyć aż 21 
mln zł. – W tym roku zakończymy re-
witalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, 

Początki koksowni w Orzegowie sięgają 1900 roku,  
natomiast działała ona do 1976 r.
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rozpocznie się także budowa Traktu 
Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha 
terenów zielonych, głównie w Wirku 
i Nowym Bytomiu. Ruszy także rewita-
lizacja podwórek. Tylko na te działa-
nia zabezpieczono 7,5 mln zł – wyli-
cza wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk. 

Ponadto zakoń-
czą się rozpoczęte 
w 2017 roku dwie 
inwestycje, czyli 
przebudowa cen-
tralnej części 
Orzegowa oraz re-
witalizacja zabyt-
kowego budynku 
dworca w Cheb-
ziu. Władze miasta 

w tym roku chcą rozpocząć również 
kompleksowy remont willi Florianka 
w Nowym Bytomiu. W tegorocznym 
planie ujęto również rewitalizację 5 
hektarów cennego przyrodniczo ob-
szaru znajdującego się pomiędzy ul. 
Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy 
Ruda. TK

Środki zewnętrzne pozyskane przez Rudę Śląską 
na rekultywację terenu po byłej koksowni 

Orzegów nie są jedynymi dotacjami unijnymi na 
rewitalizację, jakie zdobyło miasto w ostatnim 

czasie. W styczniu rozstrzygnięty został konkurs 
unijny, dzięki któremu miastu przypadnie dotacja 

w kwocie ok. 7 mln zł na zagospodarowanie 
przestrzeni centralnej części Orzegowa oraz 

rewitalizację 10 podwórek w mieście.
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REKLAMA

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.

Remont zaplanowano na wiosnę | HALEMBA

– Budowa postępuje, to fakt. Miasto 
chyba jednak utraciło wszelką kontro-
lę nad przebiegiem tej inwestycji i jej 
skutkami dla użytkowników pobliskich 
garaży albo też ktoś doszedł do wnio-
sku, że to w końcu nie jest centrum 

O utrudnionym dojeździe do przychodni przy ul. Makuszyńskiego 7 w Halembie poinformowali naszą redakcję pacjenci, którzy korzystają z usług tego 
ośrodka. – Często przywożę do tej przychodni moją mamę, która jest w podeszłym wieku i za każdym razem nie mam gdzie zaparkować. Wszystkie miejsca 
w pobliżu są zastawione samochodami, a co więcej, także podjazd dla karetek, a nawet droga przy głównym wejściu, są zablokowane – informuje pani 
Aneta z Bielszowic. 

Samochody często zastawiają główne wejście do przychodni. 
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Przed przychodnią miejsca brak | HALEMBA 

Mieszkaniec Halemby zwrócił się do naszej redakcji w sprawie zanieczyszczonej drogi dojazdowej do kompleksu garaży w Halembie przy ulicy Solidarności. 
W rejonie tym trwa budowa domów jednorodzinnych, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi swoje prace. 

Straż Miejska kontroluje 
stan dróg na terenie miasta. 

W przypadku złamania 
przepisów prawa każdorazowo 

informowany jest podmiot 
zarządzający drogą, a wobec 

sprawców stosowane są 
środki przewidziane prawem 

wykroczeń. 

Prace budowlane są powodem zanieczyszczenia drogi.
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 Inwestor po zgłoszeniu problemu oczyszcza drogę. 
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Z parkowaniem przed przychod-
nią mają problem nie tylko jej pa-
cjenci, ale też pracownicy, którzy 
często muszą zostawić auta kilka 
ulic dalej. To samo spotyka miesz-
kańców okolicznych bloków. W roz-
wiązaniu problemu nie pomagają 
interwencje straży miejskiej, która 
pojawiała się na miejscu zgłoszeń. 
– Kiedyś przed przychodnią stał 
znak, który regulował kwestię par-
kowania, ale jakiś czas temu został 
usunięty – tłumaczy Aleksandra 
Myszor, kierownik Przychodni Re-
jonowej SPZOZ przy ul. Makuszyń-

skiego 7. – Nie mam nic przeciwko 
temu, żeby mieszkańcy zajmowali 
miejsca parkingowe po południu czy 
w weekendy, ale w tygodniu, w go-
dzinach pracy przychodni miejsca 
potrzebne są pacjentom. Myślę, że 
można znaleźć kompromis pomiędzy 
pacjentami, pracownikami i miesz-
kańcami, ale potrzebny jest do tego 
jeden znak, który wprowadziłby po-
rządek – dodaje.

Kierownictwo walczy więc 
o wspomniany znak, ale sprawa nie 
jest prosta. Jak sprawdziliśmy – par-
king przy ul. Makuszyńskiego 7 nie 

należy do miasta, lecz do Polskiej 
Grupy Górniczej i tylko ona może 
zdecydować o umieszczeniu odpo-
wiedniego znaku przed przychod-
nią. – Właśnie ta spółka jest właści-
wa do rozpatrzenia wniosku o ewen-
tualną zmianę przeznaczenia par-
kingu. Poprzedni znak został zlikwi-
dowany, ponieważ miasto nie może 
ograniczać możliwości wjazdu na 
teren, którego nie jest właścicielem 
– zaznacza Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta. 

Agnieszka Lewko

miasta, więc wszechobecne błoto jest 
do zaakceptowania – pisze pan Ro-
man. – Pytam w takim razie, po co sta-
nowić przepisy, których mało kto prze-
strzega i praktycznie nikt nie czuwa 
nad ich egzekwowaniem? Jak się ma 

do opisanej sytuacji ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach? – zastanawia się. 

Z pytaniem o taki stan rzeczy zwró-
ciliśmy się do Urzędu Miasta. Okazuje 
się, że odcinek tej drogi jest traktowa-
ny jako dojazd do nieruchomości i ma 
status drogi wewnętrznej. Droga jest 
częściowo utwardzona, a częściowo 
gruntowa. – Droga ta znajduje się 
w utrzymaniu gminy, jednak mając na 
uwadze uciążliwości powodowane 
przez budowę osiedla, inwestor czyści 
drogę z zanieczyszczeń. Czynności te 

realizowane są przez fi rmę doraźnie, 
na zgłoszenie. Jest to dobra wola inwe-
stora, który rozumiejąc problem, stara 
się własnymi siłami ograniczyć uciąż-
liwości. 1 lutego 2018  roku po po-
twierdzeniu inwestor oczyścił drogę – 

tłumaczy Marek Partuś, komendant 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Warto dodać, że na wiosnę miasto 
planuje remont bieżący problematycz-
nej drogi.  

 Arkadiusz Wieczorek
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Wraca moda na folklor
LUDZIE Z PASJĄ

O szczegółach finałowego koncertu mówiono podczas konferencji prasowej.
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– Jest Pan związany z folklorem 
już od dziecka. Swoją karierę ta-
neczną rozpoczął Pan w 2001 roku 
w Zespole Pieśni i Tańca „Mały 
Śląsk”. Jednakże tańczy Pan także 
inne style – taniec towarzyski i kla-
syczny. Skąd zamiłowanie do tańca 
w ogóle, a w szczególności do tego lu-
dowego?

 Daniel Dziurka: – Nigdy nie sądzi-
łem, że zostanę tancerzem. Mój serdecz-
ny kolega pod pretekstem wyjazdu do 
Chin zaproponował mi, abym przyszedł 
spróbować swoich sił w zespole. Począt-
ki były trudne. Jednak z 30-osobowej 
grupy zostałem do dziś tylko ja.

– Jak wiele czasu wolnego trzeba 
przeznaczyć na to, aby w przyszłości 
stać się tak dobrym tancerzem jak 
Pan? Z członka zespołu stał się Pan 
jego choreografem i instruktorem 
kolejnych grup wiekowych.

Daniel Dziurka: – Trudno określić 
jednostką czasu, ile wolnego trzeba po-
święcić, żeby stać się instruktorem. To 
wszystko zależy od człowieka. Przede 
wszystkim trzeba kochać tańczyć 
i trzeba kochać folklor. Interesować się 
kulturą ludową, a reszta z czasem sama 
przyjdzie.

O rozwoju i planach na przyszłość Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” opowiadają Daniel 
Dziurka, kierownik artystyczny zespołu oraz Katarzyna Łukaszczyk, instruktorka i choreograf 
zespołu. A te zapowiadają się ciekawie, tym bardziej że „Rudzianie” wkroczyli niedawno  
w nową dekadę – w 2015 roku grupa ta obchodziła 30-lecie działalności artystycznej, a od 
ubiegłego roku działa pod nowym kierownictwem.

– „Mały Śląsk” to jednak nie jedy-
ny zespół, w którym realizuje się Pan 
jako pedagog. Od września ubiegłe-
go roku jest Pan nowym kierowni-
kiem artystycznym Zespołu Pieśni 
i Tańca „Rudzianie” im. Jana Mazu-
ra. Jak doszło do nawiązania tej 
współpracy?

Daniel Dziurka: – O konkursie na 
to stanowisko dowiedziałem się od Ka-
tarzyny Łukaszczyk, która również 
tańczy i śpiewa w zespole folklory-
stycznym. Postanowiłem złożyć doku-
menty i spróbować sił w zespole „Ru-
dzianie”. 

– Jakie więc jest Pani doświadcze-
nie taneczne i skąd pomysł na podję-
cie się roli instruktora w rudzkim 
zespole pieśni i tańca?

Katarzyna Łukaszczyk: – Od wie-
lu lat jestem tancerką Studenckiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” 
Uniwersytetu Śląskiego. Doświadcze-
nie taneczne nabierałam początkowo 
w zespole „Ślązaczek”, później w „Ka-
towicach”, a także ukończyłam studia 
podyplomowe z zakresu prowadzenia 
zespołów tanecznych – taniec ludowy.

– Przed Państwem zatem nowe 
wyzwanie. Mieliście już okazję po-

Daniel Dziurka od września ubiegłego roku jest instruktorem „Rudzian”.
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znać członków zespołu, za Wami 
pierwsze miesiące wspólnych prób. 
Jakie wrażenia? 

Daniel Dziurka: – Wrażeń wiele, to 
prawda! Miłym zaskoczeniem jest 
przede wszystkim młodzież, która chce 
dalej pracować i kształcić się. Pozyty-
wem jest także fakt, że zespół posiada 
bardzo dużą garderobę i szeroką paletę 
strojów z całej Polski, dzięki czemu re-
pertuar może być bogaty i zróżnicowa-
ny. Cieszy nas także nowa sala tanecz-
na, która została przygotowana na po-
trzeby zespołów tanecznych dzięki po-
zyskanym środkom z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Chcielibyśmy, aby zespół nadal się 
rozwijał i poszerzał swój repertuar. 
Wyzwaniem są przede wszystkim kon-
certy i wyjazdy zespołu oraz udział 
w festiwalach i przeglądach. Będziemy 
ubiegać się także o dodatkowe środki 
finansowe na działalność i rozwój ze-
społu. Wraz z panią Kasią mamy wizję 
artystyczną i będziemy starali się ją 
zrealizować.

– Czy uważacie Państwo, że folk-
lor wciąż może być atrakcyjny? Nie 
da się ukryć, że media promują 
głównie tańce nowoczesne i to wła-

Śląski Festiwal Operetki to przedsię-
wzięcie Sylwestra Targosza-Szalonka, 
znanego tenora oraz rodowitego Śląza-
ka, który postanowił przywrócić ducha 

Kawałek Wiednia w Rudzie Śląskiej
KULTURA

Kilkudziesięciu artystów przeniesie w najbliższą sobotę widownię Miejskiego Centrum Kultu-
ry w zaczarowany świat operetki. To właśnie tam odbędzie się finałowy koncert Śląskiego 
Festiwalu Operetki. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie, ale biorąc pod uwagę dotychcza-
sowe reakcje publiczności – zapewne nie ostatnie. Cykl sześciu koncertów zamknięty zosta-
nie właśnie w Rudzie Śląskiej.

Inicjatorem Śląskiego Festiwalu 
Operetki jest Sylwester 

Targosz-Szalonek. 
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śnie one – breakdance czy hip-hop 
leżą w kręgach zainteresowań mło-
dych ludzi.

– Folklor wraca do mody, czego do-
wodem jest wiele nowych produkcji 
muzycznych o charakterze folkowym. 
Myślę, że taniec w zespole ludowym 
nie jest już obciachem, jak to było  
10-15 lat temu. Atrakcyjne wyjazdy, 
koncerty, integracja między ludźmi, 
nawiązywanie nowych przyjaźni, a tak-
że i miłości to wszystko sprawia, że 
młodzież coraz częściej zaczyna przy-
godę w zespole ludowym. A nasz ze-
spół jest wyjątkowy i uświetnia wiele 
ważnych wydarzeń w naszym mieście.

– Jaka jest zatem Państwa wizja 
dalszego rozwoju zespołu „Rudzia-
nie”? 

operetki na Śląsku. – Kiedy myślałem 
nad organizacją pierwszej edycji, są-
dziłem, że skończy się na trzech kon-
certach, a skończyło się na sześciu. To 
oznacza, że ludzie potrzebują tego ga-
tunku i że w świadomości mieszkańców 
naszego regionu ta operetka nadal jest 
obecna – podkreśla Sylwester Targosz-
Szalonek.

W ramach dotychczasowych kon-
certów Śląskiego Festiwalu Operetki 
artyści odwiedzili Rybnik, Chorzów, 
Wrocław, w czwartek przyjdzie czas na 
Katowice, a w sobotę na Rudę Śląską. 
– Śląska tożsamość to operetka i dobry 
śpiew. Festiwal, który odbędzie się 
u nas 10 lutego, jest podsumowaniem 
Śląskiego Festiwalu Operetki i cieszy-
my się bardzo, że właśnie w Rudzie Ślą-
skiej go zakończymy – podkreśla wice-
prezydent Anna Krzysteczko. – Myślę, 

że ten pierwszy festiwal nie będzie 
ostatnim i że zagości już na stałe w Ru-
dzie Śląskiej – dodaje prezydent Gra-
żyna Dziedzic.

Podczas sobotniego koncertu o godz. 
18 na scenie zaprezentuje się trzech te-
norów – Wojciech Poprawa, Tomasz 
Maleszewski oraz Sylwester Targosz-
Szalonek. Razem z nimi w duetach 
z „Księżniczki czardasza” zaśpiewa 
sopran Agnieszka Zabrzeska. Całość 
będzie utrzymana w wiedeńskich kli-
matach, a solistom towarzyszyć będzie 
Chór Modus Vivendi Cameralis pod 
dyrekcją Anny Szawińskiej, Orkiestra 
Kameralna im. Arcyksiężnej Marii 
Krystyny Habsburg oraz balet Teatru 
Sceny Kamienica. – Na pewno zabrzmi 
także „O sole mio” w wersji po Śląsku 
– zapowiada Katarzyna Furmaniuk, 
dyrektorka Miejskiego Centrum Kultu-

ry. – Przyznam szczerze, że kiedy zosta-
wałam dyrektorką MCK-u w Rudzie 
Śląskiej, to jedno z pierwszych pytań, 
jakie padło ze strony mieszkańców, do-
tyczyło tego, czy w Rudzie Śląskiej bę-
dą operetki. Tego nie mogłam obiecać, 
ale było pewne, że będziemy tutaj za-

praszać bardzo dobrych artystów. Tym 
bardziej, że nasi widzowie czekają na 
nowe produkcje, o czym świadczy m.in. 
fakt, że na Śląski Festiwal Operetki zo-
stały jeszcze tylko pojedyncze bilety  
– dodaje.

Joanna Oreł

– Chcielibyśmy rozwinąć zespół, 
aby w przyszłości były przynajmniej 
cztery grupy wiekowe. Mamy wizję 
nowych układów tanecznych i opraco-
wań muzycznych. Marzy nam się, aby 
zespół znów zyskał rangę z dawnych 
lat, by mógł znaleźć się w czołówce 
zespołów ludowych naszego regionu 
i nie tylko. A co do życzeń – wytrwało-
ści, chęci do pracy, zaangażowania, 
a sukcesy same przyjdą. Wszystkich 
chętnych zachęcamy do zgłoszenia się 
do Miejskiego Centrum Kultury – za-
pisy pod nr telefonu: 32 248-62-40 
(wew. 24) od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 do 15.30. Zajęcia odby-
wają się we wtorki i czwartki o godz. 
16. Do zobaczenia.

 JO 



WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  
przy ulicy kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości grun-
towych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach przy ul. Kingi, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni:

1) 1529 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5015/216 
o powierzchni 735 m2, użytki: dr, R-IVb, kW nr Gl1S/00006378/0 i 5016/213 o po-
wierzchni 794 m2, użytki: dr, Ł-IV, kW nr Gl1S/00007235/3, 

2) 1429 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5019/216 
o powierzchni 647 m2, użytki: R-IVb, dr, kW nr Gl1S/00006378/0 i 5020/213 o po-
wierzchni 782 m2, użytki: dr, Ł-IV, kW nr Gl1S/00007235/3.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ruda Śląska zbywane działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczony symbolami planu: nr 5015/216, 5019/216 – MN1, MN27, nr 5016/213, 
5020/213 – MN27. Na działce nr 5020/213 obowiązuje obszar nieprzekraczalnej zabu-
dowy.

 Zbywane nieruchomości o regularnym kształcie prostokąta położone są w sąsiedz-
twie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. dojazd do nierucho-
mości z dróg publicznych – ulic kingi i Na Piaski odbywać się będzie ulicą ks. Jana Hru-
bego, która w przyszłości stanowić będzie publiczną drogę kategorii gminnej.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkanio-
wą wynoszą:

– dla działek nr 5015/216 i 5016/213 –193.000,00 zł, 
– dla działek nr 5019/216 i 5020/213 –180.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działek pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić 

podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% 

ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od to-
warów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia 
umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca 
każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może 
być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościa-
mi.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia za-
warcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do 
rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użyt-
kownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną 
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda 
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 7.03.2018 
r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działek nr : 5015/216 i 5016/213 – 
9.700,00 zł, 5019/216 i 5020/213 – 9.000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. kingi, działki 
nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą ko-
misji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do od-
wołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: 
Anna Piątek (redaktor naczelna). dziennikarze: Joanna Oreł (sekre-
tarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-
211, Agnieszka lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. dział reklamy: Izabela 
Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Ma-
zur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., 
czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiado-
moscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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NAJMŁOdSI RUdZIANIE – WITAMY W RUdZIE ŚlĄSkIEJ!

Kacper Smyka
syn Agnieszki i Przemka

ur. 26.01. (3280 g i 56 cm)

Karol Pluta
syn Mireli i Piotra

ur. 26.01. (3600 g i 59 cm)

Lena Bartodziej
córka Doroty i Adama

ur. 26.01. (3300 g i 53 cm)

Nikodem Włodarczyk
syn Karoliny i Adama

ur. 30.01. (3950 g i 58 cm)

Rafał Pandzioch
syn Katarzyny i Marcina

ur. 29.01. (3450 g i 54 cm)

Jagoda Szwed
córka Moniki i Łukasza

ur. 29.01. (3300 g i 51 cm)

Alicja Czupioł
córka Justyny i Marcina

ur. 30.01. (3250 g i 55 cm)

Franciszek Malcherek
syn Martyny i Łukasza

ur. 30.01. (3910 g i 58 cm)

Joanna Bodynek
córka Moniki i Marka

ur. 29.01. (2630 g i 49 cm)

Szymon Juraszek
syn Magdaleny i Krystiana
ur. 21.01. (2964 g i 52 cm)

RUdzka SPółdzIelnIa 
MIeSzkanIowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań 
w Rudzie Śląskiej-Goduli, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej 

własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:

ul. królowej Jadwigi 6/1, 2p + k, parter, 52,00 m1. 2, 67.730,- zł
ul. królowej Jadwigi 6a/2, 1p + k, parter, 38,00 m2, 65.130,- zł2. 
ul. Heleny Modrzejewskiej 20b/11, 1p + k, III – piętro, 30,00 m3. 2, 55.010,- zł

Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 
wew. 209.

RUdzka SPółdzIelnIa 
MIeSzkanIowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem wymienionych 
w wykazie lokali użytkowych

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane w wyka-
zie lokale. 

ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu i szczegółowych informacji udziela dział Człon-
kowsko-lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.



ONE BILLION RISING

cji. Każde spotkanie to nauka wykorzy-
stywania różnego rodzaju czujników, 
silników, kół zębatych i różnego rodza-
ju klocków – mówi Grażyna Skuczeń 
z Domu Kultury w Bielszowicach. Tam 
też w trakcie ferii prowadzone są zaję-
cia z karate. 

Również Miejskie Centrum Kultury 
postawiło kolejny raz m.in. na roboty. 
– Ferie u nas przebiegają dwutorowo. 
Z jednej strony mamy kursy Robokids, 
czyli budowy robotów z klocków Lego. 
Drugi rodzaj oferty to zimowa akade-

Wolny czas najmłodsi i nie tylko spędzają w Aquadromie.

FERIE 2018

Zimowa laba w mieście

7www.wiadomoscirudzkie.pl� WOKÓŁ�NAS|�7.02.2018

Ok. 300 dzieci uczestniczy w tegorocznych zimowiskach, organizowanych przez rudzkie instytucje kultury. Ko-
lejne�ok.�1700�uczniów�może�skorzystać�z�oferty�ferii�zimowych�w�szkołach.�Czy�wobec�tego�ferie�w�mieście�
muszą�być�nudne?�Wcale�nie!�Zaglądamy,�jak�zimową�labę�spędzają�dzieciaki�z�Rudy�Śląskiej.
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Mali rudzianie podczas ferii uczestniczą m.in. w zajęciach Robokids w MCK-u. W Domu Kultury In-nY dzieci wzięły udział m.in. w warsztatach z kamerą.
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Zatańczą przeciw przemocy 
Po�raz�czwarty�w�Rudzie�Śląskiej�panie�wyjdą�na�ulice,�by�zaprotestować�wobec�przemocy.�Nie�będzie�jednak�rac,�petard�i�skandowania,�ale�protest�poprzez�taniec.�W�środę�(14.02)�na�
rynku�odbędzie�się�akcja�„One�Billion�Rising”,�której�celem�jest�zwrócenie�uwagi�na�problem�przemocy�wobec�kobiet�i�dziewcząt.�–�Samo wyjście na ulicę i zatańczenie jest pokonaniem 
wewnętrznego oporu. To nawiązanie do oporu przed mówieniem o problemie kobiet i dziewcząt, które doświadczyły przemocy. Wychodząc na ulicę, chcemy nagłośnić tę sprawę i pokazać 
maltretowanym kobietom, że nie są same –�zaznacza�Ewa�Chmielewska,�koordynatorka�akcji,�która�jako�pierwsza�w�naszym�mieście�zainicjowała�ją�w�Klubie�Seniora�z�Bykowiny.

„One Billion Rising”, czyli „Nazywam się 
Miliard” to ogólnoświatowa kampania 
społeczna, której pierwsza edycja odbyła się 
2011 roku. W jej trakcie w walentynki o jed-
nym czasie na całym świecie wykonywany 
jest ten sam układ taneczny do tego samego 

Ok. 90 dzieci w wieku od 6 do 14 lat 
w czasie ferii może korzystać z propo-
zycji Domu Kultury In-nY, gdzie zor-
ganizowano półkolonie w dwóch tur-
nusach pod hasłem „Kocham Cię Pol-
sko”. – Nasze zajęcia postanowiliśmy 
przygotować na kanwie teleturnieju. 
Wymyśliliśmy taki temat przewodni zi-
mowiska z uwagi na obchodzony rok 
niepodległościowy. Codziennie dzieci 
odpowiadają na pytania i wykonują za-
dania, by na zakończenie turnusu wziąć 
udział w finale – opowiada Tomasz 

Bartniczak, prezes Rudzkiego Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-
nI”.

W ramach ferii z „InnymI” dzieci 
odwiedzają również Kraków, rudzkie 
kino Patria, Aquadrom, Politechnikę 
Śląską oraz biorą udział m.in. w warsz-
tatach kulinarnych „Rudzki Masterchef 
Junior”, czy filmowych. Równie ak-
tywnie jest w Domu Kultury Bielszo-
wice, gdzie trwają ferie z robotyką. 
– Podczas zajęć uczymy jak budować 
roboty od podstaw, bez użycia instruk-

mia artystyczna – wymienia Patrycja 
Ryguła-Mańka z rudzkiego MCK-u. 

Z kolei w Młodzieżowym Domu 
Kultury wśród atrakcji przygotowano 
m.in. spektakl teatru „Artre” z Krako-
wa pt. „Koziołek nie matołek”, wyjścia 
do kina, na basen, warsztaty twórcze, 
konkursy i zabawy. Liczne zajęcia od-
bywają się także w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Ponadto dzieci 
mogą w promocyjnych cenach skorzy-
stać z rudzkich basenów oraz lodowisk. 
Podobnie zresztą w Aquadromie, gdzie 
od poniedziałku do piątku w czasie fe-
rii do godz. 16 goście do 18. roku życia 
za dwugodzinny pobyt w Strefie Re-
kreacji i Sportu zapłacą 11 zł. Po godz. 
16 bilet ten kosztuje 15 zł.  JO

Co roku w akcji uczestniczy kilkadziesiąt osób.

Fo
to

: a
rc

h.

utworu. Uczestniczkami są głównie panie, bo 
też i hasło tegorocznej akcji brzmi „Lokalnie 
i solidarnie przeciwko przemocy wobec ko-
biet”. – Nawet nie pamiętam, skąd usłyszałam 
o tej akcji, ale wiem, że na początku mnie 
samej nie mieściło się w głowie, że można tak 

po prostu wyjść na ulicę i tańczyć. 
Właśnie o przełamanie takiego oporu chodzi. 
Ofiary przemocy często siedzą w ukryciu 
i skrywają swój problem, szczególnie jeżeli 
dotyczy to przemocy w rodzinie – podkreśla 
Ewa Chmielewska. – Dlatego w środę kobiety 
wychodzą na ulice, żeby zaprotestować 
przeciw przemocy i to w kobiecy sposób – nie 
z petardami, ale poprzez taniec – dodaje.

Akcja rozpocznie się o godz. 16. Na 
początek zaplanowano małą rozgrzewkę. 
– Nie trzeba znać układu, bo najpierw zro-
bimy krótką naukę tańca. Tak, aby osoby, 
które pierwszy raz przyjdą na akcję, mogły 
zatańczyć z nami, na co bardzo liczymy.  
O godz. 16.30 odbędzie się wykonanie 
finałowego tańca – mówi Ewa Chmielewska.

W ubiegłym roku w akcji „One Billion Ris-
ing” w Rudzie Śląskiej wzięło udział ok.  
80 osób, a oprócz seniorek m.in. z Bykowiny 
zatańczyły także akrobatki, rugbystki i zespół 
„Rewolucja”, działający przy Miejskim Cen-
trum Kultury. Aby nauczyć się układu, można 
wziąć udział w próbach, które we wtorki 
i w czwartki o godz. 16.30 odbywają się 
w Osiedlowym Domu Kultury RSM „Coun-
try” w Bykowinie. Joanna Oreł
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W ujęciu statystycznym każdego 
dnia ubiegłego roku rudzcy policjanci 
zatrzymywali sprawcę na gorącym 
uczynku. Poza tym przyjmowali śred-
nio 68 zgłoszeń, przeprowadzali 49 in-
terwencji, spędzali 366 godzin w służ-
bie patrolowej oraz ujawnili 66 wykro-
czeń. Ponadto codziennie badali stan 
trzeźwości średnio 365 osób, legitymo-
wali 177.

– Najważniejszym wnioskiem wyni-
kającym ze statystyk jest fakt, że w prze-
ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 
znaczący spadek postępowań prowa-
dzonych przez rudzką policję – infor-
muje insp. Grzegorz Strzęciwilk, ko-
mendant miejski policji w Rudzie Ślą-
skiej. – W roku 2013 wszczęto ich pra-
wie 4,7 tys., a w 2017 r. postępowań 
było nieco ponad 2,5 tys. – podaje. 
Zmalała również liczba postępowań 
w zakresie samych przestępstw krymi-
nalnych. W 2013 roku odnotowano ich 
3780, a w 2017 r. już tylko 1842. Ozna-
cza to, że ich liczba spadła o około po-
łowę, przy czym ich wykrywalność 
poprawiła się z 50 do ponad 65 pro-
cent.

Jednocześnie na szczególną uwagę 
zasługuje ponad sześciokrotny wzrost 
stwierdzonych postępowań o charakte-
rze gospodarczym. – Jestem niezmier-
nie zadowolony z tego wyniku, to bar-
dzo duży sukces – podkreśla mł. insp. 
Mariusz Krzystyniak, zastępca komen-
danta wojewódzkiego policji w Kato-
wicach.

– Wyraźnie zmniejszyła się liczba 
przestępstw kryminalnych, rozbojów, 
pobić, kradzieży z włamaniem czy 
kradzieży samochodów, co pozwala 
mi stwierdzić, że Ruda Śląska to bez-
pieczne miasto – podkreśla wicepre-
zydent Krzysztof Mejer. – Oczywiście 
policja nadal pracuje nad tym, 
by przestępstw było jak najmniej oraz 
by sprawcy byli szybko zatrzymywani, 
co się w wysokim stopniu udaje. Przy-
kładem może być zeszłotygodniowe 
pobicie nastolatki. Już po kilku minu-
tach od zgłoszenia rudzcy funkcjona-
riusze ustalili i zatrzymali sprawców 
– dodaje.  

Tylko w ubiegłym roku rudzcy poli-
cjanci przeprowadzili kilka spektaku-
larnych akcji, które zakończyły się 
sukcesem. – Na pewno możemy się po-
chwalić ujęciem jednego ze sprawców 
podczas popełniania przestępstwa na-
padu na bank. W wyniku dalszych 
czynności policyjnych został zatrzyma-
ny również drugi sprawca. Sytuacja 
była o tyle trudna, że sprawcy używali 

O ponad połowę spadła w ciągu ostatnich pięciu lat liczba postępowań wszczętych przez policję w Rudzie Śląskiej. 
Jednocześnie w tym samym czasie o prawie jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność przestępstw. 
To oznacza, że w Rudzie Śląskiej z roku na rok jest coraz bezpieczniej. 

Jest coraz bezpieczniej
broni hukowej i oddali strzał do funk-
cjonariusza – mówi mł. asp. Roman 
Aleksandrowicz z Komendy Miejskiej 
Policji. Policjanci byli również na swo-
im miejscu, kiedy źle zaparkowany sa-
mochód stoczył się do zbiornika wod-
nego w Kochłowicach. – Przejeżdżają-
cy patrol uratował dwie osoby, które 
znajdowały się w pojeździe – mówi Ro-
man Aleksandrowicz. 

Do groźnej sytuacji zagrażającej ży-
ciu i zdrowiu funkcjonariuszy doszło 
również podczas pościgu przeprowa-
dzonego wspólnie przez policjantów 
z Rudy Śląskiej i Katowic. Akcja ta 
ostatecznie zakończyła się ujęciem 

przestępców. Wszyscy policjanci bio-
rący udział w tych akcjach zostali na-
grodzeni przez komendanta wojewódz-
kiego policji. 

Pozytywny wpływ na stan bezpie-
czeństwa miasta mają z pewnością do-
datkowe patrole prewencyjne kierowa-
ne w rejony zagrożone. W ubiegłym 
roku było ich ponad 300. – W trakcie 
ich przeprowadzania ujawniono pra-
wie 700 wykroczeń, wylegitymowano 
ponad 1,6 tys. osób, przeprowadzono 
blisko 300 interwencji, a także zatrzy-
mano na gorącym uczynku 11 spraw-
ców – wylicza asp. Arkadiusz Ciozak, 
ofi cer prasowy rudzkiej KMP.

Wysoki poziom bezpieczeństwa to 
również wynik kolejnego porozumie-
nia z komendantem Szkoły Policji 
w Katowicach. Dzięki umowie miasto 
było kontrolowane przez 158 dodat-
kowych patroli prewencyjnych. Służ-
bę pełniło w nich 158 funkcjonariuszy 

oraz 304 słuchaczy Szkoły Policji. 
Na realizację tego przedsięwzięcia 
miasto przekazało Szkole Policji 20 
tys. złotych. 

Sytuacja nie przedstawia się tak do-
brze w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Rok 2017 zamknięto 
z liczbą 121 wypadków oraz ponad 
1,3 tys. kolizji. To delikatny wzrost 
w stosunku do roku 2016. 

– Na szczęście zmalała liczba nie-
trzeźwych kierowców – informuje mł. 
insp. Tadeusz Wolniak, zastępca ko-
mendanta miejskiego policji. To z pew-
nością efekt wzmożonych badań stanu 
trzeźwości kierowców. W roku 2014 

przeprowadzono ich niecałe 30 tys., 
w roku 2016 – już blisko 100 tys., 
a w roku 2017 było ich ponad 130 tys. 
Policjanci pionu prewencji nałożyli 
mniej mandatów. Ogółem było ich nie-
całe 7 tys., a np. w roku 2014 nałożono 
ich ponad 10 tys. Zmalał również pro-
centowy udział mandatów drogowych. 
W 2014 r. nałożono ich 525, a w roku 
ubiegłym tylko 238. 

– Staramy się poprzez różne akcje 
zwiększać świadomość tego, jak być 
bezpiecznym na drodze. Do najbardziej 
popularnej inicjatywy należą spotka-
nia policjantów z przedszkolakami. Li-
czymy, że niepokojąca tendencja wzro-
stu udziału pieszych w powodowaniu 
wypadków ulegnie zmianie – mówi Ta-
deusz Wolniak. Do innych akcji spo-
łecznych prowadzonych przez rudzką 
komendę należy „Bezpieczny prze-
jazd”, „Z młodym kierowcą po do-

STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

UJAWNIENIE WYKROCZENIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PIONU
PREWENCJI ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIEM MANDATOWYM

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej.
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świadczenie” czy „Wtargnięcie nie-
bezpiecznego napastnika”. Warto rów-
nież pamiętać, że po raz kolejny można 
korzystać z działań realizowanych 
przez policjantów w ramach akcji 
„Bezpieczne ferie”. 

– Rudzka komenda policji może li-
czyć na współpracę z miastem – pod-
kreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– Tylko w ubiegłym roku jej działania 
wsparliśmy kwotą blisko 300 tys. zł 
– zauważa. Największe środki (130 tys. 
zł) przekazano na dofinansowanie do 
zakupu czterech radiowozów, kolejne 
100 tys. zł na realizację służb ponadnor-
matywnych. Z kolei za 10 tys. zł zaku-
piono pięć stacjonarnych urządzeń do 
badania stanu trzeźwości, które są ogól-
nodostępne na rudzkich posterunkach.

W tegorocznym budżecie miasta na 
poprawę bezpieczeństwa zaplanowano 
kolejne 450 tys. zł. – Do największych 
inwestycji, które planujemy na ten rok, 
należy termomodernizacja komisariatu 
nr 5 w Halembie i remont tego obiektu 
w środku – zapowiada komendant Strzę-
ciwilk. – Mamy nadzieję, że w kolejnych 
latach uda się wyremontować Komisa-

Wydział Prewencji (32) 244-92-15 prewencja@ruda.ka.policja.gov.pl
Wydział Kryminalny (32) 244-92-80 kryminalny@ruda.ka.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego (32) 244-92-90 rd@ruda.ka.policja.gov.pl
Wydział do walki 
z Przestępczością 

Gospodarczą
(32) 244-92-70 pg@ruda.ka.policja.gov.pl

riat Policji nr 3 w Kochłowicach, a tym 
samym poprawić warunki pracy poli-
cjantów i zapewnić właściwy komfort ob-
sługi – mówi Grzegorz Strzęciwilk.  
– Poza tym planujemy dalszą wymianę 
wysłużonych radiowozów, a także zakup 
nieoznakowanych samochodów, dalsze 
unowocześnianie komisariatów, zakup 
sprzętu oraz szkolenia i podnoszenie 

kwalifikacji funkcjonariuszy – wymienia.  
Przypomnijmy, że na terenie Rudy 

Śląskiej funkcjonuje Komenda  
Miejska Policji oraz pięć komisaria-
tów. W komendzie pracuje 131 osób, 
a w poszczególnych komisariatach  
– 201. Obecnie siedem wakatów czeka 
na obsadzenie.

Na koniec warto wspomnieć o bez-
płatnej aplikacji mobilnej „Moja Ko-
menda”. Pomaga ona odnaleźć dzielni-
cowego, który opiekuje się danym rejo-
nem. Aby to zrobić, wystarczy wpisać 
np. własny adres zamieszkania, a apli-
kacja odnajdzie funkcjonariusza, który 
dba o ten rejon i wskaże konkretną jed-
nostkę, w której pracuje. Aby połączyć 
się z funkcjonariuszem wystarczy jed-
no kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnico-
wych działa w trybie offline, więc użyt-
kownik nie musi mieć dostępu do inter-
netu. „Moja Komenda” zawiera także 
bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Po przejściu 
w tryb online wystarczy jedno kliknię-
cie, by aplikacja wskazała trasę do naj-
bliższej placówki policji. Równie 
sprawnie połączy nas z dyżurnymi po-
licjantami z wybranej jednostki.  AS

Komisariat V Policji 
w Rudzie Śląskiej
ul. Solidarności 2 

41-706 Ruda Śląska
tel. (32) 244-59-10

kp5@ruda.ka.policja.gov.pl

Komisariat IV Policji  
w Rudzie Śląskiej
ul. Różyckiego 32  

41-710 Ruda Śląska
tel. (32) 342-18-10

kp4@ruda.ka.policja.gov.pl

Komisariat III Policji  
w Rudzie Śląskiej

ul. Solna 4 
41-707 Ruda Śląska
tel. (32) 340-67-10
tel. (32) 242-87-55

kp3@ruda.ka.policja.gov.pl

Komisariat II Policji 
w Rudzie Śląskiej

ul. Pocztowa 3 
41-710 Ruda Śląska
tel. (32) 342-96-10
tel. (32) 242-05-79

 kp2@ruda.ka.policja.gov.pl

Komisariat I Policji
w Rudzie Śląskiej
ul. Mickiewicza 2 

41-700 Ruda Śląska
tel. (32) 344-15-10

kp1@ruda.ka.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji 
w Rudzie Śląskiej
ul. gen. Hallera 9 

41-709 Ruda Śląska 
tel. (32) 244-92-00 
fax: (32) 244-92-44

Inspektor Grzegorz Strzęciwilk, 
komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej
przyjmuje mieszkańców osobiście w każdy poniedziałek 
w godz. od 12.00 do 17.00.  
Chęć spotkania należy zgłosić w sekretariacie  
KMP pod numerem: 32 244-92-12 lub mailowo na 
adres: komendant@ruda.ka.policja.gov.pl

LICZBA UJAWNIONYCH WYKROCZEŃ  
PRZEZ FUNKCJONARIUSZY PIONU PREWENCJI PRZECIWKO:

 Policyjny pies Sznupek uczy przedszkolaków 
 jak zachować bezpieczeństwo.

Rok 2017 zamknięto z liczbą 121 wypadków oraz ponad 1,3 tys. kolizji.
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Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu
najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa

Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł. Wadium

Termin 
oględzin 

lokalu

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kałusa 23/11

39,00 m2 
(1p+k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc na 

klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 19.02.2018 r.
godz. 10.30

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 247/7

38,00 m2 
(1p+k)

inst. elektr., 
inst. wod-kan, 

ogrzewanie 
piecowe, w.c. na 
klatce schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 19.02.2018 r.
godz. 11.00

3. Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 272/I/2

80,98 m2 
(2p + k + łaz. 

+ wc)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

inst. gazowa, 
ogrzewanie 

piecowe 

6,32 zł/m2 1.200 zł 19.02.2018 r.
godz. 11.45

4. Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 282/3

94,31 m2 
(2p + k + wc)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

inst. gazowa, 
ogrzewanie 

piecowe 

5,61 zł/m2 1.200 zł 19.02.2018 r.
godz. 12.30

5.
Ruda Śląska-Ruda 
ul. Starowiejska 

25/7

36,50 m2 
(1 p + k + wc)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe

5,11 zł/m2 700 zł 19.02.2018 r.
godz. 13.30

6.
Ruda Śląska-
Orzegów ul. 

Bytomska 33/8

38,81 m2 
(1p + k)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., 

ogrzewanie 
piecowe, wc 

suche 

4,47 zł/m2 700 zł 19.02.2018 r.
godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. 
z o.o., pokój nr 34 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później 
niż do dnia 23 lutego 2018 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wyso-
kości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING  Bank  Śląski  O/Ruda 
Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321  do  dnia 26 lutego 2018 r. (data wpływu 
wadium na konto  MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać 
w MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10,  ul. 1-go Maja 218,  pokój  34 lub pod  nr tel. 
32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 743.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany 
lokal z przetargu bez podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.
mpgm.com.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu 
najmu lokali użytkowych 

na terenie Miasta Ruda Śląska
Styczeń  2018 r.

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 

(nett o
/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 7
- Kochłowice 

ul. Piłsudskiego 8/1
lokal na parterze 

w budynku 
mieszkalnym

14,75 elektryczna 6,00 500,00 19.02.2018 r.
godz. 10.30

2

Ruda Śląska 10 – 
Wirek 

ul. Katowicka 45/02 
lokal na parterze 

w budynku 
mieszkalnym

44,50 elektryczna, 
wod.-kan., 6,00 500,00 19.02.2018 r.

godz. 11.30

3

Ruda Śląska 11 
– Bielszowice ul. 

Bielszowicka 114/2
lokal na parterze 

w budynku 
mieszkalnym

49,50 elektryczna, 
wod.-kan., 8,00 500,00 19.02.2018 r.

godz. 12.30

UWAGA!
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do 

organu podatkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu  28 lutego 2018 r.  o godz. 11.00  w siedzibie Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ru-
dzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora przetar-
gu) lub w kasie Organizatora  (ul. 1 Maja 218,  kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 
7.30  do 14.30, czwartek od godz. 7.30  do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30  do 15.00);  piątek 
od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium  na przetarg w dniu 31.01.2018 r. poz. nr 
…. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 23 lutego 
2018 r. do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II 
piętro)  Biuro Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy / garaż 
z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu 
za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie 
internetowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745 Biuro Eksploatacji 
MPGM TBS Sp. z o.o.
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Miłość do Afryki ukryta  
w dźwiękach bębnów

– Na początek proszę powiedzieć, dlaczego wy-
brał Pan akurat bębny jako instrumenty, które 
mogłyby zainteresować dzieci i młodzież?

– Pochodzę z rodziny, która dużo muzykuje i to 
jest moją pasją od zawsze. Oprócz tego, że jestem 
nauczycielem polonistą, to jestem także czynnym 
muzykiem, choć samoukiem. Bardzo lubię grać, 
a muzyka niezwykle integruje grupę. Dlatego bardzo 
chciałem, żeby moje klasy czymś się wyróżniały. 
Chciałbym, żeby każdy mógł grać bez względu na 
to, czy jest utalentowany muzycznie oraz jaki ma za-
sób portfela – bo zajęcia prowadzone są nieodpłat-
nie. Ja sam kocham bębny i gram na nich, dlatego 
chciałem przelać tę pasję na innych, w tym przypad-
ku na dzieci, które uczę w Szkole Podstawowej nr 41 
w Rudzie. 

– Jak wyglądają zajęcia, które Pan prowa-
dzi?

– Zaczynam zwykle od zajęć „body precussion”, 
podczas których dzieci szukają w sobie rytmu. Jest 
przy tym też maszerowanie, klaskanie i trochę zaba-
wy. A to wszystko po to, by dzieci odkryły, że w każ-
dym z nas jest rytm. Szukamy też energii w sobie, 
uczymy się świadomości własnego ciała. Opowia-
dam także dzieciom o muzyce. Jednak nadrzędnym 
celem jest poszukiwanie radości w tym, co robimy. 
Tak naprawdę to chciałbym, żeby każdy człowiek  
w Polsce miał bęben w domu, ponieważ gra na bęb-
nach wpływa pozytywnie na wiele rzeczy. Ja na przy-
kład mam tak, że jak zaczynam chorować, to trochę 
sobie pogram i zaczynają wydzielać się endorfiny, a or-
ganizm jest zmotywowany i walczy z chorobą. Poza 
tym dzięki grze na bębnach psychika odpoczywa. 
Człowiek potrafi wyluzować, a nie myśleć o nega-
tywnych rzeczach. To taki aktywny relaks. 

– Czy dzieci chętnie uczestniczą w takich zaję-
ciach?  

– Tak, bardzo to lubią. Staram się cały czas zara-
żać je swoją pasją, bo bębny dają radość, relaksują, 
po prostu przenoszą w inny świat, a dzieci już pod-
czas pierwszych czy drugich zajęć dziwią się, że gra 
na bębnach im wychodzi i że grają muzykę. Nasze 
spotkania przebiegają w luźnej i radosnej atmosfe-
rze. Grupa liczy osiemnaście osób. Grają dziewczy-
ny i chłopcy, którzy na początku skarżą się trochę na 
swędzące i zaróżowione palce, ale to mija i wszyscy 

cieszą się z efektów, jakie daje nauka gry na bęb-
nach. Warto dodać, że z czasem odnosimy także co-
raz więcej sukcesów. Triumfowaliśmy podczas Fe-
stiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w minionym 
roku. Wygraliśmy także w przeglądzie kolędowym, 
ponieważ zrobiliśmy afrykańską aranżację jednej 
z kolęd. Udział w takich konkursach motywuje dzie-
ci, ponieważ dzięki swojej pracy wygrywają one 
nagrody i słyszą kolejne pochwały. 

– Gracie wspólnie nie tylko, żeby zdobywać na-
grody i pochwały, ale także po to, żeby umilić ży-
cie innym. Tak stało się w przypadku wizyty 
w Szkole Podstawowej nr 41 Specjalnej w Za-
brzu. 

– Dokładnie. Jakiś czas temu odwiedziliśmy dzie-
ci niepełnosprawne z tej szkoły, żeby razem pograć 
na bębnach. Nie wiem, czy to tylko zbieg okoliczno-
ści, czy przeznaczenie, ale okazało się, że w Zabrzu 
w placówce o takim samym numerze, także istnieje 
grupa, która gra na afrykańskich bębnach. Muszę 
przyznać, że wizyta w szkole w Zabrzu była dla nas 
niezwykła i pełna pozytywnej energii. Nie tylko mo-
gliśmy zagrać z innymi, ale pojechaliśmy tam z po-
stanowieniem, żeby tolerancję wobec niepełno-

sprawnych zamienić na życzli-
wość. Efekt spotkania był nie-
samowity. Miałem okazję zo-
baczyć dzieci z piątej klasy, 
które pokazały, czym jest życz-
liwość i tolerancja w praktyce. 
Udowodniły one, że to nie są 
tylko puste słowa. Ta przygoda 
tak nas nakręciła, że będziemy 
tak często, jak tylko się da, jeź-
dzić w różne miejsca i grać na 
naszych bębnach. W najbliż-
szym czasie chcemy odwiedzić 
np. Dom Samotnej Matki. 

– Dziękuję za rozmowę.
  AL 

Niemal�każdego�dnia�w�murach�Szkoły�Podstawowej�nr�41�w�Rudzie�można�poczuć�afrykański�
klimat.�Na�szkolnych�korytarzach�rozbrzmiewają�bębny�i�śpiewy�prosto�z�Afryki,�a�wszystko�to�za�
sprawą�grupy�bębniarskiej,�która�ćwiczy�pod�kierunkiem�nauczyciela�i�pasjonata�Afryki,�Andrzeja�
Żydka.�dzięki�niemu�dzieciaki�mogą�pograć�na�afrykańskich�dżembach,�a�także�arabskich�dara-
bukach�i�kubańskich�kongach.�Co�więcej,�niedawno�dzieci�odwiedziły�swoich�niepełnosprawnych�
rówieśników�w�jednej�z�zabrzańskich�szkół,�którzy�też�kochają�bębny.

Naukę gry na bębnach afrykańskich  
prowadzi nauczyciel Andrzej Żydek.

Studniówka 2018 z „Wiadomościami Rudzkimi”
Coraz�bliżej�do�rozwiązania�naszej�studniówkowej�zabawy,�w�której�do�zdobycia�jest�nie�lada�gratka,�bo�week-
end�w�Hotelu� Kotarz� Spa�&�Wellness�w�Brennej� (nocleg� ze� śniadaniem�dla� dwóch�osób).�Od� 19� stycznia�
do�5�lutego�mogliście�nadsyłać�do�„Wiadomości�Rudzkich”�swoje�zdjęcia�z�tegorocznej�studniówki.�Spośród�
kilkudziesięciu�zgłoszeń,�wybraliśmy�dziesięć,�które�wezmą�udział�w�dalszym�etapie�zabawy,�czyli�głosowaniu�
poprzez�SmS-y�i�„lajki”�na�Facebooku.�Głosowanie�rozpoczęło�się�we�wtorek,�6�lutego�o�godz.�10�i�potrwa�do�
wtorku,�13�lutego�do�godz.�9.�jak�można�głosować�na�jedno�z�dziesięciu�poniższych�zdjęć?�Wystarczy�wysłać�
SmS-a�z�numerem�przypisanym�do�wybranego�zdjęcia�(wiad.+�numer�wybranego�zdjęcia,�czyli�np.�wiad.1)�na�
numer�71100�(koszt�SmS-a�to�1�zł�+�23%�VAt,�tj.�1,23�zł�brutto).�Równocześnie�na�Facebooku�„Wiadomości�
Rudzkich”�trwa�głosowanie�na�„lajki”.�zdjęcie,�które�otrzyma�najwięcej�głosów�SmS�oraz�„lajków”,�ma�szansę�
na�zdobycie�naszej�niespodzianki.�zachęcamy�do�głosowania!

Wyślij SMS-a o treści wiad.9 na numer 71100.

Wyślij SMS-a o treści wiad.10 na numer 71100.

Wyślij SMS-a o treści wiad.2 na numer 71100.

Wyślij SMS-a 
o treści 
wiad.3 

na numer 
71100.

Wyślij SMS-a  
o treści wiad.4 
na numer 
71100.

Wyślij SMS-a 
o treści wiad.8 

na numer 
71100.

Wyślij SMS-a 
o treści wiad.6 

na numer 71100.

Bębniarska grupa działa przy Szkole Podstawowej nr 41.
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Wyślij SMS-a  
o treści wiad.1  
na numer 71100.

Wyślij 
SMS-a o treści 
wiad.7 na 
numer 71100.

Wyślij SMS-a 
 o treści wiad.5 

na numer 
71100.



Panu Witoldowi HANKE
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia  
w trudnych chwilach 

po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej

Pani Ewie Kędziorczyk
pracownikowi Wydziału Finansowo-Księgowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

12www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIA | 7.02.2018

Serdecznie podziękowania za złożone wyrazy współczucia  
Pani Grażynie Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska, 

współpracownikom, znajomym oraz wszystkim  
uczestniczącym w uroczystościach pogrzebowych 

Śp. Heleny Buchta
składają

Syn z rodziną oraz Zięć z córkami

Serdecznie podziękowania dla Prezydent Miasta  
Grażyny Dziedzic, koleżanek i kolegów z Urzędu Miasta,  

przyjaciół, znajomych, sąsiadów oraz wszystkich,  
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami  
smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia  

i życzliwości, a także wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Łucji Weihrauch
składają

Brat wraz z rodziną

PREZyDENt MIAStA RUDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu 
części nieruchomości gruntowych położonych przy 

1) ul. Sobieskiego 58 i Żwirki i Wigury,  które przydzielone  zostaną w 
trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu na czas oznaczony 
do 3 lat,

2) ul. Solidarności 7/4, która przydzielone  zostanie w trybie bezprze-
targowym na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.

Panu Witoldowi HANKE
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

OJCA 
przekazują 

Klub Radnych 
,,Razem dla Rudy Śląskiej”

Stowarzyszenie 
„Razem dla Rudy Śląskiej”
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-

718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

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

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516-611, 
32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 605-109-517.

 Hydraulik. Tel. 797-599-031.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjonalne, komplek-
sowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 
784-699-569.

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy), wykła-
dzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.

 INNI  ZAWIEDLI  MY POMOŻEMY!!! TEL. 535-025-
250.

 My nie obiecujemy, my załatwiamy!!! TEL. 535-025-
250.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura VAT. Ta-
nio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 505-123-667.

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 sprzedam www.ANEL.pl. 
Tel. 502-052-885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 46 m2, 49 tys., www.ANEL.pl. Tel. 
502-052-885.

 Kochłowice, dom, 198 m2, 420 tys., www.ANEL.pl. Tel. 
502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 39 m2, 99 tys., www.ANEL.pl. 
Tel. 502-052-885.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMO-
SCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne. Tel. 668-591-
916.

 Atrakcyjne oferty mieszkań w Rudzie Śląskiej, dobre ceny. 
Zapraszamy na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel.  793-017-
323.

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

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA, GODULA, 

os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 zł. HALEMBA, 
ul. Solidarności od 74 m2 cena od 255 000 zł. Pomagamy 

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

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

 Do wynajęcia mieszkania i kwatery pracownicze rów-
nież dla obcokrajowców. Dzielnica Nowy Bytom ul. Niedur-
nego i Wirek ul. Dąbrowskiego. Tel. 725-025-008. Rozma-
wiamy po rosyjsku.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klien-

ta. Tel. 792-155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samocho-
dów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. 
Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do 0,65 gr/kg. DO-
BRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (nie-
daleko Urzędu Skarbowego).

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

PRACA
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników 

budowlanych doświadczenie min 2 lata, kierownika budo-
wy, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-030 
w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 32 271-
09-66 781-989-873.

 Kucharki, pomoce kuchenne i bufetowe zatrudnię do no-
woczesnej stołówki pracowniczej. Praca na 1/2 lub cały etat. 
Umowa o pracę. Bardzo dogodny dojazd (Ruda 1) Tel.668-
447-128 lub biuro.akademiasmaku@onet.pl.

 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HY-
DROKOP Sp. z o.o. Sp.k. zatrudni: górników, górników strzało-
wych, górników rabunkarzy, młodszych górników, osoby bez 
kwalifi kacji do pracy pod ziemią  przy przebudowie wyrobisk. 
Oferujemy miejsca pracy na oddziale przy KWK Sośnica  w 
Gliwicach. Bliższych informacji udziela się pod nr. 32 623-10-
19 lub 32 717-87-93.

 Szukamy do pracy ślusarzy, spawaczy, składaczy kon-
strukcyjnych i kierownika hali konstrukcyjnej. Telefon kon-
taktowy 697-480-004.

 Zatrudnimy do pracy na terenie Rudy Śląskiej: ślusarzy, 
spawaczy i tokarzy.Telefon kontaktowy 697-881-111.

 Firma sprzątająca poszukuje pracowników na obiekt JMP 
Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 10. Poszukiwane osoby do pra-
cy trzy zmianowej, praca także w weekendy. Kontakt tel.: 
661-991-554.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

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

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 z 2008 r. Cały 
okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.

ZAPRASZAMY DO SALONU Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

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

Tel. 32 700 70 78

KANCELARIA 
PRAWNA

REGULOWANIE
STANÓW PRAWNYCH
NIERUCHOMOŚCI

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta wykazu garażu 
usytuowanego  na terenie Miasta Ruda Śląska:ul. Katowickiej – Otylii – garaż 

nr 216, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości 

gruntowej znajdującej się 
w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulicy Czarnoleśnej, która 
zostanie oddana w najem 

z przeznaczeniem pod 
istniejący garaż wolnostojący. 

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazu nieruchomości 
gruntowych które zostaną 

oddane w dzierżawę i najem, 
znajdujących się w rejonie 

ulic: Kossaka z przeznaczeniem 
pod składowanie drewna, 

Ogińskiego i Ondraszka 
z przeznaczeniem pod ogródki 
przydomowe, Zjednoczenia - 
Tunkla z przeznaczeniem pod 

zaplecze budowy.

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Dermatolog

Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur

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

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

Już teraz w NZOZ Silvermed znieczulamy 
bezboleśnie i komfortowo systemem 

komputerowym SleeperOne5! 

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi że zasłużył sobie na niebo”
Jan Grzegorczyk

Panu Witoldowi HANKE
Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska

oraz jego najbliższym 
serdeczne wyrazy współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają

Kazimierz Myszur Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska,
Radni Rady Miasta Ruda Śląska

oraz pracownicy Kancelarii Rady Miasta Ruda Śląska

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Panu 
Witoldowi Hanke

Radnemu Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z zastępcami
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Wybieramy najlepszych sportowców 2017 r.
XXV PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU 2017 

KANDYDACI W KATEGORII 
NAJLEPSZY TRENER 2017 ROKU

„Wiadomości Rudzkie” po raz XXV organizują Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Do redakcji nadesłano 53 zgłoszenia. Kilka kandydatur dodała Komisja Plebiscytowa. Poniżej publi-
kujemy w kolejności alfabetycznej zatwierdzone przez Komisję kandydatury. Przypominamy, że głosować na poniższe trzy kategorie można za pomocą SMS-ów (wysyłając je pod numer 71100 – treść 
SMS-a znajduje się przy zdjęciu, koszt jednego SMS-a to 1 zł + 23% VAT), a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/WR.WiadomościRudzkie. SMS-y można wysyłać od 7 lutego od 
godz. 12.00 do 28 lutego do godz. 12.00. Natomiast już od 7 lutego na portalu www.wiadomoscirudzkie.pl internauci mogą głosować na Wyróżniającego się Sportowca Skrzata. Później rozpocznie się 
głosowanie w kolejnych kategoriach.

NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC

1. Tomasz Bądkowski 
(CKS Slavia Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.1

2. Klaudiusz Cuber 
(RTH Zryw Ruda Śląska)

 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.2

3. Arkadiusz Grychtoł 
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.3

 
4. Marcel Janicki  

(UKS Śląsk Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.4

5. Kamil Krzewina 
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.5

6. Tymoteusz Milewski 
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.6

7. Robert Mirek
(Koło Wędkarskie PZW Nr 92 

Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.7

8. Anna Nocoń 
(Reprezentacja Polski 

w Ratownictwie Wodnym)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.8

9. Angelika Piekorz 
(K. S. RUGBY Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.9

10. Aneta Rajda
(TKKF „Jastrząb” 

Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.10

11. Bartosz Staniszewski 
(UKP Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.11

12. Natalia Strzałka
 (ZKS Slavia Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.12

13. Karolina Szafarczyk 
(KPKS Halemba) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.13

 
14. Dawid Szymański 

(Rudzki Klub 
Kyokushin Karate)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.14 

15. Igor Wiśniewski  
(Stowarzyszenie Sportów 

i Sztuk Walk KongSao Mikołów)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.15

16. Aleksander Wojtachnio 
(KS pogoń Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
NPS.16 

17. Joanna Żymiec 
i Konrad Derecki 

(UKS Grot Ruda Śląska)

TREŚĆ SMS-a: NPS.17 

18. Drużyna seniorów 
KS Slavia Ruda Śląska

TREŚĆ SMS-a: NPS.18 

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ 
SPORTOWIEC SKRZAT

1. Małgorzata Baucz
(Rudzki Klub Ju-Jitsu przy ODK 

RSM „Matecznik”)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.1

2. Zuzanna Czyż 
(TL Pogoń Ruda Śląska/TKS 

Slavia Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.2

3. Jan Dyrda 
(K. S. BAJTLE RUGBY Ruda Śl.)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.3

4.Karolina Gawandtka 
(RTH Zryw Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.4

5. Jarosław Hadam 
(SPR Grunwald Ruda Śląska) 

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.5

6. Natalia Lepa 
(UKS Grot Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.6

7. Laura Pawleta 
(Rudzki Klub Kyokushin Karate)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.7

8. Marta Poppe 
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.8

 
9. Klara Surmiak 

(UKP Ruda Śląska)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.9

10. Klaudia Twardoch 
(KPKS Halemba)

TREŚĆ 
SMS-a: 
SKRZAT.10

Marek Garmulewicz 
(ZKS Slavia Ruda Śląska)

Urszula Hojeńska 
(KS Rugby Ruda Śląska) 

August Jakubik 
(TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska)

Adam Michna 
(KPKS Halemba Ruda Śląska 

– siatkówka)
Robert Mośko 

(UKS Manta Kochłowice Ruda Śl.)
Mateusz Niegot 

(Reprezentacja Polski kobiet 
w ratownictwie wodnym)

Anna Samol 
(SPR Grunwald Ruda Śląska)

Eugeniusz Sarota 
(UKS „Śląsk” Ruda Śląska)

Damian Seweryn 
(KTJ MMA Team Ruda Śląska)

Jerzy Sobera 
(RTH „Zryw” Ruda Śląska)

Daniel Weselak 
(UKP Ruda Śląska)

Aleksandra Wodyk 
(KPKS Halemba Ruda Śląska

– akrobatyka)

Dariusz Wyciślik 
(UKS „Grot” Ruda Śląska)

Jarosław Zajdel 
(KS Slavia Ruda Śląska)

11. Jakub Wiśniewski 
(Stowarzyszenie Sportów 

i Sztuk Walki KongSao)

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.11

12. Emilia Wodyk, 
Emilia Urbańska 
i Emilia Biernat 
(KPKS Halemba)

TREŚĆ SMS-a: SKRZAT.12

WYRÓŻNIAJĄCY 
SIĘ SPORTOWIEC 

AMATOR

1. Jakub Błażyca

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.1

2. Genowefa Drużyńska 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.2

3. Dariusz Rymaszewski 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.3

4. Dariusz Sobiech

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.4

 5. Krzysztof Swoboda 

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.5

6. Wiktor Szefer

TREŚĆ SMS-a: AMATOR.6

7. Paweł Szczepaniuk

TREŚĆ SMS-a:  AMATOR.7



Ju-Jitsu 
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

tRial mOtOcyklOwy

Najlepsza kobieta na motocyklu

Trial motocyklowy to pasja  
osiemnastoletniej Julii Boronowskiej. 

1 liga PlF – Berland komprachcice – Gwiazda Ruda Śląska 3:5 (1:3)

Bastion z medalami

Rok 2017 okazał się dla rudzianki Julii Boronow-
skiej niezwykle owocny. Osiemnastoletnia zawodnicz-
ka Bytomskiego Klubu Motocyklowego od kilku lat 
trenuje trial motocyklowy i każdego roku ta pasja przy-
nosi jej nie tylko wiele satysfakcji, ale także nagród 
zdobytych podczas ogólnopolskich zawodów. 

– W grudniu ubiegłego roku zostałaś najlepszą 
zawodniczką w Pucharze Polski w trialu motocyklo-
wym w klasie kobiet. Z kolei w styczniu tego roku 
wywalczyłaś wicemistrzostwo podczas Mistrzostw 
Strefy Południowo-Zachodniej Polski w trialu. Ja-
kie to uczucie?

– Bardzo cieszę się z tego, co udało mi się zrobić. 
W sezonie 2017 osiągnęłam spory sukces i dlatego 
w kolejnym znów powalczę o pierwsze miejsca, ale 
skupię się bardziej na poprawianiu mojej techniki jazdy 
tak, aby w kolejnych latach startować już w mistrzo-
stwach Europy w trialu.

– Czyli można powiedzieć, że miniony sezon uwa-
żasz za udany? 

– Wspominam go bardzo dobrze, mimo że już w po-
łowie chciałam przejść do klasy z mężczyznami, bo 
zależy mi na podniesieniu poziomu. Takie przejście 
i ćwiczenie trudniejszych elementów na odcinku 
z pewnością zapewniłoby mi dalszy rozwój. 

– Wydaje się, że trial motocyklowy to męska dys-
cyplina sportu. Czy dużo dziewczyn startuje w tego 
typu zawodach?

– Trial jest ogólnie sportem bardziej męskim niż 
damskim. Jest to trudny sport, więc wiele dziewczyn  
szybko się zniechęca. Jednak konkurencja w mojej kla-
sie z roku na rok rośnie. W 2017 roku doszło do nas 
wiele dziewczyn, które zaczynają swoją przygodę 
z tym sportem. Bardzo fajnie, że jest nas coraz więcej 
i może w tym roku uda nam się stworzyć drużynę na 
zawody Trial des Nations, które odbędą się w Cze-
chach.

– Czy możesz dokładnie wyjaśnić, na czym polega 
trial motocyklowy? 

– Trial jest to sport motorowy, w którym pokonuje się 
przeszkody naturalne, takie jak: kamienie, kłody drzew, 
itp. lub sztuczne, na przykład opony czy przeszkody, 
tak, aby nie dotknąć ziemi nogą. W środowisku motocy-
klowym trial jest nazywany „szachami motocyklowy-
mi”, ponieważ najważniejsza jest w nim technika. 

– A skąd w ogóle przyszedł Ci pomysł, żeby zain-
teresować się taką dyscypliną sportu?

– Mój tata od 2009 r. ścigał się na quadach, a gdy już 
zdobył wszystko, co mógł, przesiadł się na motocykl 
i razem z nim zaczęłam jeździć. 

– Czy chciałabyś związać swoją przyszłość z tria-
lem? Jakie plany na kolejne lata? 

– Oczywiście. W przyszłości chciałabym wystarto-
wać w mistrzostwach Europy, a nawet może i świata. 
Moje plany to przede wszystkim zmiana licencji z B na 
A i przejście z pucharu Polski do mistrzostw Polski, 
gdzie nie ma klas kobiet. Planuję też dwie rundy mi-
strzostw Europy w Krzeszowicach. Na resztę rund szu-
kam sponsora, bo jednak wpisowe i dojazd to spore 
wydatki. Trial to drogi sport.  
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Sobotni (3.02) VII Ogólnopolski Turniej NO Gi i Gi 
Fight w Dzierżoniowie okazał się owocny dla rudzkich 
zawodniczek z klubu Bastion Ruda Śląska. Nasza trzy-
osobowa drużyna pod opieką trenera Rafała Majew-
skiego wywalczyła dwa medale, zaliczając przy tym 
pierwszy start w nowym sezonie. Natalia Panek zdoby-
ła srebro, z kolei Patrycja Ozor brąz. Już niedługo klub 
wybierze się na obóz Academia Gorila Winter Camp 
2018 BJJ + Sporty Zimowe. Z kolei 3 marca cały Ba-
stion pojedzie na Ligę BJJ, żeby zdobyć pierwsze miej-
sce jako drużyna. Natalia Panek stanęła na drugim stopniu podium.

Futsal 

Gwiazda zaświeciła jasno

Zwycięstwo odniósł seniorski zespół „Gwiazdy” 
Ruda Śląska podczas wyjazdowego meczu z Berlan-
dem Komprachcice. Podopieczni trenerów Bartosza 
Nogi i Łukasza Kujawy wygrali w sobotni wieczór 
(4.02) 5:3. Warto dodać, że mecze rudzkiej Gwiazdy 
właśnie z tą drużyną są zawsze pełne niezapomnianych 
emocji. Po bramce Macieja Małka rudzka drużyna pro-
wadziła 1:0, jednak rywale szybko doprowadzili do 
remisu 1:1. Później z kolei Michał Hyży podwyższył 
wynik na 2:1. W dalszej części spotkania zaatakowany 
został Dawid Barteczka, za co przeciwnik został ukara-
ny żółtą kartką. To zdarzenie podziałało jednak mobili-
zująco na bramkarza „Gwiazdy”, który obronił trzy 
przedłużane rzuty karne. Gwiazda miała jeden taki sta-
ły fragment gry i wykorzystał go Michał Hyży. 
W pierwszej połowie obydwa zespoły miały łącznie na 
swoim koncie 14 przewinień – w drugiej walka trwała 
dalej – tym razem było ich 11. Po zmianie stron na wy-
nik na 4:1 podwyższył Siadul, lecz kiedy wydawało się 

Zawodnicy Gwiazdy wykazali się dobrą formą 
podczas sobotniego meczu. 
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Udany debiut 
Złoty medal wywalczył Kamil Krzewina podczas zawodów, 

które odbyły się w minioną sobotę (3.02) w Dzierżoniowie. 
Młody rudzianin wszystkie swoje walki wygrał w regulamino-
wym czasie, osiągając bardzo duże przewagi punktowe. Pod-
czas tych zawodów triumfował także inny zawodnik klubu KTJ 
MMA Team Ruda Śląska. Szczęście uśmiechnęło się do Seba-
stiana Stanuli, który uplasował się tuż za podium, czyli na 
czwartym miejscu. Zawodnik zremisował i o zwycięstwie zade-
cydował „rzut monetą”. W tym względzie rudzianin nie miał aż 
tyle szczęścia i musiał zadowolić się czwartym miejscem. Warto 
dodać, że obaj zawodnicy MMA tym razem postanowili spróbo-
wać swoich sił w ju-jitsu i jak się okazało, mimo że na zawodach 
ju-jitsu wystąpili pierwszy raz, efekt był zaskakujący. Pod-
opieczni trenera Damiana Seweryna kolejny raz zaprezentowali 
się z niezwykle mocnej strony. 

Zawodnicy KTJ MMA Team Ruda Śląska – Sebastian  
i Kamil – pokazali, że mocni są także w ju-jitsu. 

kOszykówka 

Dwa udane mecze Pogoni
mks ii Dąbrowa Górnicza – ks Pogoń Ruda Śląska 80:94

Pogoń: Jeleń 24, maślanka 16, mol 15, Respondek 9, 
sega 9, anduła 9, kozłowski 9, Biel 3

ks Pogoń Ruda Śląska – Daas Basket Hills Bielsko-Biała 
93:89 

Pogoń : sega 20, maślanka 19, Jeleń 18, stankala 11, 
Pawlik 10, anduła 7, mol 6, kozłowski 2

W minionym tygodniu koszykarze Pogoni dopisali 
do swojego konta dwa cenne zwycięstwa w kontekście 
walki o czołową ósemkę. Najpierw w środę pokonali 
w Dąbrowie Górniczej rezerwy MKS-u 94:80. Zaległe 
spotkanie przez większość czasu odbywało się pod 
dyktando drużyny Pogoni, a najlepszy strzelcem wśród 
gości był Patryk Jeleń, zdobywca 24 punktów.

Z kolei w sobotnie popołudnie (3.02) do Rudy 
Śląskiej zawitał zespół Daas Basket Hills Bielsko-
Biała, który w pierwszej rundzie rudzianie pokonali 
dopiero po dogrywce. Podobnie zacięty przebieg 
miała pierwsza połowa rewanżowego meczu, po 
której na tablicy widniał remis – głównie dzięki wy-
sokiej skuteczności gości w rzutach za trzy. Po prze-
rwie najlepsze spotkanie w sezonie rozegrał Dawid 
Sega (20 punktów), a swoją cegiełkę dorzucił po-
wracający po kontuzji Tomasz Stankala. Mimo za-
ciętej rywalizacji do ostatnich sekund, ostatecznie to 
Pogoń odniosła zwycięstwo – 93:89. Tym samym 
zespół Bogusława Mola awansował na piąte miejsce 
w ligowej tabeli. 

że to rudzianie mają całą grę pod kontrolą, goście w 31. 
minucie zdobyli dwa gole i było już 3:4. Później 
Gwiazda grała w przewadze po czerwonej kartce dla 
zawodnika gospodarzy, jednak przewagi nie wykorzy-
stała. Zawodnicy Berlandu popełnili kolejny faul i nie-
zawodny Michał Hyży z przedłużonego rzutu karnego 
ustalił wynik na 3:5.

Puchar wójta dla Uranii 
Kochłowicka Urania po raz kolejny okazała się naj-

lepsza i już po raz drugi zwyciężyła w piętnastej edycji 
Turnieju Futsalu Drużyn Seniorskich o puchar wójta 
gminy Goczałkowice-Zdrój. W finale drużyna pokonała 
zespół JUW-e Jaroszowice 3:0 i tym samym wyprzedzi-
ła zespół JUW-e, a także trzeci LKS Jawiszowice. Co 
ważne, faworyzowany zespół LKS-u Goczałkowice wy-
lądował tuż za podium, czyli na czwartym miejscu. Za-
wody odbyły się w hali sportowej „Goczuś” w Goczał-

kowicach-Zdroju. Dodatkowo kochłowiczanie zgarnęli 
dwie nagrody indywidualne – najlepszym bramkarzem 
wybrany został Rafał Pardela, z kolei tytuł najlepszego 
strzelca powędrował do Alberta Bujnego.

Miejsca w turnieju uplasowały się następująco:  
1. Urania Ruda Śląska, 2. Juwe Jaroszowice,  
3. LKS Jawiszowice, 4. LKS Goczałkowice 1,  
5. LKS Frydek, 6. LKS Goczałkowice 2,  
7. MKS Promyk Golasowice, 8. LKS Ligota.

Piłka nOżna 

Pogoń ćwiczy przed sezonem

Nie czują zadowolenia piłkarze rudzkiej Pogoni po 
przegranej z Orłem Miedary. W sobotnim (3.02) spo-
tkaniu drużyna odniosła porażkę w tegorocznych przy-
gotowaniach do rundy wiosennej i zawodnicy mogą 
czuć pewien niedosyt, zwłaszcza że bramki straciła po 
prostych indywidualnych błędach.

Na początku pierwszej połowy żadna z drużyn nie 
pokazała, na co ją stać. Dopiero po jednym ze stałych 
fragmentów gry (rzut rożny) Pogoni udało się trafić do 
bramki. Doszło do tego dzięki dokładnemu dośrodko-
waniu Bargiela w polu karnym oraz idealnemu wejściu 
w tempo i strzałowi głową Artura Zwaka. Podczas dru-

giej połowy piłkarzom nie wychodziły dośrodkowania 
z bocznych stref boiska, które najczęściej były zbyt 
głębokie i lądowały w rękach bramkarza. Z kolei dwie 
bramki strzelone przez przeciwnika zakończyły się 
stratami piłki, a konsekwencją tego błędu były dwie 
stracone bramki.  Po jednej z ładnych kontr Kowalski 
idealnie wyłożył piłkę Roszakowi, który jednak trafił 
w słupek. Do poprawy pozostaje gra skrzydłami, a do-
kładnie większa aktywność i zaangażowanie w akcjach 
ofensywnych bocznych pomocników. Zabrakło też od-
powiedniej liczby strzałów, głównie w pierwszych 45 
minutach.
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Denis WoDniok 
Mechanik-PoMocnik  
diagnosty 
Przy okrĘgoWeJ stacJi  
kontroli PoJazdóW oMega

TeL. 511-092-323
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Bezpiecznie w drogę z Alfą i Omegą

www.wiadomoscirudzkie.pl reklaMa| 7.02.2018

Już kilkanaście tysięcy kierowców zaufało specjalistom grupy aUto-BUd, do której należy m.in. okręgowa stacja kontroli Pojazdów 
oMega w goduli oraz stacja kontroli Pojazdów alFa w Bykowinie. Wynika to nie tylko ze sprawnej i profesjonalnej usługi doświadczo-
nych mechaników, ale również z tego, że grupa aUto-BUd daje możliwość załatwienia kilku spraw na miejscu. W goduli, prócz stan-
dardowej kontroli pojazdów, można skorzystać z serwisu klimatyzacji, a także nowoczesnej geometrii kół 3d. działania prowadzone są 
więc na szeroką skalę. z kolei stacja alFa w Bykowinie to mała, ale przyjazna klientowi stacja, specjalizująca się w kontrolach pojazdów.

www.auto-bud.com.pl

OmegA Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 Ruda Śląska | godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 

AlfA Stacja Kontroli Pojazdów
 Ruda Śląska | Bykowina | ul. Szpaków 51 | tel. 32 74 09 221 

czynna: pn.-pt. 7.00-19.00, sob. 8.00-14.00

MICHAŁ KOZŁOWSKI
kieroWnik okrĘgoWeJ stacJi 
kontroli PoJazdóW 
oMega

TeL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA
diagnosta okrĘgoWeJ 
stacJi kontroli PoJazdóW 
oMega

TeL. 508-921-558

IWONA KOZŁOWSKA
doradca klienta 
okrĘgoWeJ stacJi 
kontroli PoJazdóW 
oMega

MArCIN KAZuCH
diagnosta okrĘgoWeJ stacJi 
kontroli PoJazdóW oMega

TeL. 505-712-824

Omega już od ponad dziesięciu lat 
działa na rynku, na stałe wpisując się 
w krajobraz Goduli, gdzie kierowcy wra-
cają z zaufaniem. – Wybór miejsca, w któ-
rym zadbają o moje auto, to nie taka ła-
twa sprawa. Po pierwsze – chcę mieć 
pewność, że samochód jest pod lupą fa-
chowców, po drugie – liczy się dla mnie 
czas, a po trzecie – cena też nie jest bez 
znaczenia. Dlatego wybrałem OMEGĘ. 
Od kilku lat przyjeżdżam tutaj na prze-
gląd i także rok temu właśnie tu zdecydo-
wałem się na geometrię kół, bo wiedzia-
łem, że stacja rozwija się i ma coraz lep-
szy sprzęt – mówi pan Andrzej, kierowca 
z Nowego Bytomia.

W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA w marcu ubiegłego roku wpro-
wadzono wspomnianą geometrię kół 
w technologii 3D na najnowszej generacji 
urządzeniu firmy John Bean. – Korzyści 
dla klienta są dwie – przede wszystkim zy-
skuje on pewność, czy geometria jest pra-
widłowa, a to jedna z podstaw bezpiecznej 

jazdy, a po drugie oszczędność czasu, bo 
kiedyś sprawdzenie geometrii kół trwało 
godzinę, a teraz jest to pół godziny – za-
znacza Michał Kozłowski, kierownik 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA. – Technologia 3D pokazuje nam 
obraz samochodu w przestrzeni, a kamery 
które są zamontowane na ścianach, odbi-
jają światło samochodu, dając nam po-
miar dokładny co do dziesiętnych milime-
tra. To bardzo precyzyjne badanie – pod-
kreśla Michał Kozłowski. 

Sprawdzane są wszystkie parametry  
w samochodzie, nawet to, czy nie jest on 
po wypadku. Wynik wyświetlany jest na 
monitorze. Ale OMEGA to nie tylko no-
woczesna geometria, ale również serwis 
klimatyzacji, bo tylko jej regularne serwi-
sowanie zapewni skuteczne i bezpieczne 
dla zdrowia działanie przez cały rok.  
– Dzięki regularnemu używaniu klimatyza-
cji traci się mniej czynnika chłodzącego, 
a przypominam, że jeżeli klimatyzacja nie 
jest nabita to szybciej on ucieka i w przy- padku, gdy całkowicie go zabraknie, me-

chanizm klimatyzacji jest narażony na 
uszkodzenia, zaś w cieplejsze dni po takiej 
przerwie może się on w ogóle nie urucho-
mić. Ponadto, jeżeli klimatyzacja przez 
zbyt długi czas nie jest serwisowana ani 
uruchamiana, to z płynu mogą wytrącić się 
smarne dodatki i nie będą one spełniać 
swojej funkcji. Na tym jednak nie koniec. 
W chłodniejsze dni, gdy w powietrzu jest 
więcej wilgoci, jej poziom wzrasta także 
wewnątrz samochodu. Poprawnie działają-
ca klimatyzacja sprawia, że na szybach nie 
osiada para, a to wpływa na lepszą widocz-
ność i większe bezpieczeństwo jazdy – pod-
kreśla Marcin Kazuch, diagnosta Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA. 

W OMEDZE można ponadto skorzystać 
z przeglądu, ale te wykonywane są także 
w Bykowinie, gdzie działa druga Stacja 
Kontroli Pojazdów Grupy AUTO-BUD, 
czyli ALFA. Jej fachowcy pracują w za-
kresie sprawdzenia oraz oceny prawidło-
wości działania poszczególnych zespołów 
i układów pojazdów kategorii A, B, E oraz 
T. W szczególności pod kątem bezpieczeń-
stwa jazdy i ochrony środowiska, a także 
– co niezwykle ważne – frontem do kie-

rowcy. – Do klienta należy podejść z ser-
cem. Nawet gdy po przeglądzie pojazd do-
staje negatywną opinię i jest niesprawny, 
trzeba wytłumaczyć takiej osobie, gdzie 
dokładnie tkwi problem i zaznaczyć, że jest 
to niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. 
Czasami się zdarza, że klienci nie chcą 
przyjąć do wiadomości, że ich auto nie 
przejdzie przeglądu. Trzeba powiedzieć ta-
kiemu kierowcy, że nie może patrzeć tylko 
na siebie, ale też i na innych uczestników 
ruchu, bo przecież na drodze nie jesteśmy 
sami – tłumaczy Andrzej Izydorczyk, dia-
gnosta i kierownik stacji ALFA. – Z każ-
dym klientem trzeba rozmawiać inaczej, by 
dogadać się i sprawnie oraz fachowo zała-
twić sprawę. Klient podczas wyboru stacji 
zwraca uwagę na obsługę. Załoga musi 
być nie tylko miła, ale i rzetelna oraz 
sprawna – dodaje. 

To jeden z klucz do sukcesu Grupy AU-
TO-BUD. – Zaczynaliśmy od jednej stacji, 
a dziś działamy w trzech lokalizacjach, ofe-
rując całe spektrum usług. To dla nas do-
wód, że klienci są zadowoleni, ale i moty-
wacja do dalszej, skutecznej pracy – podsu-
mowuje Damian Śledź, kierownik Centrum 
Motoryzacyjnego Grupy AUTO-BUD.

ANdrZEj IZydOrCZyK
kieroWnik stacJi kontroli 
PoJazdóW alFa

TeL. 510-049-787

BogDan ChLeBoWski
kieroWnik stacJi kontroli 
PoJazdóW alFa

TeL. 519-154-378
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