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64 sesje, 1107 uchwał, ok. 500 inter-
pelacji i 425 posiedzeń komisji stałych 
to tylko niektóre z liczb i danych, podsu-
mowujących pracę Rady Miasta w ka-
dencji 2014-2018. Radni spotkali się na 
sesji, by omówić i przypomnieć, czym 
zajmowali się przez minione cztery lata. 
Formalnie zaś kadencję zakończą w li-
stopadzie. Jeszcze w tym roku przekażą 
oni „pałeczkę” nowej Radzie Miasta.

Więcej str. 5

Radni 
podsumowali 

kadencję

SESJA RADY MIASTA

GRAŻYNA
DZIEDZIC
40,98%

MAREK
WESOŁY
25,95%

Będzie druga tura
Więcej na str. 2
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Podczas niedzielnych wyborów gło-
sowało 46,31 proc. wyborców w 78 ob-
wodach. Tymczasem średnia frekwencja 
w woj. śląskim wyniosła ok. 52,09 proc. 
To oznacza, że według nieoficjalnych 
wyników na 106 797 uprawionych wy-
borców, do urn poszło 49 462 mieszkań-
ców (dane Państwowej Komisji Wybor-
czej). Jeżeli chodzi o wybory na prezy-
denta miasta to spośród czterech kandy-
datów najwięcej głosów otrzymała Gra-
żyna Dziedzic (40,98 proc.) oraz Marek 
Wesoły (25,95 proc.). Pozostali kandy-
daci, czyli Aleksandra Skowronek  
(Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska) oraz Tomasz Piechniczek 
(Śląska Partia Regionalna) otrzymali ko-
lejno 23,98 proc. i 9,09 proc. W związku 
z tym, że żaden z kandydatów z najwięk-
szą liczbą głosów nie osiągnął  
50-procentowego poparcia ze strony 
wyborców, za dwa tygodnie (4 listopa-
da) odbędzie się druga tura wyborów na 
prezydenta miasta, w której zmierzą się 
Grażyna Dziedzic oraz Marek Wesoły. 

– Osiągnięty przeze mnie wynik po-
zwala mi wierzyć, że rudzianie dobrze 
oceniają moją pracę. Zależy mi na tym, 
by nasze miasto równomiernie się roz-

wijało i było dobrym miejscem do 
mieszkania, pracy i wypoczynku. Mam 
wiele planów, gotowe projekty inwesty-
cyjne do realizacji i dużo energii, by je 
wdrożyć w życie – komentuje wyniki 
pierwszej tury wyborów prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Chcę w dalszym 
ciągu konsultować z mieszkańcami naj-
ważniejsze dla nich sprawy. W trakcie 
naszych spotkań w dzielnicach zrodziło 
się wiele pomysłów, dzięki którym w Ru-
dzie Śląskiej żyje się lepiej. Warto to 
kontynuować. Chciałbym też bardzo 
podziękować mieszkańcom za udział 
w wyborach. Niezmiernie cieszy mnie 
to, że frekwencja była wyższa niż cztery 
lata temu – dodaje.

O komentarz w sprawie wyników 
pierwszej tury głosowania na prezyden-
ta Rudy Śląskiej poprosiliśmy także 
kontrkandydata Grażyny Dziedzic, 
Marka Wesołego. – Bardzo dziękuję 
mieszkańcom Rudy Śląskiej za udział 
w wyborach, a także za głosy, które po-
zwolą mi na udział w II turze wyborów. 
Gratuluję wszystkim nowo wybranym 
radnym – podkreśla Marek Wesoły.  
– Oceniając szanse w drugiej turze wy-
borów, myślę, że wyścig zaczyna się od 

początku. Pani prezydent, rządząc dwie 
kadencje, nie zdołała uzyskać wystar-
czającej większości, a to sygnał, że  
ok. 60 proc. wyborców chce zmiany na 
stanowisku prezydenta. Postaram się 
przekonać do siebie wyborców, jestem 
rudzianinem kochającym swoje miasto 
i to łączy mnie z wszystkimi bez względu 
na poglądy polityczne – dodaje.

W niedzielę głosowaliśmy także na 
radnych (w sumie będzie ich 25), któ-
rzy będą zasiadać w ławach sali sesyj-
nej w latach 2018-2023 (nowa kadencja 
prezydenta miasta i Rady Miasta będzie 
trwała pięć lat). Polityczny rozkład sił 
w Radzie Miasta będzie wyglądał na-
stępująco: Ewa Chmielewska, Rafał 
Wypior, Wioletta Tkocz, Łukasz Wo-
darski, Andrzej Stania, Aleksandra 
Skowronek, Marek Szymański oraz 
Władysław Kucharski (KWW Platfor-
ma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 
28,45 proc. w głosowaniu); Kazimierz 
Myszur, Katarzyna Korek, Stefania 
Krawczyk, Marek Wesoły, Dariusz  
Wesoły, Mariusz Pakuza, Marcin Pie-
rończyk oraz Dorota Tobiszowska  
(KWW Prawo i Sprawiedliwość, 30,11 
proc. w głosowaniu); Anna Krzystecz-

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Druga tura w listopadzie

ko,  Witold Hanke, Grażyna Dziedzic, 
Agnieszka Płaszczyk, Jacek Jarocki, 
Krzysztof Rodzoch, Michał Pierończyk 
oraz Grzegorz Handler (KWW Graży-
ny Dziedzic, 25,7 proc. w głosowaniu), 
a także Roman Kubica (Śląska Partia 
Regionalna, 9,02 proc. w głosowaniu). 

Podczas niedzielnych wyborów 
głosowaliśmy także na radnych Sej-
miku Województwa Śląskiego. Jed-
nak do wtorku (23.10) do godz.  
11 PKW nie podała oficjalnych  
wyników.

Joanna Oreł

Szykuje się druga tura wyborów, w której zmierzą się obecnie urzędująca Grażyna Dziedzic (40,98  proc. głosów w pierwszej turze wyborów) z Markiem Weso-
łym, kandydatem PiS-u (25,95 proc. głosów w pierwszej turze wyborów). Wybraliśmy także nową Radę Miasta oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

W wyborach samorządowych wzięło udział 46,31 proc. rudzian.
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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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie 

przy ulicy Wiśniowej z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczone-
go z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nie-
zabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Wiśnio-
wej, stanowiąca działkę nr 979/205 o powierzchni 1400 m², obręb 
Stara Kuźnia, karta mapy 2, KW nr GL1S/00001712/9 (działy III i IV ww. 
księgi są wolne od wpisów). 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN3).

Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, położo-
na jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i zielonych. Jest porośnię-
ta roślinnością trawiastą oraz drzewami.

Działka nr 979/205 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicz-
nej ul. Wiśniowej. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić do Wy-
działu Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.
Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna – linia napowietrzna 110 
KV relacji Halemba – Halemba Głęboka 1.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 157.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o po-

datek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2018 r. o godz. 9.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapozna-
ją się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 21.11.2018 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości 7.900,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu 
i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumen-
ty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Wojciecha Kossaka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach 21.02.2018 r., 9.05.2018 r. 
i 25.06.2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Wojciecha Kos-
saka, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3901/120 o powierzchni 1209 m2, użytki: Ps-IV, 
R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020419/4. W dziale III księgi fi guruje wpis : „Właściciele wykazów nr 363 
i 477 Bielszowice przyznali sobie wzajemnie i ich następcom prawnym prawo drogi wymienione w rozprawie 
z dnia 10.02.1890 r. – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 363 dnia 6.11.1969 r. – tu prze-
niesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział IV wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka 
nr 3901/120 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.

 Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega skarpa bezpośrednio 
przyległego zbiornika wodnego, okresowo w zależności od występujących warunków atmosferycznych wystę-
pują problemy hydrologiczne związane z powierzchniowym odprowadzaniem wód deszczowych, jak również 
podnoszeniem się zwierciadła wód w zbiorniku; zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od 
występujących opadów atmosferycznych i może powodować okresowe zalewanie przyległego terenu, a co 
za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą i drzewami, 
posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Kossaka. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co naj-
mniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wojciecha Kossaka. W celu budowy zjazdu z drogi publicz-
nej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. 
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona do rokowań zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 21.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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 14.11.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 4.000,00 
zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Kossaka” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w go-
dzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Kossaka”. Zastrzega 
się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 
tel. 32 248-75-63.
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tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor 
techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., śr., 
czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Czas na podsumowanie czterech lat pracy
Dobiega końca kadencja rudzkiej Rady Miasta w latach 2014-2018. Z tej okazji podczas czwartkowej (18.10) sesji podsumowano pracę rudzkich rad-
nych w ciągu ostatnich czterech lat. Zanim jednak do tego doszło, odbyła się „tradycyjna” część sesji, podczas której podjęto kilka uchwał.

 W ostatnich czterech latach radni 
uczestniczyli w 64 sesjach, pośród któ-
rych były także sesje uroczyste czy spe-
cjalne. Mowa tutaj o tegorocznej kwiet-
niowej sesji zwołanej w celu upamiętnie-
nia 75. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 
5. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W po-
przednich latach była to także uroczysta 
sesja w 25. rocznicę powołania samorzą-
du terytorialnego w Polsce, czy sesja spe-
cjalna, podczas której odbyła się debata 
m.in. na temat przyszłości górnictwa. 
Radni w trakcie kadencji złożyli ponadto 
ok. 500 interpelacji. Odbyli również 425 
posiedzeń komisji stałych, których jest 
w rudzkiej Radzie Miasta dziewięć i któ-
rych działania także podsumowano pod-
czas czwartkowej sesji. Oprócz podejmo-
wania uchwał, uczestnictwa w sesjach 
oraz pracach komisji radni przyznali rów-
nież Joannie Helander tytuł „Honorowe-
go Obywatela Miasta Ruda Śląska”, a do 
grona „Zasłużonych dla Miasta Ruda Ślą-
ska” dołączyli: Adam Szlosarek, Euge-
niusz Marszałek oraz zespół Universe. 
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Podczas czwartkowej sesji podsumowano cztery lata prac 25 rudzkich radnych.

– Dziękuję bardzo za czteroletnią pra-
cę w komisjach stałych Rady Miasta oraz 
w pracach Rady Miasta. Serdecznie 
chciałem podziękować także pani prezy-
dent, jej zastępcom, pani skarbnik oraz 
pani sekretarz miasta za czteroletnią 
współpracę i za to, że w trudnych dysku-
sjach mogliśmy się spierać, ale dla dobra 
naszego społeczeństwa – podsumował 
przewodniczący Rady Miasta Kazimierz 
Myszur. – Chciałam serdecznie podzięko-
wać wszystkim radnym za współpracę, 
szczególnie tam, gdzie była to współpra-
ca merytoryczna. Byłam, jestem i będę 
osobą otwartą, ale jestem też osobą, któ-
ra nie ulega niczyim wpływom, jeżeli wi-
dzę, że dana decyzja nie jest dobra dla 
miasta – dodała prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Podsumowanie prac Rady Miasta nie 
było jednak jedynym punktem obrad. 
Radni podjęli bowiem szereg uchwał bu-
dżetowych oraz m.in. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie pojazdów 
z dróg i przechowywania na parkingach 

strzeżonych, w sprawie przyjęcia Progra-
mu Współpracy Miasta Ruda Śląska z or-
ganizacjami pozarządowymi, czy nadania 
nazwy jednej z ulic w Halembie (ul. An-
tyczna). W trakcie sesji przedstawiono 
także informację na temat tego, czy wszy-
scy radni złożyli poprawnie oświadczenia 
majątkowe. Józef Osmenda, przewodni-

czący rudzkiej Rady Seniora, podsumo-
wał również jej pracę.

Dodajmy, że czwartkowa sesja, choć 
była sesją podsumowującą pracę Rady 
Miasta, to faktycznie jej obecna kadencja 
kończy się 16 listopada. Po tym terminie 
zostanie zwołane pierwsze posiedzenie 
nowej Rady Miasta. Joanna Oreł

PREZYDENT 
MIASTA  

RuDA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej 

urzędu Miasta Ruda Śląska 
wykazu nieruchomości własności 
Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu 
geodezyjnym 3334/223 o pow. 

216 m2, zapisanej na karcie mapy 
1, obręb Bielszowice, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy ul. kingi 

89a, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz 

jej użytkownika wieczystego.

ZaPrasZamy dO salOnu 

Alex  
(C.H. DOMINO – pasaż dolny),  

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe. • 
Dla stałych klientów oferujemy różne 

promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

OBWIESZCZENIE
PREZYDENT MIASTA RuDA ŚląSkA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2018 r. poz. 
1474) oraz art. 49 kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
(jednolity tekst ustawy Dz. u. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), 

zawiadamiam,
że w dniu 18.10.2018 r. dla Miasta Ruda Śląska – Zarządcy Dróg Publicznych z siedzibą przy Pl. Jana 
Pawła II 6 w Rudzie Śląskiej, reprezentowanego poprzez pełnomocnika Pana krzysztofa Trólkę (Tról-
ka) – Biuro Studiów i Projektów komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą w katowicach przy ul. Bolesława 
Prusa 42, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p/n.:„Rozbudowa 
ul.Głównej i ul. Edmunda kokota – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głównej i ul. Edmun-
da kokota, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 286, 479/149, 1527/206, 481/212, 
483/213, 484/213, 551/283, 553/373, 569/211, 1511/218, 1978/213, 2120/204, 2733/278, 
2734/278, 549/284, 2751/220, 2752/220, 3000/284, 3006/213, 3007/220, 3022/373, 3023/375, 
3026/377, 3027/219, 3278/189, 3412/211, 3415/211, 3422/203, 3435/211, 3442/204, 3604/377, 
3673/287, 3674/287, 3694/211, 3689/211, 4089/211, 4090/211, 4091/211, 183, 184, 264/182, 
265/182, 1125/37, 1309/31, 1689/31, 1920/36, 1921/36, 1922/34, 1923/34, 1927/34, 1928/34, 
1967/37, 1971/37, 1973/37, 2226/37, 2339/65, 2505/31, 2529/17, 2240/188, 2534/17, 2561/38, 
2579/17, 536/189, 563/214 (numery działek przed podziałem) w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach/
Wirku”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą za-

poznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Strony 
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłosze-
nia, w siedzibie urzędu Miasta Ruda Śląska w Wydziale urbanistyki i Architektury mieszczącym się 
w pok. 320 przy pl. Jana Pawła II 6, w godzinach pracy urzędu.

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w ka-
towicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni. 

PREZYDENT MIASTA RuDA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska oraz 

o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu 

geodezyjnym 1452/24 o pow. 1353 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb Orzegów, 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Akacjowej, przeznaczonej do zbycia w drodze 

bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.



Ruda 

Międzynarodowy Dzień Niewidomych
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Bowlingowa rywalizacja
WIREK

Około 140 zawodników uczestniczyło w 33. Ślą-
skim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który 
odbył się w Pink Bowling & Club w CH Plaza. Była to 
niezwykła edycja wydarzenia. – W Rudzie Śląskiej tur-
niej ten regularnie organizujemy od 2005 roku. Nato-
miast w tym roku mamy wyjątkowe wydarzenie, ponie-
waż do udziału w turnieju zgłosiło się aż 31 klubów i to 
nie tylko z województwa śląskiego, ale również wielko-
polskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego – wylicza 
Dariusz Wosz, dyrektor Oddziału Regionalnego Olim-
piady Specjalne Polska-Śląskie. 

ORZEgóW 

Święto kaplicy u seniorów
Seniorzy z Domu Pomocy Społecznej Senior świę-

towali. W czwartek (18.10) w placówce odbyła się uro-
czystość z okazji 25. rocznicy poświęcenia kaplicy 
modlitewnej pw. Miłosierdzia Bożego.

– Jest to szczególne miejsce w naszym domu, ponie-
waż właśnie tutaj nasi seniorzy, a także personel i od-
wiedzający nas goście chętnie spędzają czas – zazna-
czyła Jolanta Kaczmarczyk-Całek, dyrektorka Domu 
Pomocy Społecznej Senior w Orzegowie. – Seniorzy 
mogą tutaj znaleźć spokój, ukojenie i wyciszenie. Poza 
tym to w tym miejscu rozpoczynają się wszystkie ważne 
uroczystości – dodała. 

Z okazji 25-lecia poświęcenia kaplicy odbyła się 
uroczysta msza, którą odprawił ksiądz biskup Marek 
Szkudło. Po uroczystości seniorzy oraz zaproszeni go-
ście mogli spędzić wspólnie czas przy ciastku i kawie. 
Integracja ze społeczeństwem to jeden z elementów 
działalności, jaką prowadzi DPS Senior. Poza tym pod-
opieczni mogą uczestniczyć w wielu zajęciach. – Każ-
dy senior znajduje tutaj to, co najbardziej mu odpowia-
da i co jest dostosowane do jego potrzeb. Seniorzy 

mogą skorzystać z terapii zajęciowej indywidualnej 
i grupowej, biorą udział w wycieczkach, spotkaniach 
oraz pielgrzymkach. Integrują się także z podopieczny-
mi z innych domów z Rudy Śląskiej oraz innych miast. 
Ponadto ważnym elementem w życiu podopiecznych  
DPS-u jest udział w imprezach kulturalnych i sporto-
wych – podkreśliła dyrektorka DPS-u.  AL

Fo
to

: A
L

Kaplica w Domu Pomocy 
Społecznej Senior działa już 25 lat.

W sumie do Rudy Śląskiej przyjechało ok. 140 za-
wodników, którzy rywalizowali w bowlingu. – Jest to 
jedna z najbardziej popularnych dyscyplin podczas 
olimpiad specjalnych, ponieważ każdy o mniejszej lub 
większej sprawności fizycznej może w niej startować 
– wyjaśnia Dariusz Wosz. – Dzięki temu uzyskujemy 
także efekt społeczny, bo rzadko osoby z niepełno-
sprawnością przebywają w innych miejscach niż dom 
czy sala gimnastyczna. Tymczasem bowling jest okazją 
do tego, by wyjść do ludzi, podzielić się z nimi swoimi 
talentami i zaprezentować je swoim rówieśnikom  
– podsumowuje. JO

Zbierają cenny dar
HALEMBA, KOCHŁOWICE

„100 litrów krwi na 100 lat Niepodległości” to akcja, 
która łączy w sobie patriotyczną postawę z chęcią po-
magania innym. W ramach niej od września w różnych 
częściach miasta organizowane są akcje krwiodaw-
stwa. Ostatnie z nich odbyły się w miniony weekend 
(20-21.10). 

Siły, by osiągnąć cel, połączyło kilka podmiotów,  
a wśród nich: Młodzieżowa Rada Miasta, Fundacja Ak-
tywni My, stowarzyszenie Lepsze Kochłowice. Lepsza 
Ruda Śląska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa z Katowic oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy KWK Halemba. – Po wakacjach 
okazało się, że w RCKiK brakuje krwi, dlatego posta-
nowiliśmy coś z tym zrobić. Postawiliśmy sobie wyzwa-
nie, że skoro w tym roku obchodzimy stulecie odzyska-
nia niepodległości, to właśnie tyle litrów krwi uzbiera-
my – wyjaśnia Katarzyna Kinder, prezes fundacji Ak-
tywni My.

Dotychczas odbyło się pięć akcji krwiodawstwa. 
W weekend krew można było oddać w Halembie 
oraz w Kochłowicach. – Warto pamiętać, że gdy jed-
na osoba odda krew podczas jednej donacji, może 
pomóc w ten sposób aż trzem osobom – podkreśla 

Jedna z akcji odbyła się przed
 Aquadromem w Halembie.
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Dariusz Kaźmierczak, wiceprezes Klubu HDK w Ha-
lembie.

Dotychczas w ramach akcji udało się zebrać  
ok. 52 litrów krwi. Okazja do oddania krwi będzie  
także w listopadzie. JO

Osoby niewidome i niedowidzące w czwartek 
(18.10) miały okazję do świętowania. W restauracji 
Wawelska odbyła się uroczystość z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Niewidomych, w której wzięli udział  
m.in. członkowie Polskiego Związku Niewidomych 
w Rudzie Śląskiej. 

– To już taka nasza tradycja, że co roku spotykamy 
się i obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewido-
mych potocznie zwanym Dniem Białej Laski. Spotyka-
my się we wspólnym gronie i wszyscy razem dobrze się 
bawimy – powiedziała Teresa Cisek, prezes koła Pol-
skiego Związku Niewidomych w Rudzie Śląskiej.  

– A teraz przede wszystkim chcemy podziękować wła-
dzom naszego miasta za wsparcie i pomoc oraz dobrą 
współpracę. Poza tym chcieliśmy odznaczyć Honoro-
wymi Odznakami Związku Niewidomych dwie osoby, 
które działają w naszym stowarzyszeniu, czyli Monikę 
Michalak i Witolda Stankowskiego, a odznaką naszego 
przyjaciela odznaczyliśmy panią Joannę Cisek-Mika 
– dodała. 

Polski Związek Niewidomych z Rudy Śląskiej dzia-
ła na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od 
wielu lat, organizując przy tym różnego rodzaju spo-
tkania, szkolenia, wyjazdy oraz zajęcia.  AL 

NOWY BYTOM

O niepodległości w rudzkim magistracie
„Warto było walczyć, warto było czekać” to hasło 

konferencji, która odbyła się w piątek (19.10) w rudz-
kim Urzędzie Miasta. Konferencja w ramach obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, podczas której można było posłuchać wykładów 
na temat odrodzenia państwa polskiego, została zorga-
nizowana przez Muzeum Miejskie im. M. Chroboka. 

– Chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom Rudy Śląskiej 
wydarzenia sprzed wieku. Obok wszystkich akcji, które 
mają na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości, warto przypomnieć sobie fakty historyczne 

związane z dążeniem Polaków do wolności. Taki cel 
przyświecał konferencji pod hasłem „Warto było wal-
czyć, warto było czekać” – mówił Krzysztof Gołąb, 
dyrektor Muzeum Miejskiego. 

Na spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej, pre-
lekcje wygłosili przedstawiciele Instytutu Pamięci Na-
rodowej oraz Uniwersytetu Śląskiego. Wśród nich zna-
leźli się: dr hab. Grzegorz Bębnik z IPN oraz prof. Ry-
szard Kaczmarek, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkie-
wicz, prof. Dariusz Nawrot oraz dr Mateusz Sokulski 
z Uniwersytetu Śląskiego.  AL

Kino dla pań
NOWY BYTOM

Wszystkie baby kolejny raz poszły do kina! Głów-
nym celem piątkowego (19.10) „Kina dla Kobiet” było 
zebranie pieniędzy na leczenie Kacpra Grajdka, małe-
go rudzianina, który walczy z glejakiem wielopostacio-
wym. Ponadto prowadzące rozmawiały z prezydent 
Grażyną Dziedzic o tym, jak łączyć obowiązki zawo-
dowe z domowymi.

W ramach licytacji, prowadzonej przez Aleksandrę 
Poloczek z Fundacji Przyjaciół św. Mikołaja oraz Ar-
kadiusza Wieczorka, dla Kacperka udało się uzbierać 
prawie 2 tys. zł. – Zaprosiliśmy także prezydent Graży-
nę Dziedzic, która opowiedziała o tym, jak łączyć ka-
rierę z rodziną i znaleźć w tym złoty środek. Ponadto 
uczestniczki zobaczyły pokaz baniek oraz pokaz tanecz-
ny w wykonaniu Anny Gierszyńskiej – opowiadała Mar-
ta Glamb, współorganizatorka „Kina dla Kobiet” w ki-
nie Patria. Panie mogły także zrobić sobie zdjęcia w fo-
tobudce oraz skorzystać z zabiegów kosmetycznych. 

 „Kino dla Kobiet” odwiedziła 
prezydent Grażyna Dziedzic.
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Kolejne „Kino dla Kobiet” odbędzie się 23 listopada 
i będzie poświęcone m.in. profilaktyce raka piersi.  
W programie m.in. wykłady czy spotkanie z kobietą, 
która pokonała raka piersi oraz z brafitterką. JO

Ratujemy i uczymy ratować 
BIELSZOWICE

16 października obchodzono Europejski Dzień 
Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji trady-
cyjnie zorganizowano bicie rekordu w jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej przez jak największą liczbę osób. W tym 
roku do akcji przyłączyli się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 11 w Bielszowicach.

Celem organizatora, czyli fundacji Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, jest promowanie nauki 
pierwszej pomocy. W 2017 roku w akcji wzięło 
udział 85 100 uczestników. W tym roku włączyła się 
do niej także Szkoła Podstawowa nr 11 w Bielszo-
wicach. 

Dzień wcześniej dzieci uczyły się udzielania 
pierwszej pomocy pod okiem Natalii Jakubczyk z rudz-
kiej Straży Pożarnej. Akcja była poprzedzona ćwi-
czeniami prowadzonymi przez Danutę Brodę  
i Wiolettę Dudek, nauczycielki szkoły, które zostały 
przeszkolone w ramach akcji „Ratujmy  i uczmy ra-
tować”. Dodajmy, że rudzka szkoła była jedną z 1142 

Młodzi rudzianie uczyli się udzielać 
pierwszej pomocy.
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zgłoszonych instytucji z całej Polski, w których sta-
rano się pobić rekord. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 105 902 rekordzistów. AW 
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XXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka 
Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony  
Środowiska na Jasną Górę (13-14.10)  
w szczególny sposób wpisała się w jubi-
leusz 25-lecia Spółki. Jej istotnym mo-
mentem było poświęcenie przez biskupa 
ordynariusza Diecezji Kieleckiej Jana 
Piotrowskiego sztandaru Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej. Jego „rodzicami 
chrzestnymi” zostali prezydent miasta 
Ruda Śląska Grażyna Dziedzic oraz  
Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej. 

Piątkowe uroczystości z okazji 25 lat 
pracy PWiK rozpoczęto od mszy świętej 
koncelebrowanej w kościele pw. św. Pawła 
Apostoła w Nowym Bytomiu, której prze-
wodniczył biskup Grzegorz Olszowski. 
Następnie podczas spotkania pracowni-
ków i zarządu PWiK oraz zaproszonych 
gości podsumowano minione 25 lat funk-
cjonowania Spółki, której misją jest zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb ludności w za-
kresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania 
i odprowadzania ścieków komunalnych.

– Rudzkie wodociągi to firma, która 
świetnie się rozwija dzięki zaangażowaniu 
całego zespołu. Serdecznie Wam dziękuję 
za pracę i poświęcenie dla dobra naszych 
mieszkańców. Każdy mieszkaniec korzysta 

przecież z Państwa usług, a od efektywno-
ści pracy załogi PWiK zależy dostarczenie 
najlepszej jakości wody oraz odpowiednie 
zagospodarowanie ścieków i edukacja 
ekologiczna. To kluczowe zadania w funk-
cjonowaniu miasta – podsumowała Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Wyjątkowym wydarzeniem podczas 
obchodów jubileuszu była ceremonia 
przekazania sztandaru z rąk prezydent 
Grażyny Dziedzic i prezesa PWiK Grze-
gorza Rybki pracownikom rudzkich wo-
dociągów. Dokonali oni także wręczenia 
pamiątkowych dyplomów pracownikom 
z okazji ich jubileuszów 25-, 30-, 35- oraz 
40-lecia pracy w PWIK. 

– Szanowni Państwo, spotkaliśmy się 
w szczególnym dniu – jubileuszu 25-lecia 
istnienia naszej Spółki. Są z nami nie tyl-
ko obecni pracownicy, lecz także przed-
stawiciele pierwszego zarządu, który miał 
niebagatelny wkład w rozwój firmy. Dzię-
kuję Wam wszystkim za to, że przez ćwierć 
wieku tworzyliście organizm, który nadal 
działa bardzo sprawnie, codziennie słu-
żąc mieszkańcom Rudy Śląskiej. Życzę, 
aby praca w przedsiębiorstwie była dla 
Państwa nieustannym źródłem satysfakcji 
i dumy – podkreślił podczas jubileuszo-
wego spotkania Grzegorz Rybka, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Rudzie Śląskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej istnieje już od 25 lat! Z tej okazji w piątek (19.10) odbyły się jubileuszowe uroczysto-
ści, w tym m.in. uhonorowano jubilatów, pracujących w PWiK oraz przekazano sztandar, który został poświęcony podczas niedawnej pielgrzymki pracowni-
ków PWiK na Jasną Górę.

7

Podsumowali 25 lat pracy PWiK
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„Gloria Dei” po raz 23.
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Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, ul. Niedurnego 69, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl 
25 października, godz. 19.00 

,,Andropauza 3, czyli jak żyć i nie zwariować” – spektakl teatralny
Spektakl „Andropauza 3, czyli jak żyć i nie zwariować” to kontynuacja znanych i popularnych przedstawień „Andropauza – męska rzecz, czyli zdecydo-

wana odpowiedz na Klimakterium” oraz „ Andropauza 2 – męska rzecz być z kobietą”. To arcyzabawna opowieść o tym, że prawdziwe życie zaczyna się po 
sześćdziesiątce! 

Bilety w cenie: 80 zł (parter), 70 zł (balkon).

26 października, godz. 17.00 
„Tam, gdzie przenika talent” – koncert międzypokoleniowy – projekt „Pokolenia”. Wstęp wolny.

27 października, godz. 18.00 
,,Baby” – spektakl  Fundacji  Szafa Gra

Framuga lśniącego okna to brama, w której malowany jest codziennie niezwykły obraz. Oto rozpoczyna się poranny rytuał wyglądania bab przez okna. 
Czy to kobiety solidarne i postępowe, czy raczej może zaściankowe i chowające się po kątach baby? Jedno jest pewne – baby babom zgotowały ten los.
Bilety w cenie: 20 zł, Rudzka Karta Seniora – rabat 20 %.

28 października, godz. 18.00 
„Pokolenia” – koncert fi nałowy i podsumowanie projektu. Wstęp wolny.

Dom Kultury w Bielszowicach, ul. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
26 października, godz. 18.00 

Operetka „Księżniczka Czardasza”
,,Księżniczka czardasza” to jedna z najbardziej znanych i uwielbianych operetek napisana przez najwybitniejszych librecistów wiedeńskich. Operetka 

przepełniona jest największymi hitami łączącymi czar wiedeńskich salonów i węgierskich rytmów. 
Bilety w cenie  60 zł.

27 października od godz. 10.00 – przesłuchania w Domu Kultury
28 października godz. 17.00 

– koncert laureatów w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu
Festi wal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei ,,Siedem Darów Ducha Świętego”

28 października, godz. 15.30 
Śmiechokalipsa – Kabaret NOWAKI

Ta przygoda trwa już 10 lat! Kabaret Nowaki dokładnie od dekady bawi fanów dobrej rozrywki. Niezliczone spektakle i programy telewizyjne to doświad-
czenie, które pozwala na określenie Nowaków mianem ekspertów w dziedzinie śmiechu i żartu. 

Bilety w cenie  50 zł i 60 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury,  ul. Janasa 28, tel. 32 243-22-20, www.mdkruda.org
do 21 października nadsyłanie prac, 31 października wystawa i wręczenie nagród

 „Ważne, dobre, piękne” - konkurs plastyczny „Rodzinny” dla dzieci, młodzieży  i   rodziców 
Kategorie wiekowe: uczniowie klas I – IV, uczniowie klas V – VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

do 31 października nadsyłanie prac, 14 listopada wystawa i wręczenie nagród
 „Powstania – zrywy ku wolności”– II konkurs plastyczny z cyklu „Moja ojczyzna” 

Kategorie wiekowe: uczniowie klas: I – IV, V – VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia CIS „Stary Orzegów” ul. Kard. A. Hlonda 29, tel. (32) 24-83-637
29 października, godz.18.00

Śląskie Zaduszki Artystyczne ,,Przyjaciele nie odchodzą...” . Wieczornica poetycko-muzyczna 
poświęcona pamięci Zbigniewa Herberta (w dwudziestą rocznicę śmierci) 

oraz Bernarda Krawczyka (w roku Jego odejścia). 
Wystąpią artyści Atelier Sztuki rudzkiego “Morcinka”. Prowadzenie: Wiesława Żurek oraz opiekunowie Amatorskiego Teatru “Pierro”: Anna Morajko-

Fornal i Grzegorz Dudziak.
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FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Przed nami podsumowanie XXIII edycji Festi walu Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei”. W tym 
roku festi wal odbywa się pod hasłem „Siedem Darów Ducha Świętego” i jak zawsze został podzielony 
na trzy kategorie: literacką, plastyczną i muzyczną. Dzięki udziałowi w festi walu rudzianie mogą po-
chwalić się swoimi licznymi talentami. 

Prace w kategorii plastycznej i mu-
zycznej można było nadsyłać do 8 paź-
dziernika, a uczestnicy tworzyli je 
m.in. w parafi ach, szkołach, czy do-
mach kultury. Podobnie było w przy-
padku kategorii muzycznej, gdzie tak-
że do tego dnia można było zgłaszać 
uczestników. Tematyka prac i utworów 
musiała nawiązywać do hasła festiwa-
lowego. – W kategorii literackiej wpły-
nęło dwadzieścia prac, w plastycznej 
osiemdziesiąt, a w muzycznej mamy 
dwadzieścia trzy zgłoszenia – informu-
je Grzegorz Gros, pomysłodawca i or-
ganizator wydarzenia. 

Drugi etap przesłuchań w kategorii 
muzyka odbędzie się w sobotę (27.10) 
o godzinie 10 w Domu Kultury Biel-
szowice. Wtedy też zostaną wyłonieni 
laureaci, którzy zaprezentują się pod-
czas koncertu fi nałowego w niedzielę 
(28.10) o godzinie 17 w kościele pw. 
św. Pawła w Nowym Bytomiu. – Nie-
zwykle radosne jest dla mnie to, że z ro-
ku na rok nasz festiwal cieszy się coraz 
większą popularnością i coraz więcej 
osób się angażuje. Każdego roku może-
my także zapoznawać się ze wspaniałą 

twórczością jego uczestników, których 
poziom jest coraz wyższy – zaznacza 
Grzegorz Gros. 

Warto też dodać, że w tym roku za-
miast występu gwiazdy podczas kon-
certu fi nałowego zobaczymy popisy 
tegorocznych laureatów. – Zrezygno-
waliśmy z zaproszenia gwiazdy i posta-
nowiliśmy postawić na laureatów festi-
walu. Do tej pory było tak, że publicz-
ność mogła podziwiać występy tylko 
osób i zespołów, które zdobyły pierw-
sze miejsca, a w tym roku chcemy uho-

norować wszystkich nagrodzonych 
– tłumaczy pomysłodawca festiwalu. 

Przypomnijmy, że po raz pierwszy 
festiwal „Gloria Dei” zorganizowany 
został w 1996 roku. Z kolei nazwa 
„Gloria Dei” pojawiła się w 2000 roku. 
Koncert fi nałowy uświetniły już wy-
stępy gwiazd takich jak: Edyta Gep-
pert, Mieczysław Szcześniak, Grzegorz 
Turnau, Natalia Niemen, zespół TGD, 
czy Magda Anioł, która – co ciekawe 
– po raz pierwszy z festiwalem zetknę-
ła się jako jego uczestniczka.  AL

W festi walu uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli.
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Wieszaki zostały rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. 

– Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców Rudy Śląskiej udało zakupić się 
sześć nowych wieszaków, które wraz 
z pozostałymi z zeszłorocznej akcji 
rozlokowaliśmy prawie w każdej dziel-
nicy miasta. Są to głównie przystanki 
autobusowe w najbardziej ruchliwych 
częściach Rudy Śląskiej – podkreśla 
Rafał Wypior, prezes Stowarzyszenia 
Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Ślą-
ska, organizator akcji. – Przyznam, że 
z roku na rok widzimy coraz większe 
zainteresowanie tą inicjatywą, stąd też 

decyzja o postawieniu wieszaków 
w miejscach, o których do tej pory nie 
myśleliśmy – dodaje. 

Wieszaki pojawiły się na przystan-
kach Kochłowice-Rynek, Bykowina-
Górnośląska, Nowy Bytom-Urząd 
Miasta, Ruda Południowa, Bielszowi-
ce-Kopalnia, Halemba-Kościół, Ko-
chłowice-Kopalnia Nowy Wirek, Wi-
rek-KWK Pokój oraz Centrum Inicja-
tyw Społecznych-Stary Orzegów i Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 3 
im. Jana Pawła II.  AL

CIEPŁODZIELNIA

Rudzianie dzielą się ciepłem
Już po raz trzeci w Rudzie Śląskiej ruszyła akcja „CiepłoDzielnia”. 
W ten sposób rudzianie dzielą się dobrem i pokazują, że nie jest 
im obojętny los najbardziej potrzebujących mieszkańców nasze-
go miasta. Akcja ruszyła w czwartek (18.10) i potrwa aż do marca 
2019 roku. 

OGŁOSZENIE
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szania się zgodnie ze zmienioną miej-
scowo organizacją ruchu oraz pod ką-
tem wykroczeń popełnianych wobec 
pieszych. 

Dzień Wszystkich Świętych będzie 
po raz kolejny okazją do ratowania za-
bytków cmentarnych i wsparcia funk-
cjonowania rudzkiego hospicjum. To-
warzystwo Miłośników Orzegowa 
przeprowadzi kwestę na rzecz ratowa-
nia zabytków starej nekropolii w Orze-
gowie. Wolontariusze, w tym rudzcy 
harcerze, o godz. 8.00 pojawią się na 
obu częściach cmentarza komunalne-
go oraz na starym cmentarzu parafi al-
nym. Będzie ich można spotkać do 
godz. 18.00. Z kolei przy cmentarzu 
parafi alnym w Bielszowicach ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 17 wraz 
z rodzicami oraz nauczycielami zbie-
rać będą pieniądze na wsparcie dzia-
łalności hospicjum stacjonarnego 
w Rudzie Śląskiej. Wolontariuszy wy-
posażonych w specjalne koszulki oraz 
puszki przy wejściu do nekropolii bę-
dzie można spotkać w godzinach od 
8.00 do 16.00.

1 listopada zapłoną znicze w całym 
mieście. W tym szczególnym dniu wła-
dze Rudy Śląskiej tradycyjnie chcą 
upamiętnić osoby, które wpisały się 
w historię miasta. Kwiaty złożone zo-
staną na 17 grobach wojennych, 11 gro-
bach osób zasłużonych dla miasta, by-
łych prezydentów i radnych oraz miej-
scach pamięci narodowej. – Ważne, by 
w tym szczególnym dniu przypomnieć 
sobie o osobach, które tak wiele dobre-
go zrobiły dla Rudy Śląskiej. Zachęcam 

do tego wszystkich mieszkańców – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Poniżej przedstawiamy szczegółowo 
zmiany w ruchu drogowym, obowiązu-
jące 1 listopada od godz. 6.00 do godz. 
22:00 w poszczególnych dzielnicach 
Rudy Śląskiej:

1. Dzielnica Ruda:
– przy ul. Porębskiej.
Od ul. Wolności wjazd możliwy jed-

nokierunkowymi ulicami: Brańskiego 
i Kościelną, natomiast wyjazd jedno-
kierunkowymi ulicami: Staszica oraz 
Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. 
Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż 
ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na 
odcinku jednokierunkowym ul. Ko-
ścielnej. Na odcinku ul. Porębskiej 
wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał 
zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu 
osób niepełnosprawnych do parkingu.

2. Dzielnica Godula:
– przy ul. K. Goduli.
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz 

ul. Fabrycznej będzie jednokierunko-
wy. Będzie można zaparkować pojazd 
na parkingach pomiędzy placówkami 
handlowymi oraz na ulicach Przed-
szkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

3. Dzielnica Orzegów:
– przy ul. Kard. Hlonda.
Parkowanie dozwolone na ulicach 

Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, 
ulice te będą jednokierunkowe.

4. Dzielnica Bykowina:
– przy ul. 11 Listopada.
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopa-

da parkowanie będzie możliwe jedno-
stronnie. Parkować można będzie na 
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Wizyty na grobach najbliższych, zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy, wzmożone patrole funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, kwesty 
oraz upamiętnienie osób zasłużonych dla miasta – tak upłynie dzień Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej.

Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej

1 listopada o godz. 6.00 nastąpi 
zmiana w organizacji ruchu w rejonie 
rudzkich cmentarzy. Przed cmentarza-
mi zostaną wyznaczone też specjalnie 
oznaczone miejsca dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. W bezpiecznym 
dotarciu do rudzkich nekropolii pomo-
gą mundurowi regulujący w tym dniu 
płynność ruchu drogowego. 

Dla funkcjonariuszy rudzkiej Straży 
Miejskiej „Akcja Znicz” trwa już od 
pierwszych dni października. – Zwięk-
szyliśmy częstotliwość patroli w okoli-
cach cmentarzy z myślą o bezpieczeń-
stwie osób porządkujących nagrobki. 
Chodzi też o zapobieganie ewentual-
nym kradzieżom kwiatów, czy niszcze-
niu miejsc pochówku. Kontrolujemy 
oraz chronimy porządek w miejscach 
publicznych – tłumaczy Dariusz Ko-
złowski, zastępca komendanta Straży 
Miejskiej. – 1 listopada, ze względu na 
tymczasową zmianę organizacji ruchu, 
prosimy o zwracanie szczególnej uwa-
gi na znaki drogowe oraz zachowanie 
ostrożności – apeluje.

„Akcja Znicz” dla funkcjonariuszy 
Policji rozpocznie się 31 października 
w godzinach porannych i potrwa do 
4 listopada, do godz. 22.00. W tym 
czasie mundurowi we wzmożony spo-
sób sprawdzać będą prędkość, z jaką 
jadą kierowcy, ich trzeźwość oraz stan 
techniczny aut. Będą kontrolować za-
chowanie kierowców pod kątem poru-

odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie 
wprowadzony ruch jednokierunkowy.

5. Dzielnica Halemba:
– przy ul. 1 Maja (cmentarz komu-

nalny).
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie 

dozwolone na wydzielonych pasach 
postojowych pomiędzy cmentarzem 
a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat 
oraz na ulicach Chłopskiej i Strzel-
ców Bytomskich, które w tym dniu 
będą ulicami jednokierunkowymi. 
Ponadto będzie możliwość parkowa-
nia na skrajnym pasie w kierunku Ha-
lemby.

– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego.
Parkowanie będzie możliwe na 

ul. Brodzińskiego, a osoby niepełno-
sprawne będą mogły pozostawić pojazd 
na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.

– przy ul. Traugutta.
Ruch jednokierunkowy zostanie 

wprowadzony na odcinku ulicy Kacz-
marka od ulicy Burszki do ulicy Trau-
gutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy 
Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej. 
Parkowanie będzie dozwolone po le-
wej stronie przedmiotowych dróg.

6. Dzielnica Wirek:
– przy ul. Magdziorza i Brata Al-

berta.
Powyższe ulice będą jednokierunko-

we, parkować będzie można po lewej 
stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne 
będą miały wydzielony parking na 
ul. Brata Alberta.

– przy ul. Nowary, Ściegiennego.
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, 

Zdziebkowskiej będą jednokierunko-

we. Parkowanie po lewej stronie tych 
ulic.

– przy ul. 1 Maja.
Ulica Polna będzie jednokierunko-

wa, parkowanie po jej lewej stronie. 
7. Dzielnica Nowy Bytom:

– przy ul. Chorzowskiej.
Ul. Ratowników będzie jednokie-

runkowa od wyjazdu z parkingu do 
ul. Pokoju. Parkowanie możliwe bę-
dzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej 
(wjazd od ul. Ratowników) i przy 
ul. Ratowników po jej lewej stronie za 
wjazdem na parking.

– przy ul. 1 Maja, Hallera.
Od skrzyżowania powyższych ulic 

w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kie-
runku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja 
zostaną wydzielone pasy postoju.

8. Dzielnica Kochłowice:
– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcim-

skiej.
Miejsca postojowe zostaną wyzna-

czone na ulicach Oświęcimskiej i Kra-
kowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopusz-
czony będzie postój tylko dla osób nie-
pełnosprawnych w zatoce parkingowej.

– przy Alei Dworcowej.
Aleja Dworcowa będzie jednokie-

runkowa, postój po jej lewej stronie. 
Wyjazd ulicą Do Dworca.

9. Dzielnica Bielszowice:
– przy ul. Kokota.
Osoby niepełnosprawne będą miały 

wyznaczone stanowiska przed bramą 
cmentarza. W celu zmniejszenia utrud-
nień zalecany jest postój na ulicach Po-
wstańców Śląskich, Bielszowickiej  
i Równoległej. BP

Dnia 1 listopada (czwartek) będą 
obowiązywały rozkłady jazdy ważne 
w soboty z uwzględnieniem następu-
jących wyjątków: linie tramwajowe 
nr: 11, 17, 21, 26, 27 i 38 będą kurso-
wały według rozkładów jazdy waż-
nych w dniu Wszystkich Świętych. 
Linie autobusowe nr: 135, 735 będą 
kursować według rozkładów jazdy 
ważnych w dni robocze, linie nr: 6, 
23, 25, 70, 72, 76, 140, 154, 160, 175, 
223, 236, 288, 603, 606, 616, 634, 
637, 673, 674, 720, 807, 840, 901, 949 
i 969 według rozkładów jazdy waż-
nych w dniu Wszystkich Świętych, li-
nie nr: 0, 12, 18, 26, 27, 37, 47, 50, 61, 
71, 74, 80, 81, 84, 88, 100, 111, 126, 
130, 183, 186, 188, 197, 255, 259, 
292, 296, 622, 624, 632, 635, 672, 
676, 688, 689, 690, 692, 699, 723, 

Bezpłatna komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

Pasażerowie już po raz kolejny 1 listopada będą podróżowali wszystkimi liniami KZK GOP za darmo. Autobusy i tramwaje jeździć będą częściej, zwiększony zostanie tabor poszczególnych 
kursów. Udogodnieniem w poruszaniu się między nekropoliami będą też dodatkowe linie „cmentarne”. 1 oraz 2  listopada po Rudzie Śląskiej będzie kursowała linia o numerze C9. 

801, 815 i 831 według rozkładów jaz-
dy ważnych w soboty, linie nr: 52, 146 
i 194N (bez obsługi przystanków przy 
marketach) według rozkładów jazdy 
ważnych w dni wolne w centrach han-
dlowych, linie marketowe nr: 39, 59, 
109, 155, 194, 230, 710 i 850 według 
rozkładów jazdy ważnych w dniu 
Wszystkich Świętych, weekendowe 
linie nocne nr: 692N, 905N i 906N bę-
dą kursowały w nocy z 31 październi-
ka na 1 listopada, zawieszone jest 
funkcjonowanie linii marketowych nr: 
232, 250 i 750.

Ponadto, uruchomionych zostanie 
11 dodatkowych linii autobusowych 
o numerach: C1, C2, C3 i C4 w Gliwi-
cach, C5 i C8 w Katowicach, C6  
w Sosnowcu i Będzinie, C7 w Chorzo-
wie i Siemianowicach Śląskich, C9 

w Rudzie Śląskiej i Chorzowie, C10 
w Knurowie, C11 w Czeladzi.

Linia C9 kursować będzie na trasie: 
RUDA ŚLĄSKA Orzegów Waniora 
– Godula pl. Niepodległości – Joanny 
– Hlonda – Orzegowska – Piastowska 
– Wolności – 1 Maja – Kłodnicka – Ko-
chłowicka – Oświęcimska – Rado-
szowska – CHORZÓW Batory Rondo 
Gębały – Niedźwiedziniec – Chorzów 
Batory Park Logistyczny – Niedźwie-
dziniec – Rondo Gębały – RUDA 
ŚLĄSKA Radoszowska – Wyzwolenia 
– Żymły – Oświęcimska – Kochłowic-
ka – Kłodnicka – 1 Maja – Wolności 
– Piastowska – Matejki – Orzegowska 
– Hlonda – Joanny – Goduli – Orzegów 
Waniora.

Dnia 2 listopada (piątek) będą obo-
wiązywały rozkłady jazdy ważne 

w soboty, z uwzględnieniem następu-
jących wyjątków: linie tramwajowe 
nr: 11, 17, 21, 26, 27 i 38 będą kurso-
wały według rozkładów jazdy waż-
nych w dniu Wszystkich Świętych. 
Linie autobusowe nr: 6, 23, 25, 70, 72, 
76, 140, 154, 160, 175, 223, 603, 606, 
616, 634, 637, 673, 674, 720, 807, 
901, 949 i 969 będą kursowały według 
rozkładów jazdy ważnych w dniu 
Wszystkich Świętych, linie nr: 0, 12, 
18, 26, 27, 37, 47, 50, 59, 61, 71, 74, 
81, 84, 88, 100, 111, 126, 155, 183, 
186, 188, 197, 255, 259, 292, 296, 622, 
624, 632, 635, 672, 676, 688, 689, 690, 
692, 699, 710, 723, 801, 815, 831 i 850 
według rozkładów jazdy ważnych 
w soboty, linie nr: 2, 52, 80, 120, 130, 
135, 178, 202, 224, 230, 288, 636, 735, 
840, 860 i 870 według rozkładów jaz-

dy ważnych w dni robocze, linie 
nr 159 i 236 według rozkładów jazdy 
ważnych w dni robocze w ferie i waka-
cje, weekendowe linie nocne nr: 692N, 
905N i 906N będą dodatkowo kurso-
wały w nocy z dnia 1 na 2 listopada 
(z czwartku na piątek), linie marketo-
we nr 39 i 109 będą kursowały, jak 
w dniu Wszystkich Świętych, ale z ob-
sługą marketów – (ważne będą rozkła-
dy  tzw. specjalne sobotnie).

Podobnie jak 1 listopada, uruchomio-
nych zostanie 11 dodatkowych linii au-
tobusowych o numerach: C1, C2, C3 i C4 
w Gliwicach, C5 i C8 w Katowicach, 
C6 w Sosnowcu i Będzinie, C7 w Cho-
rzowie i Siemianowicach–Śląskich, C9 
w Rudzie Śląskiej i Chorzowie, C10 
w Knurowie, C11 w Czeladzi. 

Szczegóły na: www.kzkgop.com.pl.
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Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został uruchomiony w Szpitalu Miejskim. Jest on zlokalizowany w dzielnicy Bielszowice. Aktualnie jest wyposażony w 16 stanowisk. Do czasu 
uzyskania kontraktu z NFZ usługi będą odpłatne. – Mam nadzieję, że wkrótce zakończymy formalności i z ZOL-u będzie można korzystać nieodpłatnie – mówi prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy już otwarty!
– Misją rudzkiego szpitala jest zaspoka-

janie obecnych i przyszłych potrzeb pacjen-
tów – zauważa prezydent Dziedzic. – Ob-
serwując zmiany demograficzne i biorąc 
pod uwagę fakt, że żyjemy coraz dłużej, 
czasem walczymy z ciężką chorobą, a rodzi-
na nie jest w stanie osobiście zapewnić 
dłuższej opieki, konieczne jest zapewnianie 
mieszkańcom miejsca, gdzie taką opiekę 
znajdą – dodaje.

Zakład będzie zapewniać całodobową 
opiekę zespołu pielęgniarskiego oraz co-
dzienną opiekę lekarską. Jest wyposażony 
m.in. w 16 nowoczesnych, elektrycznych 
łóżek z materacami przeciwodleżynowymi 
(do 4 stopnia odleżyn). Wyposażone są one 
w regulację wysokości, co ma duży wpływ 
na komfort pacjentów oraz usprawnia pracę 
personelu medycznego. Do dyspozycji 
chorych są również sale rehabilitacyjne 
i nowoczesna aparatura medyczna, w tym 
aparaty do elektroterapii, sonoterapii, lase-
roterapii oraz naświetlań promieniami pod-
czerwonymi.

– Staramy się przygotować komplekso-
wą ofertę dla osób przewlekle chorych, któ-
rym stan zdrowia lub stopień niepełno-
sprawności nie pozwalają na samodzielne 
funkcjonowanie w domu. W najbliższej 
przyszłości w bielszowickiej lokalizacji na-
szego szpitala powstanie również Oddział 

Medycyny Paliatywnej oraz Poradnia Pa-
liatywna – zapowiada Katarzyna Adamek, 
prezes zarządu.

Warto jednak podkreślić, że przeciw-
wskazaniami do przyjęcia do ZOL-u są 
stany chorobowe wymagające całodobo-
wej hospitalizacji lub całodobowej opieki 
lekarskiej, choroba nowotworowa, zabu-
rzenia i choroba psychiczna, uzależnienie 
od alkoholu oraz środków psychoaktyw-
nych. 

Przypomnijmy, że w tym miesiącu 
w rudzkim szpitalu został już uruchomiony 
Oddział Neurologiczny wraz z Oddziałem 
Udarowym. Na jego potrzeby udało się za-
adaptować całe pierwsze piętro w budynku 
administracji godulskiej części szpitala, 
które od 10 lat było niezagospodarowane. 
Nowy Oddział Neurologiczny zapewnia  
29 łóżek, salę intensywnego nadzoru udaru 
oraz salę intensywnego nadzoru neurolo-
gicznego. Nową, wyremontowaną lokaliza-
cję zyskało również Laboratorium Anali-
tyczne. W tej chwili spełnia ono najostrzej-
sze normy sanitarne oraz wszystkie wymo-
gi eksploatacji najwyższej klasy sprzętu. 
Przeprowadzka potrwa do końca miesiąca.

W tym roku gruntowny remont przeszedł 
też oddział kardiologiczny Szpitala Miej-
skiego. Do dyspozycji pacjentów przezna-
czono 28 łóżek, w tym siedem łóżek inten-

sywnego nadzoru kardiologicznego. Warto 
dodać, że w szpitalu otwarta została rów-
nież w tym roku nowa kaplica, powstała 
mobilna biblioteka szpitalna, zadbano też 
o przyszpitalny ogród. – Chylę czoła przed 
pracownikami placówki, bo poza wypełnia-
niem odpowiedzialnych obowiązków, anga-
żują się też w wiele akcji, które propagują 
zdrowy tryb życia, przyczyniają się do po-
szerzania świadomości społecznej np. 
w kwestiach zdrowia psychicznego, czy 
współpracują przy organizacji spotkań ta-
kich jak „wigilia wcześniaka” – wylicza 
prezydent Dziedzic. – To tworzy wyjątkowe 
więzi ze szpitalem. Mam nadzieję, że dopro-
wadzimy do tego, by kojarzył się nie tyle  
z chorobą, co z bezpiecznym miejscem, 
gdzie w komfortowych i przyjaznych wa-
runkach wraca się do zdrowia – podkreśla. 

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej ma 
obecnie dwie lokalizacje: w Goduli i Biel-
szowicach. W Goduli szpital ma 11 oddzia-
łów, m.in. ginekologiczno-położniczy, neo-
natologiczny czy okulistyczny oraz 14 po-
radni specjalistycznych. Z kolei w Bielszo-
wicach funkcjonuje pięć oddziałów, m.in. 
psychiatryczny, pediatryczny, czy chorób 
płuc oraz jedna poradnia. Warto również 
wspomnieć o pięciu pracowniach: tomo-
grafii komputerowej, rentgenowskiej, EMG 
oraz USG i MR. Placówka dysponuje obec-

nie 298 łóżkami w Goduli, 139 łóżkami 
oraz 15 miejscami do pobytu dziennego 
na Oddziale Psychiatrii w Bielszowicach. 

Historia szpitala w Bielszowicach sięga 
1898 roku, kiedy to został oddany jako 
szpital Spółki Brackiej. W 1910 r. placów-
ka została rozbudowana i liczyła 310 łóżek 
i cztery oddziały: chirurgiczny, wewnętrz-
ny, ginekologiczny i chorób zakaźnych. 
Niektóre z pawilonów zostały z czasem 
wyburzone, ale pawilon „C” został wpisa-
ny na listę zabytków miejskich. Ciekawą 
historię ma z kolei najstarszy budynek 
obecnej godulskiej części szpitala. W miej-
scu, gdzie mieści się m.in. administracja 

były koszary wojskowe. Stacjonowała tam 
jednostka, która obsadzała nadgraniczne 
schrony. W 1940 roku Niemcy przenieśli 
tam urząd gminy Godula, który funkcjono-
wał do 1951 roku. W opuszczonym budyn-
ku ulokowano dwa oddziały starego szpita-
la. Obok wzniesiono nowy budynek, który 
uruchomiono w 1972 roku.

Warto dodać, że w ubiegłym roku miasto 
przekazało szpitalowi 3 mln 390 tys. zł 
na przebudowę i uporządkowanie architek-
toniczne szpitala, a w obecnym 2,5 mln 
złotych na dalsze inwestycje. W tym czasie 
szpital ze środków własnych zrealizował 
inwestycje za ok. 1,5 mln zł. AS

Władze Rudy Śląskiej pozyskały kolejne środki unijne. Chodzi o ponad 1,7 mln zł na rewitalizację osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na zagospodarowanie przestrzeni w rejonie ul. Pileckiego, remont kapitalny dachów kilku budynków, rewitalizację podwórka oraz przebudowę boiska przy ul. Podgórze. 
Część tych inwestycji jest gotowa lub w trakcie realizacji. W tym roku miasto z pieniędzy unijnych na rewitalizację pozyskało już ponad 40 mln zł.

Unia daje na Kaufhaus
– Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi 

o zdobyte przez nas środki zewnętrzne na 
rewitalizację. Aktualnie realizujemy kilka 
dużych inwestycji w tym zakresie, kolejne 
za chwilę ruszą. Wiemy, że unijne środki 
na rewitalizację powoli się kończą, ale 
mamy nadzieję, że zgodnie z zapowie-
dziami ruszą też programy rządowe, 
szczególnie na rewitalizację terenów po-
górniczych – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic.

Pieniądze, po które sięgnęły władze 
miasta, pochodzą ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego i działania 
„Rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych”. Ponad 1,7 mln zł przeznaczonych 
zostanie na kilka zadań rewitalizacyjnych 
na osiedlu Kaufhaus. – Część z nich już 
zrealizowaliśmy, jak chociażby wykona-
nie dojść do budynków przy ul. Pileckie-
go 24-33 wraz z oświetleniem i miejscami 
parkingowymi. Zaadaptowane zostały też 

pomieszczenia budynku świetlicy na Kau-
fhausie na pralnię – wylicza wiceprezy-
dent Michał Pierończyk. – W tym tygo-
dniu przy ul. Podgórze zakończyły się 
także prace przy rewitalizacji podwórka, 
które również zrefundujemy pozyskaną 
dotacją – dodaje. 

W ramach tej inwestycji zagospodaro-
wano zaniedbaną przestrzeń, gdzie m.in. 
utworzono dojścia dla pieszych, a także 
utworzono nowe miejsca parkingowe. 
Ponadto stworzono miejsce do spotkań 
mieszkańców oraz wybudowano nowe 
oświetlenie i ogrodzenie. 

Pozyskane właśnie środki przeznaczone 
zostaną też na inwestycje aktualnie reali-
zowane. Chodzi tu o przebudowę asfalto-
wego boiska w rejonie ul. Podgórze, któ-
rego nawierzchnia zastąpiona zostanie 
nową, syntetyczną. Wymienione zostaną 
także bramki i piłkochwyty. Pojawi się 
także nowa mała architektura. Druga in-

westycja dotyczy remontu części wspól-
nych, w tym remontu kapitalnego dachów 
budynków przy ul. Pileckiego 28 i 33. Ma 
się on zakończyć jeszcze w tym miesiącu.

W tym roku władze miasta pozyskały 
już łącznie ponad 40 mln zł na działania 
rewitalizacyjne. Największą kwotę z tej 
puli stanowią środki na rekultywację tere-
nu po byłej koksowni Orzegów. Jest to  
18 mln zł, a środki pochodzą z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Najważniejszą 
częścią inwestycji będzie zneutralizowa-
nie niebezpiecznych związków, które za-
legają nie tylko w gruncie, ale i w wodach 
podziemnych na terenie po byłej koksow-
ni.  W dalszej kolejności uporządkowana 
zostanie dzika roślinność. Na całym ob-
szarze utworzone zostaną alejki z latar-
niami, pojawią się także ławki i inne 
obiekty małej architektury. Wybudowany 
zostanie również parking dla samocho-
dów. Zabezpieczone zostaną także ruiny 
dawnej koksowni.  W tym miesiącu mia-
sto podpisało umowę z firmą, która naj-
pierw zaprojektuje, a następnie zrealizuje 

to przedsięwzięcie. Całość ma być goto-
wa w 2021 r.

Ponad 8 mln zł dotacji przeznaczonych 
zostanie na rewitalizację zabytkowego 
budynku dworca w Chebziu, który aktu-
alnie adaptowany jest pod siedzibę bi-
blioteki. Prace przy tej inwestycji potrwa-
ją do końca roku. Na początku roku po-
nad 7 mln zł miasto pozyskało na zago-
spodarowanie przestrzeni centralnej czę-
ści Orzegowa oraz rewitalizację 10 po-
dwórek w mieście. Rynek w Orzegowie 
od kilku miesięcy jest już użytkowany. 
W przypadku podwórek zakończyły się 
już dwie rewitalizacje takich przestrzeni 
– u zbiegu ul. Tuwima, Sienkiewicza 
i Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 
20, 22, 22a. Blisko czteromilionowa do-
tacja przeznaczona zostanie z kolei 
na rozpoczętą już przebudowę Muzeum 
Miejskiego, natomiast 1,5 mln zł z unij-
nej dotacji wykorzystane zostanie przy 
przebudowie jednego z zabytkowych 
domków na osiedlu Ficinus, znajdującym 
się na Szlaku Zabytku Techniki Woje-
wództwa Śląskiego. W przypadku tej in-

westycji trwa jeszcze procedura przetar-
gowa. 

Przypomnijmy, że środki na rewitaliza-
cję miasto zdobyło także we wcześniej-
szych latach. W ubiegłym roku była to 
kwota ok. 1 mln zł z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na rewitalizację do-
liny Rowu Rudzkiego II w Rudzie – in-
westycja jest już gotowa. Natomiast 
w 2016 r. pozyskano ponad 6 mln zł 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na budowę Traktu Rudzkie-
go wraz z częściową rewitalizacją hałdy 
przy ul. 1 Maja. Inwestycja ta jest w trak-
cie realizacji. Zagospodarowanie hałdy 
realizowane jest też ze środków z unijne-
go projektu „Lumat”, tu miasto mogło li-
czyć na ok. 1 mln zł.

Ogółem od 2014 roku Ruda Śląska po-
zyskała ze środków unijnych ok. 359 mln 
zł na realizację 53 projektów. Do tego 
uzyskała dofinansowanie w kwocie ok. 
14 mln zł ze środków rządowych i mini-
sterialnych na realizację 13 projektów. 
Razem daje to kwotę ok. 374 mln zł dofi-
nansowań. TK

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy został oficjalnie otwarty.



RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

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

ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę terenu pod miejsca postojowe 
w Rudzie Śl. 5 przy ul. Gwareckiej 4 /część działki 1185/142, KW GL1S/00006640/8/, 

który obejmuje 20 miejsc postojowych, na ogrodzonym terenie, 
zlokalizowanym przy siedzibie Administracji nr 6.

Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które wyznacza się na dzień 7.11.2018 r. od 
godz. 12.00 do 13.00. Inny termin oględzin należy uzgodnić z Administracją nr 6 przy ul. Gwareckiej 4 w Rudzie Śl.-Bykowinie 
(tel. 32 242-70-75). 

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowe informacje oraz  szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-
Lokalowy ul. Magazynowa 12 (pokój 118 i 100) telefon 32 248-24-11 wew. 311 lub 267 oraz Administracja nr 6 przy ul. Gwarec-
kiej 4 tel. 32 242-70-75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Olaf 
i Olga 
Fijałkowscy
dzieci  
Agnieszki 
i Marcina
ur. 11.10. 
(2600,
2700 g 
i 49, 
51 cm)

Wiktoria Krętorz
córka Natalii i Dawida

ur. 14.10. (2600 g i 50 cm)

Adam Smarzoch
syn Dominiki i Krzysztofa

ur. 10.10. (3790 g i 57 cm)

Laura Płaczek
córka Karoliny i Dariusza

ur. 14.10. (2540 g i 51 cm)

Tymoteusz Kalamus
syn Agaty i Janusza

ur. 9.10. (2650 g i 52 cm)

Julia Orzeł
córka Moniki i Krzysztofa

ur. 13.10. (2900 g i 58 cm)

Zofi a Chmielińska
córka Magdaleny i Grzegorza
ur. 15.10. (3640 g i 57 cm)

Filip Skawińczyk
syn Izabeli i Macieja

ur. 13.10. (3525 g i 58 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE

Oliwia Pabiszczak
córka Katarzyny i Dawida

ur. 15.10. (3430 g i 55 cm)

W dniach od 8 do 18 października 2018 r.  
przeprowadzone zostały w Rudzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zebrania osiedlowe. Zebra-
nie osiedlowe jest organem zwoływanym w ce-
lu wyboru i odwoływania członków rady osie-
dla działającej na terenie danej Administracji.

W 2018 r. minęła kadencja dotychczaso-
wych rad osiedli, stąd nastąpiła konieczność 
dokonania wyboru nowych.

Mieszkańcy każdej Administracji dokonali 
wyboru swojej reprezentacji do rady osiedla. 
Kadencja nowo wybranej rady osiedla trwa 
cztery lata i rozpoczęła  się w październiku 
2018 r. w dniu wyboru.

Zebrania osiedlowe zostały zwołane zgod-
nie z  zapisami  § 47  Statutu RSM.

Udział  w nich wzięli mieszkańcy swojej 
Administracji, Zarząd, przedstawiciel rady 
nadzorczej, prawnicy, kierownicy Administra-
cji wraz z pracownikami,  pracownicy Działu 
Technicznego i Działu Eksploatacji, pracowni-
cy Działu Organizacji i Samorządu oraz obsłu-
ga techniczna zebrań.

Nad prawidłowym przebiegiem zebrań pod 
względem formalnym i prawnym czuwał 
prawnik. Wszystkie zebrania przeprowadzono 
zgodnie z Regulaminem zebrań osiedlowych 
zatwierdzonym przez radę nadzorczą RSM.

Zebrania osiedlowe z założenia są zebrania-
mi wyborczymi. Jednakże porządek obrad 
przewiduje złożenie sprawozdań przez Admi-
nistrację, radę osiedla oraz dyskusję.

W czasie liczenia głosów na poszczególnych 
kandydatów do rady osiedla przez Komisję 
Skrutacyjną kierownik Administracji złożył 
sprawozdanie z działalności Administracji za 
rok bieżący, a przewodniczący rad osiedli 
składali sprawozdania z działalności rady osie-
dla za okres całej kadencji, po czym prowa-
dzono  dyskusję. Mieszkańcy poruszali szereg 
tematów i problemów, zgłaszali swoje uwagi 
i opinie. Dotyczyły one m.in. docieplenia kon-
kretnych budynków, rozliczenia ciepła, 
kwestii parkingów, spraw wspólnych dla 
osiedla, budynku, klatki schodowej, kwestii 
remontów, porządku na osiedlach i innych 
ważnych dla zainteresowanych.

Kierownik Administracji, jako gospodarz 
osiedla, na bieżąco wyjaśniał zgłaszane uwagi, 
odpowiadał na zadawane pytania. Jeżeli spra-
wa wymagała rozeznania odnotowywał ją i zo-
bowiązywał się do udzielenia wyjaśnień w ter-
minie późniejszym.

Dominującym zagadnieniem jednak było 
przeprowadzenie wyborów do organów samo-
rządowych RSM tj. do rad osiedli. Wybory 
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MAKSYMA NA PAŹDZIERNIK 2018
„Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.” Abraham Lincoln 

Informacja o przeprowadzonych 
w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 zebraniach osiedlowych
przebiegały sprawnie. Frekwencja  była duża. 
Każdy kandydat do rady osiedla zaprezentował 
się oraz odpowiadał na zadawane pytania.

Podsumowując, zebrania zostały przeprowa-
dzone sprawnie, były rzeczowe i konstruktyw-
ne. Głosy w dyskusji zostały odnotowane, będą 
rozpatrzone i przeanalizowane. Są one dla 
wszystkich organów Spółdzielni wskazówką 
do dalszych działań i pomocą przy rozwiązy-
waniu problemów Spółdzielni.

Wszystkim osobom wybranym do rady osie-
dla tą drogą gratulujemy, życzymy sukcesów 
w pracy na rzecz Spółdzielni i jej członków 
oraz dobrej wzajemnej współpracy z korzyścią 
dla spółdzielców.

Mieszkańcom dziękujemy za przemyślany
i rzetelny wybór swojej reprezentacji osiedlo-
wej.

Skład nowo wybranych rad osiedli na 
okres kadencji 2018-2022 r. podany jest 
w Internecie na stronie RSM dostępnej dla 
członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej.

Na pierwszych posiedzeniach rad osiedli 
nastąpi ich ukonstytuowanie się oraz wyzna-
czenie terminów posiedzeń i dyżurów. 

Informacje te zostaną również podane 
w Internecie na stronie RSM.

| POLECAMY
Lucyna Olejniczak 
Kobiety z ulicy 

Grodzkiej. Emilia 
Piąta w cyklu powieść o klątwie, 

która wciąż ciąży nad rodziną.
Jest rok 1957. Weronika, córka Ma-

tyldy, dopiero wkracza w dorosłość, 
a już musi dokonywać trudnych wybo-
rów. Odbiją się one na jej całym póź-
niejszym życiu. Przyjdzie jej walczyć 
o siebie i swoją rodzinę, tak jak robiły 
to Wiktoria i Matylda - kobiety z ulicy 
Grodzkiej. Jednak w odróżnieniu od nich zmuszona jest stawić czo-
ło komuś, kogo wcześniej bardzo pokochała. 

 W powojennej rzeczywistości wszystko trzeba zaczynać od 
nowa. Matylda straciła swoją aptekę, a Julek, były pilot RAF-u, jest 
teraz kimś podejrzanym dla nowej władzy w Polsce. Powracają po-
staci z przeszłości, a niektóre z nich odchodzą bezpowrotnie. Nie 
zmienia się tylko jedno, kobiety z ulicy Grodzkiej dalej potrafi ą so-
bie radzić, nie zważając na rodzinną klątwę, która wciąż jeszcze nie 
straciła swojej mocy.

Lucyna Olejniczak urodziła się i mieszka w Krakowie. Z zawodu 
laborantka medyczna, były pracownik Katedry Farmakologii UJ, 
jako pisarka zadebiutowała już na emeryturze. Dużo podróżuje, 
lubi poznawać nowych ludzi, łatwo się zaprzyjaźnia. Wielbicielka 
kotów.
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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
 urzędu Miasta ruda Śląska plac Jana Pawła II 6  

(II piętro, naprzeciw pokoju 215)  
wykazu nieruchomości gruntowej położonej  

w rejonie ul. Owocowej, która zostanie oddana  
w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 

istniejący ogródek przydomowy.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie Miasta ruda Śląska:
ul. Osiedlowa 11B/6,

stanowiącego własność Miasta ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 

w rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej  
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczone-
go są: 

udział Gminy Miasta ruda Śląska wynoszący 2/4 części w prawie wła-• 
sności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy Bytom km. 1, 
kW Gl1S/00035446/0, (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Pań-• 
stwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta ruda Śląska do dnia 
05.12.2089 r., oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54 o po-
wierzchni 364 m2, obręb Nowy Bytom km. 1, kW Gl1S/00012341/7 
(działy III i IV księgi są wolne od wpisów), położone w rudzie Śląskiej-
Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej – z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta ruda Śląska nieruchomości stanowią tereny zabudo-
wy usługowej (symbol planu 24u).

3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabu-
dowy usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane jako 
droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości zainwestowanych obiek-
tami usługowymi w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze ust-
nego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową 
– co poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z 
uwagi na powyższe do uczestnictwa w przetargu będą uprawnieni wła-
ściciele/wieczyści użytkownicy działek nr: 2784/54 , 2785/54, 3555/54, 
3552/54, 3556/54 . 

dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapew-
niony bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną gminną drogę 
zlokalizowaną na działce nr 2609/54, stanowiącą przedłużenie ww. drogi 
publicznej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem 
postępowania do Wydziału dróg i Mostów urzędu Miasta ruda Śląska.

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 33.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapo-

znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w 
budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.11.2018 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 1.700,00 zł przelewem na konto lub w kasie urzę-
du i złożą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a komisji Przetargowej 
przed otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświad-
czenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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26 października 2018 r., godz. 17.00 
Salka parafialna kościoła ewangelickiego - Ruda Śląska - Wirek, ul. Kubiny 

„GóRa antonia”
– spotkanie poświęcone rewitalizacji dzielnicy Wirek 

WStĘP WoLnY

PaRtnERZY
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GÓRNIKU! 
 KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

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

 Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 165 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 98 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.ANEL.pl, 
tel. 502-052-885.

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

 
  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 

– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 
domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 

HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2, WIREK, ul. 
Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż” od 125 m2. 

Pomagamy uzyskać kredyt. 
Tel. 691-523- 055.

 Sprzedam 3 pokoje Solidarności, 110 tys., 2 po-
koje, Sławika 44 m2, 109 tys., Olszynowa 37 m2, 105 
tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.
pl.

 Sprzedam 2 mieszkania na Goduli: 50 tys., 
65 tys. Tel. 668-845-818.

 Sprzedam lub wynajmę M-3, 42,3 m2, Wirek. 
Tel. 513-903-407.

 Wirek, M-2, 34 m2, 39 tys. Tel. 609-814-723.

 Zarządzanie Nieruchomościami mieszkalnymi i 
komercyjnymi, wspólnotami mieszkaniowymi. Tel. 
785 720 563, www.fh utechnika.pl.

 Ruda Śl.-Halemba sprzedam dom 100 m2, zabu-
dowanie gospodarcze 70 m2 na działce 1044 m2. 
Tel.  004925948934008.

 Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Nowe-
go Bytomia. Tel. 603-372-240.

 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią po-
łączoną z jadalnią, 49 m2, w ładnym bloku, Wirek. 
Tel. 32 248-75-72, 604-603-509.

MOTORYZACJA

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. 
Drobne usługi budowlane. 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.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 513-
981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne 
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784-
699-569.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

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

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Szybko i 
solidnie. Tel. 519-639-121.

USŁUGI POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-
bowe 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.

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 
do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

PRACA

 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólno-
budowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.

 Serwisanta domofonów zatrudnię. Tel. 604-
796-694 w godz. 17-18.

 Valdi Plus zatrudni kucharzy i kelnerów do pracy 
stałej i weekendowej kontakt, tel.  32 330-05-62, 
valdiplus@valdiplus.pl.

 Zatrudnię kucharza/kucharkę na cały etat.Praca 
Ruda Śląska 1 biuro.stolowka@interia.pl. Tel. 517-
333-960. 

 Przyjmę pracowników do pracy – brukarstwo, 
ogrodzenia. Tel. 504-334-464.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni kierownika bu-
dowy. Prawo jazdy kat. B. Praca na delegacjach. 
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 604-908-300. 

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sani-
tariusza-noszowego i ratownika medycznego. 
NZOZ Paktor, tel. 32 771-71-02, praca@paktor.
com.pl.

 Zatrudnimy pracownika administracyjno-
biurowego oraz pomocnika mechanika samo-
chodowego. Paktor s.c., tel. 32 771-70-07, 
m.berezewska@paktor.com.pl.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-84-76.

 PPUH PROMUS Ruda Śląska Sp. z o.o. zatrudni 
stróża-konserwatora, sprzątaczkę. Tel. 32 342-06-
14; 32 342-06-40.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

POSZUKUJĘ LOKALU 
DO WYNAJĘCIA 
w Rudzie Śląskiej 

NA DZIAŁALNOŚĆ 
HANDLOWĄ

o powierzchni 100-200 m2 na parterze 

TEL. KONTAKTOWY 

606-741-852, 606-626- 151

WYJĄTKOWY OWCZAREK 
ARGON

SZUKA
DOMU

Więcej informacji na wydarzeniu 
na Facebook’u: 

„Argon z Radys szuka domu”

BAR 
,,WIEŻA”

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

ul. Furgoła 2
Ruda Śląska 

- Nowy Bytom

Tel. 516 900 618Czynne:
8.00-24.00
7 dni w tygodniu!
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

LekkOaTLeTyka 

Dzieciaki ćwiczyły z Moniką Pyrek
Monika Pyrek znowu odwiedziła Rudę Śląską. 

Lekkoatletka i pięciokrotna medalistka mi-
strzostw świata i Europy w skoku o tyczce po-
prowadziła w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Halembie sportowe zajęcia interak-
tywne, w których wzięło udział blisko 600 dzieci 
z rudzkich szkół podstawowych. Razem z Moni-
ką Pyrek zajęcia w ramach „Alternatywnych lek-
cji WF-u” poprowadziła lekkoatletka z Rudy 
Śląskiej – Zuzanna Radecka-Pakaszewska.  

– W ubiegłym roku „Alternatywne lekcje  
WF-u” cieszyły się tak dużym zainteresowaniem 
dzieciaków, że w tym roku postanowiliśmy zorga-
nizować dwa dni zajęć, a nie jeden – podkreśliła 
Monika Pyrek. – Chodzi nam przede wszystkim 
o to, żeby pokazać dzieciom, że wszystkie gry 
komputerowe i świat multimediów mogą służyć 
do aktywności fizycznej, a nie tylko do biernego 
odpoczynku. Dlatego wykorzystaliśmy zaintere-
sowanie dzieciaków światem wirtualnym i tym 
sposobem zachęciliśmy ich do takiej tradycyjnej 
aktywności – dodała. 

Uczestnicy zajęć mogli spróbować m.in.: ko-
szykówki z wykorzystaniem interaktywnego sys-
temu wspomagającego trening rzutowy, piłki 
nożnej z systemem mierzącym siłę strzału 
i wspomagającym celność poprzez wskazywanie 

OGŁOSZENIE

właściwego toru lotu piłki, rzutu piłką ręczną na 
bramkę z elektronicznym pomiarem siły, roweru 
stacjonarnego ze zintegrowanym systemem wir-
tualnej rzeczywistości, biegu na 20 metrów 
z elektronicznym pomiarem czasu, refleksomie-
rza oraz przeciągania liny z wykorzystaniem 
elektronicznego symulatora. W zajęciach uczest-
niczyli uczniowie klas od 5 do 8. Jedne zajęcia 
trwały 90 minut. 

Przed zajęciami uczniowie spotkali się 
z Moniką Pyrek i prezydent Grażyną Dziedzic.

ZapaSy 

Medale dla zapaśników

Złote, srebrne i brązowe medale zdobyli zapa-
śnicy Pogoni podczas Turnieju zapaśniczego im. 
J. Czai w Katowicach. Zapaśnicy KS Pogoni zdo-
byli w sumie 11 medali i drużynowo uplasowali 
się na trzecim miejscu w klasyfikacji drużynowej. 
Złote medale zdobyli: Dorian Bzdyra (68 kg), 
Szymon Olbryś (54 kg) oraz Dariusz Dziubiński 
(44 kg). Srebro wywalczyli: Piotr Rekus (31 kg), 
Wiktor Zimny (41 kg) i Marcin Cylok (80 kg). 
Brązowe medale zdobyli: Paweł Wawrzyńczyk 
(29 kg), Julian Bzdyra (31 kg), Rafał Bzdyra  
(55 kg), Mateusz Cieślik (57 kg) oraz Karol Wrzos 
(85 kg). Z kolei w Ostrawie walczyli najmłodsi 
zawodnicy z roczników 2009 2010. Zapaśnicy 
Pogoni zdobyli dwa srebrne medale (Dawid Boń-

czyk – 39 kg oraz Alan Cieślik – 43 kg). Dobrą 
formą mogą pochwalić się także zapaśnicy Slavii, 
którzy odnieśli indywidualne sukcesy w Kraśni-
ku. Walka o medale podczas Międzynarodowego 
Turnieju o Puchar Ziemi Kraśnickiej w zapasach 
w stylu wolnym była ciężka, jednak przyniosła 
zawodnikom pięć krążków.  Brąz w kategorii ka-
detów do 110 kg wywalczył Jakub Czerczak, sre-
bro przypadło Kamili Kulwickiej (kategoria ju-
niorek 72 kg), Patrycji Słomskiej (kadetki, 69 kg) 
i Martynie Skalec (kadetki, 53 kg). Złoty medal 
w kategorii juniorek 65 kg wywalczyła Paulina 
Danisz. Co więcej, Slavia zajęła trzecie miejsce 
w klasyfikacji klubowej wśród kadetek ustępując 
jedynie reprezentacjom Ukrainy i Białorusi.

OBWIESZCZENIE
Syndyk Masy Upadłości

CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, 
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości  

w trybie przepisów art. 323 prawa upadłościowego oraz Uchwały Rady Wierzycieli 
z dnia 3 października 2018 r.

I.  przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego, tj.:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy Kokotek 38 stanowiącej działkę gruntu o numerze ew. 817/85 o powierzchni 3 990 
m2, wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 
GL1S/00008238/1;

2. urządzenia stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości;
II. osoby zainteresowane kupnem Nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka 

w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefo-
nu  (22) 597-60-66 lub (22) 597-61-52 w dni powszednie w godz.  od  9.00  do 15.00, jak również po  
uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin Nieruchomości w Rudzie Śląskiej przy ulicy  
Kokotek 38. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości są: 
Wiktoria Jóźwiak tel. 504-103-849, Józef Syska tel. 535-159-539 oraz agnieszka andryszewska tel. 
512-363-428;

III. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 951.000,- zł netto (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysię-
cy złotych)

IV. Oferta powinna zawierać:
a. pełne dane oferenta – imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania (siedzibę), NIp, KRS, pE-

SEL;
b. oferowaną cenę netto bez podatku VaT (dokładne oznaczenie kwoty wyrażonej w złotych) równą 

co najmniej cenie wywoławczej.
c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,
d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), 

w przypadku spółki w organizacji złożenie umowy spółki albo jej statutu oraz uchwał właściwych 
organów, w przypadku spółek handlowych uchwałę odpowiedniego organu wyrażającego zgodę 
na nabycie Nieruchomości;

e. wszelkie zezwolenia i zgody na nabycie Nieruchomości, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są 
one prawem wymagane;

f.  Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, ze stanem 
technicznym, faktycznym i  prawnym Nieruchomości oraz jego składnikami i nie ma do nich żad-
nych uwag. 

g. Oferta musi zawierać oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów zwią-
zanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym opłat sądowych oraz opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego za 2019 roku w pełnej wysokości.

V. Oferty należy składać do Kancelarii Notarialnej pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10 lok. 
2 w Warszawie 00-653; w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na 
kopercie tj. „CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt X GUp 40/16 –PRZETARG Ruda” w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r. – decyduje data faktycznego wpływu do 
Kancelarii Notarialnej. 

VI. Otwarcie ofert nastąpi 2 listopada 2018 r. w Kancelarii Notarialnej pawła Ziemiańczyka przy ul. No-
wowiejskiej 10 lok. 2 w Warszawie 00-653; o godz. 10.15. – nie będzie dodatkowych zawiadomień 
o terminie otwarcia ofert

VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniej-
szego przetargu, jak również oferty zawierające  zastrzeżenia czy warunki.

VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopusz-
czenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 90.000,- zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej w Santander Bank polska S.a. o nr 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 
(decyduje data uznania rachunku).

IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji w kwo-
cie postąpienia wynoszącej 20 000 zł. – aukcję prowadzi syndyk.

X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od dnia 
wybrania oferty, do zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży Nieruchomości. Zapłata ceny sprze-
daży za Nieruchomość jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć 
na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprze-
daży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VaT w przypadku jego 
wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygry-
wający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami 
przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w terminie określonym 
w pkt. X niniejszego ogłoszenia. pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowa-
nia.

XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia.

XIII. Kupujący Nieruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania 
upadłego [art. 317 puin].

XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnie-
nia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowa-
dzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów.

XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w Uchwale Rady Wie-
rzycieli z dnia 3 października 2018 r. oraz Regulaminie przetargu, z którymi to dokumentami każdy 
oferent ma obowiązek zapoznać się. Uchwała i Regulamin są dostępne w biurze Syndyka w War-
szawie ul. Modlińska 6 (IV piętro).

Zapaśnicy Slavii zdobyli pięć medali w Kraśniku. 



Karate 

Slavia zremisowała
Piłka nożna 

Zapasy 

Wojtachnio i Strzałka mistrzami Polski
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Na zdjęciu mistrz Polski ze swoim trenerem. 

Aleksander Wojtachnio z Pogoni Ruda Śląska 
i Natalia Strzałka ze Slavii Ruda Śląska zostali złoty-
mi medalistami. Podczas Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w stylu wolnym i w zapasach kobiet, które 
odbyły się w miniony weekend w Chełmie, rudzianie 
zdobyli najwyższe tytuły, 

Mistrzostwo rudzianin wywalczył w kategorii  
97 kg. W pierwszej walce zawodnik pokonał Mate-
usza Nowaka (Stal Rzeszów), natomiast w drugiej 
wygrał z Karolem Turczyńskim (Legia Warszawa), 
a w finale pokonał na plecy Arkadiusza Orłowskiego 
z rudzkiej Slavii. W sumie w rywalizacji wzięło 
udział 12 zawodników. – Aleksander to moje złote 
dziecko, dlatego cieszę się, że wygrał. Jestem bardzo 
zadowolony z jego osiągnięć i formy. To jego kolejny 
tytuł w tym roku. A już 4 listopada Wojtachnio wyjeż-
dża na zgrupowanie szkoleniowe do Władysławowa 
– mówi Jan Walkowiak, trener zawodnika. 

Z kolei młodzieżową mistrzynią Polski w katego-
rii do 68 kg została Natalia Strzałka, natomiast srebr-

reKLaMa

łucznicTwo 

Wystrzelali medale

Kolejnym sukcesem mogą poszczycić się łuczni-
cy rudzkiego Grotu. Na międzywojewódzkich mi-
strzostwach młodzików w Prudniku rywalizowali 
oni na dystansie 50 i 30 metrów i przyjechali do Ru-
dy Śląskiej z medalami. 

W klasyfikacji indywidualnej młodziczek zwy-
ciężyła Natalia Lepa, a wśród młodzików najlepszy 
był Adrian Szłapak. Oboje to zawodnicy  
UKS-u Grot Ruda Śląska. W kategorii mikstów złote 
medale zdobyła para: Natalia Lepa/Adrian Szłapak, 
a brązowe wywalczyła dwójka: Dominika Ratyńska/

Sobotnie spotkanie (20.10) piłkarze Slavii Ru-
da Śląska mogą uważać za udane. Mecz na wła-
snym boisku po raz kolejny udowodnił, że ru-
dzianie potrafią grać z silnymi zespołami.  

Mimo wysokiej pozycji gości, piłkarze Slavii 
nie dali za wygraną. Na początku spotkania 
z wyniku mogli cieszyć się zawodnicy Slavii, 
ponieważ zdobyli pierwszą bramkę dzięki Ka-
milowi Moritzowi. Jednak ich dobra passa nie 

Złoty karateka
Łukasz Dymek został podwójnym mistrzem 

Polski. Młody zawodnik Rudzkiego Klubu Ky-
okushin Karate podczas Mistrzostw Polski Junio-
rów Młodszych Karate Kyokushin, które odbyły 
się w sobotę (20.10) w Tarnowskich Górach, zdo-
był dwa złote medale w konkurencji kata (formy) 
i kumite (walka) w kategorii 60 kg.  

– Konkurencja kata odbyła się w dwóch turach: 
eliminacyjnej, gdzie zawodnicy wykonywali wylo-
sowane kata oraz finałowej, wykonując kata do-
wolne. Była to bardzo liczna konkurencja, bo aż 
36 zawodników stanęło do rywalizacji – powie-
dział Roman Dymek, prezes Rudzkiego Klubu 
Kyokushin Karate. – W konkurencji kumite Łu-
kasz rywalizował z 18 zawodnikami z całej Polski. 
Do finału musiał stoczyć cztery pojedynki, które 
wygrywał w regulaminowym czasie, ale z dość 
widoczną przewagą, co za każdym razem pozwa-
lało sędziom podejmować jednogłośne werdykty 
– dodał. 

Podczas tych zawodów dobrze spisali się także 
inni juniorzy młodsi, którzy zakończyli swoje po-

Łucznicy popisali się swoimi umiejętnościami w Prudniku. 

Slavia Ruda Śląska – warta zawiercie 1:1
trwała długo, bo później przeciwnicy wbili piłkę 
do bramki rudzian i obie drużyny zremisowały. 
Sytuacja w tabeli wygląda coraz trudniej 
i o wszystkim zaważy ostatni mecz w rundzie 
jesiennej.  

Skład Slavii: Strąk – Puschhaus (Ostrowski), 
Szpoton, Wawrzyn, Korzeniowski – Met, Wujec, 
D. Skorupa (Stachoń), Rejmanowski-Strzempek 
(Kot), Moritz.

Piłka nożna w SkRócie 

9. kolejka, Klasa A, Katowice
Jastrząb Bielszowice 

– Stadion Śląski Chorzów 4:0
1:0 Pawlak, 5. min, 2:0 Piszczatowski, 17. min, 

3:0 Gosz, 21. min, 4:0 Żuk, 42. min 
UKS Szopienice 

– Urania II Ruda Śląska 4-3
1:0 Wentkowski, 13. min, 2:0 Oberaj, 43. min, 

2:1 Barciaga, 56. min, 2:2 Rotkegel, 62. min, 2:3 

Błażejczyk, 65. min, 3:3 Klimek, 76. min, 4:3 
Stachański, 86. min 

GKS GieKSa II Katowice  
– Grunwald Ruda Śląska 4:0 

1:0 Rusz, 30. min, 2:0 Rusz, 38. min, 3:0 Rusz, 
55. min, 4:0 Rusz, 63. min 

AKS II Mikołów
 – Wawel Wirek  1:0
1:0 Kowalski, 60. min 

Jakub Sroka. W klasyfikacji drużynowej młodziczek 
najlepsze były dziewczęta w składzie: Natalia Lepa 
(659 pkt), Karolina Hernicka (619 pkt), Dominika 
Ratyńska (612 pkt) oraz Dominika Brzezina (612 
pkt). Chłopcy w składzie: Adrian Szłapak (628 pkt), 
Jakub Sroka (608 pkt), Paweł Korzonek (567 pkt) 
i Marcin Lesiński (554 pkt) także wywieźli z Prudni-
ka złote medale. W sumie rudzianie zdobyli: dwa 
złote medale indywidualne, jedno złoto i jeden brąz 
w mikstach, dwa złote medale w drużynach, a w kla-
syfikacji klubowej zajęli drugie miejsce. 

jedynki tuż za strefą medalową, plasując się 
w pierwszej ósemce najlepszych w Polsce. Byli 
to: Marek Antczak, Emilia Szudeja, Wojciech Żu-
rawski i Magdalena Daszkiewicz. Najbliższy start 
zawodników karate to kolejne mistrzostwa Polski 
w kategorii juniorów (16-17 lat) oraz młodzie-
żowców (18-21 lat), które odbędą się 10 listopada 
w Ełku.

Rudzianin zdobył dwa złote medale w kategorii 60 kg.

ny medal i tytuł wicemistrzowski przypadł w udziale 
Arkowi Orłowskiemu, rywalizującemu w kategorii 
do 97 kg.



mą się kontrolą  m.in. układu hamulco-
wego, kierowniczego, zawieszenia, ogu-
mienia, a także oświetlenia i ogólnego 
stanu technicznego pojazdu – dodaje.

Każdy kierowca, którego 
auto pozytywnie przeszło 

przegląd, będzie mógł 
skorzystać z trzech myć 
gratis w bezdotykowej 

myjni BETA.

Może to być niezbędne także z inne-
go względu – wiele osób jest po waka-
cyjnych wojażach, podczas których sa-
mochody przejechały setki, czy nawet 
tysiące kilometrów. Nie można więc rę-
czyć za to, w jakim dokładnie stanie 
jest samochód. Dlatego diagnostykę 
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Wilgoć, szybciej zapadający 
zmierzch, deszcz i śliskie drogi to głów-
ne zmory kierowców w okresie jesien-
nym. By zadbać o bezpieczeństwo, 
z pewnością trzeba będzie częściej 
zdjąć nogę z gazu w mniej pogodne dni. 
Jednak to tylko część działań, o których 
powinien pamiętać każdy kierowca. 
Kolejnym powinno być skontrolowa-
nie, czy wszystkie układy w samocho-
dzie działają poprawnie. We własnym 
zakresie można sprawdzić m.in. poziom 
płynów czy ciśnienia w oponach (nie-
wiele osób decyduje się już teraz na 
zmianę opon na zimowe, tymczasem 
warunki na drogach będą coraz trud-
niejsze). Jednak profesjonalne i kom-
pleksowe skontrolowanie auta trzeba 
już oddać w ręce mechaników. Warto 
odwiedzić tych, którzy pracują w Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów OME-
GA w Goduli. – Przegląd u mechanika 
to dla samochodu jak wizyta u lekarza 
w przypadku człowieka – podkreśla Mi-
chał Kozłowski, kierownik Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA. 
– Dlatego zawsze powtarzam kierow-
com, że cykliczny przegląd to jedno, ale 
dodatkowa kontrola stanu technicznego 
pojazdu przed jesienią to recepta na 
ewentualne późniejsze problemy z sa-
mochodem, a co najważniejsze, jest 
gwarancją bezpieczeństwa. Zaprasza-
my do naszych mechaników, którzy zaj-

Przygotuj auto do trudnych warunków

Myjnia, stacja diagnostyczna oraz geometria kół 3D to trzy usługi, z których kierowcy mogą korzystać w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA w Goduli, należącej do Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. Dlaczego warto ją odwiedzić? Regularna kontrola tego, co dzieje się pod maską 
to podstawa bezpieczeństwa – szczególnie teraz, gdy lada dzień nadejdzie jesienna szaruga. Tym bardziej, że klienci AUTO-BUD-u mogą liczyć 
na nieustanne promocje. Tylko teraz do każdego, pozytywnie zakończonego badania stanu technicznego pojazdu, otrzymują oni prezent 
w postaci trzech myć gratis w bezdotykowej myjni BETA. 

www.auto-bud.com.pl

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

DEnis WoDnioK 
MEchAniK-POMOcniK  
DiAGnOSTy 
PRzy OKRĘGOWEJ STAcJi  
KOnTROli POJAzDóW OMEGA

TEL. 505-534-662

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

warto poszerzyć o badanie geometrii 
kół 3D, z której także można skorzystać 
w Goduli. – Od marca ubiegłego roku 
pracujemy na profesjonalnym urządze-
niu firmy John Bean, które jest jednym 
z najlepszych i zapewniam, że kierowcy 
wyjeżdżają od nas zadowoleni z jakości 
badania, jego dokładności, a także 
z rozsądnej ceny za usługę – mówi Mi-
chał Kozłowski. – Technologia 3D po-
kazuje nam obraz samochodu w prze-
strzeni, a kamery które są zamontowane 
na ścianach, odbijają światło samocho-
du, dając nam pomiar dokładny co do 
dziesiętnych milimetra. Sprawdzane są 
wszystkie parametry w samochodzie, 
nawet to, czy nie jest on po wypadku. 
Wynik wyświetlany jest na monitorze. 
To co działa nieprawidłowo w samo-
chodzie, podświetla się na czerwono, 

natomiast dobrze funkcjonujące ele-
menty widoczne są na zielono – dodaje.

Sprawdzenie zbieżności w OMEDZE 
to koszt 80 zł. Natomiast geometria 
kosztuje 150 zł. Jednak kierowcy są 
przekonani, że jest to cena, którą warto 
zapłacić za gwarancję bezpieczeństwa 
dla siebie i swoich bliskich. – Skorzysta-
łem z usługi przed wakacjami i muszę 
powiedzieć, że była to bardzo dobra de-
cyzja. Jechaliśmy z rodziną do Chorwa-
cji, więc mamy za sobą długą trasę. 
Dzięki wizycie w OMEDZE spędziłem ją 
bez zastanawiania się, czy samochód 
jest na pewno sprawny i dowiezie nas 
bezpiecznie do celu – ocenia pan Krzysz-
tof, kierowca z Nowego Bytomia.

Choć niewielu zastanawia się nad 
tym, na bezpieczeństwo duży wpływ 
ma także czystość szyb oraz wyciera-
czek. Zadbać o to można w bezdotyko-
wej myjni BETA. Pracuje ona na pięciu 
zoptymalizowanych programach (felgi/
owady, mycie zasadnicze, spłukiwanie, 
woskowanie i nabłyszczanie), więc kie-
rowcy mogą dostosować działanie myj-
ni do swoich potrzeb. A wszystko to  
w rozsądnej cenie, bo 60 sekund mycia 
kosztuje tylko 1 zł. – W naszej myjni 
stosowane są bardzo dobre środki czy-
stości. Ludzie chwalą sobie to, że już za 
kilka złotych są w stanie wykonać pod-
stawowe mycie. Powiedzmy sobie szcze-
rze, że kwota pięciu złotych w dzisiej-
szych czasach za mycie jest naprawdę 
dobra. Używane przez nas środki są na 
tyle silne, że bardzo dobrze usuwają ca-
ły brud z samochodu – podsumowuje 
Kozłowski.
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