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tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE 
WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Z pamięcią o historii
Więcej na str. 3
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Więcej na str. 2

Kolejne spotkania 
z mieszkańcami

za nami
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Więcej na str. 10

Rzecznik 
konsumentów apeluje: 
,,Nie daj się naciągnąć”
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Więcej na str. 5

Rozpoczął się 
drugi etap 

przebudowy 
ul. Janasa

W dniach 15.04.2022 r. oraz 16.04.2022 r.
Gminny Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8 
czynny będzie w zmienionych godzinach 

tj. od godz. 8.00 do godz. 12.00.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Na półmetku dzielnicowych spotkań

2

Ostatnie spotkanie dla mieszkańców odbyło się  
w Orzegowie. Kolejne zaplanowano  

na 21 kwietnia w Bykowinie.
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Za nami trzy spotkania władz miasta z mieszkańcami Goduli, Orzegowa, Rudy, Nowego Bytomia i Chebzia. Tym samym też dotarliśmy do 
półmetka tegorocznych, wiosennych zebrań dzielnicowych. Co dotychczas najbardziej interesowało rudzian?

HARMONOGRAM SPOTKAŃ włAdz  
Rudy ŚląSKiej z MieSzKAŃcAMi dzielNic

 21.04, godz. 17.00 – Bykowina, • Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. 11 Listopada 15,
 26.04, godz. 17.00 – Bielszowice,•   Dom Kultury przy ul. Kokota 170,

 9.05, godz. 17.00 – Halemba,•   Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Zamenhofa 12,
 12.05, godz. 17.00 – wirek i czarny las, •  Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1.

OGŁOSZENIA

O Chebziu i Nowym Bytomiu
W ubiegłym tygodniu odbyło się m.in. spotkanie 

dla mieszkańców Chebzia i Nowego Bytomia. We 
wtorek (5.04) w Miejskim Centrum Kultury nie za-
brakło pytań o modernizację parku Dworskiego 
i parku przy ul. Hallera (części Traktu Rudzkiego). 
– Dlaczego prace przy parku przy ul. Hallera  zosta-
ły rozpoczęte później i do kiedy potrwają? – dopyty-
wał jeden z mieszkańców. – Dlaczego alejki w Par-
ku Dworskim wysypane są śrutem? To bardzo utrud-
nia poruszanie się po nich i mocno się kurzy z tej 
nawierzchni – pytała inna mieszkanka. – W pierw-
szej kolejności prace rozpoczęły się w parku Dwor-
skim, gdzie inwestycją objętych zostało 7 ha prze-
strzeni. Zachowana zostanie tu większość istniejące-
go układu alejek, a prace polegają przede wszystkim 
na odnowieniu dotychczasowej infrastruktury. Po-
nadto jest  on  uczęszczany przez mieszkańców, dla-
tego chcieliśmy skończyć jego modernizację jak naj-
szybciej. Zostanie oddany do użytku niebawem – tłu-
maczył wiceprezydent miasta Michał Pierończyk. 
– Boczne alejki w tym parku pokryliśmy naturalną,  
mineralną i przepuszczalną nawierzchnią stosowa-
ną w tego typu przestrzeniach. Pod wpływem zmien-
nych warunków atmosferycznych (słońce, deszcz) 
nawierzchnia ta powinna się unormować – wyja-
śniał Tomasz Rzeżucha, wiceprezes MPGM TBS 
Sp. z o.o.

Jeżeli chodzi o park przy ul. Hallera, zakres za-
planowanych prac jest szeroki. – Centralnym punk-
tem zrewitalizowanego parku będzie ogród senso-
ryczny, gdzie zasadzonych zostanie wiele gatunków 

roślin ozdobnych. Dodatkowo powstaje tam mały 
plac zabaw ze ścieżką zdrowia. Wszystko to będzie 
spięte siecią alejek – wyliczał Tomasz Rzeżucha. 
W ramach rewitalizacji w parku przy ul. Hallera za-
instalowane zostanie także oświetlenie i elementy 
małej architektury. Ponadto odnowiona zostanie 
bryła zdewastowanej fontanny. Park zostanie połą-
czony blisko 700 m oświetloną ścieżką pieszo-ro-
werową z ul. Czarnoleśną. Prace mają zakończyć się 
w czerwcu.

Mieszkańcy wtorkowego spotkania pytali rów-
nież o plany zagospodarowania placu Jana Pawła II. 
– Pomysłów jest kilka, ale trzeba je dobrze  
przeanalizować i zastanowić się jaką, funkcję ma 
spełniać ta przestrzeń – mówił wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk. – Obecnie planujemy uruchomie-
nie fontanny bocznej na placu, jeszcze przed zbliża-
jącymi się świętami. Główna fontanna niestety bę-
dzie nieczynna. Powinna zostać przebudowana, a na 
to brakuje nam pieniędzy – dodał wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Przedmiotem zainteresowania zebranych były 
również plany zagospodarowania ulicy Grochow-
skiej. –  Chcemy wybudować tam parking dla miesz-
kańców i kompleks garaży. Mamy przygotowaną 
dokumentację na zagospodarowanie tego terenu 
– powiedział wiceprezydent Michał Pierończyk.

O Rudzie
Tematyka czwartkowego (7.04) spotkania  

z mieszkańcami Rudy skupiona była wokół m.in. 
przebudowy ulicy Wolności i Janasa (więcej na ten 
temat na str. 5). Ponadto grupa mieszkańców ul. Du-

najewskiego zgłosiła problem z nowym oznakowa-
niem ulicy, które spowodowało problemy z parko-
waniem w tym rejonie. Sprawa ta ciągnie się już 
kilka lat. Okazuje się, że część mieszkańców postu-
lowała o wprowadzone właśnie zmiany, uzasadnia-
jąc je kwestiami bezpieczeństwa. – Trzeba wypraco-
wać takie rozwiązanie, żeby każda ze stron mogła je 
zaakceptować. Zapraszam wszystkich zainteresowa-
nych na spotkanie do urzędu, gdzie w gronie m.in. 
fachowców od bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
mam nadzieję, uda nam się wypracować jakiś kom-
promis – przekazała Grażyna Dziedzic, prezydent 
miasta.

Prezydent zapowiedziała także dokładne  
przeanalizowanie ostatnich zdarzeń drogowych, 
które miały miejsce w rejonie skrzyżowania ul. Pia-
stowskiej z ul. Matejki. – Niestety ul. Piastowska 
w ostatnich tygodniach stała się bardziej ruchliwa. 
Coraz częściej kierowcy poruszający się w kierunku 
Bytomia wybierają ten wariant podróży. Służby ma-
ją już pierwsze przemyślenia, zaproponują także 
rozwiązania, które powinny wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa w tym miejscu – poinformowała.

W tym roku władze miasta chcą również rozpo-
cząć prace przy przebudowie ul. Żeleńskiego. Inwe-
stycja ta zgłoszona została w zakończonym w marcu 
naborze na dofinansowanie w ramach rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych, a wnioskowa-
na kwota to 1,3 mln zł. Wyłoniony już został wyko-
nawca, który najpierw zaprojektuje, a później wybu-
duje miejsca parkingowe przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 przy ul. Norwida. Ta inwestycja realizowa-
na będzie w ramach tegorocznego budżetu obywa-
telskiego miasta na 2022 r. (więcej na str. 5).

Sporo się będzie działo, jeśli chodzi o inwestycje 
związane z gospodarką mieszkaniową. Od stycznia 
trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Ban-
kowej. Aktualnie realizowane są prace ziemne. 
W tym roku mają się natomiast rozpocząć termomo-
dernizacje wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych znajdujących się w miejskim zasobie mieszka-
niowym. Chodzi o budynki przy ul. Janasa 13, Jana-
sa 15, Janasa 17, Janasa 21, Szczęść Boże 62, 62A, 
62B, 62C, Chopina 3 oraz Zabrzańskiej 23.

Władze starają się także o kolejne pieniądze na 
inwestycje realizowane w dzielnicy. M.in. jeden 
ze złożonych do ostatniego naboru wniosków  
w ramach rządowego Programu Inwestycji Strate-
gicznych dotyczy budowy odcinka trasy N-S od 
Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. 
Chodzi tu o kwotę 65 mln zł. Rozstrzygnięcia kon-
kursu jeszcze nie było.

O Goduli i Orzegowie
Temat budowy trasy N-S, a konkretnie jej prze-

dłużenia do Bytomia pojawił się także podczas po-
niedziałkowego (11.04) spotkania dla mieszkańców 
Goduli i Orzegowa. – Od strony formalno-prawnej 
jesteśmy przygotowani na realizację tej inwestycji. 
Jednak problem polega na tym, że nie mamy na to 

pieniędzy. Podczas grudniowego spotkania premier 
Mateusz Morawiecki przekazał, że Ruda Śląska 
otrzyma 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na przedłużenie trasy N-S w kierunku północ-
nym. Ucieszyła nas, ale później zmartwiła ta infor-
macja. Po otrzymaniu umowy dofinansowania oka-
zało się, że na realizację tej inwestycji nie możemy 
ubiegać się o dodatkowe pieniądze z budżetu pań-
stwa i Unii Europejskiej. Staramy się jednak  
o ok. 60 mln zł z rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie 
tego funduszu – potwierdził wiceprezydent Krzysz-
tof Mejer.

Ponadto mieszkańcy mogli dowiedzieć się o za-
kończeniu procedury przejęcia przez miasto frag-
mentu ul. Ziętka od Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a także o „zielonych” inwestycjach w obu 
dzielnicach. W tym roku na nowo zagospodarowa-
nych zostanie 7 ha przy pl. Niepodległości w Godu-
li (prace przy realizacji tego zadania już się rozpo-
częły i potrwają do listopada), Parku Młodzieży 
oraz parku przy Burloch Arenie. W przypadku par-
ków prace będą polegały głównie na jakościowej 
poprawie zieleni. Łącznie nasadzonych zostanie po-
nad 47 tys. nowych roślin, zainstalowane zostaną 
także nowe ławki. Inwestycja realizowana będzie 
w ramach budowy Traktu Rudzkiego. Po odnowie-
niu części parku przy Burloch Arenie, także i inne 
nowości zawitają na ten obiekt w tym roku. Realizo-
wane tu będą bowiem dwie inwestycje z tegorocz-
nego budżetu obywatelskiego (więcej na str. 5).

Sporo pytań dotyczyło także bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. M.in. wskazywano na ograniczoną 
widoczność przy przejściu dla pieszych przy ul. Go-
duli na wysokości marketu Netto, a także przekra-
czanie prędkości przez pojazdy poruszające się tą 
ulicą. – Sprawami tymi zajmie się Komisja Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, przekażemy je także 
policji – zapowiedział Krzysztof Mejer.

Kolejny temat, którym zajmą się służby, dotyczy 
poruszania się samochodów ciężarowych ul. Fojki-
sa. Jak wskazał jeden z mieszkańców, skutecznie 
rozjeżdżają one drogę, a także blokują miejsca par-
kingowe. Inna zgłoszona sprawa dotyczyła proble-
mów z zapyleniem i zanieczyszczeniem ul. Goduli. 
Odpowiedzialna za taki stan rzeczy jest jedna z firm 
zajmująca się rekultywacją okolicznego terenu.  
W tym przypadku władze miasta obiecały interwen-
cję. Ponadto w tym roku termomodernizacją objęty 
ma zostać budynek wielorodzinny przy ul. Orze-
gowskiej 62, znajdujący się w miejskim zasobie 
mieszkaniowym. JO



KONKURS RECYTATORSKI

Z pamięcią o „Ravensbrüczankach”
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REKLAMA

Gala 
finałowa 
konkursu 

była 
okazją do 

wzruszającego 
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Gabriela Stypułkowska zajęła pierwsze miejsce w kategorii proza, a Kamil Wojciechowski wygrał w kategorii poezja podczas finału VIII Ogólnopolskiego  
Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, który odbył się w środę (6.04) w Miejskim Centrum Kultury  
w Nowym Bytomiu. Zmaganiom przysłuchiwały się m.in. byłe więźniarki KL Ravensbrück. Konkurs jest bowiem formą oddania hołdu ocalałym więźniarkom 
obozu oraz ofiarom zamordowanym w KL Ravensbrück.

Na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej zaprezentowali się finaliści konkursu z całej Polski.
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Młodzież z całej Polski po raz ósmy 
zmierzyła się z tematyką poezji i pro-
zy obozowej. Konkurs skierowany 
był do uczniów klas VIII szkół pod-
stawowych oraz młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych. Finaliści tery-
torialnych eliminacji spotkali się 
w środę (6.04) w Miejskim Centrum 
Kultury. Zadaniem każdego z uczest-
ników było zaprezentowanie przygo-
towanych przez siebie utworów (wier-
szy lub fragmentów prozy), zawiera-
jących przede wszystkim wspomnie-
nia więźniarek KL Ravensbrück. 
– Dziękuję za Waszą twórczość, z któ-
rej dziś możemy się uczyć, jak godnie 
przeżyć  trudny  czas wojny  – mówiła 
do obecnych na sali „Ravensbrücza-
nek” wiceprezydent miasta Anna 
Krzysteczko. –  Drodzy  konkursowi-
cze, laureaci, chcę Wam dziś pogratu-
lować  i  podziękować  za  udział,  za 
obecność i wkład w pielęgnowanie hi-
storii, co jest dziś tak bardzo potrzeb-
ne.  Pamiętajcie,  że  podwaja  własne 
życie ten, kto przeszłość rozważa – ta-
kie z kolei słowa wiceprezydent skie-
rowała do uczestników konkursu 

„W kręgu poezji i prozy lagrowej 
więźniarek KL Ravensbrück”.

Na scenie MCK zaprezentowało się 
28 finalistów. Zgodnie z decyzją juro-
rów (w składzie: Teresa Furmanik, 
Ewa Zieleźnik oraz Wiesława Żurek) 
pierwsze miejsce w kategorii proza za-
jęła Gabriela Stypułkowska z I LO  
im. A. Mickiewicza w Białymstoku, 
a w kategorii poezja Kamil Wojcie-
chowski ze Śląskich Technicznych Za-
kładów Naukowych w Katowicach. 
Drugie miejsca zostały przyznane ade-
kwatnie Patrycji Niedźwiedzkiej 
z II LO im. Polonii i Polaków na Świe-
cie w Augustowie oraz Kindze Ka-
sprzyk ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie 
Górniczej. Natomiast laureatkami trze-
cich miejsc zostały Iga Maria Kozłow-
ska z IV LO im. S. Sempołowskiej  
w Lublinie i Milena Gawin z VI LO 
im. J. Lelewela w Łodzi. Młodym re-
cytatorom przysłuchiwali się m.in. go-
ście honorowi. Obok prof. Wandy Pół-
tawskiej (ur. 1921 r.) i Krystyny Para-
dyż (ur. 1928 r.) – więźniarek KL Ra-

vensbrück, na widowni zasiadły rów-
nież Irena Cyrankiewicz (ur. 1935 r.) 
i Zdzisława Włodarczyk (ur. 1933 r.), 
więźniarki niemieckiego obozu kon-
centracyjnego KL Auschwitz.

Po zakończeniu recytatorskich 
zmagań młodzież spotkała się z prof. 
Wandą Półtawską, byłą więźniarką 
obozu w Ravensbrück oraz przyja-
ciółką św. Jana Pawła II. –  Z  każdą 
edycją naszego konkursu recytatorskie-
go  rośnie  liczba  młodych  ludzi,  którzy 
znają  tragedię Ravensbrück.  Trzeba  to 
utrzymać, żeby ludzie pamiętali o kobie-
tach,  które  zniosły  taką  przeszłość 
– podsumował Andrzej Sznajder, dyrek-
tor katowickiego oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Dodał także, że trze-
ba podtrzymywać wiedzę o tamtych 
wydarzeniach również dlatego, aby ra-
tować ludzkość w obliczu obecnych 
wydarzeń. – Miejmy tę świadomość, że 
tu, dzisiaj, słuchając tej niezwykłej pro-
zy i poezji więźniarek KL Ravensbrück, 
ratujemy swoje człowieczeństwo i ratu-
jemy ludzkość – mówił dr Sznajder.

Nagrodą dla wszystkich finalistów 
będzie wyjazd do Niemiec do Muzeum 
– Miejsca Pamięci KL Ravensbrück. 
Konkurs objęty był honorowym patro-
natem małżonki Prezydenta RP Agaty 
Kornhauser-Dudy. Natomiast jego po-
mysłodawcą jest Maria Lorens, córka 
byłej więźniarki KL Ravensbrück – Ka-
tarzyny Matei. – Dziękuję  za  kontynu-
owanie konkursu, który jest bardzo waż-
ną lekcją historii dla młodego pokolenia 
– podkreśliła Maria Lorens. Zwróciła 
ona także uwagę na to, że na sali zgro-
madziło się kilka pokoleń – od urodzo-
nej w 1921 r. prof. Wandy Półtawskiej, 
po młodych ludzi urodzonych 
w XXI wieku. – Proszę sobie wyobra-
zić, że ta młodzież, która jest dzisiaj na 
sali,  ma  tyle  lat,  ile  wtedy  miały  te 
dziewczyny z Ravensbrück – podkreśliła 
Maria Lorens. Joanna Oreł
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POMOC DLA UKRAINY

Magazyn dla uchodźców na nowych zasadach
Zmieniły się zasady funkcjonowania magazynu z rzeczami dla uchodźców z Ukrainy. Hala MOSiR-u przy ul. Hallera 16b została przywrócona sportowcom, a punkt 
przyjmowania i wydawania darów został przeniesiony do holu obiektu (tylna część). Od teraz niezbędne Ukraińcom rzeczy przekazywane są w pakietach. Najbar-
dziej potrzebne są artykuły spożywcze oraz środki higieniczne. W punkcie nie są przyjmowane tkaniny (m.in. ubrania), których od początku jest nadmiar.
– Sportowcy znów będą mogli wró-

cić do treningów w hali MOSiR w No-
wym Bytomiu. Jak Państwo pamiętają, 
w  ostatnim  czasie  zlokalizowany  był 
tam punkt przyjmowania i wydawania 
darów dla uchodźców z Ukrainy. Nie 
oznacza to jednak, że pozostawimy te 
osoby samym sobie. W dalszym ciągu 
można będzie się zgłaszać do hali, by 
przekazać i odebrać najpotrzebniejsze 
rzeczy  –  ogłosiła  prezydent  miasta 
Grażyna Dziedzic.
Początkowo  organizatorzy  zbiórki 

planowali  zamknięcie  i  przeniesieniu 
punktu pomocowego w inne miejsce, 
ale o pozostaniu w hali przy ul. Halle-
ra zdecydował m.in. fakt, że uchodźcy 
z Ukrainy dobrze już znają tę lokaliza-
cję.  Obecnie  dary  składowane  są  na 
holu. Zmienił się także czas ich wyda- W magazynie znajduje się nadmiar ubrań, stąd decyzja o wstrzymaniu ich przyjmowania.
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KRONIKA POLICYJNA

,,Bezpieczny Pieszy”  
na rudzkich drogach

Policjanci  z Wydziału  Ruchu Dro-
gowego  rudzkiej  komendy  przepro-
wadzili w ubiegłym tygodniu kolejną 
akcję  kontrolno-prewencyjną  „Bez-
pieczny  Pieszy”.  Przez  cały  dzień 
mundurowi starali się wyłapywać nie-
prawidłowe  zachowania  kierowców 
przejeżdżających  przez  przejścia  dla 
pieszych  oraz  samych  pieszych,  któ-
rzy  nie  stosowali  się  do  przepisów. 
Wszystko  w  celu  poprawy  bezpie-
czeństwa w mieście.
Od początku  roku na  śląskich dro-

gach doszło do ponad 150 wypadków 
z udziałem pieszych, w których zginę-
ło 19 osób. Z kolei na drogach Rudy 
Śląskiej  każdego  tygodnia  dochodzi 
do minimum  jednego  potrącenia  pie-
szego.  Dlatego  też  rudzcy  policjanci 
postanowili w czwartek (9.04) skupić 
się właśnie na zdarzeniach w rejonach 
przejść dla pieszych. Ale do potrąceń 
dochodzi również w innych miejscach. 

Na przykład – w dniu akcji „Bezpiecz-
ny  Pieszy”  na  jednym  z  parkingów 
w Halembie kierująca, w  trakcie wy-
konywania manewru cofania, potrąci-
ła  przechodzącego  obok  mężczyznę. 
Poszkodowany ze złamaniem trafił do 
szpitala,  a  policjanci  z  rudzkiej  ko-
mendy ustalają przebieg  tego zdarze-
nia. Ogółem w ciągu całego dnia mun-
durowi  ujawnili  47 wykroczeń  zwią-
zanych  bezpośrednio  z  bezpieczeń-
stwem osób poruszających się pieszo. 
W prowadzonych działaniach mundu-
rowi korzystali m.in. z mobilnego sta-
nowiska  monitoringu,  które  rejestro-
wało  wykroczenia  kierowców  i  pie-
szych  w  tych  miejscach  miasta,  
w  których  najczęściej  dochodzi  do 
niebezpiecznych sytuacji.
Przypomnijmy,  że  za  nieustąpienie 

pierwszeństwa  pieszemu  znajdujące-
mu  się  na  przejściu  dla  pieszych  lub 
wchodzącemu na to przejście zapłaci-
my  1500  zł.  Taki  sam  mandat  grozi 
kierującemu  pojazdem,  który  skręca 

w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierw-
szeństwa  pieszemu  przechodzącemu 
na skrzyżowaniu przez  jezdnię drogi, 
na którą wjeżdża. 1500 zł zapłaci rów-
nież  kierujący,  który wyprzedza  inny 
pojazd  na  przejściu  dla  pieszych,  na 
którym  ruch  nie  jest  kierowany  lub 
bezpośrednio  przed  tym  przejściem. 
Taki  sam  mandat  otrzyma  kierowca  
za  omijanie  pojazdu,  który  jechał 
w  tym  samym kierunku,  lecz  zatrzy-
mał  się w celu ustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu.

Narkotyki nie trafią na rynek
Kryminalni  z  kochłowickiego  ko-

misariatu  zatrzymali  kobietę,  która 
posiadała w swoim domu spore ilości 
narkotyków,  które  prawdopodobnie 
miały  trafić  do  sprzedaży. Rudziance 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
W  mieszkaniu  kobiety  znaleziono 

prawie 700 działek dilerskich narkoty-
ków. Zabezpieczona amfetamina i ma-
rihuana nie trafią tym samym na rudz-

kie ulice, a 47-letnia kobieta odpowie 
za ich posiadanie. Policjanci zapowia-
dają, że to nie koniec sprawy – pracują 
nad  ustaleniem  dostawców  i  odbior-
ców zatrzymanej rudzianki.

Obywatelska postawa  
rudzkiego strażaka

Rudzcy mundurowi wiele razy udo-
wadniali,  że  są  gotowi  do  działania 
i czujni nie  tylko podczas służby. Je-
den z rudzkich strażaków, Łukasz Ku-
rek, pomógł niedawno w zatrzymaniu 
jednego  ze  sprawców  kradzieży  na 
stacji Orlen w Chebziu.

Do  zdarzenia  doszło  27  marca  
(w  niedzielę)  o  poranku.  Wracający  
ze służby w PSP w Orzegowie Łukasz 
Kurek, który pracuje tam od 2005 ro-
ku, odwiedził stację paliw w Chebziu. 
W pewnym momencie usłyszał krzyki 
z  budynku  oraz  zauważył  uciekają-
cych z niego trzech mężczyzn. Okaza-
ło się, że ukradli oni alkohol sprzeda-
wany na stacji. Strażak bez zwłoki ru-
szył swoim samochodem w pościg za 
uciekinierami. – Udało mi się zajechać 
im drogę, a jednego z tych chłopaków 
złapałem  i  odprowadziłem  na  stację 
– relacjonuje Łukasz Kurek.
Tam  przyjechała  powiadomiona 

w  trakcie  wydarzeń  policja,  która 
przejęła  dalsze  czynności.  –  Jeden  
ze sprawców został rozliczony manda-
tem za wykroczenie. Pozostała dwójka 
jest poszukiwana przez policjanta zaj-
mującego  się  tą  sprawą  –  informuje 
Arkadiusz  Ciozak,  oficer  prasowy 
KMP Ruda Śląska.

 JO

wania  –  po  przygotowane  pakiety 
można zgłosić się we wtorki i w czwart-
ki od godziny 10 do 19. Natomiast rze-
czy  dla  uchodźców  przynosić  można 
nadal  od  poniedziałku  do  piątku  od 
godz. 8 do godz. 20. W tej chwili naj-
bardziej  potrzebne  są  artykuły  spo-
żywcze  oraz  środki  higieniczne. 
–  Przeanalizowaliśmy  aktualną  sytu-
ację  i  stwierdziliśmy,  że  najlepiej  bę-
dzie,  gdy  będziemy  na  bieżąco  infor-
mować,  jakie  produkty  są  niezbędne. 
Najwięcej miejsca na hali  zajmowały 
nam dotychczas ubrania, a tych w tej 
chwili  nie  potrzebujemy.  Potrzebna 
jest za to żywność i chemia gospodar-
cza, a to jesteśmy w stanie pomieścić 
w innych pomieszczeniach – informu-
je  prezydent  Dziedzic.  –  Przy  okazji 
dziękuję wszystkim osobom obsługują-

cym ten punkt, w szczególności wolon-
tariuszom,  którzy  poświęcili  i  nadal 
poświęcają wiele czasu i sił, by poma-
gać  potrzebującym.  Słowa  podzięko-
wania  należą  się  również  mieszkań-
com, przedsiębiorcom i firmom, które 
przekazują  rzeczy  dla  uchodźców. 
Mam  nadzieję,  że  to  wielkie  dobro, 
które czynicie, wróci do Was ze zdwo-
joną siłą – dodaje.
Do magazynu przy ul. Hallera 16b 

przynosić  można  m.in.  warzywa 
i  owoce, nabiał, wędliny, płatki  śnia-
daniowe, artykuły sypkie (w szczegól-
ności kaszę gryczaną), kawę i herbatę, 
sól i cukier, konserwy, dżemy, a także 
papier  toaletowy,  płyny  do  kąpieli 
i pod prysznic, szczoteczki i pasty do 
zębów oraz chemię domową.

 Joanna Oreł
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Z RUDZKICH DRÓG

Utrudnienia na ul. Janasa
Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Janasa w Ru-
dzie. Chodzi o budowę kanalizacji przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie. W związku z tym rozpoczęły się właściwe prace 
przy ul. Janasa, co przekłada się na utrudnienia w ruchu.

Przy ul. Skłodowskiej pozostała je-
dynie do odtworzenia ostateczna war-
stwa jezdni. – Finalizacja tego etapu 
inwestycji oznacza, że ciężar robót 
przerzucony zostanie teraz na ul. Ja-
nasa – poinformował wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

W związku z jej przebudową ko-
nieczna była zmiana organizacji ru-
chu. 6 kwietnia ulica Janasa zamknięta 
została na odcinku od ul. Skłodow-
skiej do ul. Żeleńskiego. Mieszkańcy 
mają możliwość dojazdu do swoich 

Prace 
przy ulicy 

Skłodowskiej 
są na finiszu. 

Pozostaje 
dokończenie 

budowy 
jezdni. Fo
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posesji w godzinach od 18 do 7 (kiedy 
wstrzymane są prace budowlane). Na 
pozostałym odcinku ulicy Janasa obo-
wiązuje ruch dwukierunkowy. Jedno-
cześnie dla ruchu pojazdów udostęp-
niona została ul. Skłodowskiej, z wy-
jątkiem autobusów komunikacji miej-
skiej, które nadal będą korzystać z ob-
jazdu.

Nowa organizacja ruchu ma obo-
wiązywać przez dwa miesiące. Po tym 
czasie przebudowa będzie stopniowo 
przesuwać się w kierunku ul. Wolno-

ści. – Niestety wejście z pracami  
w ul. Janasa oznacza większe utrud-
nienia dla mieszkańców, szczególnie 

BUDŻET OBYWATELSKI

Powstanie parking przy Szkole Podstawowej nr 3
Zakończył się przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się budową parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie. Jest to pierwsze zadanie, które będzie realizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego dla Rudy Śląskiej.

Przy SP nr 3 (ul. Norwida 10) powstać 
mają dwa parkingi wzdłuż ul. Norwida. 
Jeden pomieści pięć pojazdów, a drugi 
dwanaście. Parking będzie służył też jako 
miejsce postojowe dla autokarów wyciecz-
kowych i będzie ogólnodostępny dla 
mieszkańców. 

W ramach budowy m.in.: zostaną za-
montowane nowe barierki, wykonany zo-
stanie również chodnik łączący część par-
kingu znajdującego się naprzeciw szkoły 
(12 miejsc postojowych) z chodnikiem 
prowadzącym do istniejącego przejścia dla 
pieszych. Powstanie także nowy chodnik 
prowadzący od bramy wjazdowej szkoły 
do wejścia głównego budynku. Wzdłuż 

chodnika zamontowane będą cztery ławki 
oraz dwa kosze na śmieci i miejsce posto-
jowe dla dziesięciu rowerów. Z kolei 
wzdłuż drugiego parkingu (na pięć miejsc 
postojowych) zostanie wybudowany nowy 
chodnik, a na terenie zielonym należącym 
do placówki postanowiono nasadzić pięć 
drzew oraz klomby z roślinnością ozdobną 
wielosezonową. – Budowa parkingu przy 
Szkole Podstawowej nr 3 to ważna inwe-
stycja, ponieważ od dawna brakowało tam 
miejsca umożliwiającego rodzicom bez-
pieczne parkowanie podczas przywożenia 
lub odbierania swoich pociech ze szkoły  
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Ak-
tualnie parkuje się wzdłuż ulicy Norwida, 

co nie jest zbyt bezpieczne, ponieważ dzie-
ci wysiadają z samochodu prosto na jezd-
nię. Istotne jest też to, że nowy parking 
będzie ogólnodostępny i bezpłatny, a także 
dostępny dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Wspomniany parking będzie także słu-
żył autokarom zabierającym dzieci na wy-
cieczki oraz osobom, które jako środek 
transportu preferują rower – dodaje.

Wyłoniona w przetargu firma ma czas 
na realizację obywatelskiej inwestycji do 
połowy grudnia tego roku. – Przedsięwzię-
cie będzie realizowane w formule „projek-
tuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca 
najpierw będzie musiał wykonać projekt 
budowlany i uzyskać wymagane pozwole-

Czterech zainteresowanych wykonawców
Cztery oferty zostały złożone w ogłoszonym przez miasto przetargu na przebudowę ulicy Wolności w Rudzie. Kolejnym krokiem w kierunku wyłonienia osta-
tecznego wykonawcy będzie aukcja elektroniczna. Następnie, po zawarciu umowy, będzie on miał do 20 miesięcy na zakończenie prac.

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa 
ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej.

Dzięki przebudowie ulicy Wolności 
ma się poprawić komfort jazdy tą dro-
gą oraz bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego. W tym celu wymie-
niona zostanie konstrukcja drogi,  
a jej geometria skorygowana. Podróż 
tą drogą będzie płynniejsza także  
za sprawą likwidacji elementów nie-
używanej już linii tramwajowej. Dużą 
zmianą ma być również budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Ma-
ja i Zabrzańskiej (typu turbinowego 
z sygnalizacją świetlną). Ponadto po-
wstaną nowe chodniki, ścieżki rowe-
rowe i zatoki autobusowe. Przy okazji 
robót wydzielone zostaną osobne ciągi 
dla samochodów, rowerzystów i pie-
szych. Do tego dochodzi budowa no-
wego oświetlenia ledowego, rozdzie-
lenie kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, budowa kanału technologicznego 

oraz przebudowa sieci energetycznej. 
Dodatkowa sygnalizacja świetlna zo-
stanie zainstalowana na skrzyżowaniu 
ulic Wolności, Kościelnej i Wieniaw-
skiego. W planach jest też utworzenie 
miejsc postojowych.

Przebudowa obejmie ulicę Wolno-
ści na całej jej długości. Przetarg na 
wykonanie tego zadania został ogło-
szony przez miasto 23 lutego. Zainte-
resowani oferenci mieli czas na skła-
danie swoich propozycji do 28 marca. 
Zgłoszone zostały cztery oferty. – Naj-
tańsza z zaproponowanych przez wy-
konawców cen to około 59 mln zł, 
a najdroższa opiewa na kwotę ponad 
73,5 mln zł. Nic nie jest jednak jeszcze 
przesądzone. Teraz będziemy bowiem 
badać złożone dokumenty, a w następ-
nym etapie przewidzieliśmy aukcję 
elektroniczną. Mamy nadzieję, że dzię-

ki temu uda się uzyskać korzystną dla 
miasta cenę – zapowiada Krzysztof 
Mejer, wiceprezydent miasta.

Wybrany wykonawca będzie miał 
do 20 miesięcy na zakończenie prac 
(od momentu podpisania umowy). 
– Do tego terminu nie będziemy  
wliczać okresów zimowych (tj. od  
15 grudnia do 15 marca), choć nie 
wprowadzamy zakazu kontynuowa-
nia robót w tym czasie. Roboty pro-
wadzone zimą nie będą mogły jednak 
spowodować pogorszenia ich jako-
ści, czy niezgodności z technologią 
i normami – podkreśla wiceprezydent 
Mejer.

Na realizację zadania miasto uzy-
skało 12,5 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

 Joanna Oreł
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nia, a potem zrealizuje roboty budowlane 
– wyjaśnia prezydent Dziedzic.

Budowa parkingu przy SP nr 3 jest jed-
nym z jedenastu małych projektów, które 
mieszkańcy Rudy Śląskiej wybrali do re-
alizacji w 2022 r. w ramach budżetu oby-
watelskiego. Przypomnijmy, że oprócz te-
go powstać ma: wybieg dla psów przy  
ul. Paderewskiego, plac zabaw przy  
MP nr 35, pumptrack na Burloch Arenie, 
strefa odpoczynku przy SP nr 4, plac za-
baw przy MP nr 9 oraz przy MP nr 20. Po-
nadto mieszkańcy zadecydowali o rozbu-
dowie terenowych tras rowerowych w Par-
ku Strzelnica, rewitalizacji skweru w rejo-
nie ul. Katowickiej i Siekiela, modernizacji 

ciągu pieszego pomiędzy ul. Górnośląską, 
Grzegorzka i Zgrzebnioka oraz zagospo-
darowaniu terenu przy ul. Jankowskiego 6. 
Z kolei w głosowaniu na tzw. projekty du-
że najwięcej głosów zdobyło zadanie doty-
czące doposażenia kompleksu Burloch 
Arena w nowe atrakcje. Ma tam powstać 
boisko wielofunkcyjne do koszykówki 
i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej 
oraz urządzenia zabawowe dla starszych 
dzieci (huśtawki, duża piramida linowa, 
urządzenia wspinaczkowe i równoważnie), 
a także ławki i schody terenowe. W sumie 
w tegorocznym głosowaniu na projekty  
w ramach budżetu obywatelskiego wzięło 
udział ponad 8,1 tys. osób. Joanna Oreł

z parkowaniem. Apeluję w tym miejscu 
o wyrozumiałość i cierpliwość. Tak już 
jest z inwestycjami drogowymi, że aby 

cieszyć się z finalnego efektu trzeba 
najpierw trochę „pocierpieć” – pod-
sumowuje wiceprezydent Mejer. JO
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.

 
Niech czas duchowego odrodzenia

sprzyja pokonywaniu trosk i zmartwień,
a Zmartwychwstały Chrystus 
obdarza błogosławieństwem,

udziela potrzebnych łask
oraz wypełnia serca radością i pokojem.

 
 

Marek Wesoły
Poseł na Sejm RP

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej 
oraz pracownikom Szpitala Miejskiego

życzy 
dr Katarzyna Adamek

Wszystkim Klientom, Przyjaciołom, 
Sympatykom oraz Pracownikom

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Wesołego „Alleluja”

życzy Firma Jakubiec
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
oraz wesołego Alleluja.

Życzy
Zarząd i Pracownicy 
MPGM TBS Sp. z o.o.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie 
napełni pokojem, wiarą, 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

„Człowiek często mija w życiu własne szczęście i nic o tym nie wie”.
Jerzy Putrament

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
spokoju, radości i miłości w życiu, 
pogody ducha i uśmiechu w domu oraz pracy,
zrozumienia i przyjaźni wśród ludzi,
wspaniałej atmosfery i obfi tości przy wielkanocnym stole
i wielkiej nadziei na lepsze jutro

życzy
Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkanoc, kwiecień 2022 r.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja 

życzy Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska



DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7  
oferuje protezy zębowe w ramach umowy  

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340-70-07
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OGŁOSZENIA DROBNE

UsŁUgI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Łazienka – kompleksowo. Remont 
– mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-
668-930.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Czyszczenie dywanów (odbieramy, 
obszywamy), wykładzin, tapicerki. Tel. 
602-642-294.

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

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowa-
nie, kafelkowanie. Instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadczenie. 
509-486-250.

NIERUCHOmOśCI

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

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej gotówka, tel. 690-455-538.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Kupię dom w Rudzie Śląskiej, może 
być do remontu. Szybka transakcja, tel. 
536-594-701.

mOTORYZACJA

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

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 1,2 zł/kg. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skar-
bowego).

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej”.

Paulo Coelho

Panu Leszkowi Chomiukowi,
pracownikowi Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 Pracownik porządkowy ter.zew. z pra-
wem jazdy, Ruda Śl., tel. 668-085-925.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

 Zatrudnimy pracowników na stanowi-
sko: kucharz/pizzer/ pomoc kuchenna. 
Akademia Smaku, tel. 795-520-409.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 Zatrudnię emertyta lub rencistę na 
parkingu w Wirku lub Bykowinie. Tel. 513-
129-354.

RóżNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

O informację proszę pytać w gabinecie stomatologicznym. 
ZAPRAsZAmY!

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego,  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego, obejmująca sta-
nowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 
o powierzchni 2146 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2 (użytek „Bz”), 
KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na karcie mapy 11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od 
wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn. zm., ww. działki stanowią teren zabudowy usługowej z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, 
administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren 
ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 343 000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2022 r. o godz. 10.00  
w sali 213 Urzędu miasta Ruda śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 02.05.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 17 200,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Jana Do-
brego” 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 (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223) tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Termometria skórna • 
Audiometria• 
Spirometria• 
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PRAWA KONSUMENTA

Nie daj się naciągnąć!
Z pomocy miejskiego rzecznika konsumentów może skorzystać każdy. To właśnie do jego biura można zgłaszać między innymi problemy związane z umowami 
sprzedaży zawartymi np. podczas pokazów organizowanych w restauracjach. – Nie jesteśmy bezradni wobec decyzji, które podjęliśmy pod wpływem mani-
pulacji, trzeba jednak działać szybko. Zapraszam do naszego biura, gdzie pomożemy w załatwianiu tego rodzaju spraw – mówi Wiolett a Stec-Grześkowiak, 
miejski rzecznik konsumentów w Rudzie Śląskiej.

Najczęstszy problem, z którym zgła-
szają się mieszkańcy do biura miejskie-
go rzecznika konsumentów, dotyczy 
umów zawartych w trakcie prezentacji 
produktów. Jest to tzw. sprzedaż bezpo-
średnia, która jest dozwolona prawem. 
– Otrzymujemy prośby od mieszkańców, 
by miasto uniemożliwiło organizację ta-
kich wydarzeń, a tym samym zapobiegło 
nieuczciwym praktykom handlowców, 
nie mamy jednak możliwości, by taki za-
kaz wprowadzić – tłumaczy Wioletta 
Stec-Grześkowiak. Chodzi o to, że 
przedstawiciele wabią prezentami w po-
staci np. odkurzacza czy zabiegów me-
dycznych, a w trakcie prezentacji nakła-
niają do zakupów po zawyżonych ce-
nach. Ponadto namawiają np. starsze 
osoby na zaciągnięcie kredytu i zakup 
sprzętu, który ma mieć „cudowne” wła-
ściwości.

Jedynym sposobem, by ustrzec się 
przed zakupem „niechcianych” towa-
rów, jest zachowanie czujności i roz-
tropności oraz nieuleganie namowom 
telemarketerów zapraszających na poka-
zy. Warto też pamiętać, że gdy zawiera-
my umowę poza lokalem fi rmy, mamy 

prawo od niej odstąpić do 14 dni od jej 
zawarcia. Konieczne jest jednak złożenie 
oświadczenia na piśmie i wysłanie go 
w ciągu dwóch tygodni na adres przed-
siębiorcy. – Jeśli ktoś potrzebuje pomocy 
w zredagowaniu takiego oświadczenia, 
zapraszam do naszego biura, proszę jed-
nak pamiętać, żeby to zrobić w wymaga-
nym czasie – podkreśla Wioletta Stec-
Grześkowiak. Decydująca jest data wy-
słania takiego oświadczenia, a liczy się 
data stempla pocztowego.

– Według naszej wiedzy większość 
przedsiębiorców prowadzących sprze-
daż bezpośrednią spełnia obowiązki in-
formacyjne wobec konsumentów, także 
w zakresie możliwości odstąpienia od 
umowy, jednak kupujący nie czytają 
otrzymywanych i podpisywanych doku-
mentów – zauważa Wioletta Stec-Grześ-
kowiak. – Konsekwencją jest przekro-
czenie dwutygodniowego terminu do 
odstąpienia od umowy. W takich przy-
padkach nie jesteśmy w stanie pomóc 
– zaznacza.

Problem pojawia się również wtedy, 
gdy nieuczciwy handlowiec nie 
wręcza konsumentom wszystkich 

niezbędnych dokumentów o warun-
kach zawartej umowy sprzedaży. Mó-
wimy wówczas o stosowaniu przez 
sprzedającego nieuczciwej praktyki 
rynkowej. Trudno ją udowodnić, jeśli 
konsument podpisał oświadczenie po-
twierdzające otrzymanie wszystkich 
załączników do umowy.

– Chętnie pomagamy rozwiać wszel-
kie wątpliwości związane z tego typu 
umowami, jednak z uwagi na zakres 
ustawowych zadań rzecznik konsumen-
tów nie posiada uprawnień kontrolnych 
wobec przedsiębiorców, ani nie może za-
kazać prowadzenia tego typu działalno-
ści handlowej – podkreśla Wioletta Stec-
Grześkowiak. – Ewentualne uchybienia 
zgłoszone w zakresie nieuczciwych prak-
tyk rynkowych przekazywane są preze-
sowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który po zbadaniu spra-
wy może wydać decyzję administracyjną 
zakazującą stosowania nieuczciwych 
praktyk i może nałożyć na nieuczciwego 
przedsiębiorcę karę administracyjną 
– wyjaśnia.

– Wszystkie osoby uwrażliwiam, żeby 
nikogo obcego do domu nie wpuszczać, 

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu dotyczącego oddania w:

– najem lokalu użytkowego przy ul. J.Piłsudskiego 8/1,
– najem lokali użytkowych przy ul. Gierałtowskiego 3A/04, 
Gierałtowskiego 20/03, Królowej Jadwigi 2/01, Solnej 5/02, 

Solidarności 22/3,
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 

umowy najmu zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat oraz nieoznaczony.

PROGRAM „PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST. MODELOWA LOKALNOŚĆ”

Miasto bardziej dostępne i przyjazne
Na ile przestrzeń miejska jest dostępna i przyjazna dla mieszkańców? Ten problem będzie badany przez rudzkich urzędników i wolontariuszy. Ruda Śląska 
przystąpiła do programu „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność”. – Celem projektu jest zdiagnozowanie i zidentyfi kowanie przeszkód czy barier archi-
tektonicznych, utrudniających realizowanie potrzeb życiowych oraz integrację społeczną. Dotyczy to w głównej mierze osób ze szczególnymi potrzebami – tłu-
maczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Serdecznie zachęcam do współpracy wszystkich mieszkańców, wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe – dodaje.

Chęć współpracy wolontariusze mogą 
zgłaszać na adres fundusze@ruda-sl.pl. 
Ich zadaniem będzie przede wszystkim 
dokładna obserwacja najbliższego oto-
czenia oraz wsłuchanie się w głosy 
mieszkańców dotyczące utrudnień w co-
dziennym funkcjonowaniu w miejskiej 
przestrzeni. – Zależy nam na dużym za-
angażowaniu społecznym, dlatego bę-
dziemy korzystać z wielu form komuni-
kacji z mieszkańcami. Każda wskazówka 

będzie dla nas niezwykle cenna – mówi 
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Istniejące bariery architektoniczne 
i zaobserwowane trudności z dostępno-
ścią można również zgłaszać za pośred-
nictwem geoportalu (https://rudaslaska.
geoportal2.pl/) w zakładce „Zgłaszanie 
uwag i problemów na terenie miasta” 
i wybierając w menu kategorię „bariera”.

Program „Plan działań dla miast. Mo-
delowa lokalność” jest inicjatywą towa-

rzyszącą 11. sesji Światowego Forum 
Miejskiego, czyli międzynarodowej 
konferencji organizowanej w dniach 
26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. 
To najważniejsze globalne wydarzenie 
dotyczące polityki, transformacji, roz-
woju i przyszłości obszarów miejskich. 
Plan działań dla miast jest również in-
strumentem wdrożeniowym przewi-
dzianym w powstającej nowej Krajowej 
Polityce Miejskiej 2030. Ideą programu 

jest popularyzacja oraz wdrażanie tren-
dów współczesnej myśli urbanistycznej 
w ujęciu lokalnym.

Ruda Śląska jest jednym z 37 miast, 
których wnioski zostały pozytywnie 
ocenione przez komisję konkursową. 
– Każde z miast biorących udział w pro-
gramie otrzyma indywidualne wsparcie 
doradcze. Poza tym wypracowane zo-
staną ogólne wskazówki dla społeczno-
ści lokalnych oraz mieszkańców doty-

czące sposobów aktywnego udziału 
w rozwoju miasta, w tym wpływu na 
przestrzeń publiczną oraz na procesy 
zarządzania miastem – komentuje Piotr 
Holona, pracownik Wydziału Rozwoju 
Miasta, lokalny koordynator przedsię-
wzięcia. 

Zaplanowane opracowanie „Plan 
działań dla miast” będzie w zamierzeniu 
swoistym katalogiem dobrych praktyk.

BP

a decyzję o uczestniczeniu w pokazie do-
brze przemyśleć – apeluje miejski rzecz-
nik konsumentów. – Najlepiej w ogóle 
nie podejmować dyskusji z jakimkolwiek 
przedstawicielem handlowym, który pu-
ka do naszych drzwi. Mamy dużo zgło-
szeń od osób starszych, nieraz schoro-
wanych, które w trakcie zawierania 
umowy za pośrednictwem przedstawi-
ciela handlowego są celowo wprowa-
dzane w błąd. W tego typu przypadkach, 
nawet jeżeli mija owe ustawowe 14 dni, 
staramy się wynegocjować ze sprzedaw-
cą rozwiązanie umowy na warunkach 
szczególnych – dodaje.

Osoby zainteresowane uzyskaniem 
pomocy ze strony pracowników Biura 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w Rudzie Śląskiej mogą otrzymać pora-
dę w godzinach pracy Urzędu Miasta, 
tj.: w poniedziałek, wtorek i środę od 
godz. 8 do 16, w czwartek od godz. 10 do 
18 oraz w piątek od godz. 8 do 14. Kon-
sumenci mogą również kierować pyta-
nia za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: mrk@ruda-sl.pl. Warto 
dodać, że rzecznik bierze udział w spo-
tkaniach poświęconych prawom konsu-

menta, które organizowane są przez róż-
ne podmioty. Dotychczas takie spotka-
nia odbyły się z grupami emerytów 
i młodzieżą szkolną.

Kierowane do rzecznika zgłoszenia 
i zapytania dotyczą również innych 
przypadków z zakresu prawa konsu-
menckiego, począwszy od reklamacji 
towarów po problemy związane z fi rma-
mi świadczącymi usługi np. motoryza-
cyjne, telekomunikacyjne, deweloper-
skie czy sprzedaży wysyłkowej. Jedna 
z ciekawszych spraw prowadzonych 
ostatnio dotyczyła wyjazdu turystyczne-
go do Grecji. Organizator przekazał 
błędne informacje związane z obowią-
zującymi zasadami przekraczania grani-
cy, skutkiem czego służba graniczna 
odmówiła wjechania na teren Grecji. 
Biuro uparcie odmawiało dokonania 
zwrotu kosztów, twierdząc, że rzetelnie 
poinformowało konsumentów o ob-
ostrzeniach związanych z pandemią. 
Dopiero wystąpienie rzecznika do Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych i pozy-
skane wyjaśnienia sprawiły, że przedsię-
biorca przyznał się do błędu i zwrócił 
pieniądze. AS

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych miłości i nadziei, 

a także wielu okazji 
do miłych spotkań 

w gronie najbliższych.

Życzy
Redakcja 

„Wiadomości Rudzkich”

OGŁOSZENIE
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Sukcesy Manty w Kędzierzynie-Koźlu
PŁYWANIE

Z kolejnym workiem medali do Ru-
dy Śląskiej wrócili pływacy i pływacz-
ki UKS Manta. Tym razem nasi za-
wodnicy świetnie zaprezentowali się 
podczas Mini Grand Prix Opolszczy-
zny w Kędzierzynie-Koźlu.

Wśród medalistek warto wymienić 
Martynę Adamiok, która aż cztery ra-
zy stawała na podium zawodów. Mar-
tyna zwyciężyła w konkurencjach na 
dystansie 100 m stylem grzbietowym 
i 50 m motylkowym, a zajęła drugie 
miejsca w konkurencjach 200 m sty-
lem zmiennym i 100 m dowolnym. 
Kolejnym multimedalistą został Jan 
Golec, który zwyciężył w konkuren-
cjach na dystansie 100 m i 50 m sty-
lem dowolnym, a drugą pozycję zajął 
w konkurencji 100 m grzbietem. Po-
nadto Hanna Jędraszak zdobyła cztery 
srebra w konkurencjach: 50 m stylem 

dowolnym, 200 m klasycznym, 
200 m zmiennym i 100 m grzbietem. 
Poza tym cztery medale zdobył Woj-
ciech Karasz – srebra na 100 m stylem 
grzbietowym i 50 m motylkowym 
oraz brązy na 200 m stylem zmiennym 
i 100 m dowolnym.

Po trzy medale zdobyli:
Igor Krzemień dzięki zwycięstwom • 
na dystansie 100 m grzbietem 
oraz 50 m stylem motylkowym 
i 2. miejscu na 100 m dowolnym.
Artur Joszko sięgnął po złoto na • 
100 grzbietem i srebra na 100 m 
stylem dowolnym i 200 m stylem 
zmiennym.
Dominika Procz zakończyła zawo-• 
dy z dwoma srebrnymi medalami 
(50 m stylem  motylkowym, 100 m 
grzbietem) oraz jednym brązem na  
200 m stylem zmiennym.

Wyjazd drużyny Manty na Opolszczyznę okazał się wyjątkowo udany.
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Zwycięstwo Gwiazdy na koniec sezonu
FUTSAL

Amadeusz Pasierb zdobył w ostatnim meczu ligowym hat-tricka.
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W sobotę (9.04) Gwiazda Ruda Ślą-
ska wygrała z AZS UMCS Lubin 5:4 
w ramach ostatniej kolejki 1 ligi futsa-
lu w sezonie. Rudzka drużyna zakoń-
czyła rozgrywki na 6. miejscu.

Rudzcy futsaliści pożegnali się 
zwycięstwem z ligowymi zmagania-
mi. Bohaterem sobotniego meczu oka-
zał się Amadeusz Pasierb, który zdo-
był trzy gole. Strzelanie rozpoczął już 
w 4. minucie, a drugą bramkę, zdobytą 
efektownym uderzeniem pod po-
przeczkę, dołożył cztery minuty póź-
niej. Choć Gwiazda w pierwszej poło-
wie miała znaczącą przewagę, to nie 
ustrzegła się błędów w obronie. Jed-
nym ze skutków był gol Jakuba Wan-
kiewicza, który dał Akademikom 
z Lublina szansę na korzystny wynik 
w drugiej połowie. Rudzianie jednak 

nie zapomnieli, jak w poprzednim me-
czu domowym z Siemianowicami roz-
trwonili trzybramkowe prowadzenie 
i tym razem zaprezentowali się znacz-
nie lepiej. Na 3:1 podwyższył Gład-
kowski, a na 4:1 bramkę zdobył bram-
karz Gwiazdy, Bogdziewicz. W ostat-
nich dwóch minutach meczu goście 
doprowadzili do stanu 4:3, następnie 
hat-tricka skompletował Pasierb, po 
czym goście znów zmniejszyli defi cyt 
do jednej bramki (tu hat-tricka ustrze-
lił Wankiewicz). Jednak na wyrówna-
nie nie było już czasu.

Od kilku kolejek było jasne, 
że naszemu zespołowi nie grozi spa-
dek z pierwszej ligi, jak również nie 
ma już szans na uzyskanie miejsca 
premiowanego barażem o Futsal Eks-
traklasę. Do wyższej klasy rozgryw-

DOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW

kowej z kompletem zwycięstw awan-
sował BSF Bochnia, a na miejscu ba-
rażowym uplasował AZS UŚ Katowi-
ce, który o awans zagra z We-Met 
Futsal Club Kamienica Królewska – 
drugim zespołem grupy północnej.

Gwiazda Ruda Śląska 
– AZS UMCS Lublin 5:4 (2:1)

Pasierb 4’, 8’, 40’, Gładkowski 22’, 
Bogdziewicz 36’ – Wankiewicz 12’, 
39’, 40’, Ostrowski 39’

Żółte kartki: Marcin Ostrowski, 
Maciej Ostrowski, Sekrecki (AZS)

Gwiazda (pierwsza piątka): Bog-
dziewicz – Małek, Pasierb, Dynek, 
Gładkowski

AZS (pierwsza piątka): Parzyszek 
– Wankiewicz, Ławicki, Zdunek, Mie-
tlicki 

DK

Bartłomiej Macha zwyciężył w kon-• 
kurencji 200 m stylem zmiennym 
i zajął trzecie miejsca na 100 m 
grzbietem i 100 m stylem dowol-
nym.

Dwa medale natomiast przypadły 
w udziale Lenie Mośko, która zwy-
ciężyła w konkurencji na 200 m sty-
lem klasycznym oraz zajęła drugą 
pozycję na 50 m stylem dowolnym. 
Poza tym Filip Paprotny zwyciężył na 
100 m stylem dowolnym, podobnie 
jak Alina Piechaczek w stylu klasycz-
nym na dystansie 200 metrów. Mal-
wina Nowicka na tym samym dystan-
sie wywalczyła brąz. Wśród chłop-
ców zwyciężył Oliwier Miśkowiec, 
a trzecie miejsce zajął Wojciech Cu-
per. Laura Ogińska zdobyła jeszcze 
brąz na 100 m grzbietem, a Paulina 
Kozubowska zajęła 2. miejsce na 

100 m grzbietem. Dobrze zaprezento-
wała się również sztafeta 4x50 m 
w składzie Jędraszak, Joszko, Paprot-

ny i Kozubowska, która w kategorii 
12 lat i młodsi zdobyła brąz.

 DK

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPISY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2022 rok!!!

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości 

gruntowych, znajdujących się w rejonie ulic: Górnej, Zajęczej, 
Pasiecznej, Piłsudskiego – które zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Wireckiej 
– które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 

uprawy polowe, Zajęczej – która zostanie oddana w dzierżawę  
z przeznaczeniem pod staw.
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Rugby

Diablice awansują do I ligi
Diablice Ruda Śląska wywalczyły 

awans do I ligi dzięki kompletowi 
zwycięstw w ramach V Mistrzostw 
Polski Kobiet Rugby 7. Turniej odbył 
się w sobotę (9.04) w Lublinie.

Nasze zawodniczki zwyciężyły 37:0 
w pierwszym spotkaniu gospodynie 
turnieju – Amazonki Budowlani Lu-
blin. W kolejnym meczu rywalki pod-
niosły poprzeczkę nieco wyżej – z Al-
fą Bydgoszcz Diablice wygrały 33:12. 
Następnie naprzeciw naszym zawod-
niczkom stanęły ponownie rugbystki 
z Lublina. I tym razem rudzianki wy-
grały pewnie – 46:0. W ostatnim spo-
tkaniu z Alfą padł wynik 45:5.

W składzie Diablic wystąpiły: 
Agnieszka Bezrączko (10 punktów), 
Sylwia Greiner (15),  Sara Mury-

jas (5), Urszula Hojeńska, Natalia Gli-
wińska (18), Polina Danilevich (20), 
Monika Dutka (65), Aleksandra Mo-
lenda.

W pierwszej lidze rudzianki zmierzą 
się z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 
II, Legią Warszawa II i AZS-em  
Warszawa. Turniej odbędzie się 23.04 
(sobota) na Burloch Arenie.

Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby 7 
rozgrywane są systemem turniejowym 
(cztery turnieje jesienią i cztery wio-
sną). Miejsce w klasyfikacji turniejo-
wej zaliczane jest do klasyfikacji ge-
neralnej MPK. W samych turniejach 
zespoły grają w grupach ligowych 
(Ekstraliga, I liga, II liga), a po każ-
dym turnieju następuje spadek lub 
awans między ligami.   DK

Rugbyści rozpoczęli rok od porażki
Rugbyści KS Ruda Śląska nie zre-

wanżowali się zespołowi z Olsztyna 
za jesienną porażkę i przegrali na wła-
snym boisku 13:17 (8:12). Mecz odbył 
się w sobotę (9.04) na Burloch Are-
nie.

Goście już na początku narzucili 
swój styl gry, wykorzystali dwa błędy 
w obronie Gryfów i zdobyli dwa przy-
łożenia w pierwszych minutach spo-
tkania. Drugie z nich było szczególnie 
efektowne, bo zostało zdobyte rajdem 
przez 3/4 boiska. Dla rudzian pierwsze 
punkty w 2022 roku zdobył po przyło-
żeniu skrzydłowy Mykeltie Imani 
Opondo. Mimo skutecznie wykorzy-
stanego karnego i lepszej postawy pod 
koniec pierwszej połowy do przerwy 
prowadziła drużyna Res Energy Rug-
by Team Olsztyn.

W drugich bardzo wyrównanych  
40 minutach nasi rugbyści wyszli na 
prowadzenie dzięki przyłożeniu Karo-
la Stempiny, ale ostatecznie to olszty-
nianie zwyciężyli 17:13, notując decy-
dujące przyłożenie w końcówce spo-
tkania. Dla Stempiny było to pierwsze 
przyłożenie w karierze w seniorskich 
rozgrywkach rugby.

Po meczu trener rudzian Aleksander 
Oleszczuk przyznał, że wynik był 
sprawiedliwy, a Gryfów czeka sporo 
pracy – Nasz zespół jest przetrzebiony 
kontuzjami  i  jesteśmy w  trakcie kom-
pletnego zmieniania naszego stylu gry, 
więc  jestem zadowolony z walki  i za-
angażowania.  Szkoda  jednak,  że  tak 
rzadko udawało się kończyć akcje na 
polu  punktowym  rywali  – skomento-

Podobnie jak w Olsztynie, tak i w Rudzie Śląskiej, górą okazała się drużyna Res Energy.
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wał Oleszczuk. Okazję do rehabilitacji 
nasi rugbyści będą mieli już po świę-
tach wielkanocnych. W weekend  
23-24.04 rozegrają wyjazdowy mecz 
z drużyną Wataha RC Zielona Góra. 
Zielonogórzanie w tym sezonie wy-
grali dwa spotkania i dwa przegrali. 
Rudzianie natomiast mają na koncie 
o jedną porażkę więcej.

DK

Mistrzostwa Śląska  
w Zapasach Dzieci za nami

ZaPaSy

W sobotę (9.04) w hali zapaśniczej 
w Orzegowie 217 adeptek i adeptów 
zapasów wzięło udział w Mistrzo-
stwach Śląska. Wśród startujących nie 
zabrakło przedstawicieli rudzkich klu-
bów.

Jeżeli chodzi o dziewczynki, to 
3. lokaty zajęły:  Oliwia Ceklarz z klu-
bu Slavia Ruda Śląska w kategorii 
38 kg oraz Roksana Wilczek (również 
Slavia) w kategorii 53-59 kg. Nato-
miast wśród chłopców Kamil Lalik 
(Slavia) zdobył 3. miejsce w kategorii 
32 kg. W starciach w kategorii 47 kg 
podium zdominowali przedstawiciele 
Slavii: Wojciech Wilary i Michał Par-

W rywalizacji w orzegowskiej hali wzięło udział 217  
zapaśniczek i zapaśników, w tym siedmioosobowa grupa z Węgier.
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Juniorki młodsze Zgody grają dalej
Piłka ręczna

Rozpoczęły się Mistrzostwa Polski 
Juniorek Młodszych w piłce ręcznej, 
w których wzięła udział drużyna Zgo-
dy Ruda Śląska prowadzona przez 
Józefa Szmatlocha i Adama Michal-
skiego.

Rudzianki w ramach 1/16 finału trafi-
ły do grupy C, która rozgrywała swoje 
spotkania w Kielcach. Pierwszymi ry-
walkami Zgody były gospodynie, Ko-

rona Handball Kielce. Mecz ten, roze-
grany w piątek (8.04), zakończył się 
pewnym zwycięstwem bielszowicza-
nek 34:18 (16:8). Następnie Zgoda  
w sobotę pokonała MKS Brodnicę 
32:20 (21:11), a w niedzielę KMKS 
I Kraśnik 35:21 (13:9).

Trzy zwycięstwa zapewniły naszej 
drużynie awans do kolejnej fazy roz-
grywek o Mistrzostwo Polski. Najsku-

teczniejsza wśród szczypiornistek 
Zgody była Oliwa Szewczyk, która 
w Kielcach zdobyła 29 goli. 23 bramki 
strzeliła natomiast Natalia Woźnia-
kowska, a 19 Maja Tukaj.

Przypomnijmy – w poprzednim sezo-
nie juniorki młodsze Zgody Ruda Ślą-
ska dotarły do finału Mistrzostw Polski. 
W rozegranym w Gnieźnie spotkaniu 
uległy jednak UKS Varsovii. DK

Rudzkie drużyny wróciły do gry
Piłka nożna

W minioną sobotę i niedzielę nie 
wszystkie rudzkie drużyny wybiegły 
na boiska ligowe. Na szczęście udało 
się rozegrać większość spotkań A kla-
sy oraz okręgówki.

W Vitasport A klasie wysokie zwy-
cięstwo odniosła Urania, która poko-
nała 6:2 Kamionkę Mikołów. Wawel 
Wirek zremisował z rezerwami cho-
rzowskiego Ruchu 1:1, a Gwiazda 
przegrała na własnym boisku z Orłem 

Mokre 1:2. Nie wszędzie jednak pogo-
da pozwoliła piłkarzom na grę. Boisko 
Jastrzębia Bielszowice zostało zalane 
wskutek silnych opadów deszczu. 
Z tego powodu domowy mecz pod-
opiecznych Dariusza Kota z Józefką 
Chorzów został odwołany.

Bardzo ważne zwycięstwa odniosły 
rudzkie drużyny w klasie okręgowej. 
Slavia Ruda Śląska pokonała przed-
ostatnie w tabeli Źródło Kromołów 1:0 

(to pierwsza wygrana drużyny Jaro-
sława Zajdla w tym roku) po golu Fa-
brizio Borgomastro, a Grunwald wy-
grał drugi raz z rzędu – tym razem 
podopieczni Grzegorza Kapicy zwy-
ciężyli Górnika Wojkowice 2:0. Po 
bramce zdobyli Michał Tałady i Jakub 
Wadas, przy których asystował będą-
cy w wybornej dyspozycji Dawid 
Skorupa.

 DK
tuś ukończyli zmagania na 3. miejscu, 
Marcel Żurke był drugi, a zwyciężył 
Igor Gryc. Ponadto w kategorii 59 kg 
Fabian Cysewski był trzeci.

W kategorii 66 kg również nie za-
brakło przedstawicieli rudzkich klu-
bów – zwyciężył Dawid Bończuk 
z KS Pogoń Ruda Śląska, a na ostat-
nim stopniu podium stanął Bartosz 
Wieroński z Slavii. Poza startem dzie-
ci do rywalizacji przystąpili również 
żacy. W swoich pulach trzy zwycię-
stwa na trzy walki odnieśli: Kamil 
Tkocz, Tymon Bolik, David Lozhkin 
i Bartosz Klimas.

 DK

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości 
gruntowych, znajdujących się w rejonie ulicy: orzeszkowej  

z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

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, która zostanie oddana w najem  
na okres do 3 lat w celu umożliwienia eksploatacji materiału zdeponowanego na zwałowisku  

pocynkowym w rejonie ulicy antoniego nowary.

oGłoszenia
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