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Patrycja 
została Miss 
Rudy Śląskiej 2018!
 Więcej na str. 6-7

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
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ZNAKOWANIE ROWERÓW
www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO | 9.05.2018

Oznakuj swój rower
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Już ponad 400 mieszkańców Rudy Śląskiej zdecydowało się oznakować swój rower, by w ten sposób 
m.in. uchronić go przed kradzieżą lub odnaleźć zgubę. W ostatni czwartek kwietnia Straż Miejska po 
raz kolejny zorganizowała cykliczną akcję znakowania „dwóch kółek”. Wzięły w niej udział 34 osoby.

Strażnicy oznakowali kolejnych 
kilkadziesiąt rowerów.

Kampania „Bezpieczny rower” jest prowadzona 
przez rudzkich strażników od 2015 roku. – Uznali-
śmy, że warto wyjść w kierunku mieszkańców z taką 
inicjatywą – podkreśla Adam Muzioł, kierownik Re-
feratu Ochrony Porządku Publicznego rudzkiej Stra-
ży Miejskiej. – Dlatego cyklicznie co czwartek w go-
dzinach od 12 do 15 można oznakować u nas rower. 
Harmonogram akcji przeważnie podawany jest na 
początku każdego miesiąca. Staramy się także prowa-
dzić ją podczas imprez, organizowanych w mieście. 
Na przykład niedawno znakowaliśmy rowery miesz-
kańców przy okazji Memoriału im. Jana Konieczne-
go, czy podczas festynu na kochłowickich plantach 
– dodaje.

Aby dać mieszkańcom jeszcze większą możliwość 
korzystania z akcji, można się także umówić w do-
godnym terminie pod nr telefonu 32 248-67-02 (wew. 
7520) lub 695-831-014. Co oprócz tego trzeba zro-
bić? Wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie inter-
netowej Straży Miejskiej i pojawić się z nim wraz 
z rowerem. Następnie strażnicy znakują dwuślad spe-
cjalną naklejką. Dane te trafi ają do rejestru, gdzie 
również ląduje zdjęcie roweru. – Dzięki temu, jeżeli 
rower zostanie ukradziony, 
a właściciel zgłosi to poli-
cji lub służby same znajdą 
taki rower, jesteśmy w sta-
nie po numerze zweryfi ko-
wać oraz potwierdzić wła-
ściciela roweru i przeka-
zać go. Natomiast kiedy 

rower zostanie ukradziony, czy później porzucony, po 
indentyfi kacji numeru mamy możliwość dotarcia do 
właściciela roweru – tłumaczy Adam Muzioł. 

W kwietniowej akcji udział wzięło kilkadziesiąt 
mieszkańców. – O znakowaniu rowerów dowiedzieli-
śmy się z Facebooka. Syn sam lub ze mną jeździ czę-
sto na rowerze, a różne sytuacje się zdarzają, więc 
postanowiłem oznakować rowery dla bezpieczeństwa 
– podkreślił pan Piotr z Goduli. 

Podsumujmy, że dotychczas z możliwości znako-
wania rowerów skorzystało 
ponad 400 cyklistów.

Kolejne akcje znakowa-
nia dwuśladów odbędą się 
10, 17 i 24 maja w siedzibie 
rudzkiej Straży Miejskiej 
w Nowym Bytomiu przy ul. 
Hallera 61.  Joanna Oreł

MATURA 2018

Ostatnie chwile przed maturą to już nie czas na na-
ukę, ale zastanawianie się nad tym, z czym za kilka 
godzin przyjdzie się zmierzyć. – Obstawiam, że w tym 
roku tematyka matury z języka polskiego będzie doty-
czyła wojny, dlatego, że obchodzimy 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości – mówiła przed egzaminem 
Martyna Gruchel, maturzystka z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1.

Główne polecenie tegorocznej matury z języka 
polskiego dotyczyło jednak zupełnie innego tematu. 
Uczniowie mieli za zadanie na podstawie „Lalki” Bo-
lesława Prusa napisać rozprawkę o tym, czy „Tęsk-
nota buduje czy niszczy?”. Drugie zadanie, jakie do 
wyboru mieli uczniowie, dotyczyło analizy wiersza 
Ernesta Brylla pt. „Bądźmy dla siebie bliscy bo nas 
rozdzielają”. W poniedziałek uczniowie zmierzyli się 
z kolei z egzaminem z matematyki, a we wtorek zda-
wali język angielski. Teraz rozpoczynają się matury 
z przedmiotów dodatkowych. – Oprócz obowiązko-
wych przedmiotów zdaję także fi zykę i dopiero od wy-
ników zależy, jaki kierunek dalej wybiorę – mówił 
Artur Staśków, uczeń ZSP nr 1. – Uczniowie patrzą 
na to, co im będzie potrzebne na studiach. Są osoby, 
które przystępują od razu do matury rozszerzonej, po-
nieważ analizują, co im będzie niezbędne. Inni wra-
cają do nas, by później zdać rozszerzenie, a niektórzy 
zdają maturę i dopiero później zastanawiają się nad 
tym, co dalej – mówi Robert Ślusarski, dyrektor ZSP 
nr 1. 

Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzo-
nym, które uczniowie w tym roku wybierali najczę-
ściej to: język angielski (53,8% zdających), geografi a 
(26,7% zdających) matematyka (25,5% zdających), 
język polski (20% zdających), biologia (18,4% zdają-
cych), chemia (10,2% zdających), wiedza o społeczeń-
stwie (8,4% zdających), fi zyka (7,8% zdających), hi-
storia (7,6% zdających) oraz informatyka (3,3% zdają-
cych). – Szkoły średnie w naszym mieście kształcą 
uczniów na bardzo wysokim poziomie, są to często lau-
reaci oraz uczestnicy wielu olimpiad przedmiotowych. 
Wierzę, że świetnie uda im się napisać egzamin, a na-
stępnie dostać na wymarzony kierunek studiów 
– podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta 
odpowiadająca m.in. za oświatę. Joanna Oreł

Egzamin, który zadecyduje o przyszłości
Ponad 700 maturzystów z Rudy Śląskiej przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Za nimi matury m.in. 
z języka polskiego, matematyki, czy języka angielskiego. Egzaminy z wszystkich przedmiotów potrwają 
przez kilka tygodni.
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W ZSP nr 1 z maturą mierzy się 
ok. 20 uczniów.

Aby oznakować rower, trzeba wypełnić formularz, 
który dostępny jest w siedzibie Straży Miejskiej 

lub na jej stronie internetowej. Akcja prowadzona 
jest cyklicznie przy ul. Hallera 61 w Nowym 

Bytomiu oraz podczas plenerowych wydarzeń. 
Na znakowanie można się także umówić 

indywidualnie. Przy znakowaniu trzeba mieć przy 
sobie dokument tożsamości właściciela roweru.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

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

posiada do wynajęcia „od zaraz” lokale użytkowe + boksy handlowe według wykazu oraz do 
wydzierżawienia teren w Rudzie Śląskiej 5 przy ul. Gwareckiej 4 

o pow. 437 m2 pod miejsca postojowe.
Wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz tel. 32 248-

24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Maga-
zynowej 12.

OBWIESZCZENIE
O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH KOMITETU REWITALIZACJI

Prezydent Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) zawiadamia:

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta 
Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Celem 
konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz za-
sad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji1 
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji 

oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Ruda Śląska przy wdraża-
niu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 7 maja 2018 r. do 5 czerwca 2018 r. w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego w terminie do 5 czerwca 2018 r. (obowiązuje data wpływu). Wy-
pełnione formularze można dostarczyć:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 
r. o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).

b) w formie papierowej:
• drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda 

Śląska, 
• bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, 

środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od 
godz. 8:00 do godz. 14:00.

2. Otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możli-
wością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. 
o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Sali Sesyjnej (sala 213).

3. Zbierania uwag ustnych, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach pracy Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 306).

 Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska wraz z formularzem konsultacyjnym 
będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 7 maja 2018 r.:

a) w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 306), 
w godzinach pracy Urzędu,

b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska pod ad-
resem: htt p://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (wejście przez zakładki: „Programy, strategie, re-
witalizacja” > „Rewitalizacja miasta”) oraz na stronie internetowej htt p://www.rudaslaska.pl/
rewitalizacja.

 Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu po dniu 5 czerwca 2018 r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii 

zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
PREZYDENT MIASTA

Grażyna Dziedzic

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdu-1. 
jącymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;2. 
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;3. 
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacja pozarządowe i grupy niefor-4. 
malne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne5. 
organy władzy publicznej,6. 
podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa7. 

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 nierucho-
mości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3138/107 o pow. 647 m2, zapisanej 
na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jordana, przeznaczonej 
do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 usta-
wy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

OGŁOSZENIA



Z okazji Dnia Bibliotekarza 
składam serdeczne życzenia 

wszystkim pracownikom rudzkich książnic.

Wasza działalność przynosi pożytek wielu ludziom,
którzy w murach biblioteki szukają wiedzy i piękna,  

a także wytchnienia od codziennych trosk.

Dziękując za tę pracę życzę Wam zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i szczęścia.

Wszystkiego dobrego!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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SpOTkAnIA z MIeSzkAńcAMI

Prezydent ostatnio spotkała się z mieszkańcami 
Goduli i Orzegowa.
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Czas na północne dzielnice
Tematy m.in. przebudowy ulicy piastowskiej i Wolności, bezpieczeństwa wokół Szkoły pod-
stawowej nr 3 oraz porządku w dzielnicy były dominujące podczas spotkania władz miasta  
z mieszkańcami Rudy. z kolei dla mieszkańców Goduli i Orzegowa jednym z najważniejszych 
problemów było wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

SPotkania z mieSzkańcami  
– wioSna 2018
10.V – czwartek, godz. 17.00  

– Halemba – zespół Szkolno-przedszkolny nr 2, ul. kaczmarka 9

14.V – poniedziałek, godz. 17.00   
– Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. plebiscytowa

OGŁOSzenIA

Najpierw ulica Piastowska, później Wolności. To pla-
ny na przebudowę dróg w Rudzie na najbliższe lata. 
W tym roku mają ruszyć prace przy tej pierwszej. – Ogło-
siliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy 
ulicy Piastowskiej. Termin składania ofert mamy do koń-
ca kwietnia, ale niewykluczone, że będziemy go musieli 
przesunąć z tego względu, że zainteresowanie firm jest 
ogromne – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

W ramach prac na odcinku ok. 2 km wymieniona 
zostanie nawierzchnia oraz powstanie nowy most nad 
rzeką Bytomką, a także szykuje się przebudowa całej 
infrastruktury. Ponadto zlikwidowane zostanie torowi-
sko po dawnej linii tramwajowej nr 18. Całość prac ma 
kosztować ok. 7,3 mln zł. Następna ważną, ale w 2021 
roku, inwestycją drogową będzie przebudowa ulicy 
Wolności. Po przedstawieniu koncepcji prac mieszkań-
cy zgłosili ok. 20 uwag. – Zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców zrezygnowaliśmy np. z parkingu przy ul. 
Wolności 20 czy zatoki autobusowej w rejonie budynku 
przy ul. Wolności 23 – mówił Krzysztof Mejer.

Ponadto zapowiedziano opracowanie dokumentacji 
budowy trasy N-S w kierunku północnym i ul. Maga-
zynowej oraz dokumentacji projektowej budowy trasy 
N-S od ulicy Magazynowej do ulicy Goduli. Jeżeli cho-
dzi o pytania mieszkańców, m.in. kilku rodziców mó-
wiło o problemie z bezpieczeństwem przy dojściu do 
SP nr 3. Władze miasta zapowiedziały, że przyjrzą się 
tej sprawie. Zgłoszony został również brak porządnego 
placu zabaw przy ul. Sobieskiego. – Jedno z podwórek 
przewidzianych w naszym planie ich rewitalizacji znaj-
duje się właśnie tam, a w ramach inwestycji powstanie 
również plac zabaw – poinformował wiceprezydent 
Michał Pierończyk. 

Kolejne ze spotkań zorganizowane zostało dla 
mieszkańców Orzegowa oraz Goduli. Jego uczestnicy 
pytali m.in. o przyszłość ulic Lipa i Lipińskiej w Godu-
li. – W 2019 roku zamierzamy zrobić tę drogę, ale naj-
pierw planujemy rozbudowę szpitala o jeden pawilon, 
więc budowanie teraz tej drogi, byłoby bezsensowne. 
Proszę uzbroić się w cierpliwość – mówiła prezydent 
Grażyna Dziedzic. 

z okazji międzynarodowego święta pielęgniarek i położnych
składam serdeczne życzenia dla wszystkich, którzy wykonują

ten odpowiedzialny zawód.

W tym wyjątkowym dniu pragnę podziękować
za Wasz wkład w pracę rudzkich placówek zdrowotnych.

Życzę, by wypełniane obowiązki były źródłem
zawodowej satysfakcji i spełnienia.

niech towarzyszy Wam wszelka pomyślność
w życiu prywatnym, zdrowie i szczęście.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

informujemy, że planowana na 9 maja br. debata z cyklu #tumetropolia  
w młodzieżowym Domu kultury w Rudzie została odwołana. 

OGŁOSzenIe

Dużo emocji wzbudził temat nocnych hałasów, spo-
wodowanych – według mieszkańców – przez osoby, 
które kupują alkohol w godzinach nocnych. – Ograni-
czenie zakupu alkoholu ograniczyłoby te rozboje, a nam 
przywróciło spokój – mówiła jedna z mieszkanek.  
– Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada na sa-
morząd obowiązek uporządkowania do września tej 
sprawy. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach, na któ-
rych uzgadniamy liczbę punktów sprzedaży. Przygoto-
waliśmy już projekt uchwały, który po konsultacjach 
społecznych zostanie przedstawiony radnym – tłuma-
czyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Pojawiły się także postulaty o zmiany w funkcjono-
waniu komunikacji miejskiej oraz stan jej infrastruktu-
ry. – Zakończony został remont torowiska między  
ul. Grochowską a Hutą Pokój. Udało się wynegocjo-
wać, że drugi odcinek, od granicy z Bytomiem do Cheb-
zia, będzie remontowany pod koniec bieżącego roku. 
Jednak nowy tabor będzie mógł się pojawić dopiero 
w momencie, gdy cała linia zostanie zmodernizowana 
– wyjaśnił Krzysztof Mejer.

Jedna z mieszkanek pytała także o możliwość po-
wstania nowych miejsc parkingowych przy Burloch 
Arenie. Władze miasta zapowiedziały, że problem ten 
zostanie rozwiązany.

Joanna Oreł
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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.

Z kolejną interwencją dotyczącą dzików zwróciła się do nas mieszkanka 
Kochłowic. Wataha zwierząt kilka dni temu przeszła ulicami tej dzielnicy. 
– Dziki za dnia spacerują po osiedlu, strasząc mieszkańców. Pojawiają się 
m.in. w okolicach przedszkola przy ulicy Brzozowej, gdzie przecież przeby-
wają dzieci – pisze pani Krystyna. – Wiem, że sprawa była już poruszana, ale 
problem wciąż nie został rozwiązany – dodaje.  

Dziki wciąż wracają 

Dyrektor przedszkola zapewnia, że pla-
cówka jest ogrodzona i pilnowana, dzięki 
czemu dzieci są bezpieczne. Po informacji 
od rodziców o tym, że dziki powróciły, dy-
rektor placówki zarządziła także kolejną 
kontrolę ogrodzenia, aby wykluczyć możli-
wość dostania się zwierząt do środka. Nato-
miast jeżeli chodzi o redukcyjny odstrzał 
dzików to w tym roku miasto podpisało 
umowę na odstrzał 50 dzików. Do tej pory 
odstrzelono 46 zwierząt, w tym 14 kwietnia 
cztery dziki właśnie w Kochłowicach. – Te-
ren ten będzie dalej monitorowany, a w ra-
zie potrzeby miasto może zdecydować się 
na kolejny dodatkowy odstrzał – zaznacza 
Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej.

Przypomina on także, że główną przy-
czyną pojawiania się dzików na osiedlach 
mieszkalnych jest łatwy dostęp do poży-
wienia. – Niezabezpieczone pojemniki na 
śmieci, placyki gospodarcze i tereny ogród-
ków działkowych, gdzie niestety działkowcy 
wyrzucają odpady roślinne, powodują, że 
dziki żerują w tych miejscach – mówi Ma-
rek Partuś.  

W przypadku bliskiego spotkania dzi-
kiego zwierzęcia, które nie ucieka na wi-
dok człowieka, nie należy panikować ani 
zbliżać się do niego. Warto spokojnie 

 Dziki pojawiły się niedawno 
m.in. w Kochłowicach.
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OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska:
w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Mia-
sta Ruda Śląska:

 uchwały nr PR.0007.158.2016 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-• 
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Ru-
dzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulic Bukowej i Noworudzkiej 

oraz 
 uchwały nr PR.0007.60.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zmiany ww. • 

uchwały w zakresie załącznika grafi cznego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub pocztą na jego adres w terminie do dnia 9 czerwca 
2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późniejszymi zmianami) dla projektu ww. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie przeprowadzona strategiczna ocena od-
działywania na środowisko, na zasadach określonych w art. 39 i 54 przywołanej ustawy.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego 

na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

ul. Ks. Augustyna Potyki 
– garaż nr 13,

stanowiącego własność 
Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej 
na rzecz najemcy.

Stomatolog | Ginekolog | Dietetyk
Chirurg | Radiologia | Dermatolog

Pracownia Protetyczna 
– Krzysztof Mazur

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

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

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK 

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA 

odejść i nie wykonywać przy tym gwałtow-
nych ruchów. Natomiast próba nakarmienia 
dzika może sprowokować go do ataku. 
W przypadku spotkania dzików należy po-
informować o tym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (nr tel. 800-158-800) lub 
Straż Miejską (tel. 986). – Każda taka in-
formacja jest dla nas cenna, gdyż pozwala 
na precyzyjne określenie, gdzie ten problem 
jest największy. Na tej podstawie myśliwy 
planuje swoje dalsze działania – tłumaczy 
Marek Partuś. 

 Arkadiusz Wieczorek 

KOCHŁOWICE

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 3747/221 
o pow. 1734 m2, KW GL1S/00047097/5 zapisanej na karcie mapy 2,

obręb Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cegielnianej 26,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 

użytkowników wieczystych.

Panu Jerzemu Obrodzkiemu Kierownikowi 
Filii CIS – Stara Bykowina MBP

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

OJCA
składają 

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

OGŁOSZENIE
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Kochają śląską gwarę
NowY BYToM 

Już po raz 14. młodzież pokazała, że kocha śląską 
gwarę. W Szkole Podstawowej nr 22 w Nowym Byto-
miu odbył się coroczny konkurs, w którym wzięli udział 
uczniowie z Rudy Śląskiej oraz innych śląskich miast. 

– Usłyszeliśmy wiele tekstów zabawnych, opowiada-
jących o sprawach bliskich młodym ludziom („Zolyty”, 
„Mój idol”), ale mieliśmy także możliwość wysłuchania 
wypowiedzi ukazujących piękno naszej małej ojczyzny, 
nawiązujących do śląskich tradycji, obyczajów i warto-
ści bliskich każdemu Ślązakowi („Niydziela”, „O świyn-
tyj Hyjdli, co po bosoku chodzioła”, „Życiorys”) – wy-
liczała Katarzyna Pietrzak, jedna z organizatorek kon-
kursu. 

Organizatorki konkursu – Joanna Chawińska, Joanna 
Marek i Katarzyna Pietrzak przyznają, że głównym ce-
lem imprezy było przede wszystkim promowanie gwary 
śląskiej wśród młodzieży oraz przypomnienie uczniom 
tradycji i obyczajów, które charakterystyczne są dla 
Górnego Śląska. – Bardzo się cieszę, że młodzi ludzi po-
sługują się gwarą i że dzięki nim ta gwara nie zginie. Te 

dzieci udowadniają, że są strażnikami śląskości. Cieszy 
to, że podejmowane są różne działania, żeby nasza  
gwara nie zaginęła – zaznaczył Jan Wyżgoł, gość spe-
cjalny konkursu.   AL

Konkurs gwary śląskiej to już tradycja w SP nr 22. 
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Święto w SP nr 36
ORZEGÓW

W ramach święta przygotowano 
m.in. przedstawienie.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 z Orzegowa, 
ich rodzice, nauczyciele oraz goście  spotkali się wspól-
nie, by świętować miesiąc, który jest niezwykle ważny 
dla życia szkoły. W kwietniu obchodzone są bowiem 
trzy szczególne uroczystości, związane z działalnością 
SP nr 36.

Z tej okazji zorganizowano przedstawienie i koncert 
w wykonaniu uczniów szkoły oraz jej zaprzyjaźnionych 
studentów. – To dla nas okazja, aby spotkać się i poroz-
mawiać o szkole z osobami z nią związanymi – mówiła 
Iwona Skrzypczyk-Sikora, dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 36 w Orzegowie. – Właśnie w kwietniu, bo to 
szczególny dla nas miesiąc. 8 kwietnia obchodzony był 
Światowy Dzień Romów, a jak wiadomo, jesteśmy szko-
łą w Rudzie Śląskiej, w której uczy się największa spo-
łeczność romskich uczniów. Z kolei 3 kwietnia obchodzi-

liśmy 169. rocznicę śmierci naszego patrona, Juliusza 
Słowackiego, a 23 kwietnia przypadał Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich – wyliczała.  JO

Eksperci od motoryzacji
NowY BYToM

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w No-
wym Bytomiu odbył się półfinał VII Olimpiady Wie-
dzy Motoryzacyjnej. Wzięło w niej udział ponad 50 
gimnazjalistów z całego Śląska. Piętnastu z nich przej-
dzie do finału, który odbędzie się 12 maja w salonie 
Toyoty w Katowicach. Przy okazji konkursu odbył się 
także dzień otwarty szkoły. – To już siódma olimpiada 
wiedzy motoryzacyjnej i bardzo mnie cieszy, że mło-
dzież tak chętnie bierze w niej udział. Dzięki temu, że 
w naszej szkole mamy klasy pod patronatem Toyoty, zy-
skujemy bardzo wiele, a ta olimpiada to dla uczniów 
forma sprawdzenia i przekonania się, czy branża moto-
ryzacyjna rzeczywiście jest dla nich ciekawa – zazna-
czył Robert Ślusarski, dyrektor ZSP nr 1.

Ponadto po raz pierwszy w tym roku przy okazji 
olimpiady zorganizowany został dzień otwarty szkoły. 
Młodzi ludzie mogli zapoznać się z bogatą ofertą pla-

cówki i zdecydować o wyborze przyszłej klasy. – Chce-
my zachęcić uczniów do nauki w naszej szkole, bo dzię-
ki temu będą oni mogli rozwijać swoje talenty i pasje. 
Nauka w ZSP nr 1 to sama przyjemność – powiedziała 
Kornelia Gruczka, uczennica ZSP nr 1. AL

Gimnazjaliści sprawdzili swoje siły
 z wiedzy o motoryzacji. 

Kolejny sezon 
BIELSZowICE

1 maja Muzeum PRL-u już po raz dziewiąty otwo-
rzyło dla zwiedzających swoje podwoje. W majowy 
weekend obiekt przyciągnął tłumy zwiedzających. 
Przerobiony na wóz strażacki samochód ciężarowy ta-
tra z 1971 roku, zastava p1100, skuter jawa czy milicyj-
na nysa – to tylko niektóre z tegorocznych perełek. 
Otwarta została też kolejna świeżo wyremontowana 
„obora”.  

– Jak zawsze do muzeum zapraszamy od środy do 
niedzieli, choć w majówkę obiekt czynny był każdego 
dnia, począwszy od pierwszego maja – zachęca Monika 
Żywot, prezes Fundacji Minionej Epoki. – W tym sezo-
nie wzbogaciliśmy się o nowe samochody i motory. Są 
też nowe pomniki. Ponadto dla zwiedzających udostęp-
nione zostało kolejne miejsce wystawiennicze. W wyre-
montowanej oborze zobaczyć można motory, wystawę 
odbiorników radiowo-telewizyjnych oraz wystawę po-
święconą przodownikom pracy. Co więcej, po 15 maja 
w muzeum będzie można obejrzeć wystawę poświęconą 
Edwardowi Gierkowi – dodaje. 

Muzeum PRL-u zwiedzać można od 1 maja. 

Przypomnijmy, że Muzeum PRL-u powstało na  
pozostałościach dziewiętnastowiecznego folwarku  
wybudowanego przez rodzinę Ballestremów. Obiekt 
działa od 4 czerwca 2010 roku. AW 
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Pielgrzymka szkół
KoCHŁowICE

Uczniowie 27 szkół i przedszkoli z całej archidiecezji 
katowickiej pielgrzymowali 26 kwietnia do kościoła 
Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, by na nowo 
odkryć przesłanie życia św. Jana Pawła II. 

Placówki, którym patronuje Papież Polak, w Kochło-
wicach spotkały się po raz ósmy. W Rudzie Śląskiej są 
trzy takie szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach, Szkoła Podstawowa nr 27 w Halembie 
oraz Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna w Bielszowi-
cach. Natomiast ogółem takich szkół i przedszkoli w ar-
chidiecezji katowickiej jest 27. Uroczystej mszy z ich 
udziałem przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc. 

– W tym roku świętym stulecia odzyskania niepodle-
głości przypomnijmy postać Jana Pawła II jako nauczy-
ciela miłości do Ojczyzny. W jego nauczaniu takie kate-
gorie jak Ojczyzna, patriotyzm i obowiązek przenikają 
się oraz uzupełniają z wołaniem o otwarcie drzwi Chry-
stusowi – mówił metropolita katowicki w homilii wy-
głoszonej podczas mszy św. – Możemy dziś stawiać py-
tania, czym jest patriotyzm i czym był dla Jana Pawła II. 
Wartość tego pojęcia wiązał on z pojęciem Ojczyzny 

 Pielgrzymka do Kochłowic odbyła się ósmy raz.

i ojcostwa – podkreślał. Tegoroczna uroczystość miała 
charakter międzynarodowy. Gościnnie do parafii przy-
jechali bowiem pielgrzymi m.in. z Francji i Białorusi.

 AW
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Patrycja Szczurowska wraz z pozostałymi kandydatkami i wręczającymi.

Walka o tytuł najpiękniejszej kobiety 
w Rudzie Śląskiej nie należała do najłatwiej-
szych. Sobotni finał wyborów był podsumo-
waniem dwumiesięcznych prób kandydatek, 
podczas których rudzianki musiały zapre-
zentować swoją klasę, czar i intelekt. To 
wszystko na finałowej gali oceniali jurorzy.

Kandydatki do tytułu Miss Rudy Ślą-
skiej zaprezentowały swoje wdzięki w kil-
ku odsłonach. Opowiadały także o sobie 
oraz odpowiadały na pytania zadawane 
przez prowadzącego imprezę Arkadiusza 
Wieczorka. – Dziewczyny bardzo zaanga-
żowały się w przygotowania do finału i spo-
kojnie mogę powiedzieć, że dały z siebie 
wszystko. Dzięki ich ciężkiej pracy impreza 

Ruda Śląska ma nową miss!
Czternaście pięknych kobiet wzięło udział w tegorocznej edycji wyborów miss rudy śląskiej. jednak tylko jedna z nich mogła zdobyć ten prestiżowy tytuł. która z nich okazała się tą szczę-
ściarą? Patrycja szczurowska podbiła serca nie tylko jury, ale i publiczności. Podczas sobotniej gali (28.04), która odbyła się w domu kultury w Bielszowicach, wybrano także Wicemiss 
rudy śląskiej, miss Foto oraz miss „Wiadomości rudzkich”. 

odbyła się na najwyższym poziomie – pod-
kreśla Arkadiusz Wieczorek. – Mimo 
ogromnego stresu i wysiłku, jaki towarzy-
szył dziewczynom, poradziły sobie świetnie 
w każdym pokazie. Jestem z nich bardzo 
zadowolona – dodała Izabela Nowrotek, 
choreograf układów. 

Tegoroczne wybory Miss Rudy Śląskiej 
zakończyły się wygraną Patrycji Szczurow-
skiej. – Czuję się fantastycznie! Zaraz po 
gali byłam trochę zmęczona i jeszcze nie do-
tarło do mnie to, że zdobyłam ten tytuł, ale 
wierzę, że będę godnie reprezentowała na-
sze miasto – zaznaczyła Patrycja Szczurow-
ska. – To był czas intensywnej pracy i wielu 
wyrzeczeń, ale jestem szczęśliwa, że wygra-

łam. Mam nadzieję, że uda mi się udowod-
nić, że miss nie tylko musi dobrze wyglądać, 
ale także reprezentować różne wartości 
– dodała Miss Rudy Śląskiej 2018. 

Z kolei tytuł Wicemiss Rudy Śląskiej 
otrzymała Mira Gruszczyk. – Jest to dla 
mnie ogromna radość i zaszczyt. Cieszę się, 
że zdobyłam tytuł wicemiss. Dzięki temu 
uświadomiłam sobie, że odwaga, czas i pra-
ca popłacają, a ja mam zamiar wykorzystać 
to dalej spełniając siebie i swoje marzenia 
– powiedziała Mira Gruszczyk. – Ta przygo-
da otworzyła przede mną nie tylko drzwi do 
innego świata, jakim było całe to wydarze-
nie, ale również otworzyła mi oczy i pokaza-
ła, że mogę być jeszcze szczęśliwsza. Pozna-

łam wiele ciekawych osób i będzie bardzo 
brakować mi prób, spotkań i przygotowań 
– dodała. 

Jednak na tym nie koniec. Podczas finału 
wyborów głos na swoją faworytkę oddała 
też publiczność. Miss Publiczności została 
Patrycja Szczurowska, która tym samym 
mogła się cieszyć z dwóch tytułów. Swoją 
miss wybrali także obecni na gali fotorepor-
terzy. Tytuł Miss Foto powędrował do Oli-
wii Hałupki. Natomiast Ania Sznapka  
otrzymała najwięcej głosów Czytelników  
„Wiadomości Rudzkich”. – Wybory Miss 
Rudy Śląskiej to z jednej strony świetna za-
bawa, ale także ciężka praca dla dziewczyn. 
Każda bez wyjątku dała z siebie wszystko, 

jednak tylko jedna otrzymała ten zaszczytny 
tytuł. Dziękujemy wszystkim dziewczętom, 
które zechciały wziąć udział w tegorocznych 
wyborach – zaznaczyła Anna Piątek-Niewę-
głowska, redaktor naczelna „Wiadomości 
Rudzkich”. Dodajmy, że dziewczyny poka-
zały się publiczności w strojach kąpielo-
wych, strojach sportowych firmy NJUSport, 
piżamach firmy Hamana, sukniach ślubnych 
i wieczorowych z salonu Venus Moda Ślub-
na oraz kompozycjach własnych. O fryzury 
naszych kandydatek zadbał Salon Fryzjer-
ski Mały Domek Bożena Mielnik, a makija-
że wykonało Centrum Kosmetologii Ewa 
Pagal. 

 Tekst i foto: Agnieszka Lewko 

Finalistki otrzymały liczne nagrody.

Od lewej Oliwia Hałupka – Miss Foto, Anna Sznapka – Miss „Wiadomości Rudzkich”,  
Patrycja Szczurowska – Miss Publiczności oraz Miss Rudy Śląskiej, 

Mira Gruszczyk – Wicemiss Rudy Śląskiej.

Nagrodę dla Miss Foto wręczył Kazimierz Myszur – przewodniczący Rady Miasta.

Miss Rudy Śląskiej  z organizatorami wyborów  
Izabelą Nowrotek i Arkadiuszem Wieczorkiem. Wiceprezydent Anna Krzysteczko nagrodziła Miss Publiczności.

Prezydent Grażyna  Dziedzic wręczyła  
nagrodę dla wicemiss.

Marta Żuk, ubiegłoroczna Miss Rudy Śląskiej, przekazała 
koronę swojej następczyni.
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Pokaz w piżamach fi rmy Hamana.

Marta Żuk – ubiegłoroczna 
Miss Rudy Śląskiej.

Wiele emocji wzbudziła prezentacja w sukniach ślubnych.

Kandydatki zaprezentowały się w strojach 
sportowych fi rmy NJUSport.Dziewczyny pokazały swoje wdzięki m.in. w strojach kąpielowych.

Finał wyborów poprowadził 
Arkadiusz Wieczorek.

Magdalena Pal zaśpiewała 
dla publiczności.

Podczas gali zagrała Karolina Pociask, 
czyli Kolina.

Rodzice i przyjaciele wspierali swoje faworytki.

Dziewczynki z zespołu Diamenty skradły serca publiczności.

Kandydatki odpowiadały 
na wiele pytań.O stroje wieczorowe zadbał salon mody Venus.

Chwilami na scenie było dwóch prowa-
dzących – Arkadiusz i Paweł.

Pokaz taneczny zaprezentowali 
Magdalena Witalińska i Daniel Skubacz.

FUNDATORZY NAGRÓD

Salon mody ślubnej Venus | Sklep sportowy NJUSport | Semilac Ruda Śląska 
Producent bielizny damskiej Hamana | Park wodny Aquadrom

Jubiler - Zegarmistrz Minkina | Avon | Fotografi a Artystyczna Anna Kęsik
Ośrodek Szkolenia Kierowców KaLmar | Internet Vega 

Ośrodek wypoczynkowy Bursztynowa Przystań
PARTNERZY 

Salon Fryzjerski Mały Domek Bożena Mielnik | Centrum Kosmetologii Ewy Pagal 
Restauracja Wawelska | Elkadesign | Agencja Medialna Flow 

MOSiR Ruda Śląska | Balanga Dekoracje Balonowe | Haft y – Bytom.pl
Kwiaciarnia Blumy i Gyszynki | Piekarnia - Cukiernia Jakubiec
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– Podjęte działania służą promocji 
kierunków kształcenia zawodowego, 
na przykład takich jak elektronik 
czy informatyk, które mogą być wyko-
rzystane w pracy w hucie – tłumaczy 
wiceprezydent Anna Krzysteczko. 
– Szkoły zawodowe dają konkretny 
fach, a ich absolwenci są poszukiwani 
na rynku pracy. Wybierając ścieżkę 
kariery warto wziąć to pod uwagę 
– dodaje. 

Uczniowie będą mieli zapewnione 
wejście do Huty „Pokój”, dzięki cze-
mu zobaczą, jak w dzisiejszych cza-
sach wygląda praca w zakładzie. 
– Mam nadzieję, że przyczyni się to do 
promocji branży hutniczej wśród mło-
dzieży – powiedział Witold Wójcicki, 
prezes Huty „Pokój”. – Liczymy, 
że młodzi ludzie przejmą z czasem 
obowiązki obecnych pracowników, 
wpłyną na unowocześnienie zakładu, 
będą źródłem świeżego spojrzenia 
i nowych rozwiązań, które zwiększą 
efektywność pracy huty – dodał. 

– W tym roku huta przyjęła na mie-
sięczne praktyki ok. 10 osób. Przyjmu-
jemy również studentów politechniki, 
którzy odbywają 3-miesięczne, płatne 
staże unijne – informuje Agnieszka 

Pluta, dyrektor personalny Huty „Po-
kój”. – Mam nadzieję, że współpraca 
zaowocuje możliwością praktyk na-
szych uczniów – podkreśla Henryk 
Markowski, dyrektor ZSP nr 4. – Ide-
alnie byłoby, gdyby uczniowie klas 
drugich mogli skorzystać z wycieczek 
dydaktycznych, z kolei uczniowie klas 
trzecich techników mogli odbyć mie-
sięczne praktyki. Również uczniowie 
ostatnich klas techników i szkół bran-
żowych mogliby przyjrzeć się funkcjo-
nowaniu zakładu – zauważa. 

Przypomnijmy, że Huta „Pokój” 
działa w Rudzie Śląskiej od 1840 ro-
ku. – Naszą działalność opieramy 
obecnie na czterech fi larach: rentow-
ności, otwartości, poszukiwaniu oraz 
kooperacji. Nowa fi lozofi a biznesu, 
zakładająca stawianie na nowocze-
sność, uczenie ustawiczne czy współ-
pracę między zawodami, wymaga od 
nas poszukiwania nowych pracowni-
ków, dlatego cieszę się, że szkoły pozy-
tywnie odpowiedziały na naszą propo-
zycję współpracy – powiedział prezes 
Wójcicki. – Poza tym musimy zadbać 
o to, by wielkie doświadczenie naszych 
pracowników zostało przekazane na-
stępcom – dodał.  

W Rudzie Śląskiej działa siedem 
szkół branżowych, w tym jedna spe-
cjalna. Można się w nich kształcić 
we wszystkich zawodach, które są 
określone w rozporządzeniu w sprawie 
klasyfi kacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego. Uczniowie tych szkół 

w większości pobierają naukę w kla-
sach wielozawodowych, tzn. w szkole 
pobierają naukę z przedmiotów ogól-
nokształcących, teoretyczną naukę za-
wodu zdobywają na kursach organizo-
wanych w Ośrodku Dokształcania Za-
wodowego CKPiDZ, a naukę prak-

tyczną zawodu bezpośrednio u praco-
dawców bądź w CKPiDZ. Naukę 
w nowych szkołach branżowych I stop-
nia podjęło we wrześniu ubiegłego ro-
ku 167 osób, a 337 uczniów kontynu-
uje naukę  w klasach po zasadniczych 
szkołach zawodowych.  AS

Huta łowi talenty

Trzy rudzkie placówki oświatowe będą współpracowały z Hutą „Pokój” w Rudzie Śląskiej. Podpisano list intencyjny w tej 
sprawie. Porozumienie zakłada, że przedsiębiorstwo ma m.in. organizować praktyki zawodowe dla uczniów, wizyty studyjne 
i wycieczki dydaktyczne. Pracownicy huty mają też dzielić się wiedzą praktyczną podczas zajęć w szkołach. – Musimy pamię-
tać, że Ruda Śląska jest nie tylko miastem górniczym, ale od wieków związana jest również z hutnictwem – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic. 

Witold Wójcicki (w środku), prezes Huty „Pokój”, ma nadzieję na owocną współpracę z rudzkimi szkołami.

Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej będzie kształcić młodzież w zawodach górniczych i innych niezbędnych do funkcjonowania górnictwa. Absolwenci tych 
oddziałów znajdą zatrudnienie w kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Grażyna Dziedzic i wi-
ceprezes PGG Jerzy Janczewski.

Ruda Śląska wykształci górników dla PGG
– W ostatnich miesiącach media wie-

lokrotnie informowały, że w polskim 
górnictwie brakuje pracowników, a Ru-
da Śląska, mimo zmian w branży, nadal 
pozostaje najbardziej górniczym mia-
stem – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Dlatego porozumieliśmy się 
z Polską Grupą Górniczą i od następne-
go roku szkolnego będziemy kształcić 
przyszłych górników – dodaje.

Na mocy porozumienia PGG zapew-
ni absolwentom zatrudnienie pod zie-
mią w należących do spółki kopal-
niach. – Jeżeli uczniowie zdecydują się 
na kontynuowanie nauki na studiach 
stacjonarnych na kierunkach górni-
czych, to gwarancja zatrudnienia zo-
stanie przedłużona do czasu ich ukoń-
czenia zgodnie z harmonogramem na-
uczania – zaznacza Jerzy Janczewski, 
wiceprezes PGG ds. pracowniczych. 
– Uczniowie będą też mieli szansę na 
otrzymanie stypendiów oraz dodatko-
wych nagród rocznych za dobre wyniki 
w nauce – dodaje.

– Oddziały pod patronatem PGG 
prowadzić będzie Zespół Szkół nr 5,
w skład którego wchodzą technikum 
i szkoła branżowa I stopnia. Każde-
go roku Polska Grupa Górnicza 
przekaże nam informację, ilu 
uczniom, ze wskazaniem typu szkoły 
i zawodów, udzielona zostanie gwa-
rancja zatrudnienia – informuje wi-
ceprezydent Anna Krzysteczko. 

W roku szkolnym 2018/2019 tech-
nikum w Zespole Szkół nr 5 oferuje 
kierunki takie jak technik informa-
tyk, technik spedytor, technik elek-
tryk, technik górnictwa podziemne-
go, technik teleinformatyk, technik 
przeróbki kopalin stałych, technik 
mechanik, technik szerokopasmo-
wej komunikacji elektronicznej, 
z kolei szkoła branżowa – elektryk, 
górnik eksploatacji podziemnej, ślu-
sarz.

W wyniku reform, którymi objęte 
zostało górnictwo w Rudzie Ślą-
skiej, trzy kopalnie zostały połączo-

ne w jeden organizm – KWK Ruda. 
Jedną  z kluczowych decyzji było 
przyspieszenie robót związanych 
z budową połączenia technologicz-
nego dotychczasowych kopalń Po-

kój i Bielszowice, dzięki któremu od 
1 stycznia 2017 r. całość urobku 
z Pokoju trafi a do Bielszowic. Do 
niedawna w Rudzie Śląskiej funk-
cjonował także będący częścią KWK 

Wujek Ruch Śląsk, który w styczniu 
br. został przekazany do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń, a większość 
jego pracowników przejdzie do 
KWK Ruda. WG

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez prezydent Grażynę Dziedzic i wiceprezesa PGG Jerzego Janczewskiego 
absolwenci ZS nr 5 znajdą zatrudnienie w kopalniach spółki.
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Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2017 r. Zarówno ubiegłoroczne dochody, jak i wydatki miasta 
po raz pierwszy w historii przekroczyły 700 mln zł. Wyniosły ono odpowiednio 700,9 mln zł i 742,8 mln zł. Na inwestycje w mieście w 2017 r. przeznaczono 
108,5 mln zł, czyli 15 proc. budżetu wydatkowego. Pomimo rosnących wydatków poziom zadłużenia miasta cały czas utrzymuje się na bezpiecznym i stabil-
nym poziomie 33 proc. Wydana przez RIO opinia uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

RIO pozytywnie i bez zastrzeżeń

15 procent ubiegłorocznych wydatków, czyli ponad 108 mln zł,  
przeznaczono na inwestycje.

Muffinki z suszonymi pomidorami to propozycja pani Iwony Wieczorek na piknik majówkowy. Autorka przepisu została laureatką kwietniowej edycji konkursu 
„Rudzkie Smaki”, której tematem była potrawa do kosza piknikowego. Z kolei do końca maja można przesyłać propozycje kulinarnej niespodzianki dla mamy. 

Piknikowe muffinki

– Rozwijamy nasze miasto, zacho-
wując przy tym jego płynność finanso-
wą. Ta prowadzona konsekwentnie 
od kilku już lat polityka przynosi owo-
ce. Ruda Śląska jest liderem w pozyski-
waniu środków unijnych, dzięki czemu 
możemy coraz więcej przeznaczać na 
inwestycje, a jednocześnie nie opierać 
się tak bardzo na zaciąganych kredy-
tach – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. 

Stabilna sytuacja Rudy Śląskiej ma 
swoje odzwierciedlenie w różnych 
wskaźnikach finansowych dotyczących 
budżetu miasta. Przykładem może być 
wskaźnik dochodów bieżących w do-
chodach ogółem. W ubiegłym roku 
wyniósł on 94,73 proc. To więcej  
o 3 proc. niż w 2016 r. – Wskaźnik ten 
pokazuje możliwości inwestycyjne sa-
morządu, im większe są bowiem do-
chody bieżące, tym miasto bardziej jest 
niezależne w kwestii finansowania in-
westycji. Ma to ogromne znaczenie 
również na przyszłość w kontekście 
zmniejszających się dotacji unijnych w 
ramach kończącej się perspektywy 
unijnej 2014-2020 – tłumaczy Ewa 
Guziel, skarbnik miasta.

Innym ważnym wskaźnikiem obra-
zującym stan miejskich finansów jest 
wskaźnik zadłużenia, który pokazuje 
udział zobowiązań w dochodach ogó-
łem. W 2017 r. wyniósł on 33,02 proc. 

Jest on wprawdzie blisko 4 proc. wyż-
szy niż w 2016 r. Porównując go jed-
nak na przestrzeni ostatnich lat, utrzy-
muje się on na mniej więcej stałym 
poziomie od 2012 r., choć w tym czasie 
wydatki na inwestycje wzrosły dwu-
krotnie – z 54 mln zł w 2012 r. do 108,5 
mln zł w 2017 r. – Jeszcze w 2010 r. 
zadłużenie miasta w stosunku do do-
chodów przekraczało 43 proc. Jak wi-
dać, wykonaliśmy ogromną pracę, żeby 
uzdrowić finanse miasta. Dziś ich kon-
dycja jest dobra, tym samym mogliśmy 
sięgnąć po sporo unijnych pieniędzy 
– podkreśla Grażyna Dziedzic.

Ubiegłoroczny budżet okazał się też 
pierwszym w historii, w którym za-
równo wydatki, jak i dochody przekro-
czyły 700 mln zł. Rosnące z roku na 
rok dochody budżetowe sprawiają, że 
miasto może bezpiecznie realizować 
zadania zapisane w budżecie po stro-
nie wydatkowej. Przypomnijmy, że 
w 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wy-
nosiły 544,4 mln zł, w ubiegłym roku 
było to już 700,9 mln zł. Ubiegłorocz-
ny budżet w pierwotnej wersji przewi-
dywał wydatki na kwotę 767,3 mln zł, 
okazały się one jednak mniejsze do-
kładnie o 24,3 mln zł. Tym samym de-
ficyt, który w pierwotnej wersji planu 
na 2017 r. miał wynieść 67,2 mln zł, na 
koniec roku wyniósł ostatecznie  
41,8 mln zł.

Dochody wykonane zostały  
w 97,2 proc., z kolei wydatki w blisko 
96,9 proc. Wydatki inwestycyjne 
w kwocie 108,5 mln zł zrealizowane 
zostały natomiast w 89 proc. – Wpływ 
na procentowo mniejsze wykonanie za-
łożeń planu miało opóźnione tempo 
spływania środków unijnych do budże-
tu miasta i to często pomimo podpisa-
nych już umów. Przykładem może być 
tu 10 mln zł, które mieliśmy otrzymać  
w ubiegłym roku za termomodernizację 
placówek oświatowych w 2016 r. Oka-
zuje się, że pieniądze te dostaniemy 
dopiero w tym roku. Wydłużające się 
procedury oceniania wniosków unij-
nych przełożyły się także na obniżenie 
wydatków, w tym inwestycyjnych  
– ocenia skarbnik miasta, Ewa Guziel. 

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne wydat-
ki miasta, to jak co roku najwięcej 
przeznaczono na oświatę – była to 
kwota blisko 234 mln zł. W dalszej ko-
lejności środki przeznaczono na zada-
nia z zakresu pomocy społecznej i ro-
dziny – 200 mln zł oraz na transport 
i łączność – ponad 76,8 mln zł.

Na inwestycje w ubiegłym roku mia-
sto przeznaczyło 108,5 mln zł. To naj-
więcej w ostatnich latach. 25,8 mln zł 
z tej sumy przeznaczono na budowę  
III odcinka trasy N-S. Ponad 8,6 mln zł 
przeznaczono z kolei na budowę sta-
dionu lekkoatletycznego. Kolejną zna-

czącą ubiegłoroczną inwestycją była 
przebudowa ul. Górnośląskiej, która 
kosztowała blisko 8 mln zł, natomiast  
7 mln zł wydatkowano na termomo-
dernizacje placówek oświatowych.

Ponadto w ubiegłym roku ponad 
16,5 mln zł przeznaczono na remonty. 
Najwięcej na infrastrukturę drogową 
– 7,7 mln zł oraz gospodarkę mieszka-
niową – 4,7 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach w przesłanej do rudzkie-

go urzędu pozytywnej opinii podkreśli-
ła, że przygotowane przez władze Rudy 
Śląskiej sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za ubiegły rok jest kompletne. 
Opinia RIO dotycząca wykonania bu-
dżetu za 2017 r. jest jednym z dokumen-
tów, który rozpatruje Komisja Rewizyj-
na Rady Miasta podczas prac nad wnio-
skiem o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium dla prezydenta miasta. 
Wniosek taki komisja musi przedstawić 
do 15 czerwca br. TK

Autorka przepisu proponuje babecz-
ki  z suszonymi  pomidorami, ale tak 
naprawdę dodatkiem może być wszyst-
ko to, co lubimy i co znajdziemy w lo-
dówce. Do wytrawnych muffinek moż-
na dodać szynkę albo kiełbasę, oliwki, 
paprykę, ser itp. – Wytrawne muffiny 
zamiast kanapek świetnie nadają się do 
piknikowego kosza i sprawdzą się jako 
przekąska w plenerze – mówi pani 
Iwona. 

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon 
V” jest kontynuacją zabawy, która za-
inaugurowana została na początku 
2014 roku. Co miesiąc z nadesłanych 
przepisów wybierany jest smak mie-
siąca. Autor zwycięskiego przepisu 
otrzymuje nagrodę w postaci gadżetów 
promocyjnych oraz chleb rudzianin, 
którego sponsorem jest rudzka piekar-
nia Jakubiec. Ponadto przepisy laure-
atów poszczególnych miesięcy tej edy-

cji konkursu znajdą się w kalendarzu 
kulinarnym na 2019 rok, wydanym 
przez Urząd Miasta.

Zapraszamy do kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem. Do końca maja 
można przesyłać przepisy na kulinarną 
niespodziankę dla mamy. – Czekamy 
na przepisy na dania lub desery, które 
dedykowane będą naszym mamom 
– mówi Iwona Małyska z Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta UM. – Własnoręcznie przygo-
towany i wspólnie zjedzony obiad lub 
deser z pewnością będzie miłą niespo-
dzianką z okazji Dnia Matki – dodaje. 
Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy 
można przesyłać drogą e-mailową 
na adres media@ruda-sl.pl, pocztą na 
adres Urzędu Miasta z dopiskiem 
„Rudzkie Smaki”, bądź składać osobi-
ście w Wydziale Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta (p. 325).

Muffinki z suszonymi pomidorami
Składniki:
1 średnia cebula
6-8 sztuk suszonych pomidorów
0,5 szklanki oleju – najlepiej 
z suszonych pomidorów
30 g drożdży
1 łyżeczka cukru
1 szklanka mleka
1,5 szklanki mąki pszennej
1 szklanka mąki żytniej lub 
otrębów pszennych
1 jajko, sól, bazylia
Wykonanie:
Cebulę drobno siekamy, podsmaża-

my na łyżce oleju, pod koniec dodaje-
my pokrojone suszone pomidory i jesz-
cze chwile smażymy. Odstawiamy do 
przestudzenia.

Z drożdży, cukru, 1 łyżki mąki 
i odrobiny mleka robimy rozczyn. Mie-
szamy mąki, dodajemy sól i bazylię. 

Jajko roztrzepujemy z letnim mlekiem 
i olejem, dodajemy rozczyn i łączymy 
z mąką. Całość dokładnie mieszamy, 
dodając ostudzoną cebulę z pomidora-
mi. Ciasto powinno mieć konsystencję 
lekko lejącą. Masę nakładamy do  

3/4 wysokości foremek i wstawiamy 
do nagrzanego piekarnika do temp. 
150ºC, po włożeniu formy temp. 
zwiększamy do 180ºC i pieczemy ok. 
30 minut.

Smacznego! IM

Wytrawna babeczka zamiast kanapki to świetna propozycja nie tylko na piknik.
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Jednocześnie przypominamy, że przepisy ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy – Prawo spółdzielcze wprowadziły generalną zasadę, że: członkostwo w spół-
dzielni powstaje z mocy prawa wyłącznie dla osób związanych węzłem prawnym ze 
spółdzielnią tzn. tych, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu, zarówno lokator-
skie jak i własnościowe, bądź roszczenie o ustanowienie takiego prawa. Oznacza to, że 
osoby którym służy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a które dotychczas nie 
były członkami spółdzielni stają się nimi z mocy prawa w dniu 9.09.2017 r. Jeżeli pra-
wo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom oboje są członkami spółdzielni. Człon-
kostwo w Spółdzielni na mocy ww. ustawy ustaje z chwilą utraty wszystkich tytułów 
prawnych do lokali.

Ponadto członkowie oczekujący, to jest osoby, z którymi spółdzielnia zawarła jedy-
nie umowy w sprawie kolejności przydziału z mocy prawa w dniu 9 września 2017 r. 
utraciły członkostwo w spółdzielni.

Z mocy prawa utracą również członkostwo ci członkowie spółdzielni, którym przy-
sługiwało prawo odrębnej własności lokalu a w obrębie ich nieruchomości dojdzie do 
powstania wspólnoty mieszkaniowej.

Z poważaniem Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa MAKSYMA NA MAJ
„Życie samo z siebie piękne  

nie będzie, dlatego jeśli  
chcesz, by takie było,  

 musisz je pięknym uczynić.”
M. Bienia
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Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Rudzie Śląskiej uprzejmie infor-
muje, że na podstawie przepisów art. 83 
ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych Rudzka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa zgodnie z § 16 
ust.6 Statutu RSM oraz uchwałą Zarządu 
RSM nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. prze-
prowadzi Walne Zgromadzenie Członków 
RSM (WZCz) podzielone na siedem czę-
ści, których obrady odbędą się w dniach: 
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 czerwca 2018 r. Ni-
niejsze zawiadomienie jest pismem speł-
niającym wymogi Statutu RSM § 16 ust. 
11 i 12 o obowiązku zawiadamiania 
wszystkich członków RSM o czasie, miej-
scu i porządku obrad Walnego Zgroma-
dzenia Członków RSM. Uprzejmie infor-
mujemy, że w obradach Walnego Zgroma-
dzenia mogą uczestniczyć tylko członko-
wie RSM osobiście, za okazaniem aktual-
nego dowodu tożsamości albo przez peł-
nomocnika, który nie może zastępować 
więcej niż jednego członka. Pełnomocnic-
two powinno być udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności i dołączone do pro-
tokołu Walnego Zgromadzenia Członków. 
W celu sprawnego przeprowadzenia Ze-
brania prosimy członków, którzy wyrażą 
chęć wzięcia udziału w Walnym Zgroma-
dzeniu Członków, o zapoznanie się z przy-
gotowanymi sprawozdaniami i projektami 
uchwał.

PORZĄDEK OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA 

CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2018 r.

Otwarcie obrad.1. 
Wybór Prezydium – przewodniczące-2. 
go i sekretarza.
Wybory Komisji Skrutacyjnej.3. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 4. 
porządku obrad oraz informacja na te-
mat ewentualnie złożonych do niego 
wniosków.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-5. 
dzenia sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej za 2017 r.
Rozpatrzenie informacji z dokonanej 6. 
przez Radę Nadzorczą oceny spra-
wozdania finansowego RSM i podję-
cie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego 
za 2017 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-7. 
dzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za 2017 r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia 8. 
absolutorium członkom Zarządu za 
2017 r.

Zawiadomienie członków Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej o ustalonych terminach 
Walnego Zgromadzenia Członków RSM 

w siedmiu częściach  w dniach: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 czerwca 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-9. 
dzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
i Zarządu z realizacji uchwał podję-
tych na Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków przeprowadzonym w dniach 20, 
21, 22, 26, 27, 28, 29 czerwca 2017 r.
Przedstawienie informacji na temat 10. 
wyników z przeprowadzonej lustracji 
RSM za lata 2013 – 2015 i podjęcie 
uchwały w tym względzie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian do 11. 
Statutu RSM stosownie do wymogów 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze Dz. U. 2017 poz. 1596.
Podjęcie uchwał w sprawach tereno-12. 
wo-prawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału 13. 
nadwyżki bilansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie oznacze-14. 
nia najwyższej sumy zobowiązań fi-
nansowych, jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć w okresie obejmującym od 
2018 r. do Walnego Zgromadzenia 
Członków w 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 15. 
firmy do badania sprawozdania finan-
sowego za 2018 r.
Zakończenie obrad Walnego Zgroma-16. 
dzenia Członków.

Jednocześnie Zarząd RSM  
informuje, że:

Wszystkie materiały na Walne Zgro-1. 
madzenie Członków RSM, w tym pro-
jekty uchwał, zostaną wyłożone w dy-
rekcji RSM w Rudzie Śląskiej 1, ul. 
Magazynowa 12 w Dziale Organizacji 
i Samorządu – pokój 214 oraz w każ-
dej Administracji i w Internecie 14 dni 
przed terminem pierwszej części Wal-
nego Zgromadzenia. Każdy członek 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
ma prawo do zapoznania się z tymi 
dokumentami.
Ponadto2.  członkowie mają prawo zgła-
szać projekty uchwał i żądania za-
mieszczenia oznaczonych spraw w po-
rządku obrad wszystkich części Wal-
nego Zgromadzenia w terminie 15 dni 
przed dniem posiedzenia pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia w sie-
dzibie Zarządu RSM. Projekt uchwały 
musi być poparty przez co najmniej 10 
członków. Do projektu uchwały wnio-
skodawcy dołączają listę osób wnio-
sek popierających zawierającą imię, 
nazwisko, adres oraz podpis.
Członek ma prawo zgłaszania popra-3. 
wek do projektów uchwał nie później 

niż na trzy dni przed posiedzeniem 
pierwszej części Walnego Zgromadze-
nia.
Porządek obrad może zostać posze-4. 
rzony o wnioski, o których mowa 
w punkcie 2.

Ponadto informujemy, że Rada 
Nadzorcza Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej na 
posiedzeniu w dniu 5 marca 2018 r. 
działając w oparciu o przepis art. 8 3  ust. 
1 Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz o postano-
wienia § 16 ust. 2 i 5 Statutu Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła, 
co następuje:

Ustala się poniższe zasady zaliczania 1. 
członków RSM do poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia Człon-
ków w 2018 r.:

1) Ustala się, że jedna część Walnego 
Zgromadzenia Członków obejmuje 
zasoby jednej Administracji,

2) jedna część Walnego Zgromadzenia 
Członków RSM obejmuje

a) członków Spółdzielni zamieszkałych 
w lokalu, do którego przysługuje im 
spółdzielcze prawo do lokalu miesz-
kalnego położonego na terenie obję-
tym działaniem części Walnego Zgro-
madzenia Członków tj. w obrębie jed-
nej Administracji lub posiadających 
na tym terenie spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu o innym prze-
znaczeniu (użytkowego, garażu) lub 
prawo odrębnej własności tego loka-
lu.

b) Jeżeli członkowi przysługuje równo-
cześnie prawo do lokalu mieszkalne-
go, użytkowego, garażu podstawę do 
zaliczenia do określonej części Walne-
go Zgromadzenia Członków stanowi 
miejsce położenia lokalu mieszkalne-
go.

c) W przypadku przysługiwania równo-
cześnie prawa do dwóch lub więcej 
lokali mieszkalnych podstawę zalicze-
nia do określonej części Walnego 
Zgromadzenia Członków stanowi 
miejsce położenia lokalu, w którym 
aktualnie zamieszkuje. W przypadku 
gdy członek posiada prawa tylko do 
lokali użytkowych, lub nie zamieszku-
je w lokalu wchodzącym w skład za-
sobów spółdzielni, podstawą zalicze-
nia do danej części Walnego Zgroma-
dzenia stanowi prawo, które zostało 
nabyte wcześniej.

d) Jeżeli członek Spółdzielni uczestniczy 
w Walnym Zgromadzeniu przez peł-
nomocnika, pełnomocnik nie może 

zastępować więcej niż jednego człon-
ka i uczestniczy w części, do której 
zaliczony został reprezentowany przez 
niego członek.

2. Części Walnego Zgromadzenia 
Członków ustala się w poniższym 
układzie:

1) Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 1

– dzielnica Orzegów – os. przy ul.Wy-
sockiej, Bogusławskiego, Kard. Hlon-
da, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, Mo-
drzejewskiej 

– dzielnica Godula – os. przy ul.Podlas, 
Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśnio-
wej, Przedszkolnej, Starej

2) Walne Zgromadzenie Członków – 
część w obrębie Administracji nr 2

– dzielnica Nowy Bytom
– osiedle przy ul. Obr. Westerplatte 

w Wirku

3). Walne Zgromadzenie Członków  
– część w obrębie Administracji nr 3

– dzielnica Ruda Śląska 1
3) Walne Zgromadzenie Członków  

– część w obrębie Administracji nr 4
– dzielnica Halemba ,
– dzielnica Kochłowice
5) Walne Zgromadzenie Członków – część 

w obrębie Administracji nr 5
– dzielnica Wirek,
– dzielnica Bielszowice
6) Walne Zgromadzenie Członków  

– część w obrębie Administracji nr 6
– dzielnica Bykowina
7) Walne Zgromadzenie Członków  

– część w obrębie Administracji  
nr 7

– dzielnica Orzegów – os. Powstańców 
Śl.,

– dzielnica Godula – os. Lipa – Lipiń-
ska.

HARMONOGRAM
Walnego Zgromadzenia Członków RSM podzielonego na 7 części w 2018 roku

Lp
Części Walnego 
Zgromadzenia 
Administracja

Dzielnica Termin i godz. 
Zebrania Miejsce Zebrania

1 ADM-7 Ruda Śl. 4 
Orzegów, Godula

5.06.2018 r. 
godz.16,00

wtorek

Szkoła Podstawowa Nr 6 
ul. Bytomska 8 

Ruda Śl. 4 – Orzegów

2 ADM-2
Ruda Śl.9 

Nowy Bytom Wirek- 
Os. Obr.Westerplatte

6.06.2018 r. 
godz.16,00

środa

Pustostan – pawilon 
ul. Pokoju 14 

Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom

3 ADM -3 Ruda Śl.1
7.06.2018 r. 
godz.16,00
czwartek

ODK RSM „Matecznik” 
Norwida 26 
Ruda Śl. 1 

4 ADM-4
Ruda Śl.6 i 7 

Halemba, 
Kochłowice

8.06.2018 r. 
godz. 16,00 

piątek

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. J.P. II, ul. Oświęcimska 90 

Ruda Śl. 7 – Kochłowice

5 ADM-5
Ruda Śl. 10

Wirek, Bielszowice, 
Czarny Las

11.06.2018 r. 
godz.16,00

poniedziałek

ODK RSM „Pulsar” 
ul. Różyckiego 30 

Ruda Śląska 10 – Wirek

6 ADM-6 Ruda Śl. 5  
Bykowina

12.06.2018 r. 
godz.16,00

wtorek

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Wyplera, ul. Gwarecka 2 

Ruda Śl. 5 – Bykowina

7 ADM-1 Ruda Śl. 4 
Godula, Orzegów,

13.06.2018 r. 
godz.16,00

środa

ODK RSM „Jowisz”
ul. Joanny 12 

Ruda Śl. 4 – Orzegów
Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków RSM jest zakończe-

niem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 
Z poważaniem Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UWAGA!
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UsłUgi
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 

itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty 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, tapicer-
ki. Tel. 512-120-119.

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

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

 Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 
880-201-358.

 „Złota rączka” – kompleksowe remonty ła-
zienek, instalacje, elektryka. Tel. 784-699-569.

 Kompleksowe remonty pod klucz. Tel. 609-
693-450.

 Pranie mebli tapicerowanych i dywanów.
Czyszczenie materacy gorącą parą i lampą UV. 
Tel. 519-639-121.

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

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

 Instalacje wodne. Tel. 797-599-031.

NierUChomośCi
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotów-
ka, tel. 668-591-916.

 Sprzedam Lecha, 57 m2. Tel. 793-017-323, 
inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszo-
wicach, cena 395 tys. do negocjacji, tel. 601-
934-091, 667-588-400.

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

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

GODULA, os. Paryż od 125 m2  
cena od 335.000 zł. HALEMBA, ul. Solidarno-

ści od 74 m2 cena od 255 000 zł.  
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  

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

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

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 47 m2, 105 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 40 m2, 99 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 119 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 150 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam 2 działki po 1200 m2, Orzesze.  
90 zł/m2. Tel. 506-137-347.

 Sprzedam działkę 6900 m2, Orzesze.  
80 zł/m2. Tel. 727-003-880.

 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie 
w Goduli. Tel. 692-452-051.

 Odstapię sklepik szkolny lub odsprzedam 
zabudowę i sprzęty. Tel. 509-758-663.

 Do wynajęcia mieszkanie w Bykowinie,  
3 pokoje, cena 580 + opłaty. Tel. 887-811-817.

 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Godu-
la 33 m2, ul. Nowaka 49.900 tys. Tel. 606-
717-534.

 Plac do wynajęcia 1000 m. Tel. 600-611-
608.

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, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMU-
LATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Koko-
tek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

 Skup zużytych akumulatorów i felg alumi-
niowych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

 Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 
275-05-47, 603-534-003.

PraCa
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni 

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

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 608-
761-133.

 Studio Urody Orchidea poszukuje fryzjerki 
oraz stylistki paznokci. Tel. 506-026-299.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-386.

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

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej. In-
formacji udzielam w godzinach od 9.00 do 
12.00. Tel. 691-911-683.

 Zatrudnię krawcową/szwaczkę – Halem-
ba!!! Stała praca, dobre warunki. Tel. 608-100-
944.

 Poszukuję emeryta do pracy w zakładzie 
kamieniarskim. Wymagane: prawo jazdy kat. 
B, dyspozycyjność, dobry stan zdrowia. Kon-
takt tel. 793-416-916.

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

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

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 
603-280-675.
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Pani Patrycji Pluta-szymajda 
serdeczne wyrazy współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach po śmierci

ojCa
składają

koleżanki i koledzy
z Koła .Nowoczesna w Rudzie Śląskiej

Pani sonii NieWiŃsKiej
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia  

w trudnych chwilach 
po śmierci

ojCa
przekazują

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Pani Patrycji Pluta-szymajda
Dyrektorowi Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci

ojCa
przekazują

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Wyrazy  szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Bronisława Chodynieckiego
emerytowanego wieloletniego pracownika 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
rodzinie oraz bliskim

składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej

Pani Patrycji Plucie-szymajda 
Dyrektorowi Noclegowni Miejskich w Rudzie Śląskiej 

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci 

ojCa 
przekazują 

Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej oraz miejskich jednostek organizacyjnych wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rudzie Śląskiej



Nowy rekord Polski 
został ustanowiony 
podczas jubileuszowe-
go XX Międzynarodo-
wego Rudzkiego Bie-
gu 12-godzinnego, 
który odbył się w No-
wym Bytomiu. 140 
km 322 m – dystans 
ten wśród kobiet usta-
nowiła Patrycja Bere-
znowska z Ossowa. Wśród mężczyzn triumfował Roman Elwart 
z Pucka, który przebiegł 142 km 524 m. Do nowego rekordu Polski 
zabrakło mu 2,5 km. Najlepszym rudzianinem był ubiegłoroczny zwy-
cięzca biegu – Przemysław Basa, który przebiegł 136 km i 917 m, co dało 
mu trzecie miejsce w klasyfi kacji generalnej za wspomnianą dwójką.

Dla obojga zwycięzców start w Rudzie Śląskiej był ostatnim startem 
przed mistrzostwami Europy w biegu 24-godzinnym, które pod koniec 
maja zostaną rozegrane w Rumunii. – Zdecydowałam się na start w Ru-
dzie Śląskiej w ostatniej chwili, gdy były już znane prognozy pogody 
i wiadomo już było, że będzie bardzo ciepło. Takie warunki, jak nie gor-
sze będą przecież podczas mistrzostw rozgrywanych na południu Rumu-
nii. Z wyniku jestem bardzo zadowolona, a przed biegiem planowałam 
pobiec na nowy rekord Polski – zaznaczyła Patrycja Bereznowska. 

Najlepszy wśród mężczyzn okazał się Roman Elwart. – Jestem 
szczęśliwy z wygranej, ale gdzieś jest niedosyt, bo do rekordu Polski 
zabrakło niewiele – podkreślił Roman Elwart. Z osiągniętych podczas 
zawodów wyników zadowolony był także ultramaratończyk August 
Jakubik. – Pomimo upału mieliśmy rywalizację na wysokim poziomie, 
co przełożyło się na wiele wartościowych rezultatów. Dziewiętnaście 
lat temu, kiedy odbyła się pierwsza edycja naszego biegu, startowało 
w nim 15 osób, w tym jedna kobieta. Dziś natomiast Polacy nadają ton 
w rywalizacji ultramaratończyków na świecie – tłumaczył August Jaku-
bik.
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Goryle idą jak burza
JU-JITSU 

Kolejnymi sukcesami mogą pochwalić się starsi 
i młodsi zawodnicy Academii Gorila Ruda Śląska. 
W ostatnim czasie Piotr Szymroszczyk zdobył dwa złote 
medale na IV Mistrzostwach Europy CBJJP w formule gi 
oraz no gi. – Piotrek większość swoich walk wygrał 
w niecałe 30 sekund, do czego zdążyliśmy już przywyknąć 
i jest to dobra prognoza przed zbliżającym się pucharem 
Polski w Koninie – komentuje Tomasz Paszek z Acade-
mii Gorila. 

Dobry występ na Paris Open Grand Slam Ju Jitsu zali-
czył także Marcin Maciulewicz powołany do Kadry Pol-
ski Seniorów Ju Jitsu Ne Waza, gdzie wygrał dwie swoje 

walki przez poddanie, ulegając dopiero w fi nale doświad-
czonemu Rosjaninowi. – Patrząc na wiek i tempo rozwo-
ju naszego zawodnika możemy być pewni, że będzie o nim 
głośno na światowych arenach Bjj – podkreśla Tomasz 
Paszek. Z kolei małe „goryle” prowadzone przez Karoli-
nę Chojnowską miały swój debiut na Ogólnopolskiej Li-
dze Dzieci i Młodzieży w ju-jitsu sportowym. Najmłodsi 
zdobyli dziesięć medali: Maja Król – złoto, Marta Król 
– srebro, Olga Hrazdil – złoto, Julia Mazur – złoto, Da-
wid Koch – srebro, Wojciech Rajnisz – srebro, Jakub 
Borowski – brąz, Oliwier Placzkowski – brąz, Igor Stud-
niarek – złoto, Mateusz Starowicz – brąz.

W biegu wzięli udział zawodnicy 
z całej Polski.

Reprezentanci rudzkiego klubu 
wywalczyli 16 medali. 

Historyczny sukces klubu Bushido 
SZTUKI WALKI

Wielkim sukcesem może pochwalić się Rudzki Klub 
Sportów i Sztuk Walki Bushido po Mistrzostwach 
Świata Kempo w Budapeszcie, w których zmierzyło 
się około 800 zawodników z kilkudziesięciu krajów 
z całego świata. Reprezentacja Polski zdobyła 23 me-
dale, z czego aż 16 krążków wywalczyli reprezentanci 
rudzkiego klubu. Dwa srebrne medale i dwa tytuły wi-
cemistrza świata zdobył walczący trener Kadry Polski 
i jednocześnie trener rudzkiego klubu Rafał Burdzik. 
Z kolei złoto i tytuł mistrza świata zdobył kolejny tre-
ner kadry i rudzkiego klubu Marcin Pistelok. Następnie 
aż pięć medali przywiózł z mistrzostw Dawid Koło-
dziej, cztery medale zdobyła Ewelina Pszczółkowska 
i także cztery krążki wywalczył Dawid Augustyniak. 
Dobrym występem mogą pochwalić się również pozo-
stali rudzianie: Anna Dziuba i Dawid Nowok, którzy 
bardzo dobrze pokazali się w konkurencji Self Defence 
Combat (walka z elementami samoobrony).

– Reprezentacja Polski kempo pierwszy raz uczestni-
czyła w Mistrzostwach Świata Federacji IKF. Jechali-
śmy tam przede wszystkim zaprezentować to, jak ćwi-
czymy kempo w Polsce, w szkole Kempo Tai Jutsu na-
szego mistrza Ryszarda Jóźwiaka, a także po naukę. 
Dlatego nawet w najśmielszych marzeniach nie zakła-
daliśmy wielkich zdobyczy medalowych – komentował 
Rafał Burdzik, trener klubu. – Tym bardziej cieszy tak 
ogromny sukces Reprezentacji Polski i jeszcze do tego 
taki wielki wkład w ten sukces rudzkich wojowników 
kempo. Ciężka praca, konsekwencja i pasja, które od 
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Biegali przez 12 godzin 
BIEGI

Mistrzynie 
z „szóstki” 

Radosne wieści dotarły do Rudy 
Śląskiej z Garczyna w województwie 
pomorskim, gdzie rozgrywane były 
mistrzostwa Polski w sztafetowych 
biegach przełajowych w ramach Ogól-
nopolskich Igrzysk Dzieci. W rywali-
zacji dziewcząt województwo śląskie 
reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 
6, która jesienią wygrała zawody na 
szczeblu wojewódzkim. Również na 
Pomorzu młode orzegowianki nie mia-
ły sobie równych i w strugach deszczu, 
po doskonałym występie wszystkich 
zawodniczek, zapewniły sobie bezpre-
cedensowy tytuł mistrzowski. Za ple-
cami rudzkiej drużyny fi niszowały ich 
koleżanki z Bełchatowa i Warszawy. 
W zawodach uczestniczyło 16 sztafet 
– z każdego województwa po jednej. 
W skład mistrzowskiej sztafety weszły: 
Daria Czyszczon, Justyna Maduzia, 
Kinga Kluge, Otylia Gawin, Weronika 
Zawada, Natalia Bernady, Martyna 
Moj, Dominika Kobierska, Magda Mi-
liczek, Marysia Gawlas i Zuzanna 
Czyż. Dziewczyny do startu przygoto-
wała trenerka Katarzyna Czyż.

Młode rudzianki nie mają 
równych w biegach przełajowych. 

zawsze cechowały nasz klub, zaowocowały aż szesna-
stoma medalami. Dzięki temu rudzkie kempo już na 
zawsze zaznaczyło na mapie świata swoją obecność, 
zaś potwierdzeniem uznania w oczach zawodników 
z całego świata jest liczba złożonych gratulacji oraz 
wyrazów uznania przez bardzo wielu zawodników z ca-
łego świata – podsumował Rafał Burdzik.

Warto dodać, że Rudzki Klub Kempo Tai Jutsu 
(RKSiSW Bushido) powstał w 1999 roku i nieprze-
rwanie prowadzi treningi kempo w Szkole Podstawo-
wej nr 18 w Kochłowicach przy ul. Łukasiewicza 7. 
Każdy i zawsze może dołączyć do klubu i spróbować 
swoich sił na treningach we wtorki i czwartki od godz. 
18.00. 

Slavia niepokonana
PIŁKA NOŻNA 

Slavia po raz kolejny pokazała, że 
nie ma sobie równych. Podczas meczu 
z Orłem Mokre (1.05) wygrała na wła-
snym boisku 1:0. Pokonała także pił-
karzy drużyny Naprzód Rydułtowy 
2:0 podczas meczu wyjazdowego 
(5.05). 

Przypomnijmy w skrócie mecz 
z Orłem. Mimo tego, że zawodnicy tej 
drużyny rozpoczęli spotkanie agre-
sywnie, to nie udało im się zdobyć 
bramki Slavii. Ale już w 9. minucie to 
Tomasz Szpoton zdobył pierwszą i je-
dyną bramkę w tym spotkaniu. Do 
końca meczu przeciwnikom nie udało 
się odrobić straty. W dalszej części 
spotkania dla rudzkich piłkarzy poja-
wiła się kolejna szansa zdobycia gola, 
jednak niewykorzystana, bo Kamil 
Moritz został powstrzymany przez 
obrońców Orła. Pierwsza połowa za-
kończyła się wynikiem 1:0 dla Slavii. 
Po zmianie stron piłkę meczową miał 
Kamil Moritz, jednak walka z bram-
karzem Orła Mokrego zakończyła się 
dla niego przegraną. Przyjezdni pró-
bowali jeszcze wyrównać, ale Slavia 
kontrolowała sytuację i nie dopuściła 
do gola rywali. 

Statki wypłynęły na głębokie wody
MODELE PŁYWAJĄCE

Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Pływa-
jących odbyły się w ostatni weekend kwietnia na akwe-
nie wodnym przy ośrodku Przystań. Do Kochłowic 
przyjechali zawodnicy z z Gdańska, Białegostoku, Rze-
szowa, Warszawy, Częstochowy, Opola, Braniewa, Bił-
goraju, a także z Czech, Rosji i Ukrainy. Organizatorem 
imprezy był Modelarski Klub Sportowy „Gwarek”.

Przedział wiekowy zawodników wahał się od 7 do 70 
lat. – Jest to sport dla wszystkich, jednak trzeba się wy-
kazać odrobiną cierpliwości i sprawności manualnej 

potrzebnej przy budowie modeli. Czas wykonania mo-
delu zależy od stopnia trudności, budowa może trwać 
od około trzech miesięcy do kilku lat – tłumaczył Da-
riusz Pieczka, prezes MKS „Gwarek”. 

W wodnych zawodach wystartowały modele klas: 
F2, F4, F6, F7, DS, NSS oraz NSS 650 Standard. Naj-
pierw zostały one ocenione pod względem wykonania 
zgodnego z dokumentacją. Po tej ocenie wypłynęły na 
wodę, gdzie musiały pokonać specjalny tor, a następnie 
zatrzymać się w doku.

24. kolejka, klasa okręgowa, grupa I
PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE

Grunwald Ruda Śląska – Sokół Wola 0:2
0:1 Krawczyk, 69. min, 0:2 Bula, 86. min 

Pogoń Ruda Śląska – Krupiński Suszec 1:1
0:1 Zielonka, 41. min, 1:1 Iwański, 53. min 

Unia Kosztowy – Wawel Wirek 1: 0
1:0 Maciaszek, 59. min 

Piast Bieruń Nowy – Urania Ruda Śląska 1:3
0:1 R. Grzesik, 0:2 Henisz, 0:3 Zalewski 
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Diablice w klasyfikacji ogólnej  
uplasowały się na 6. miejscu. 

Kobiety zagrały w rugby
Rugby 

Szósty już turniej mistrzostw Polski kobiet rozegrany 
został w sobotę (5.05) na Burloch Arenie. W pojedyn-
kach wystartowało osiem zespołów. W meczu finałowym 
Black Roses Posnania Poznań po raz drugi pokonały  
Biało-Zielone Ladies Gdańsk 15:10, zbliżając się do lide-
ra na odległość dwóch punktów. Rudzkie Diablice nato-
miast w klasyfikacji ogólnej zajęły szóste miejsce. Orga-
nizatorem zawodów był KS Rugby Ruda Śląska.

 Mistrzostwa rozgrywane są systemem turniejowym. 
Cztery turnieje rozgrywane są jesienią, a cztery wiosną. 
W rudzkim turnieju wzięło udział osiem zespołów ko-
biecych: Diablice Rugby Ruda Śląska, Biało-Zielone 
Ladies Gdańsk (aktualne mistrzynie Polski), Black Ro-
ses Poznań, Legia Warszawa, AZS AWF Warszawa, 
Miedziowe Lubin i RK Gietrzwałd.

Wyniki Diablic w eliminacjach: Diablice Ruda Śląska 
vs. Legia Warszawa 5:36, Diablice Ruda Śląska vs. KS 
Rugby Gietrzwałd 19:5, Diablice Ruda Śląska vs. Mie-
dziowe Lubin 0:17. Półfinały: finał o V miejsce: Diabli-

ce Ruda Śląska vs. Legia Warszawa 12:22. Klasyfikacja: 
1. Black Roses Posnania Poznań – 8, 2. Biało-Zielone 
Ladies Gdańsk – 7, 3. Juvenia Kraków – 6, 4. AZS AWF 
Warszawa – 5, 5. Legia Warszawa – 4, 6. Diablice Ruda 
Śląska – 3, 7. KS Rugby Gietrzwałd – 2, 8. Miedziowe 
Lubin 1.

Rudzcy łucznicy dobrze  
przygotowali się do sezonu letniego. 

Łucznicy na medal 
Łucznictwo

Majówka okazała się niezwykle owocna dla łuczni-
ków rudzkiego Grotu. W czwartek (3.05) młodzicy poje-
chali do Karczowisk, aby skonfrontować się z rówieśni-
kami z Dolnego Śląska podczas I Rundy Dolnośląskiej 
Ligi Młodzików. – Wszyscy zawodnicy rywalizowali na 
dwóch dystansach – 50 i 30 metrów. Co do osiągniętych 
wyników, można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni  
i widać, że  nasi młodzicy dobrze przepracowali okres 
zimowy i są przygotowani do sezonu letniego. W zasadzie 
wszyscy nasi podopieczni wrócili z medalami. Świetnie 
zaprezentowała się Natalia Lepa, która w swoim debiu-
cie w młodzikach wygrała z dużą przewagą strzelając 
najwyższy wynik zarówno wśród dziewcząt jak i chłop-
ców  – komentował Rafal Lepa z UKS-u Grot Ruda Ślą-
ska. 

Na podium stanęli również Jakub Sroka oraz Marcin 
Lesiński zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. 
Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona była 
również klasyfikacja drużynowa, a w niej drużyna dziew-
cząt w składzie: Natalia Lepa, Dominika Ratyńska, Do-
minika Brzezina i Karolina Hernicka zajęła pierwsze 
miejsce, a drużynę chłopców w składzie: Jakub Sroka, 
Marcin Lesiński, Paweł Korzonek sklasyfikowano na 
miejscu trzecim. Z kolei w niedzielę (6.05) łucznicy wy-

strzelali worek medali podczas I Rundy Śląskiej Ligi 
Dzieci i Młodzików w Bytomiu i zdobyli ich aż 12. 

Wyniki: dzieci młodsze: Tymoteusz Kolasiński  
(1. miejsce). Dzieci starsze – dziewczęta: Karolina Gru-
dzień (1. miejsce),  Hanna Kuś (2. miejsce), Pola Paczyń-
ska (3. miejsce). Dzieci starsze – chłopcy: Daniel Kamiń-
ski (1. miejsce). Młodziczki: Natalia Lepa (1. miejsce), 
Dominika Ratyńska (2. miejsce), Dominika Brzezina  
(3. miejsce). Młodzicy: Jakub Sroka (1. miejsce), Adrian 
Szłapak (2. miejsce), Paweł Korzonek (3. miejsce).  Mło-
dzicy starsi: Marcin Lesiński (1. miejsce). 

Lekkoatleci sprawdzili się  
w kilkunastu konkurencjach. 

Sezon lekkoatletyczny otwarty
LEKKOATLETyKA

Lekkoatleci z całej Polski wzięli udział w mitingu 
otwierającym sezon, który odbył się w sobotę (5.05) na 
stadionie przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. 
Zawodnicy sprawdzili swoje siły w biegach na: 100 m, 
150 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m 
i 3000 m, a także w skokach dal, wzwyż, o tyczce, rzu-
cie oszczepem, kulą, młotem i dyskiem z podziałem na 
kategorie kobiet i mężczyzn. Podczas mitingu TL Po-
goń reprezentowało kilkudziesięciu zawodników. 

– Miting, jak inne tego typu zawody, daje możliwość 
sprawdzenia formy. Przed nami kilka znaczących im-
prez sportowych i każdy lekkoatleta swoją najwyższą 
formę będzie wypracowywał pod istotne dla siebie star-
ty. To sprawa indywidualna – podkreślił Piotr Prencel, 
prezes TL Pogoń. 

Sobotnie zawody to nie jedyna impreza sportowa 
organizowana na rudzkim stadionie. W najbliższym 
czasie sportowcy sprawdzą swoje siły już  19 maja, 

podczas młodzieżowych mistrzostw Polski w biegu na 
10 000 m. Z kolei 3 czerwca zorganizowana zostanie 
Śląska Liga Młodzików, 13 czerwca Mistrzostwa Ślą-
ska Młodzików, a 23 czerwca miting klasyfikacyjny, 
zaś 5 września – miting jubileuszowy.



gowej Stacji Kontroli Pojazdów OME-
GA. – Sprawdzane są wszystkie para-
metry w samochodzie, nawet to, czy nie 
jest on po wypadku. To, co działa nie-
prawidłowo w samochodzie, podświetla 
się na czerwono, natomiast dobrze 
funkcjonujące elementy widoczne są na 
zielono – dodaje.

To badanie, które ważne jest szcze-
gólnie teraz, bo geometria kół mogła 
zostać naruszona z powodu złego stanu 
dróg. Te w okresie zimowym pozosta-

To także absolutna konieczność, 
kiedy klimatyzacja sama daje nam 
niepokojące sygnały. W jaki sposób 
można poznać, że czas na serwis?  
– Najczęściej można to zauważyć za 
sprawą powietrza, które nie jest do-
statecznie chłodzone lub w sytuacji, 
gdy za oknem pada deszcz, czy jest 
wilgotno, a wewnątrz szyny są niedo-
statecznie osuszane. Kolejnym sygna-
łem może być nieprzyjemny zapach, 
który wynika m.in. z zagrzybienia 
przewodów wentylacyjnych, parowni-
ka lub filtra przeciwpyłkowego. Po-
nadto jeżeli klimatyzacja wydaje nie-
pokojące odgłosy lub wyłącza się 
w trakcie chłodzenia, warto wybrać 
się do nas, by skorzystać z pomocy fa-
chowców – podkreśla Szczepan Mań-
ka z Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów OMEGA.

I to fachowców z niemałym doświad-
czeniem. – Jestem do lat klientem 
OMEGI w Goduli i za każdym razem 
wyjeżdżam stąd zadowolony. Chociaż 
dojeżdżam z Zabrza, ale przez pięć lat 
nie myślałem o zmianie mechaników, bo 
wiem, że tutaj mogę liczyć na fachową 
pomoc, szybki serwis, a także rozsądne 
ceny – ocenia pan Mirosław, kierowca 
z Zabrza.

Od 10 lat pracownicy OMEGI dbają 
o sprawność pojazdów w Rudzie Ślą-
skiej, a od ubiegłego roku także pod 
kątem profesjonalnej geometrii kół 3D. 
– Byłem świeżo po zakupie używanego 
samochodu, a tuż przed wyjazdem na 
majówkę w góry. Niby nie kupiłem „ko-
ta w worku”, ale po co ryzykować. Tym 
bardziej, że stan dróg zimą jest gorszy, 
na czym cierpi zawieszenie. Dlatego 
znalazłem chwilę, by podjechać do sta-
cji OMEGA i za stosunkowo niewielkie 
pieniądze zyskałem pewność, że w dro-
dze na urlop nie spotka mnie przykra 
niespodzianka – opowiada pan Miro-
sław, kierowca z Orzegowa.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
oferuje tę usługę w cenie od 80 do 150 
zł. W zamian otrzymujemy mierzenie 
geometrii kół w technologii 3D urzą-
dzeniem firmy John Bean, które jest 
najbardziej precyzyjne i miarodajne. 
W jego trakcie samochód skanowany 
jest kamerami pomiarowymi, a wyniki 
analizy wyświetlane są na monitorze.  
– Technologia 3D pokazuje nam obraz 
pojazdu w przestrzeni, a kamery, które 
są zamontowane na ścianach, odbijają 
światło samochodu, dając nam pomiar 
dokładny co do dziesiętnych milimetra. 
To bardzo precyzyjne badanie – podkre-
śla Michał Kozłowski, kierownik Okrę-

wiają wiele do życzenia. – Dlatego 
warto kontrolnie podjechać do nas i od-
dać samochód w ręce specjalistów  
– podkreśla Kozłowski. – Szczególnie 
polecam to kierowcom, którzy widzą, że 
opony w ich samochodzie zbytnio się 
ścierają, czują, że samochód ściąga na 
boki lub też nim zarzuca, czy gdy kie-
rownica jest skręcona, a samochód je-
dzie prosto lub kiedy pojawiają się pro-
blemy przy kierowaniu oraz wykonywa-
niu manewrów, czy też, kiedy właśnie 
kupiliśmy używany samochód lub ude-
rzyliśmy kołem o krawężnik albo prze-
szkodę – wylicza.

Ale samo sprawdzenie geometrii to 
nie wszystko, jeżeli chcemy, żeby nasza 
jazda była z jednej strony bezpieczna, 
ale i komfortowa. Niestety nie wszyscy 
kierowcy pamiętają o tym, że także zimą 
należy raz na jakiś czas uruchamiać kli-
matyzację. Majówka mogła być więc 
prawdziwym testem, czy klimatyzacja 
w ogóle działa i czy działa bez zakłóceń. 
Dlatego będąc już w Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli, 
warto skorzystać z serwisu klimatyzacji. 
– Taki serwis warto wykonywać cyklicz-
nie, a że zimą rzadko używamy klimaty-
zacji, właśnie teraz jest najlepszy na to 
czas – sugeruje Michał Kozłowski.
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Majówka i pierwsze wiosenne wyjazdy były testem dla wielu samochodów. To moment, kiedy po zimowym odpoczynku od długich 
tras, po raz pierwszy w roku wychodzi wiele usterek. Dotyczą one głównie układu zawieszenia oraz klimatyzacji. Wszystko to można 
sprawdzić u specjalistów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA, która działa w Goduli pod szyldem Centrum Motoryzacyjnego 
AUTO-BUD.

www.auto-bud.com.pl

Omega Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
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