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Więcej str. 3 

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Rzemieślnicy 
świętowali jubileusz

Informujemy, 
że 30 kwietnia gazeta 

,,Wiadomości Rudzkie" 
nie będzie wydawana. 
Ponadto w dniach od 

1 do 3 maja br. redakcja 
będzie zamknięta. 

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)

RATY 
0%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...
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60 lat cechu rzemiosł 
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JUBILEUSZ 

Uroczystości rozpoczęto od mszy świę-
tej w kościele pw. Ducha Świętego w Czar-
nym Lesie. Następnie rzemieślnicy wraz  
z zaproszonymi gośćmi spotkali się na 
przyjęciu. Jubileusz był okazją do uhonoro-
wania członków rudzkiego cechu. Złotym 
medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi 
dla rzemiosła polskiego została odznaczo-
na Łucja Malinowska. Natomiast srebrny 
medal za zasługi dla rzemiosła polskiego 
trafił do Mirelli Poloczek, Jana Białdygi 
oraz Jerzego Siekiera. Honorową odznakę 
rzemiosła otrzymali z kolei: Bożena Rol-
nik, Piotr Kłodowski, Piotr Kowalski oraz 
Damian Duda, który jako jeden z ośmiu 
fryzjerów z Polski został niedawno wyróż-
niony przez Światową Organizację Fryzje-
rów (OMC) i będzie sędziował podczas 
Mistrzostw Europy w Paryżu we wrześniu 
2019 roku. Firma Piekarstwo, Ciastkar-
stwo, Handel Krzysztof Poloczek została 
zaś odznaczona złotą odznaką honorową za 
zasługi dla województwa śląskiego.

Ponadto nagrodzony został Cech Rze-
miosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Ślą-
skiej, którego przedstawiciele odebrali pla-
tynowy medal im. Jana Kilińskiego. – To 
cenny wyraz uznania Związku Rzemiosła 
Polskiego dla naszej 60-letniej działalności 
– podkreśla Grzegorz Skudlik, starszy ce-
chu. – Przez cały ten okres cech starał się 
najlepiej, jak to tylko było możliwe, repre-
zentować interesy środowiska rzemieślni-
czego wobec organów administracji pu-
blicznej, integrować nasze środowisko oraz 
kształcić wykwalifikowanych fachowców, 
jak również kultywować tradycje wypraco-
wane przez poprzedników. Medal jest naj-
wyższym wyróżnieniem przyznawanym 
przez Związek Rzemiosła Polskiego i na-
grodą za wytrwałą, sumienną pracę, zaan-
gażowanie, również w życie społeczne oraz 
wrażliwość koleżanek i kolegów rzemieśl-
ników na potrzeby innych – dodaje.

OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:
28.03  – czwartek, godz. 17.00  – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90• 
1.04  – poniedziałek, godz. 17.00  – Nowy Bytom i Chebzie – MCK,  ul. Niedurnego 69• 
4.04  – czwartek, godz. 17.00  – Ruda – MDK, ul. Janasa 28• 
8.04  – poniedziałek, godz. 17:00  – Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45• 
11.04  – czwartek, godz. 17.00  – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa• 

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Uroczystości związane z jubile-
uszem oraz dniem św. Józefa i św. Klemensa, którzy są patronami rzemieślników, odbyły się w minioną sobotę (23.03).  
– Rudzcy rzemieślnicy mają istotny wpływ nie tylko na lokalną gospodarkę, ale także są ważnym ogniwem systemu edukacji. 
Kształcą oni kolejne pokolenia młodzieży w zawodach, bez których nasze życie byłoby bardzo trudne. Mam nadzieję, że ta 
ścieżka nauki i rozwoju zawodowego znów zacznie się odradzać, bo deficyt nowych kadr w tym zakresie z roku na rok staje 
się coraz bardziej odczuwalny i dotkliwy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

– Bycie rzemieślnikiem to trudna droga 
zawodowa, która nie zawsze usłana jest ró-
żami – ocenia z kolei prezydent miasta, 
Grażyna Dziedzic. – Problematyczne sytu-
acje, z jakimi muszą się mierzyć, wynikają 
zarówno z zawiłości prawnych, jak i coraz 
większej konkurencji oraz zalewu rynku 
produktami wytwarzanymi na skalę maso-
wą. Tym bardziej cieszy mnie to, że wśród 
konsumentów odradza się zapotrzebowanie 
na wyroby i usługi rzemieślnicze. Mam na-
dzieję, że nie będzie to tylko chwilowa mo-
da, ale stały trend, który będzie się umac-
niał i trwał przez kolejne lata – dodaje.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
w Rudzie Śląskiej to organizacja samorzą-
du gospodarczego, integrująca oraz repre-
zentująca środowisko rzemieślników 
i przedsiębiorców. Obecnie zrzesza 65 za-
kładów, spośród których 55 prowadzi prak-
tyczną naukę zawodu w następujących spe-
cjalnościach: fryzjer, mechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz samochodowy, 
lakiernik, elektromechanik, cukiernik, pie-
karz, stolarz, ślusarz, monter sieci i urzą-
dzeń sanitarnych, fotograf, wędliniarz, ko-
miniarz, kucharz oraz tapicer. W bieżącym 
roku w zakładach zrzeszonych w cechu za-
wodu uczy się łącznie 107 uczniów szkół 
zawodowych. – Priorytetem działalności 
cechu w ostatnim okresie jest troska o po-
wstrzymanie niekorzystnych tendencji 

w szkolnictwie zawodowym, dbałość 
o kształcenie następców, a także promowa-
nie „dualnego” systemu nauczania jako 
najefektywniejszej formy szkolnictwa  
zawodowego – wyjaśnia Grzegorz Skudlik.  
– W roku szkolnym 2018/2019 w cechu 
podpisano 41 nowych umów o praktyczną 
naukę zawodu, co jest liczbą dalece niesa-
tysfakcjonującą. Jeśli ta tendencja się 
utrzyma, za kilka lat będziemy mieć kłopot 
ze znalezieniem fachowca, który naprawi 
samochód, mebel czy but – przyznaje.  
– Zmniejszająca się liczba adeptów rzemio-
sła już teraz negatywnie odbija się m.in. na 
inwestycjach miejskich. Wiele przetargów 
zostaje nierozstrzygniętych ze względu na 
braki kadrowe, z którymi borykają się firmy 
– twierdzi wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– Cieszę się, że rudzki cech podejmuje dzia-
łania, by zachęcić młodych ludzi do zdoby-
wania konkretnego zawodu i umiejętności. 
Dobry rzemieślnik jest dziś na wagę złota 
– dodaje. Arkadiusz Wieczorek
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RudZKA SPółdZIElNIA 
MIESZKANIOWA

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

SPROSTOWANIE 
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śl. uprzejmie informuje, że 

w ogłoszeniu zamieszczonym w „Wiadomościach Rudzkich” w ubiegłą środę, 
tj. w dniu 20 marca br., dotyczącym przetargu ofertowego nieograniczonego 
na ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu dla mieszkania w Rudzie Ślą-
skiej-Bykowinie, ul. Kopalniana 16/3 wkradł się błąd w podanej stawce wy-
woławczej czynszu. Błędnie podano 2,00 zł/m2 zamiast 12,00 zł/m2 . Za błąd 
serdecznie przepraszamy.

Podajemy prawidłowe ogłoszenie. Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22 ogłasza 
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie naj-
wyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa 
do zawarcia umowy najmu dla mieszkania:

Adres, struktura, piętro Powierzchnia 
użytkowa

Stawka wywoławcza 
czynszu

w Rudzie Śl.-Bykowinie:
ul. Kopalniana 16/3, 2p+k parter

42,78 m2 12,00 zł/m2

Oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty nie-
zależne, tj. za energię cieplną (co), zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci 
oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia budynku.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela 
Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, wew. 209.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

INFORMACJA O ZMIANACH 
GODZIN PRACY URZĘDU 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
2 maja 2019 r. Urząd Miasta będzie NIECZYNNY

12 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie  CZYNNY od 8.00 do 16.00
13 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie CZYNNY od 8.00 do 16.00



Wiosna zaczęła się na rynku
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Na placu Jana Pawła II spotkało się 
ok. stu przedszkolaków. Przygotowania 
do tego dnia trwały od ok. tygodnia. 
– Rozmawialiśmy z dziećmi przez kilka 
dni o pożegnaniu zimy oraz nadejściu 
wiosny. Z tej okazji przedszkolaki przy-
gotowały opaski dla siebie oraz papie-
rowe kwiaty, które po drodze rozdawali 
mieszkańcom – mówiła Patrycja Krótka, 
wychowawca z grupy Misie w Miejskim 
Przedszkolu nr 4.

Oprócz Misiów na rynek wybrały się 
również grupy Krasnali, Muchomo-

rów, Motylków i Pszczółek. Dzieci 
wspólnie z wiceprezydent Anną Krzy-
steczko świętowały nadejście wiosny 
oraz otrzymały cukierki. Następnie 
wyruszyły w miasto. – W kolorowym 
korowodzie odwiedziliśmy m.in. filię 
biblioteki, Komendę Miejską Policji, 
aptekę oraz pobliską szkołę podstawo-
wą. Na miejscu wręczyliśmy maskotki 
misia uszatka, który jest patronem  
naszego przedszkola – podsumowała 
Patrycja Krótka.

 JO Przedszkolaki witały wiosnę wraz z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

O Rudzki Mikrofon
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– Pomysł, by tym właśnie zająć się podczas  
kolejnego spotkania, był związany z zapotrzebo-
waniem ze strony przedsiębiorców, którzy  chcieli 
dowiedzieć się czegoś więcej. Ubiegły rok był klu-
czowy dla ochrony danych osobowych. Mija pra-
wie dziesięć miesięcy, odkąd stosujemy przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czy-
li RODO. Dla wielu firm i instytucji dostosowanie 
się do nowych przepisów było zaledwie kolejnym 
krokiem, jaki wykonali w procesie doskonalenia 
ochrony danych osobowych. Dla części jednak 
stanowiło spore wyzwanie, spowodowane proble-
mami z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych 
zgodnych z wymaganiami nowego prawa – pod-
kreśliła Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości.

Dlatego też na kolejne Śniadanie Biznesowe 
zaproszono Ałłę Rycek, inspektora ochrony da-
nych. Mówiła ona m.in. o tym, jakie błędy są po-
pełniane przy stosowaniu nowych przepisów 

Na temat przepisów RODO mówiła Ałła Rycek.

Śniadanie z RODO
GODULA

Wiosennie i radośnie zrobiło się w czwartek (21.03) na rynku w Nowym 
Bytomiu. Wszystko to za sprawą przedszkolaków z Miejskiego Przedszko-
la nr 4, którzy powitali wiosnę wraz z wiceprezydent Anną Krzysteczko. 
Po drodze przypominali mieszkańcom miasta o nadejściu kolejnej pory 
roku oraz odwiedzili kilka instytucji. 

W minioną niedzielę (24.03) w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty odbył się finał V edycji 
konkursu „O Rudzki Mikrofon”, który zorganizowany został przez Młodzieżową Radę Miasta 
Ruda Śląska. Na scenie zaprezentowało się 25 wokalistów oraz zespołów.

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie w maju 
ubiegłego roku, przed niektórymi przedsiębiorcami nie kryje tajemnic, ale też wielu z nich 
ma wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy zostały odpowiednio wdrożone w ich firmach. 
Mogli je rozwiać podczas czwartkowego (21.03) Śniadania Biznesowego w Śląskim Inkuba-
torze Przedsiębiorczości. 

oraz jak można je poprawić. – Obecnie świado-
mość przedsiębiorców jest różna. Część z nich 
wdrożyła przepisy RODO oraz czuje się pewna 
tego, co w tym zakresie wykonała. Są także przed-
siębiorcy, którzy coś zrobili, ale mają wątpliwo-
ści i funkcjonują w poczuciu ryzyka. Niektórzy 
natomiast nie zrobili nic i czekają na to, czy coś 
się wydarzy – mówiła Ałła Rycek. JO

Tegoroczną edycję konkursu wygrał Damian 
Śmietana. Jury przyznało również wyróżnienie, 
które trafiło do Emilii Żurek. Po raz pierwszy  
w historii tego konkursu swojego ulubieńca  
wybierała również publiczność. Głosującym wi-
dzom spośród 25 wykonań najbardziej spodobał 
się energetyczny występ grupy Punched Orange. 
– Niedzielny wieczór miałam okazję spędzić  
w towarzystwie wyjątkowo uzdolnianej młodzie-
ży. Wszyscy artyści porywali za serce. Jury zatem 
miało do podjęcia dość trudną decyzję – mówiła 

Urszula Koszutska, radna sejmiku województwa 
śląskiego, która przyglądała się zmaganiom na 
scenie Miejskiego Centrum Kultury.

Wszystkich laureatów konkursu podobnie jak 
w latach ubiegłych zobaczymy na dużej scenie 
podczas Dni Rudy Śląskiej, które w tym roku od-
będą się w terminie 6-9 czerwca. Jak zawsze mło-
dzi zdolni rudzianie będą mogli rozpocząć cykl 
koncertów oraz zaprezentować się przed dużą pu-
blicznością.
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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.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu 
fi zjoterapeutycznego. Pomieszczenie o powierzchni 

15,52 m2 znajduje się w budynku zaplecza sportowego 
przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej (obiekt stadionu 

lekkoatletycznego). Wykaz nieruchomości znajduje się 
na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji – Dział Techniczny, tel. 32 248-75-21, 
ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

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 
gruntowych położonych w rejonie ulicy: ulicy Piotra 

Skargi, która zostanie oddana w najem na okres 
3 lat z przeznaczeniem pod studnię głębinową i drogę 
dojazdową, ulicy Solidarności, która zostanie oddana 

najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową, ulicy Zamenhofa, która zostanie oddana 

w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
pawilon handlowy.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informu-
je o  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości do oddania 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod:

istniejące ogródki rekreacyjne nr: 14, 19, 5, 38, 39, 3, 6 po-• 
łożone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej (działka 
nr 2653),

istniejący ogródek przydomowy położony w Rudzie Śląskiej • 
w rejonie ulicy 1 Maja (działka nr 4642/219).

Zieleniec przy ul. Czarnoleśnej stanie się miejscem rekreacji

Obecnie trwają pracę przy odbudowaniu schodów amfi teatru.

Powstaje kolejny punkt na trasie 
Traktu Rudzkiego, który realizowany 
jest w naszym mieście i który 
docelowo ma być trasą rekreacyjno-
spacerową, łączącą dzielnicę Wirek 
z Nowym Bytomiem. Obecnie 
rewitalizowany jest zieleniec przy 
ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. 
W ramach prac istniejący tam 
amfi teatr zostanie wyremontowany, 
powstanie plac zabaw, a teren 
zostanie zadrzewiony oraz ukwiecony. 
Całość będzie monitorowana. 

Inwestycja dotyczy terenu, który znajdu-
je się na hałdzie pomiędzy ulicą Czarnole-
śną oraz kopalnią Ruda ,,Ruch Pokój”. Od 
lat znajduje się tam amfi teatr oraz krąg be-
tonowy, do których od ulicy Czarnoleśnej 
prowadzi ścieżka nowa pieszo-rowerowa. 
Obiekty te niszczeją i mało kto z mieszkań-
ców pamięta lata świetności tego miejsca. 
Teraz Miasto Ruda Śląska za pośrednic-
twem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. ma zamiar to 
zmienić za sprawą projektu Trakt Rudzki 
– Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ru-

da Śląska. Dotychczas w ramach niego zre-
witalizowana została hałda przy ul. 1 Maja. 
Co natomiast powstanie na terenach przy 
amfi teatrze? Projekt zakłada w tym miejscu 
utworzenie miejsca rekreacji na trasie rowe-
rowej (łączącej amfi teatr z ul. Czarnoleśną 
i Kupiecka) Traktu Rudzkiego. Do remontu 
przeznaczono betonowe, amfi teatralne stop-
nie. Wyremontowane stopnie amfi teatru, 
wzbogacone o drewniane leżaki, będą słu-
żyć wypoczynkowi. Drewniana półkolista 
pergola umożliwi odpoczynek w cieniu. Na 
placu znajdować się będą również stoły pik-
nikowe oraz malutki plac zabaw. Całość 
zostanie otoczona atrakcyjną zielenią, kon-
trastującą z samoistną roślinnością porasta-
jącą hałdę.

Jak dokładnie będzie to wyglądało? 
Ścieżka rowerowa, która powstanie w ra-
mach innego zadania, ma okalać łąkę kwiet-
ną. Ta zostanie wykonana na planie koła. 
Wzdłuż niego powstaną plac zabaw oraz 
pergola (ma ona zacieniać fragment alei), 
a w pobliżu alei ustawione zostaną trzy ław-
ki oraz urządzenia do zabaw (namiot tipi do 
wspinaczki, bujak i drążek). Teren zostanie 
również doposażony w sześć stojaków na 
rowery. 

Ponadto mieszkańcy będą mogli odpo-
czywać w otoczeniu uporządkowanej ziele-
ni. Projekt zakłada wprowadzenie roślin 
ozdobnych, kontrastujących z rosnącą obec-
nie na terenie hałdy roślinnością pionierską. 

Główny nacisk położony został na ozdobne 
krzewy i byliny, które planuje się posadzić 
w dużych grupach podkreślających układ 
amfi teatru.

By uzyskać taki efekt nasadzonych zosta-
nie 22 drzew (głównie klonów), a do tego 
ponad 700 krzewów (przede wszystkim hor-
tensji) oraz ok. 2000 bylin. Ponadto wysia-
nych zostanie ok. 16 tys. cebulek kwiatów 
(krokusów i narcyzów żonkili). Powstanie 
również nowy trawnik. To jednak nie 
wszystko, bowiem w ramach projektu 
wzdłuż ulicy Czarnoleśnej zostanie posa-
dzony żywopłot z hortensji. Teren amfi teatru 
oraz kręgu zostanie oświetlony światłami 
LED, a także będzie monitorowany. 

Warto dodać, że projekt Trakt Rudzki 
– Rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda 
Śląska to jedna z największych inwestycji 
z zakresu rewitalizacji, która realizowana 
jest obecnie w Rudzie Śląskiej. Jest ona po-
dzielona na siedem zadań, w tym znajdzie 
się siedem obszarów zielonych i parków 
oraz jeden obszar zdegradowany. Zadanie 
dotyczące zieleńca przy ul. Czarnoleśnej 
jest zadaniem IV. Na realizację Traktu 
Rudzkiego Miasto Ruda Śląska pozyskało 
ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020. Projekt wdrażany jest przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Do planowanego zieleńca prowadzi ścieżka pieszo-rowerowa.
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Obecnie realizuje kilka projektów, których 
celem jest podniesienie kwalifi kacji i podjęcie 
zatrudnienia przez osoby niepracujące. Jednym 
z nich jest projekt „Ruda Śląska stawia na po-
dwórka …”. Osoby, które nie pracują i mieszka-
ją na terenach rewitalizowanych Rudy Śląskiej, 
mogą liczyć na wsparcie w postaci doradztwa 
zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz 
szkoleń „szytych na miarę” pod kątem kon-
kretnych potrzeb. Zostały już zorganizowane 
szkolenia takie jak: kosmetyczka, spawacz, ka-
dry i płace, profesjonalne sprzątanie, czy wózki 
widłowe i pewnie będzie jeszcze wiele innych. 
A na tym nie koniec – w realizowanych projek-
tach jest jeszcze możliwość skorzystania z tzw. 
subsydiowanego zatrudnienia, czyli sfi nanso-
wania wynagrodzenia danej osoby w wybranej 
przez nią fi rmie. Jak podkreśla Katarzyna Woch-
nik – Prezes RAR – „Każda z osób uczestniczą-

Ruda Śląska stawia na podwórka i… 
daje zatrudnienie!

Do Rudzkiej Agencji Rozwoju od zawsze zgłasza się wiele osób. Najczęściej przychodzą z pytaniami o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
środki na rozwój fi rmy czy pożyczki. I właśnie z tym RAR jest kojarzona – ze wsparciem przedsiębiorczości. Jednak oprócz tego od kilku lat zajmuje się 
szeroko rozumianą promocją zatrudnienia. 

cych w projekcie z subsydiowanym zatrudnie-
niem bez problemu znajduje pracę w przedsię-
biorstwie, w którym chce. Atutem tego projektu 
jest indywidualne podejście zarówno do pra-
cownika, jak i do potencjalnego pracodawcy. 
Dokonujemy doboru pracownika do pracodaw-
cy lub pracodawcy do pracownika. Liczymy tu-
taj na efekt długofalowy, a nie zatrudnienie 
przez kilka miesięcy. Takie podejście w promo-
cji zatrudnienia do tej pory nam świetnie wy-
chodzi”. 

Dlatego Rudzka Agencja Rozwoju prowadzi 
stały nabór osób, które chcą znaleźć pracę lub 
podnieść swoje kwalifi kacje dzięki indywidual-
nie dopasowanym szkoleniom. Osoby zaintere-
sowane mogą zgłosić się w biurze Agencji przy 
ul. Wolności 6, mailowo pod adresem: bp@ra-
rinwestor.pl lub telefonicznie pod numerem 
32 248 77 86, wew. 24 lub 23.
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Blisko 140 prac nadesłano do konkursu „Była sobie woda”, który kolejny raz został zorganizowany przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Uczniowie czwartych klas szkół 
podstawowych, do których skierowana była ta inicjatywa, mieli za zadanie wykonać prace plastyczne 
m.in. na temat tego, w jaki sposób można racjonalnie zużywać wodę oraz jak chronić zasoby wodne. 
Konkurs przeprowadzony został z okazji Światowego Dnia Wody. W tym roku przebiegał on pod hasłem 
„Leaving no one behaind”, czyli „Nie pozostawiając nikogo w tyle”.

Była sobie woda, 
ale czy dalej będzie?

Oto zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie wraz z opiekunami i wręczającymi nagrody.

Trzecie miejsce w konkursie zajęła 
Zuzia Ciężarek z SP nr 15. 

Podczas finału zmagań w kinie Patria dzieci mogły 
wziąć udział w konkursie ekologicznym.

W konkursie „Była sobie woda” 
wygrała Julia Sykulska.

 Jedno z wyróżnień, które zostało przyznane 
przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 

Niebanalnych In-nI, trafiło do Zofii Błaszczyk.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
postanowiło wyróżnić Natalię Walach.

Prace, których autorzy otrzymali pierwszą, drugą i trzecią nagrodę (od lewej).

 Jury zadecydowało, 
że drugie miejsce należy się Emilii Iwińskiej.

Dlaczego to tak ważna sprawa? Chodzi o utrudniony 
dostęp do wody w wielu rejonach świata. Z ogólnoświa-
towych danych wynika bowiem, że ponad miliard ludzi 
na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wo-
dy pitnej. Oszczędzając wodę na co dzień, chronimy 
zatem nie tylko zasoby wody w Polsce, ale przede 
wszystkim wpływamy na jakość środowiska w naszym 
najbliższym otoczeniu i na całym świecie. Z racji tego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej postanowiło zaprosić po raz kolejny uczniów, 
by w ciekawy sposób przedstawili zagadnienia związane 
z problemami wodnymi.

– Idea, która przyświeca naszym działaniom to przy-
bliżenie młodym ludziom aspektów ekologicznych zwią-
zanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych. 
Chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na to, jak 
korzystać z wody w sposób odpowiedzialny oraz co moż-
na zrobić, aby jej nie marnować – wyjaśniał Grzegorz 
Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o. 

Na konkurs „Była sobie woda” przesłano prace pla-
styczne z 14 szkół podstawowych z terenu Rudy Ślą-
skiej. Zostały one ocenione pod kątem zgodności z te-
matem, oryginalnego sposobu ujęcia tematu, poprawno-
ści warsztatu pracy oraz ogólnej wrażliwości plastycz-
nej. Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgry-
zienia, bo do oceny było aż 137 prac! – Staraliśmy się 
oceniać je pod względem kreatywności oraz estetyki wy-
konania. Jednak nie ma co ukrywać, że pomysł był naj-
ważniejszy, bo to on sprawiał, że niektóre prace się wy-
różniały i przyciągnęły naszą uwagę – mówił Tomasz 
Bartniczak, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Niebanalnych In-nI, przy pomocy którego konkurs zo-
stał zorganizowany. Wyróżnienie przyznane przez Rudz-

kie Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI powę-
drowało do Zofii Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej  
nr 25 w ZSP nr 2.

Z kolei redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”, która była 
patronem medialnym, postanowiła wyróżnić Martę 
Kończak ze Szkoły Podstawowej nr 14. – Zainteresowa-
nie ze strony dzieci jest dowodem na to, że nasi mali 
mieszkańcy, a przy okazji ich rodzice mają coraz większą 
wiedzę, iż to, w jaki sposób używają wody, będzie miało 
wpływ na jakość życia kolejnych pokoleń – podkreśliła 
Anna Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna ,,Wiado-
mości Rudzkich”.

Wyróżniony w konkursie z ramienia Urzędu Miasta 
Ruda Śląska został Grzegorz Śliwka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 41. Ostatnie wyróżnienie, które przyznał orga-
nizator konkursu, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej trafiło do rąk 
Natalii Walach ze Szkoły Podstawowej nr 27. Do kogo 
więc powędrowały główne nagrody? Miejsce trzecie za-
jęła Zuzia Ciężarek ze Szkoły Podstawowej nr 15. Nato-
miast drugie miejsce na podium przypadło w udziale 
Emilii Iwińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 27. – W mo-
jej pracy starałam się pokazać dwa światy. W jednym 
z nich woda była czysta i pełna życia, a w drugim nary-
sowałam zanieczyszczony krajobraz. Cieszę się z nagro-
dy, ale nie wierzyłam w to, że wygram, bo w końcu jest to 
nagroda na całą Rudę Śląską – mówiła Emilia.

Zwyciężczynią konkursu została z kolei Julia Sykul-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 2. – Staram się oszczę-
dzać wodę. Gdy myję ręce oraz kąpię się, dbam o to, że-
by nie zużywać za dużo wody i staram się dobrze zakrę-
cać kran. Zwracam uwagę na to także rodzicom – dekla-
rowała Julia.

Zwycięskie i wyróżnione prace można oglądać na wy-
stawie w Urzędzie Miasta, która potrwa do połowy kwiet-
nia. W tym miejscu warto dodać, że konkurs odbył się pod 
patronatem prezydent miasta, Grażyny Dziedzic. Patrona-
tem wydarzenie objęła także Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, która po raz kolejny wsparła akcję edu-
kacyjną organizowaną przez PWiK. – Z roku na rok widzi-
my, że świadomość jest coraz większa, zarówno jeżeli cho-
dzi o wykorzystanie wody, jak i jej oszczędzanie. Poza tym 
podziwiamy kreatywność tych młodych ludzi, bo pomysły, 
które zaprezentowane zostały w pracach, są naprawdę fan-
tastyczne – oceniła Teresa Golda, dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.

Na zakończenie uczestnicy konkursu oraz uczniowie 
z ich klas wspólnie obejrzeli film pt. „Robaczki z Zagi-
nionej Dżungli”. Podsumowanie konkursu „Była sobie 
woda” to jednak nie koniec działań PWiK na rzecz edu-
kowania mieszkańców. W tym roku Spółka wsparła 
projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla Połu-
dnia”, w który zaangażowali się uczniowie IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Herberta Clarka Hoovera 
w Rudzie Śląskiej. Młodzież wzięła udział w doświad-
czeniu „#15 litrów”.

Uczniowie próbowali funkcjonować cały dzień przy 
użyciu właśnie tylko 15 litrów wody. Najciekawsze mo-
menty z tego dnia zostały uwiecznione na krótkich  
filmikach. Ponadto młodzież uczestniczyła w lekcjach 
dotyczących braku wody pitnej na świecie oraz dowie-
działa się, w jaki sposób należy rozsądnie jej używać. Za 
te działania twórców najlepszych filmów nagrodziło 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej podczas uroczystej gali w Młodzieżowym Do-
mu Kultury w Rudzie Śląskiej.

Grzegorz Śliwka został wyróżniony
 przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
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Rudzki Informator Samorządowy
Ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie wód opadowych w mieście. Dotacja dotyczy 19 km 
sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 zbiorników retencyjnych. Inwestycje te pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody. Pieniądze będą pochodziły 
z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dwa rudzkie wnioski o dotację znalazły się w gronie 23 najlepszych projektów 
z całej Polski, którym przyznano dofinansowanie.

Unijne miliony na „deszczówkę”

– To dla nas bardzo dobra wiadomość. 
Pozyskane środki pozwolą na rozwiązanie 
wielu problemów związanych z gospodar-
ką wodami opadowymi i roztopowymi 
w naszym mieście – nie kryje zadowolenia 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Dzięki tym 
pieniądzom będziemy mogli zrealizować 
inwestycje, które odciążą nasze środowi-
sko naturalne. To także w kolejnych latach 
realne oszczędności w miejskim budżecie. 
Mniej deszczówki odprowadzanej do rzek 
i potoków to mniejsze opłaty na rzecz Wód 
Polskich, które po ostatnich drastycznych 
podwyżkach, idą już w setki tysięcy złotych 
– dodaje.

Dwa rudzkie projekty objęte dofinanso-
waniem, nazwane roboczo „Chronimy 
krople deszczu”, obejmują kilkanaście za-
dań. – Część z nich już zrealizowaliśmy. 
Wyliczyć tu trzeba m.in. takie inwestycje, 

jak przebudowa ul. Mazurskiej, Cichej, 
Grochowskiej, Zjednoczenia, czy Porannej 
– wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– To w ramach tych zadań przebudowywa-
na była m.in. kanalizacja deszczowa oraz 
zabudowano podziemne zbiorniki na desz-
czówkę – dodaje.

Obecnie w mieście realizowana jest tak-
że duża inwestycja, która wpisuje się 
w plany ochrony wód opadowych i ujęta 
jest w dofinansowanym projekcie.  
Chodzi o przebudowę ul. Piastowskiej, 
gdzie oprócz budowy samej kanalizacji 
deszczowej mają powstać dwa duże zbior-
niki retencyjne. To do nich będzie odpro-
wadzana deszczówka z ul. Piastowskiej  
– zbiorniki pozwolą na gromadzenie wody 
opadowej, która będzie mogła być m.in. 
wykorzystywana przez służby miejskie  
do pielęgnacji zieleni. Takie sztuczne 
zbiorniki wodne odgrywają niebagatelną 
rolę. – Z jednej strony pozwalają na maga-
zynowanie wody, którą można potem wyko-

rzystać, z drugiej wpływają na rozwój bio-
różnorodności w okolicy, mają także wpływ 
na klimat poprzez obniżanie temperatury 
w czasie upałów – wymienia zalety takich 
budowli Ewa Wyciślik, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Pozostałe zadania, na które miasto po-
zyskało dofinansowanie, realizowane bę-
dą w najbliższych pięciu latach. Z tych 

pieniędzy m.in. przebudowana będzie ka-
nalizacja deszczowa w ul. Solidarności, 
Zamenhofa oraz Międzyblokowej. Naj-
większą jednak inwestycją będzie przebu-
dowa kanalizacji deszczowej w Nowym 
Bytomiu oraz w rejonie tzw. Starej Byko-
winy. – W Nowym Bytomiu wybudowane 
zostaną dwa zbiorniki retencyjne – jeden 
w Parku Dworskim, a drugi w rejonie 

ul. Chorzowskiej – informuje wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Ogółem w ramach realizowanego  
w Rudzie Śląskiej projektu wybudowane 
lub przebudowane zostanie 19 km sieci  
kanalizacji deszczowej. Powstanie także 
21 zbiorników retencyjnych. Wszystkie te 
inwestycje pozwolą na retencję ok. 20 mln 
litrów wody. – Problem zagospodarowa-
nia wód deszczowych to jedna z ważniej-
szych kwestii, jeśli chodzi o ochronę środo-
wiska w Rudzie Śląskiej. Temu problemowi 
sporo miejsca poświęcone zostanie w miej-
skim planie adaptacji do zmian klimatu, 
którego finalną wersję mamy otrzymać  
z Ministerstwa Środowiska – podkreśla wi-
ceprezydent Krzysztof Mejer.

Od początku obecnej perspektywy unij-
nej miasto pozyskało już ok. 417 mln zł ze 
środków zewnętrznych. W Rudzie Śląskiej 
sieć kanalizacyjna ma długość 324,8 km, 
w tym ok. 100 km to kanalizacja deszczo-
wa. W mieście funkcjonuje sześć pom-
powni wody, 46 przepompowni ścieków 
oraz trzy mechaniczno-biologiczne 
oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Cen-
trum”, „Barbara” i „Orzegów”. TK

Pozyskane przez miasto 43 mln zł przeznaczone zostaną na budowę 19 km 
kanalizacji deszczowej i 21 zbiorników retencyjnych.

643 wyjazdy do gaszenia pożarów, 1045 interwencji przy miejscowych zagrożeniach oraz 182 wezwania do fałszywych alarmów – tak w skrócie wyglądała praca rudzkich strażaków w 2018 r. 
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności jednostki. Dodatkowo podsumowana została praca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
która w minionym roku przeprowadziła 1877 kontroli. 

Czuwają nad bezpieczeństwem 
– W 2018 r. w stosunku do roku poprzed-

niego odnotowaliśmy wzrost pożarów o pra-
wie cztery procent, natomiast nastąpił spa-
dek miejscowych zagrożeń o prawie jeden 
procent oraz spadek fałszywych alarmów 
o ponad dziewięć procent – poinformował 
Andrzej Małysiak, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie 
Śląskiej. – Najwięcej interwencji odnoto-
waliśmy w marcu i kwietniu, a związane 
jest to z pożarami traw – dodał. 

W 2018 roku rudzka Straż Pożarna prze-
prowadziła 1870 interwencji, z czego 643 
to pożary, 1045 – miejscowe zagrożenia,  
a 182 – fałszywe alarmy. W 2018 roku stra-
żacy interweniowali w kwestii pożarów 
o jedenaście razy więcej niż w roku 2017. 
Jeśli zaś chodzi o wyjazdy do innych miej-
scowych zagrożeń niż pożary to liczba ich 
zmalała w 2018 r. o dziewięć w stosunku 
do roku poprzedniego (spadek z 1054 do 
1045). Z kolei jeśli chodzi o fałszywe alar-
my to ich liczba zmniejszyła się o siedem-
naście. W roku 2018 wzrosła także liczba 
interwencji związanych z działaniem tlen-
ku węgla oraz usuwaniem jego skutków. 
W sumie takich interwencji straż pożarna 
przeprowadziła w ubiegłym roku 164, czy-
li więcej niż w latach ubiegłych. 

– Podczas interwencji związanych 
z tlenkiem węgla nasze działania polegają 

na wykonaniu pomiarów stężeń CO, prze-
wietrzeniu, wyłączeniu instalacji z eks-
ploatacji oraz przekazaniu informacji do 
właściciela bądź zarządcy nieruchomo-
ści, aby instalacja i urządzenia zostały 
doprowadzone do prawidłowego stanu – 
tłumaczył komendant rudzkiej Straży Po-
żarnej. 

Ponad 11 procent z wszystkich inter-
wencji rudzkich strażaków to z kolei wy-
padki drogowe, m.in. na Drogowej Trasie 
Średnicowej oraz autostradzie A4, gdzie 
interweniowali oni w sumie w minionym 
roku aż 210 razy. W wypadkach tych zgi-
nęły cztery osoby, a 115 poszkodowanym 
udało się pomóc. 

Miejsca interwencji straży pożarnej na 
terenie miasta to: mieszkania, obiekty 
użyteczności publicznej, zakłady produk-
cyjne, magazyny, lasy, tereny rolne oraz 
środki transportu.  Innymi zadaniami Pań-
stwowej Straży Pożarnej są też kontrole 
przestrzegania przepisów ochrony prze-
ciwpożarowej, czego efektem było prze-
prowadzenie 124 kontroli. W ich trakcie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakre-
sie: warunków techniczno-budowlanych, 
warunków ewakuacji, wyposażenia 
obiektów w sprzęt i urządzenia gaśnicze, 
instalacji technicznych obiektów, zaopa-
trzenia wodnego, dojazdu pożarowego 

oraz innych nieprawidłowości (brak in-
strukcji, oznakowań, opracowań).

Ważnym aspektem działalności rudz-
kiej PSP są również akcje profilaktyczne, 
zajęcia edukacyjne przedstawiające  
m.in. sposoby zapobiegania zagroże-
niom, pogadanki i spotkania z dziećmi, 
młodzieżą, seniorami, a także  z admini-
stratorami i zarządcami budynków miesz-
kalnych. 

W ubiegłym roku budżet straży pożar-
nej wynosił 8 311 623 zł z budżetu pań-
stwa oraz 143 tys. zł z Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. Warto także dodać, że 
w 2018 roku PSP w Rudzie Śląskiej po-
zyskała samochód specjalny – podnośnik 
hydrauliczny SHD 23 MAN o  wartości  
1 532 580 zł, który w całości sfinansowa-

ła Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej.

Mieszkańcy miasta mogą czuć się bez-
piecznie także dzięki działalności Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Rudzie Śląskiej. W 2018 roku spra-
wowała ona nadzór nad 2127 obiektami 
w zakresie: higieny pracy w zakładach 
pracy, higieny procesów nauczania i wy-
chowania, higieny wypoczynku i rekre-
acji, warunków zdrowotnych żywności, 
żywienia i przedmiotów użytku, warun-
ków higieniczno-sanitarnych, jakie powi-
nien spełniać personel medyczny, sprzęt 
oraz  pomieszczenia, w których są udzie-
lane świadczenia zdrowotne. 

Istotne jest to, że na terenie miasta 
w 2018  roku przeprowadzono  1877 kon-

troli, wydano 526 decyzji administracyj-
nych oraz 565 decyzji płatniczych. Nało-
żono też 133 mandaty karne na łączną 
kwotę 33 300 zł. W zakresie higieny ży-
wienia kontroli było 825, w zakresie hi-
gieny komunalnej i środowiska 445, 
a w zakresie higieny dzieci i młodzieży  
– 180. Z kolei w zakładach pracy inspek-
torzy stacji interweniowali 89 razy. Rudz-
ki sanepid podejmuje także wiele działań 
oświatowo-zdrowotnych organizując ak-
cje i projekty skierowane do wielu środo-
wisk, takie jak: „Trzymaj Formę” – pro-
gram skierowany do dzieci, młodzieży, 
rodziców i opiekunów, czy „Znamię! 
Znam je?” – program profilaktyki raka 
skóry – czerniaka.

AL
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Ponad pół miliona złotych przeznaczy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami Ruda Śląska. Rudzcy radni przyjęli program postępowania z bezpańskimi 
czworonogami na najbliższy rok. Zakłada on m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, poszukiwanie im nowych właścicieli, obliga-
toryjną sterylizację oraz kastrację psów i kotów, a także ich znakowanie. Porzuconymi czworonogami będzie się zajmowało rudzkie schronisko, prowadzone 
przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.

W trosce o bezdomne zwierzęta
Określone w „Programie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na te-
renie miasta” działania w Rudzie Ślą-
skiej realizuje Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami „Fauna” z siedzibą 
przy ul. Bujoczka w Rudzie. Jego obo-
wiązkiem jest przede wszystkim pro-
wadzenie schroniska, monitorowanie 
miasta pod względem występowania 
bezdomnych zwierząt, ich wyłapywa-
nie i odprowadzanie do ochronki.

Program określa m.in. zasady ka-
stracji i sterylizacji zwierząt, zakłada 
ich znakowanie, czy też dokarmianie 
wolno żyjących kotów. Reguluje też 
sprawy związane z dokonywaniem ad-
opcji. Na realizację wspomnianych 
zadań miasto w roku 2019 przeznaczy 
519 tys. zł, z czego 498 tys. zł trafi do 
TOZ „Fauna”. Obowiązek corocznego 
przyjmowania programu wynika 
z ustawy o ochronie zwierząt.

W ubiegłym roku do prowadzonego 
przez „Faunę” schroniska trafiło  
355 psów i 221 kotów. W tym czasie 
towarzystwo przeprowadziło 939 in-
terwencji. – Wśród mieszkańców ob-
serwujemy wzrost społecznej świado-
mości, reagują natychmiast, kiedy za-
uważają zwierzę pozostawione bez 
opieki lub kiedy podejrzewa się nieod-
powiednie traktowanie czworonoga  
– tłumaczy Beata Drzymała-Kubiniok, 
kierownik schroniska.

W ramach opieki nad wolno żyjący-
mi kotami została im zapewniona 
opieka weterynaryjna, wykonano  
119 zabiegów sterylizacji oraz 49 za-
biegów kastracji. Z kolei w schronisku 
wykonano: 103 zabiegi sterylizacji 
i 136 zabiegów kastracji psów, 38 za-
biegów sterylizacji i 28 zabiegów ka-
stracji kotów. W ramach dokarmiania 
kotów wolno żyjących wydano  
1548 kg karmy.

W ubiegłym roku rudzkie schroni-
sko oddało do adopcji ogółem 526 
zwierząt – 334 psy i 192 koty. – Liczba 
zwierząt w schronisku generalnie ma-
leje. Myślę, że składa się na to kilka 
czynników. Na pewno spory wpływ ma 
tu program edukacyjny prowadzony 
w szkołach i przedszkolach, steryliza-
cja i kastracja zwierząt, która prowa-
dzona jest od kilkunastu lat oraz czi-
powanie psów, dzięki czemu zdecydo-
wanie łatwiej jest odnaleźć właściciela 
czworonoga – wymienia Beata Drzy-
mała-Kubiniok. – Obecnie w naszym 
schronisku przebywa ok. 100 psów 
oraz 20 kotów – dodaje.

Od 2013 r. w ramach programu zna-
kowania zwierząt z terenu miasta Ru-
da Śląska zaczipowano łącznie  
2604 psy. W bieżącym roku planuje 
się zaczipować około 140 psów. Mia-
sto pokrywa zarówno koszty zakupu 
czipa, jak i usługi weterynaryjnej, po-
legającej na wszczepieniu go pod skó-

rę zwierzęcia za pomocą aplikatora. 
Usługa ta jest realizowana przez przy-
chodnie weterynaryjne mieszczące się 
na terenie miasta.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami „Fauna” powstało w 1994 roku. 
Jego głównym zadaniem jest prowa-
dzenie Społecznego Schroniska dla 

Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu 
w Rudzie Śląskiej, które istnieje od 
1996 roku. Ochronka utrzymuje się 
głównie dzięki pomocy sponsorów,  
tj. firm oraz osób prywatnych, wspo-
magających materialnie jego działal-
ność, a także ze środków uzyskanych 
z „1 procenta”. Podatnicy podczas 

rozliczania się z fiskusem za 2017 r. 
przekazali na rzecz „Fauny” blisko 
350 tys. zł. – Warunki w schronisku 
sukcesywnie się polepszają. Dzięki 
tym pieniądzom oraz środkom, które 
zebraliśmy w ciągu ostatnich lat, mo-
gliśmy ruszyć z niezwykle potrzebną, 
a zarazem dużą inwestycją, jaką bę-
dzie nowy budynek wielofunkcyjny. 
Znajdą się w nim pokój do adopcji 
zwierząt, pomieszczenie dla wolonta-
riuszy, salka edukacyjna, pomieszcze-
nia administracyjne oraz powierzch-
nie magazynowe – wylicza Beata 
Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami „Fau-
na”. – Latem planowane jest zakoń-
czenie prac. Dotychczasowy stary bu-
dynek, który obecnie zajmujemy, chce-
my następnie zaadaptować na gabinet 
weterynaryjny z prawdziwego zdarze-
nia – dodaje.

Schronisko prowadzi systematycz-
ną działalność edukacyjną w szkołach 
i placówkach przedszkolnych. „Fau-
na” ogarnia swoim zasięgiem nie tyl-
ko Rudę Śląską, ale również gminy 
powiatu mikołowskiego, Łaziska Gór-
ne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Schronisko dostępne jest dla miesz-
kańców chcących zaadoptować zwie-
rzę od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.00 do 18.00, zaś w so-
boty, niedziele i święta w godzinach 
od 10.00 do 16.00.  BP

W mieście od 2013 r. zaczipowano już ponad 2600 psów.

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie oraz przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 6 w Wirku powstaną w tym roku nowe kompleksy boisk. Miasto wyłoniło 
wykonawców tych inwestycji. W sumie będą one kosztowały około 2,9 mln zł.

Powstaną dwa nowe boiska

– Sukcesywnie dbamy o poprawę 
jakości infrastruktury sportowej przy 
rudzkich placówkach oświatowych. 
Kładziemy na to duży nacisk. Z pew-
nością będziemy wnioskować o dofi-
nansowanie tych inwestycji ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki  
– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – W ramach dostępnych w bu-
dżecie środków finansowych będziemy 
starali się modernizować infrastruktu-
rę sportową przy kolejnych szkołach  
– dodaje. 

W przypadku Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 przy ul. Glinianej 
2 zakres prac obejmuje wykonanie 
prac przygotowawczych, budowę bo-
isk sportowych o nawierzchni poliure-
tanowej, bieżni do sprintu wraz ze 
skocznią do skoku w dal, rzutni do 
pchnięcia kulą, a także strefy street 

workout. Dodatkowo zaplanowane 
jest wykonanie placu apelowego oraz 
schodów. Łączny koszt przedsięwzię-
cia wynosi ponad 1,6 mln zł. 

Z kolei w przypadku terenu przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 6 przy ul. Kałusa zostanie on przy-
gotowany i powstaną tam boiska spor-
towe do gry w siatkówkę i koszyków-
kę o nawierzchni poliuretanowej, bo-
isko do piłki nożnej o nawierzchni  
ze sztucznej trawy, bieżnia do sprintu 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Całko-
wity koszt projektu to prawie  
1,3 mln zł. 

W obydwu lokalizacjach zostaną 
zamontowane piłkochwyty, ławki, ko-
sze na śmieci i tablice informacyjne. 
W obu przypadkach teren zostanie 
uporządkowany, obsiany trawą, wy-
znaczone zostaną ciągi komunikacyj-

ne. Zostanie wykonane ogrodzenie, 
rozbudowane oświetlenie terenu 
oraz monitoring wizyjny.

W ubiegłym roku na terenie Rudy 
Śląskiej powstały trzy nowoczesne 
kompleksy boisk: przy Szkole Podsta-
wowej nr 13 w Bielszowicach, przy 
Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku 
oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Rudzie. Dodatkowo wielofunkcyjne 
boisko przy Szkole Podstawowej  
nr 30 w Rudzie zostało gruntownie 
zmodernizowane. Na cztery wymie-
nione inwestycje miasto pozyskało 
dofinansowanie w łącznej kwocie  
1 381 600 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej „Sportowa Polska”.

BP
Teren przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

przejdzie gruntowną modernizację.
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29 marca, godz. 17.00
Salka parafialna kościoła ewangelickiego – Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny 

SpotKanie ze ŚlonSKom godKom:
– parafraza ewangelii św. Łukasza opisująca ostatnie dni życia Chrystusa,

– szpaski wielkanocne, monologi i wiersze w gwarze 
przedstawią Bronisław Wątroba, dorota Książek i oliwia Stawicka

WStĘp WolnY
paRtneRzY
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW
KWIECIEŃ 2019 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach 
organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Rudzkie Stowarzyszenie  
Inicjatyw Niebanalnych In-nI 

(tel. 32 707-33-31).  
Projekt dofinansowany  
ze środków Programu  

Funduszu Inicjatyw  
Obywatelskich 

Twórcze Chwilki – zajęcia szycia i rękodzieła 1.04.2019 r. i 15.04.2019 r., godz. 9.30-11.30

In-nY Dom Kultury 
ul. Oświęcimska 87 

41-707 Ruda Śląska (Kochłowice)

Gimnastyka Seniora wtorki godz. 10.00-11.30  
czwartki godz. 9.30-11.00

Warsztaty z pedagogiki, zabawy i komunikacji 6.04.2019 r., godz. 9.00-12.00
Warsztaty świąteczne 9.04.2019 r., godz. 13.00-15.00

Spotkanie KAS  
(Klubu Aktywnego Seniora)

8.04.2019 r., godz. 10.00-12.00  
zajęcia florystyczne  

25.04.2019 r., godz. 11.00-13.00

Fundacja Aktywni  
Społecznie „AS”

Osiedlowe Kino OKO  
(Ewa Chmielewska, tel. 602-359-572) 3.04.2019 r., godz. 17.00-20.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej – Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Klub Seniora (Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266) 10.04.2019 r., godz. 17.00-19.00 Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country” 
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Osiedlowy Dom Kultury  
RSM „Country” 

Gimnastyka dla Seniorów i nie tylko każdy wtorek i czwartek, godz. 18.00-19.00 Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”  
ul. Sztygarska 9, 41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Centrum Inicjatyw  
Społecznych  

„Stara Bykowina”

Teatr „Cisowianki”– próby 1, 8, 15, 29.04.2019 r., godz. 12.00-14.00

CIS Stara Bykowina – Mała Galeria  
ul. 11 Listopada 15a  

41-705 Ruda Śląska (Bykowina)

Rękodzieło 2, 9, 16, 23.04.2019 r., godz. 16.00-19.00
Dyskusyjny Klub Sztuki „Malatura” 15.04.2019 r., godz. 10.00-11.00

Spotkanie czytelnicze w ramach Roku Powstań Śląskich 26.04.2019 r., godz. 10.00
Wystawa twórczości G. Haiskiego „Z mojej palety 2019” czynna do 31.05.2019 r.

Centrum Inicjatyw  
Społecznych  

„Stary Orzegów”

Zdrowy kręgosłup – gimnastyka środy, godz. 18.00-19.00
CIS „Stary Orzegów”, ul. Hlonda 29 

41-712 Ruda Ślaska (Orzegów)
Kurs komputerowy 5.04.2019 r., godz. 10.00

Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich  
– projekcja i spotkanie z autorami filmów 11.04.2019 r., godz. 17.00

Związek Harcerstwa  
Polskiego Krąg Seniora  

„Ślonzoki” Komenda Hufca  
w Rudzie Śląskiej  
im. hm. Ł. Zawady  
(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne 2.04.2019 r., godz. 16.00 Dom Harcerza, ul. Szczęść Boże 4  
41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Rudzki Uniwersytet  
Trzeciego Wieku  

(RUTW)  
tel. 32 244-20-80

Wykład:

siedziba RUTW 
ul. L. Tołstoja 13  

41-709 Ruda Śląska 
(Czarny Las)

„Historia poszczególnych dzielnic i rudzkie zabytki”  
– Andrzej Godoj  4.04.2019 r., godz. 15.00

Seminarium:
Literatura – dr Jolanta Szcześniak 12.04.2019 r., godz. 15.00

Spacerkiem dookoła świata – Kornelia Witała 11.04.2019 r., godz. 15.00 
Kluby:

Kawiarenka RUTW wtorki w godz. 11.00-13.00 

Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki w godz. 10.00-12.00 Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty 
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

Akademia filmowa – film pt. „Green Book” 5.04.2019 r., godz. 17.00 Kino Patria, ul. Chorzowska  
41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

Walne Zebranie Sprawozdawcze 9.04.2019 r., godz. 10.00 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej  
ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc maj do dnia 12.04.2019 r.  
Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska.  

Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl. Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com.
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UsłUgi

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solid-
nie. Tel. 737-593-999.

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

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

 CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skra-
camy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblo-
wej, tel. 602-642-294.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewal-
ną. Tel. 512-549-097.

 PRANIE MEBLI TAPICEROWANYCH, DYWA-
NÓW. SZYBKO I SOLIDNIE. TEL. 519-639-121.

UsłUgi POgRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-
grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 58 m2, 150 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Sprzedam M-4 Kanarków, 64 m2, M-3 Dwora-
ka, 33 m2, Sławika 44 m2, 115 tys., M-2 Lecha, 79 
tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomo-
sci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA, ul. Solidarności od 89 m2, WIREK,  
ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż”  

od 125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt.  
Tel. 691-523- 055.

 Kupię dwupokojowe w Wirku, parter, okolice 
Westerplatte. ,,GABRIEL”, tel. 691-523-055.

 SPRZEDAM MIESZKANIE, 110 m2, ul. Wol-
ności – przy DTŚ. Tel. 668-845-818,  
www.posesja.rsl.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189. 

 Mieszkanie do wynajęcia długookresowo. 
Umeblowane, po remoncie, 72 m2. Ruda Śląska, 
dzielnica Orzegów, nowe budownictwo. Tel. 516-
069-440.

 Sprzedam kawalerkę, Fojkisa, II piętro, 35,98 
m2, tel. 693-141-453.

 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.
fhutechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty 
mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.

 Do wynajęcia M-2, 33 m2, Dworaka. Tel. 506-
695-580.

 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 733-332-531.

 Pokój lub mieszkanie wynajmę niepalącej 
osobie. Tel. 604-796-694 w godz. 17-18.

mOTORyZaCja

 skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogo-
wa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

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

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 
0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

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

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

PRaCa

 Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pra-
cuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. 
Nie znasz języka niemieckiego? Zapisz się na 
bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej, z gwaran-
cją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.

 Kucharkę,bufetową zatrudnię na stałe  
– RŚL. 1. Tel. 668-447-128.

 Przyjmę do pracy brukarstwo, ogrodzenia, 
remonty, budowa. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fizycznej. Infor-
macji udzielam po godz. 14 tel. 691-911-683.

 Firma Bedamex zatrudni pracowników 
budowlanych. Tel. 601-504-030.

 Praca od zaraz – Świętochłowice (Chorzow-
ska) – operator wózka widłowego z uprawnie-
niami UDT. Tel. 512-070-574.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-99.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudow-
lanych. Tel. 603-975-040.

 Apteka Nova Sieciowa w Rudzie Śląskiej - Wi-
rek zatrudni pomoc apteczną. CV proszę  kiero-
wać na adres farmacjaimy@gmail.com

RóżNE

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, ob-
razy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-
675.

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

Emily Dickinson

Pani Lidii sładkowskiej
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

maTki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani Barbarze Nowak
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia  

w trudnych chwilach po śmierci

maTki
przekazują 

Zarząd oraz Pracownicy 
Przychodni Wireckiej LUX-MED Sp. z o.o.

Pani Lidii sładkowskiej
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Rudzie Śląskiej wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy 
składają 

pracownicy oraz uczniowie placówki

„Nie trzeba słów, kiedy czarny anioł zamyka usta tym, którzy byli bliscy,
kiedy podcina skrzydła tym, którzy powinni latać,

kiedy zabiera oddech tym, którzy powinni żyć.
Pozostaje głucho milczeć, wypatrując białych aniołów nadziei.” 

Naszej koleżance
LiDii słaDkOWskiEj

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Rudzie Śląskiej

wyrazy szczerego współczucia
i słowa otuchy w najtrudniejszych chwilach po stracie

mamy
składają

koleżanki i koledzy
z rudzkich szkół i placówek ponadgimnazjalnych

Pani małgorzacie hOsZEk
Przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wyrazy szczerego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

maTki
przekazują

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Pani Beacie gUZENDZiE
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

maTki 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Pani joannie ChROBOk
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

OjCa
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Pani małgorzacie hOsZEk
Przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
szczere wyrazu żalu i współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

maTki
przekazują 

członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Rudzie Ślaskiej
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Pierwszy Bieg Wiewiórki za nami 
BIEGI
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Prawie 400 osób pobiegło z wiewiórką! 
W sobotę (23.03) zapaleni biegacze i miło-
śnicy nordic walking spotkali się na bieżni 
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15, że-
by wziąć udział w pierwszym w tym roku 
Biegu Wiewiórki. Na starcie nie zabrakło 
także dzieci, których bylo ponad 160.

– Frekwencja była imponująca! To 
wspaniałe, że tak wiele osób spędza aktyw-
nie czas i dba o swoją sprawność fizyczną. 
Najbardziej cieszy mnie to, że w biegu bie-
rze udział tak dużo dzieci. Patrzenie, jak 
z uśmiechem na buzi biegną razem z naszą 
wiewiórką, zawsze sprawia mi wiele rado-
ści – podsumowala marcowy bieg Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej.

Sobotni bieg był pierwszym z cyklu 
dziewięciu comiesięcznych zawodów, 

W Biegu 
Wiewiórki 
wzięło 
udział 
prawie 
400 
biegaczy. 

z których ostatnie odbędą się 9 listopada 
br. Warto dodać, że impreza ta skierowana 
jest do dzieci, osób uprawiających nordic 
walking, a także biegaczy amatorów i spor-
towców zrzeszonych w klubach sporto-
wych. Ci ostatni, podobnie jak w roku 
ubiegłym, będą mogli pokonać maksymal-
nie dystans półmaratoński. 

– Ten bieg przede wszystkim ma uczyć 
aktywnych postaw i pokazać, jak można 
sportowo i zdrowo spędzać wolny czas, a przy 
okazji wspaniale się bawić – podkreślała 
Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. – Bardzo chcielibyśmy, żeby z wie-
wiórką każdego miesiąca biegały całe ro-
dziny. To wspaniała okazja, żeby na chwilę 
oderwać się od codzienności i spędzić czas 
na powietrzu – dodała. 

Wyciąg z ogłoszenia

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

ogłasza rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach w rejonie 

ulicy do dworca z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych – z przeznaczeniem 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest 
nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta ruda Śląska położona 
w rudzie Śląskiej-kochłowicach w rejonie ulicy do dworca, stanowiąca dział-
kę nr 3298/25 o powierzchni 374 m2, obręb kochłowice, karta mapy 1, kW  
nr gl1s/00007554/5 (działy iii i iV ww. księgi są wolne od wpisów). do udzia-
łu w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1573/26, 1574/26, 
3299/25, 3716/19. 

Przetargi, które odbyły się w dniach: 30.10.2018 r., 12.12.2018 r., 19.02.2019 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji usługowej (symbol planu 
26MNUI) oraz funkcji usługowej (symbol planu 148U). 

zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trójkąta, położo-
na jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, nie posiada bezpośredniego 
dostępu do dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami 
osób trzecich. 

działka nr 3298/25 objęta jest 2 umowami dzierżawy, obowiązującymi do 
dnia 30.11.2020 r. z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe. nabywca 
nieruchomości z dniem zawarcia aktu notarialnego wchodzi w prawa Wy-
dzierżawiającego.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi: 29.000,00 zł.
cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o na-

leżny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprze-
daży. 

rokowania odbędą się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzę-
du Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) oraz w terminie do dnia 18.04.2019 r. dokonają wpłaty wadium  
w wysokości 1.500,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) 
lub w kasie tut. urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału gospodarki nierucho-
mościami zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach i przedłożą komisji Prze-
targowej przed rokowaniami wymagane dokumenty i oświadczenia. 

zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

akrobatyka

Akrobaci na medal

Wiosenny sezon startowy akrobatów 
rozpoczęty! Akrobaci KPSK-u Halemba 
Ruda Śląska wystartowali w Międzynaro-
dowym Turnieju im. Chmielewskiego 
w Świdnicy. Na zawodach KPKS Halemba 
Ruda Śląska reprezentowało osiem zespo-
łów. Wszystkie spisały się dobrze, a sześć 
z nich uzyskało lokatę kwalifikującą do 
startu w finale. W niedzielę do obrony były 
trzy miejsca medalowe. Ostatecznie KPKS 
wrócił do domu z dwoma medalami. 

W trójkach dziewcząt w kategorii Youth 
po pięknym starcie w finale z 8. na 6. miej-

Nowy 
sezon
to nowe 
wyzwania 
i kolejne 
medale dla 
akrobatów. 

sce awansowały Maja Mrozek, Laura Ga-
im i Dorota Prokopowicz. Mniej szczęścia 
miały Natalia Rudzka, Amelia Ksiniewicz  
i Martyna Kahl, które „oddały” srebrny 
medal, a finałowy start zakończyły na 
miejscu 10. Trzecia trójka w tej kategorii 
– Alicja Szal, Maja Kuropatwa i Zuza Kla-
puch ostatecznie zajęły 12. miejsce. Warto 
dodać, że w wymienionej kategorii starto-
wało aż 31 zespołów. Brązowy medal 
w kategorii 11-16 lat udało się wywalczyć 
trójce dziewcząt w składzie: Emilia Wo-
dyk, Emilia Urbańska i Emilia Biernat, 

a Julia Rasek, Karolina Gołąb i Monika 
Skorupa uplasowały się na 1. miejscu. Dla 
obydwu trójek był to debiut w nowej, wyż-
szej kategorii. W Świdnicy w kategorii 
Youth KPKS reprezentowały także trzy 
dwójki. Lena Hudzik i David Biliaiev 
w pięknym stylu zdobyli srebrny medal, 
Martyna Niedochodowicz i Oliwia Florek 
zdobyły miejsce 6., a Marta Szebeszczyk 
i Emilia Krawczyk zakończyły start na  
9. miejscu. Przygotowaniem zawodników 
zajęły się Aleksandra Wodyk, Dorota Kies 
i Katarzyna Chlebisz.

Biegi
31 marca, godz. 11.00 – Memoriał 

Radnego Jana Koniecznego, 
Burloch Arena

Piłka ręczna
30 marca, godz. 18.00 – mecz II ligi 
kobiet TOR Dobrzeń WLK. – Zgoda 

Ruda Śląska Bielszowice, hala sportowa 
ZS w Dobrzeniu 

sPortoWy rozkład Jazdy 

30 marca, godz. 17.00 – mecz II ligi 
mężczyzn pomiędzy drużynami  

SPR Grunwald  
Ruda Śląska i MOSiR Bochnia,  

ul. Kłodnicka 95 (hala MOSiR Ruda Śląska). 
Piłka nożna

30 marca, godz. 15.00 – mecz 15 kolejki  
(Klasa A) pomiędzy GKS Grunwald Ruda 

Śląska a Wawel Wirek Ruda Śląska. KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Pierwszy „Bieg Wiewiórki”, tak jak 
wszystkie kolejne, rozpoczął się i kończył 
na bieżni Szkoły Podstawowej nr 15 Spor-
towej. W trakcie biegu jego uczestnicy po-
konali pętlę o długości 4,2 km (1 do 5 ra-
zy). Z kolei dzieci, które nie przekroczyły 
jeszcze piętnastego roku życia, mogły 
sprawdzić swoje siły na dystansie 1000 m. 

Zgłoszenia do kolejnych biegów prowa-
dzone są internetowo przez specjalny formu-
larz znajdujący się na stronie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. Wysokość wpisowego na bieg i nordic 
walking wynosi 15 zł dla dorosłych i 5 zł dla 
dzieci. W przypadku zapisów w biurze zawo-
dów w dniu biegu opłata wyniesie 25 zł (oso-
by dorosłe) i 10 zł (dzieci). Terminy kolej-
nych zawodów w 2019 roku to: 13.04, 18.05, 
8.06, 20.07, 3.08, 7.09,12.10 oraz 9.11. 

ogłoszenia
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, 

zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi o powierzchni 18 m2(*) 
każdy, położonymi na działce stanowiącej własność gminy Ruda Śląska o numerze 
geodezyjnym 3.1-2523/44, w rejonie ulicy Lwa Tołstoja, w dzielnicy Nowy Bytom 

organizowany w trzech niżej podanych terminach:

Lp. Garaże Termin 
przetargu

Stawka wywoł.
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oględzin 
lokalu/garażu

1
o numerach:

1, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 21

17.04.2019 r.
godz. 11.00 3,00 500,00 10.04.2019 r. 

godz. 11.00-12.00

2.
o numerach:

31, 32, 33, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 43, 45, 49

19.04.2019 r.
godz. 11.00 3,00 500,00 10.04.2019 r. 

godz. 11.00-12.00

3.

o numerach:
55, 56, 57, 58, 59, 61, 
62, 66, 69, 70, 72, 73, 

74, 76, 78

25.04.2019 r.
godz. 11.00 3,00 500,00 10.04.2019 r. 

godz. 11.00-12.00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudo-
wy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej 
w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3 m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do 
organu podatkowego.

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej To-
warzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Maja 218, pokój 
nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium wysokości 500 zł na garaż, przelewem 
na konto bankowe: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 lub w kasie 
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, 
czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 

do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu ...04.2019 r. na garaż nr ….).

Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,• 
nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posia-• 
daniu Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,
złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych • 
względem Miasta Ruda Śląska, 
dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, • 
41-710 Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświad-
czenie w terminie:

do dnia 12.04.2019r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 1,• 
do dnia 17.04.2019r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 2,• 
do dnia 23.04.2019r. w przypadku garaży wskazanych pod poz. 3• ;

  data wpływu wadium na konto Organizatora przetargu w wyżej podanych terminach.
udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu re-• 
jestracyjnego, 
złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie • 
korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód re-
jestracyjny przedłożyli.

W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie 
(wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).

Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawar-
te na czas oznaczony do 9 lat.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.:  tel. 32 242-01-33, 
wew. 744.

OGŁOSZENIEPIŁKA NOŻNA 

Derby dla Grunwaldu

Pierwszy mecz rundy wiosennej w klasie A wygrał GKS Grunwald.

URANIA II RUDA ŚLĄSKA 3:4 GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA (1:1)
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Początek nowego sezonu okazał się szczęśliwy dla 
GKS-u Grunwald Ruda Śląska, który pokonał Uranię II 
Ruda Śląska w derbowym meczu. Sobotnia (23.03) 
walka na kochłowickiej murawie była zawzięta, jednak 
ostatecznie Urania musiała uznać wyższość gości. 

Jednym z debiutantów w czasie sobotniego meczu 
w szeregach Grunwaldu był Łukasz Bereska, który po-
prowadził zespół do zwycięstwa i awansu na pozycję 
lidera Klasy A.

 „Beres” w środku pola od początku wykazywał du-
że chęci do gry i był bardzo aktywny (pierwszy strzał 
oddał już w dwudziestej sekundzie meczu). Dobrze 
wywiązywał się także z zdań ofensywnych i defensyw-
nych. Natomiast w całym spotkaniu z czterech sytuacji 
dwie zamienił na gola. Z kolei w 17. minucie meczu 
„Beres” trafi ł piłką do bramki od słupka, a w 68. minu-
cie pod brzuchem bramkarza. 

Bramki podczas meczu: 0:1 Bereska, 17. minuta 
– przejęcie piłki od Hanka; 1:1 Tubacki, 
19. minuta (karny) – po faulu Chmielarskiego na Sroce; 
1:2 Jankowski, 66 minuta – po podaniu Ogłozy; 

1:3 Bereska, 68. minuta – po podaniu Jankowskiego; 
1:4 Twardoch, 70. minuta – dobitka po własnym strzale 
(podanie Ogłozy); 2:4 Kokoszka, 85. minuta (karny) 
– po faulu Babisza na Żymle; 3:4 Żymła, 91. minuta 
– dobitka po strzale Kolona.

Składy drużyn: 
Urania II Ruda Śląska: Szweda – M. Wojciechow-

ski (46’ P. Wojciechowski), Jasik, Szerżyna, Helwig – 
Sroka (89’ Kolon), Kasprzyk (46’ Błażejczyk), Hanek 
(46’ Barciaga), Kokoszka (kpt), Maciaszczyk – Tubac-
ki (60’ Solorz, 69’ Żymła). Rezerwa: Moczydlarz. Tre-
ner: Wojciech Kocyba. 

GKS Grunwald Ruda Śląska: Kurpas – Kowal-
czyk, Wojtaczka, Poprawa, Chmielarski – Kozłowski 
(77’ Dolecki), Bereska, Babisz (kpt), Ogłoza (77’ Pod-
lacha) – Petrus (63’ Twardoch), Jankowski. Rezerwa: 
Lamlih. Trener: Michał Szyguła. 

Sędziowie: Michał Pisarek – Tomasz Szczepanik, 
Dominik Lorke (Podokręg Katowice).

Żółte kartki: Szerżyna (23’), Kokoszka (59’) – Ba-
bisz (59’).

14. kolejka (23-24 marca)
Klasa A Katowice

UKS Szopienice – Jastrząb Bielszowice 0:0
Urania II Ruda Śląska 

– Grunwald Ruda Śląska 3:4
0:1 Bereska 17’, 1:1 Tubacki 19’(karny), 

1:2 Jankowski 66’, 1:3 Bereska 68’, 

PIŁKA NOŻNA W SKRÓCIE

1:4 Twardoch 70’, 2:4 Kokoszka 85’ (karny), 
3:4 Żymła 91’.

Stadion Śląski Chorzów  
– Wawel Wirek 0:4

0:1 Maciejok 4’ (karny), 0:2 Blaszke 45’, 
0:3 D. Lewandowski 75’, 

0:4 T. Rutkowski 90’.

JU-JITSU

Sukces w Belgii
Dwa srebrne medale zdobył Marcin Maciulewicz w Belgii. Za-

wodnik Academii Gorila Ruda Śląska oraz trener grupy intro popi-
sał się formą na zawodach Flanders Bjj Cup. 

Warto dodać, że to pierwszy start po kontuzji, który jest dobrą 
prognozą na wielki powrót Marcina. 

Z kolei w miniony weekend (23-24.03) goryle wzięli udział 
w seminarium z trenerem personalnym, Marcinem Tomczykiem. 
Wzięło w nim udział prawie 30 osób z kilku klubów. – Tematem 
przewodnim był tajski klincz, którego wybrane aspekty Marcin 
przedstawił w sposób niezwykle szczegółowy i profesjonalny. Pod 
koniec pojawiły się też kopnięcia i uderzenia. Całość trwała 
3,5 godziny i minęła nam błyskawicznie – mówi Tomasz Paszek 
z Academii Gorila Ruda Śląska. – Ogromna wiedza, łatwość w jej 
przekazaniu i specyfi czne poczucie humoru prowadzącego sprawi-
ły, że chyba wszyscy uczestnicy opuścili klub z poczuciem, że był to 
bardzo dobrze i wartościowo spędzony czas – dodaje.  

Imprezie patronowała kampania Jasna Strona Mocy.
Marcin Maciulewicz 

zdobywa kolejne medale.
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nieprawidłowa? – Doradzamy to szcze-
gólnie w momencie, gdy widzimy, że 
opony zbytnio się ścierają; samochód 
ściąga na boki lub też nim zarzuca; kie-
rownica jest skręcona, podczas gdy sa-
mochód jedzie prosto; pojawiają się 
problemy przy kierowaniu lub wykony-
waniu manewrów oraz w momencie, 
gdy kupiliśmy używany samochód lub 
uderzyliśmy kołem o krawężnik, czy też 
przeszkodę – wylicza Michał Kozłow-
ski.

Takie badanie daje pewność odnośnie 
zbieżności kół. Samochód jest bowiem 
,,prześwietlany” urządzeniem John Be-
an, dzięki czemu specjalista widzi, 
gdzie i jaki występuje problem. – Sza-
nujemy nie tylko czas, ale także pienią-
dze klienta. Dlatego usługa ustawienia 
zbieżności kół w OMEDZE kosztuje  
80 zł. Natomiast geometria pojazdu, 

Dlaczego warto wybrać się do Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów OME-
GA w Goduli właśnie teraz? – Niskie 
temperatury, opady śniegu oraz sól na 
drogach znacznie wpływają na stan po-
jazdów. Tymczasem przed nami okres 
pierwszych wiosennych wycieczek, 
świąt oraz majówki, co wiązać się bę-
dzie z dłuższymi wyjazdami. Żeby bez-
piecznie i szczęśliwie dojechać do celu, 
radzimy wykonać prewencyjny przegląd 
stanu technicznego pojazdu pod okiem 
doświadczonych specjalistów – mówi 
Michał Kozłowski, kierownik Okręgo-
wej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA 
w Goduli.

Jednak sprawdzenie poszczególnych 
podzespołów to nie wszystko. Stan dróg 
po zimie pozostawia wiele do życzenia, 
a więc warto zweryfikować geometrię 
kół. Po czym można poznać, że jest ona 

Przygotuj z OMEGĄ auto na wiosnę!

Wiosna kojarzy nam się z czasem zmian. Dlatego warto pomyśleć nad tym, aby ten wiosenny czas wykorzystać i zadbać o samochód. Pomogą 
w tym specjaliści Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli, która należy do Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. Świadczy ona usługi z zakresu 
nowoczesnej geometrii kół 3D, przeglądów technicznych aut oraz nabijania klimatyzacji. Można także skorzystać z usług bezdotykowej myjni BETA. 
A wszystko to skrojone na miarę potrzeb klienta oraz w rozsądnej cenie i na najwyższym poziomie. 

www.auto-bud.com.pl

Omega Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 

Ruda Śląska | Godula | róg ul. Joanny i Starej | tel. 32 72 55 888 
czynny: pn.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Denis WoDniok 
MEchAniK-POMOcniK  
DiAGnOSTy 
Przy OKrĘGOWEJ STAcJi  
KOnTrOli POJAzDóW OMEGA

TeL. 505-534-662

MICHAŁ KOZŁOWSKI
KiErOWniK OKrĘGOWEJ STAcJi 
KOnTrOli POJAzDóW 
OMEGA

TeL. 506-113-356

SZCZEPAN MAŃKA
DiAGnOSTA OKrĘGOWEJ 
STAcJi KOnTrOli POJAzDóW 
OMEGA

TeL. 508-921-558

IWONA KOZŁOWSKA
DOrADcA KliEnTA 
OKrĘGOWEJ STAcJi 
KOnTrOli POJAzDóW 
OMEGA

MArCIN KAZuCH
DiAGnOSTA OKrĘGOWEJ STAcJi 
KOnTrOli POJAzDóW OMEGA

TeL. 505-712-824

kiedy to regulowany jest i tył i przód 
oraz sprawdzane są wszystkie parame-
try ustawień, kosztuje 150 zł. To tak na-
prawdę niewielki koszt, biorąc pod 
uwagę to, że układy jezdny i zawiesze-
nia mają ogromny wpływ na bezpieczną 
oraz bezawaryjną jazdę – tłumaczy 
Szczepan Mańka, diagnosta Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.

Kolejna sprawa to stan klimatyzacji. 
Choć kierowcom przypomina się o tym, 
że należy ją od czasu do czasu urucho-
mić także zimą lub jesienią to nie każdy 
o tym pamięta. Tymczasem mało kto 
wiosną kolejnego roku pamięta, czy  
w klimatyzacji jest jeszcze czynnik  
oraz kiedy była ona nabijana. Zaległo-
ści można nadrobić właśnie w OME-
DZE. – Może się wydawać, że jest to 
błaha sprawa. Jednak klimatyzacja ma 
duży wpływ na komfort jazdy oraz na 

nasze zdrowie. Poprawnie działająca 
sprawia, że na szybach nie osiada para, 
a to wpływa na lepszą widoczność i na-
sze bezpieczeństwo – podkreśla Michał 
Kozłowski.

Koszt nabicia klimatyzacji w OME-
DZE to 100 zł za podpięcie urządzenia 
do samochodu oraz 30 zł za każde bra-
kujące 100 g czynnika. W komplecie 
można także skorzystać z ozonowania, 
które kosztuje 30 zł (samo ozonowanie 
kosztuje 50 zł). 

Nie tylko na komfort, ale i bezpie-
czeństwo wpływa również czystość po-
jazdu. – W okresie zimowym raczej omi-
jam myjnię, bo przy zmiennych warun-
kach pogodowych to mi się po prostu 
nie „opłaca”. Jednak efekty tego widać 
pod koniec zimy, bo widoczność w sa-
mochodzie czy czystość lusterek pozo-
stawiają wiele do życzenia – przyznaje 
pan Mirosław, mieszkaniec Goduli.

Z brudem, solą i piaskiem można 
szybko rozprawić się na bezdotykowej 
myjni, która działa przy Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA.  
Została ona skonstruowana w taki spo-
sób, aby zapewnić najlepszą jakość my-
cia w możliwe najkrótszym czasie.  
60 sekund mycia to koszt zaledwie zło-
tówki! Równocześnie kierowcy mogą 
skorzystać z aż pięciu zoptymalizowa-
nych programów, więc myjnia dostoso-
wana jest do potrzeb i wymagań każde-
go klienta. – W naszej myjni stosowane 
są bardzo dobre środki czystości, które 
bardzo dobrze usuwają cały brud z sa-
mochodu. Zarazem są one w pełni bez-
pieczne – podsumowuje Michał Ko-
złowski.
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