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* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe
i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

Ani na tak, 
ani na nie Więcej str. 3
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Osobom 
do lat 18 
alkoholu nie 
sprzedajemy

1599
kg

BYKOWINA 179
szt.

PIWO 
ŻUBR
0,5 l

pełna oferta www.intermarche.pl | Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13  REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

BYKOWINA

PEPSI
MIRINDA
7 UP
2 l

• UWĘDZONA DYMEM OLCHOWO-BUKOWYM
• 100 KG KIEŁBASY POWSTAŁO  ZE 103 KG MIĘSA 
  (25 KG WOŁOWINY I 78 KG WIEPRZOWINY) 

KIEŁBASA
BYKOWIŃSKA

ZAPYTAJ 
SWOJEGO
SPRZEDAWCĘ 
–> CZY 
PRODUKTY WĘDZI 
NATURALNYM DYMEM?

299
szt.

1,80 zł TANIEJ
SER
MASDAM

,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! 

KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

DYŻUR REDAKTORA

tel. 503-590-069
magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

Magdalena 
Buchta
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EKOLOGIA

Dwa nowoczesne kotły węglowe uruchomione 
w 2013 i 2015 roku, spalające dobrej jakości wę-
giel pochodzący z rudzkich kopalń, zostaną uzu-
pełnione ekologiczną i sprawdzoną instalacją do 
spalania paliw alternatywnych produkowanych na 
bazie odpadów komunalnych oraz źródłem gazo-
wym dla osiągnięcia wysokiej sprawności wytwa-
rzania ciepła i energii elektrycznej. Elektrocie-

Ekologia i nowe technologie. Modernizacja 
Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej

płownia ta ma służyć przede wszystkim mieszkań-
com Rudy Śląskiej, dlatego jej wielkość będzie 
dopasowana do potrzeb miasta. Systematycznie 
poprawiać się będzie jakość powietrza w mieście 
a dzięki łącznej produkcji ciepła i energii elek-
trycznej, ogrzewanie i ciepła woda dla mieszkań-
ców Rudy Śląskiej będą w konkurencyjnych ce-
nach. 

Aby osiągnąć cele stawiane przed mo-
dernizowaną Elektrociepłownią Mikołaj, 
spółka WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP bę-
dzie współpracować z działającymi w mie-
ście branżowymi partnerami takimi jak np.  
Tönsmeier Południe sp. z o.o. czy  PWiK 
sp. z o.o. (w tym Suszarnia Osadów Ście-
kowych „Orzegów”). Natomiast od władz 
Rudy Śląskiej i województwa śląskiego 
spółka oczekuje akceptacji i wsparcia dla 
prowadzonego programu inwestycyjnego, 
pozostając w przekonaniu, że tylko wspól-
ne działania poprawią warunki życia 
mieszkańców miasta i regionu, przynosząc 
wszystkim stronom wymierne korzyści.

Rudzka spółka WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (dawniej Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o.) prowadzi szerokie działania modernizacyjne 
w zakresie źródeł ciepła i systemu grzewczego Rudy Śląskiej. Z pięciu należących do niej ciepłowni pozostaną dwie. Ciepłownie „Wanda”, „Nowy Wirek” i „Bielszowice” ze 
swoimi kominami, w perspektywie najbliższych lat znikną z krajobrazu miasta. Ich zadania przejmie modernizowana sukcesywnie Elektrociepłownia Mikołaj, usytuowana 
na terenie dawnej kopalni Walenty-Wawel w Rudzie Śląskiej.

LECZENIE LASEREM:
Bezkrwawe i bezbolesne zabiegi wycinania wędzidełek, nadziąślaków 

Nadwrażliwości zębów | Opryszczek, aft i blizn | Szczękościsków
Utrudnionego wyrzynania zębów m.in. ósemek | Zapaleń dziąseł i przyzębia | itp.

 LECZENIE POD WPŁYWEM GAZU ROZWESELAJĄCEGO
– SEDACJA WZIEWNA, KTÓRA ELIMINUJE UCZUCIE BÓLU I STRESU! 

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29 
tel. 605-237-275, 507-827-794 

ZAPRASZA DOROSŁYCH I DZIECI na leczenie zachowawcze, 
endodontyczne, protetyczne, profi laktykę 
(m.in. fl uoryzacja, piaskowanie).

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29 
tel. 605-237-275, 507-827-794

ZAPRASZA DOROSŁYCH I DZIECI 
endodontyczne, protetyczne, profi laktykę 
(m.in. fl uoryzacja, piaskowanie).

Możliwość wykonania zdjęcia RTG. A ponadto:

REKLAMA

ŚLĄSKI PARK 
PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY 
SP. Z O.O 

oferuje do sprzedaży bardzo dobrze skomunikowane (w pobliżu DTŚ, 
trasa N-S oraz autostrada A4) tereny inwestycyjne składające się 

z niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Szyb Walenty/Zajęcza, w bliskiej odległości nowo 
powstającego Centrum Handlowego IKEA oraz nowo powstającej 

Inwestycji Panatt oni Development, których ŚPPT jest użytkownikiem 
wieczystym (istnienie możliwość wykupu prawa własności):

działka o nr • 780/496 o pow. 12 274 m2, przeznaczenie P2 – tere-
ny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
działka o nr • 769/496 o pow. 1 286 m2, przeznaczenie P2 – tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
działka o nr • 991/461 o pow. 9 544 m2, przeznaczenie ZN1 – tere-
ny trwałych użytków zielonych oraz częściowo P1 i P2 – tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz KDW – kla-
syfi kacja dróg i ulic
działka o nr • 989/461 o pow. 5 489 m2, przeznaczenie ZN1 – tere-
ny trwałych użytków zielonych 
działka o nr•  1313/250 o pow. 22 624 m2, przeznaczenie ZL1 – te-
reny lasów i zadrzewień oraz KD1/2 – teren ulic dojazdowych 
– nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Sosinki

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie interneto-
wej: www.sppt.pl w zakładce OFERTA.

Ponadto ŚPPT oferuje wynajem powierzchni biurowych w atrakcyj-
nych cenach w budynkach biurowych, położonych w Rudzie Śląskiej 
przy ul. Szyb Walenty 26 i 26A. Dysponujemy lokalami biurowymi o me-
trażach: 30 m2, 35 m2, 40 m2, 55 m2, 120 m2. 

Teren Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest doskona-
łym miejscem do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań bizneso-
wych i w tym celu udostępniamy w pełni wyposażoną salkę konferen-
cyjną oraz salę konferencyjno-bankietową o powierzchni 356 m2 z peł-
nym nagłośnieniem.

Szczegółowych informacji udziela: 
Małgorzata Hetmańczyk tel. 32 789-51-07, 602-126-263 

e-mail: malgorzata.hetmanczyk@sppt.pl.

BUTLE PROPAN-BUTAN 11 KG

ŚLĄSK CZYSTEJ ENERGIIW związku 
z pojawiającymi się 

sygnałami o próbach 
sprzedaży „Wiadomości 

Rudzkich” przypominamy, 
że nasza gazeta jest 

bezpłatna i można ją 
odebrać w redakcji 

przy ul. Niedurnego 36 
w Nowym Bytomiu oraz 
w wybranych punktach.

Wykaz punktów dostępny 
na stronie

www.wiadomoscirudzkie.pl
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SeSjA RAdy MIASTA

Prezydent bez absolutorium, choć RIO pozytywnie oceniło budżet
Prezydent Grażyna Dziedzic nie otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Radni uzasadniali taką decyzję uwagami zawartymi w opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ostatecznie była jednak pozytywna. Równocześnie radni PO i PiS-u próbowali podczas czwartkowej sesji przeforso-
wać uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydent Dziedzic. Nie byli jednak w stanie jej przegłosować.

Skarbnik miasta objaśniała radnym wykonanie budżetu.
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Ubiegłoroczny budżet Rudy Śląskiej zamknął 
się w dochodach o wysokości 583 mln zł, nato-
miast wydatki były na poziomie 607,3 mln zł. Jed-
nak pomimo tego, że w ubiegłym roku planowane 
dochody wykonane zostały w blisko 96,6 proc., 
a wydatki w prawie 97,3 proc., zaś na inwestycje 
w 2015 roku wydano 84,2 mln zł, czyli najwięcej 
w ostatnich latach, to radni podczas czwartkowej 
sesji (23.06.) mieli podzielone zdania. Tak wynika-
ło z dyskusji w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu w 2015 roku. Zwią-
zana ona była z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. A co ważne – była to opinia pozytyw-
na. Jednak radnym Komisji Rewizyjnej oraz Ko-
misji Budżetu i Przedsiębiorczości nie spodobały 
się dwie uwagi, jakie padły ze strony RIO (tymcza-
sem pozostałych siedem komisji pozytywnie oce-
niło sprawozdanie).

Radnym obydwu komisji chodziło o wykorzy-
stanie w grudniu 2015 r. części subwencji oświato-
wej przeznaczonej na rok 2016 oraz przekroczenie 
zaplanowanego deficytu. Tymczasem pieniądze 
z subwencji oświatowej na 2016 r. przeznaczone 
zostały na wypłacenie wynagrodzeń pracownikom 
oświaty. – Nikt tych pieniędzy „nie przejadł”. Wy-
korzystanie środków z subwencji oświatowej jesz-
cze w grudniu starego roku budżetowego to prakty-
ka powszechnie stosowana przez samorządy. Sytu-
acja taka miała również miejsce w sprawozdaniach 
z wykonania budżetu Rudy Śląskiej w latach 2010 

i 2013 r. Wówczas RIO wydało opinię bez zastrze-
żeń – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta. 
– Musimy pamiętać też, ile każdego roku dopłaca-
my do oświaty z własnego budżetu, a są to nie małe 
kwoty. Tylko w ubiegłym roku była to kwota w wy-
sokości ponad 80 mln złotych – wyjaśnia.

Komisja Rewizyjna miała również uwagi do de-
ficytu, który pierwotnie zaplanowany został w bu-
dżecie w wysokości 20,6 mln zł, ale ostatecznie na 
koniec 2015 r. wyniósł 24,2 mln zł. – Przy ocenie 
budżetu miasta należy pamiętać, że nigdy nie da 

się zaplanować w 100 procentach wszystkich do-
chodów. Mało tego, tak naprawdę to, jakie jest 
ostateczne wykonanie po stronie dochodowej za 
dany rok, wiadomo dopiero w pierwszych miesią-
cach roku następnego. Związane jest to z tym, że 
niektóre środki wpływają jeszcze na początku 
stycznia. Do tego dochodzą przeksięgowania 
wpłat, które zamiast od razu trafić na określone 
konto, pierwotnie zostały wpłacone na inne. Po-
nadto do końca nie wiemy, czy i ile musimy do koń-
ca roku zwrócić niewykorzystanych dotacji – tłu-
maczy Ewa Guziel. 

– Moja opinia odnośnie sprawozdania będzie po-
zytywna. Bo po prostu wynika to z uczciwości. Przy 
założeniu tych tysięcy pozycji, z których składa się 
sprawozdanie, rzeczą oczywistą jest, że chyba tylko 
alfa i omega byłaby w stanie ocenić w grudniu, czy 
da się zmieścić w deficycie mając ponad dwa tysią-
ce składników niepewnych – komentował dyskusję 
radny Dariusz Potyrała. – Musimy to powiedzieć so-
bie i mieszkańcom jeszcze raz. Proszę państwa, ma-
my dziewięć komisji stałych i spośród nich siedem 
komisji głosowało za przyjęciem sprawozdania  

ReKLAMA

– apelował radny Władysław Dryja. – Nie robimy 
na złość nikomu. Chcę tylko, żebyśmy się wzajemnie 
uczyli. Dlatego jako klub radnych PiS-u będziemy 
głosowali przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania, 
bo nie ma ono takiego kształtu, jakie powinno mieć 
zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw – zapo-
wiedział Marek Wesoły, przewodniczący klubu PiS. 
– Nie oceniacie w tej chwili mnie, tylko dyrektorów 
i pracowników jednostek miejskich i naczelników 
wydziałów oraz ich pracę – wyjaśniała prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Dyskusja ta w końcu doprowadziła radnych do 
głosowania uchwały o przyjęciu sprawozdania za 
ubiegłoroczny budżet. I tutaj okazało się, że osta-
tecznie radni postanowili je zatwierdzić. Za podję-
ciem uchwały było 12 radnych, przeciwko – 11. 
Następnym krokiem w procedurze udzielania abso-
lutorium jest przedstawienie wniosku Komisji Re-
wizyjnej. Ta wystąpiła – pomimo opinii RIO i po-
zytywnej oceny sprawozdania – z inicjatywą nie-
udzielenia absolutorium prezydent Dziedzic.  
– W swoim wystąpieniu radny Stania powiedział: 
„Dla dobra tego miasta zagłosujcie za nieudziele-
niem absolutorium”. Czy nie dla dobra tego miasta 
jest zmniejszenie zadłużenia, inwestycje drogowe  
i oświatowe, wyraźna poprawa w sporcie naszego 
miasta, bardzo dobra współpraca z zakładami pra-
cy, bardzo realistyczne spojrzenie na funkcjonowa-
nia Aquadromu, który był pańskim marzeniem?  
– zwracał się do przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej, radny Józef Skudlik.

Ostatecznie radni podczas głosowania w spra-
wie uchwały o nieudzieleniu absolutorium nie 
przegłosowali jej. W tym celu konieczna jest bo-
wiem bezwzględna większość głosów, której ini-
cjatorzy uchwały nie uzyskali. – W ubiegłym roku, 
pomimo przygotowanego przez Komisję Rewizyjną 
wniosku o udzielenie absolutorium, uchwała nie 
została podjęta, ponieważ, jak argumentowali 
wówczas niektórzy radni, miała to być dla mnie 
większa motywacja do dalszej pracy. Dziś mieli-
śmy powtórkę z rozrywki, podobnych argumentów 
również nie brakowało – podsumowała prezydent 
Grażyna Dziedzic. Joanna Oreł

Nad projektem w sprawie nieudzielenia absolutorium głosowało 23 radnych. Za byli: 
Andrzej Stania, Norbert Rózga, Cecylia Gładysz, Joanna Kołada, Sławomir Ochliński, 

Władysław Kucharski (radni klubu PO); Kazimierz Myszur, Dorota Tobiszowska, Stefania 
Krawczyk, Marek Wesoły, Katarzyna Korek oraz Mariusz Pakuza (radni klubu PiS). 

Przeciwko tej uchwale głosowali z kolei: Krzysztof Rodzoch, Jacek Jarocki oraz Agnieszka 
Płaszczyk (klub „Razem dla Rudy Śląskiej”) oraz niezrzeszeni – Dariusz Potyrała, Henryk 
Piórkowski, Józef Skudlik, Jakub Wyciślik, Marek Kobierski, Władysław Dryja i Andrzej 

Pacławski (podczas sesji złożył on rezygnację z członkostwa w klubie PO). Z kolei Witold 
Hanke („Razem dla Rudy Śląskiej”) wstrzymał się od głosu.
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Mieszkanka Orzegowa zwróciła się do nas z zapytaniem, dotyczącym sa-
mochodu zaparkowanego w pobliżu budynku przy ul. Zielińskiego. – Samo-
chód, jak dobrze pamiętam, stoi tu już od trzech lat – zgłasza pani Krystyna. 
– Pojazd nie jeździ, a zajmuje miejsce, na i tak zbyt małym jak na taką licz-
bę mieszkańców, parkingu – dodaje. Z pytaniem, co można zrobić w takim 
przypadku, zwróciliśmy się do Straży Miejskiej. – Każdy przypadek jest inny 
i do każdego trzeba podejść indywidualnie – tłumaczy Henryk Szydłowski, 
kierownik Referatu Dzielnicowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Wraki pojazdów ograniczają liczbę miejsc parkingowych.
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Wrak na parkingu. Czyj to problem? | ORZEGÓW

Na podstawie przepisów Straż Miejska 
może wydać dyspozycję usunięcia pojaz-
du z drogi publicznej, w momencie kiedy 
pojazd został pozostawiony w miejscu, 
gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraża bezpieczeń-
stwu oraz gdy jego stan techniczny wska-
zuje, że nie jest on używany (tzw. wrak), 
a także kiedy nie posiada tablic rejestra-
cyjnych. Sprawa komplikuje się jeśli po-
jazd zaparkowany jest na drodze we-
wnętrznej. – W tym przypadku to stan 
pojazdu musi zagrażać bezpieczeństwu 
osób np. jest pozostawiony otwarty i za-
chodzi możliwość jego niekontrolowane-
go obsunięcia lub uruchomienia – mówi 

Henryk Szydłowski. – Właściciel pojazdu 
ma obowiązek jego przekazania do stacji 
odbioru lub demontażu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji, gdy stan techniczny 
samochodu tego wymaga – tłumaczy.

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

OGŁOSZENIA

Jeśli pojazd jest zabezpieczony, Straż 
Miejska prowadzi czynności wyjaśnia-
jące. Strażnicy sprawdzają, czy pojazd 
jest ubezpieczony i czy nie został wyre-
jestrowany czasowo. Jak zaznacza Hen-

ryk Szydłowski, w takich przypadkach 
po interwencji Straży Miejskiej właści-
ciele pojazdów w zdecydowanej więk-
szości usuwają je z parkingów. 

 Arkadiusz Wieczorek 

Wielka woda przy Norwida | RUDA

Klatka przy Norwida 2 jest w opłakanym stanie.

W sprawie warunków jakie panują 
w bloku mieszkalnym przy ul. Norwi-
da 2 zgłosiła się do nas jedna z miesz-
kanek klatki nr 2 w tym budynku. 
– Od dłuższego czasu przecieka nam 
dach, przez co nasza klatka jest noto-
rycznie zalewana – woda wdziera się 
do środka i wszystko niszczy – tłuma-
czy rudzianka. – Ciągłe zalewanie po-
woduje zapadanie się podłogi w klat-
ce. Jak długo mamy żyć w takich wa-
runkach? Słyszeliśmy, że wszystko 
miało zostać naprawione – twierdzi 
lokatorka. 

Zarządcą budynku jest MPGM 
TBS, które tłumaczy, że sprawa nie 
jest taka prosta. – W odpowiedzi na 

zapytanie odnośnie remontu dachu 
w budynku przy ul. Norwida 2, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. infor-
muje, że budynek nie został ujęty 
w planie remontów na 2016 r. z uwagi 
na pilniejsze potrzeby – tłumaczy 
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik pra-
sowy MPGM TBS. 

Równocześnie zarządca podkreśla, 
że zamierza zadbać o to, by zniszcze-
nia nie przybierały większej skali. 
– Przedmiotowy dach jest na bieżąco 
naprawiany oraz zabezpieczany przez 
konserwatorów Rejonu Eksploatacji 
Budynków Nr 1. W ostatnim czasie 

Budynek przy ul. Norwida 2 jest w niezbyt dobrym stanie. Jego miesz-
kańcy na co dzień odczuwają tego skutki. Najgorzej jest podczas desz-
czowych dni, kiedy woda zalewa budynek przez stary, dziurawy dach. Jak 
długo lokatorzy będą musieli walczyć z wielką wodą?
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wymieniono cześć pokrycia dachowe-
go, naprawiono rury spustowe oraz 
wymieniono część podłogi przy wej-

ściu do klatki – wylicza Krzysztof Mi-
kołajczak.

 Magdalena Buchta

Usunięty pojazd, nieodebrany na wezwanie 
gminy przez uprawnioną osobę w terminie 
6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za 
porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd 
ten przechodzi na własność gminy z mocy 

ustawy. Koszty związane z usuwaniem 
i przechowywaniem pojazdu od 
momentu wydania dyspozycji 
jego usunięcia do zakończenia 

postępowania ponosi właściciel.

OGŁOSZENIE
Informuję

 o utrudnieniach 
w ruchu drogowym 

na ulicy Górnośląskiej 
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie 

w dniu 2 lipca 2016 r. 
w godzinach od 15.00 do 
23.30, spowodowanych 

organizacją masowej 
imprezy plenerowej 
„Letnia Scena ESKI”. 
W tym dniu zostaną 

wyznaczone objazdy oraz 
miejsca parkingowe dla 

uczestników imprezy. 
Nad bezpieczeństwem 

uczestników czuwać 
będzie Policja 

i Straż Miejska.

Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców 

na tereny zielone 
zlokalizowane przy ulicy 
Górnośląskiej w Rudzie 
Śląskiej, gdzie odbędzie 

się 2 lipca 2016 r. impreza 
„Letnia Scena ESKI”. 

Gwiazdą wydarzenia będzie 
zespół WILKI.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska
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Sezon wakacyjny w rozkwicie,  
a biuro podróży upada

RUDA ŚLĄSKA
Wakacyjna podróż powinna wywoływać pozytywne uczucia. Jednak ostatnie lata pokazują, że wycieczki z biur podróży mogą wiązać się także z nieplanowa-
nym rozczarowaniem. Tym razem na Śląsku upadłość ogłosiło biuro podróży znajdujące się w Rudzie Śląskiej. BBJ Sport to firma, której główna siedziba 
mieściła się w Jastrzębiu-Zdroju. W kwietniu przeniosła się jednak do naszego miasta, po czym 13 czerwca wydała oświadczenie o niewypłacalności. 
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BBJ Sport to biuro podróży działają-
ce od 2003 roku. Zajmowało się głów-
nie organizacją podróży do krajów Eu-
ropy Środkowej, nad polskie morze oraz 
pielgrzymek. W Rudzie Śląskiej działa-
ło niespełna trzy miesiące, po czym 
w połowie czerwca wydało komunikat 
o niewypłacalności. W tym terminie na 
wycieczkach przebywało prawie 100 
wczasowiczów – wszyscy dokończyli 
swoje turnusy i wrócili bez żadnych 

problemów, a wszelkie koszty zostały 
opłacone z zabezpieczenia finansowego 
biura podróży. Jednak większa część 
klientów wykupiła wycieczki, które 
miały być dopiero zrealizowane. 
– W najbliższym terminie zostanie uru-
chomiona procedura zbierania wnio-
sków od klientów za niezrealizowane 
umowy. Zanim to nastąpi muszą zostać 
uzgodnione warunki i szczegóły współ-
pracy z ubezpieczycielem – informowali 

przedstawiciele 
BBJ Sport.

Obsługą wyda-
wania i zbierania 
wniosków zajmuje 
się Urząd Marszał-
kowski, który 
w ubiegłym roku 
sprawował kontro-
lę nad tym właśnie 
biurem. – Nie mie-
liśmy żadnych 

przesłanek, które wskazywałyby, że firma 
jest w złej kondycji finansowej. Nawet 
gdyby były, marszałek może interwenio-
wać dopiero, gdy właściciel zgłosi 
oświadczenie o niewypłacalności. Wów-
czas na podstawie tego może podjąć pie-
niądze z konta ubezpieczyciela na zorga-
nizowanie powrotu do kraju – tłumaczy 
Witold Trólka z biura prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego. – Tylko raz, w roku 
2012, wiedzieliśmy, ze upada biuro po-
dróży – klienci byli w Egipcie. Gdy za-
częły się problemy z ich wykwaterowy-
waniem, zawiadomiliśmy nasze służby 
konsularne. Transport lotniczy został 
zorganizowany dopiero wtedy, gdy biuro 
zgłosiło marszałkowi upadłość. Cóż, ta-
kie są przepisy – dodaje.

W praktyce kwota gwarancyjna 
z ubezpieczalni – w tym wypadku jest to 
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Pol-
ska S.A. – wystarczy na powrót turystów 
do kraju. Jeśli zostanie jakaś pula – jest 

Wakacje z biurem podróży także są obarczone ryzykiem.

REKLAMA

ona do podziału wśród turystów, wobec 
których nie zostały zrealizowane usługi 
biura. Dotyczy to zarówno tych, którzy 
musieli wrócić wcześniej jak i tych, któ-
rzy zarezerwowali wyjazdy. – W prakty-
ce poszkodowani otrzymują symboliczne 

wypłaty z pozostałości kwoty gwarancyj-
nej. Wtedy, gdy roszczenia nie zostaną 
zaspokojone – pozostaje im powództwo 
cywilne wobec biura – wyjaśnia Witold 
Trólka. 

 Magdalena Buchta

Osoby korzystające z usług pośredników 
turystycznych muszą zwracać uwagę  

na kilka szczegółów. Warto sprawdzić wpis 
przedsiębiorcy do rejestru Organizatorów 

Turystyki i Pośredników Turystycznych 
prowadzonego przez marszałka 

województwa. W ewidencji tej można 
sprawdzić też kilka innych informacji, które 
świadczą o wiarygodności biura. Dobrym 

źródłem informacji są także fora internetowe. 

Smażalnia Ryb „Rybołówka” serdecznie zaprasza na koncert 
zespołu „Magistrala”, którego repertuar to największe hity 
popowo-rockowe – zarówno te polskie, jak i zagraniczne. 

Start koncertu – 2 lipca, godzina 19.00.

Rybołówka, czyli nasze śląskie Mazury

Paniowy

Start koncertu:  

godzina 19.00

2 lipca

Gdy się ściemni, najlepiej bawiącym się parom  
zostaną rozdane lampiony chińskie, które wspólnie 

puścimy do nieba.

„Zapowiada się niesamowita impreza. Uczcijmy 
wspólnie początek wakacji!”

Wstęp wolny
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Poziomo: 1 – jakobinka, 5 – aparat fotografi czny, 8 – berlinka, 9 
– eskimoska bluza z kapturem, 11 – lichy utwór literacki, 12 – nie-
bieski barwnik kadziowy, 15 – ozdoba choinkowa, 17 – gra w karty, 
20 – umiłowana Petrarki, 21 – sucha kiełbasa z mięsa oślego, 24 – 
jacht mieczowy, 25 – skupisko ryb, 28 – sygnał do rozpoczęcia ak-
cji, 29 – grochodrzew, 32 – nie hurt, 33 – pajac, klown, 36 – szacu-
nek, 39 – przesiedlanie się ludności, 42 – popłoch, 43 – futrzany 
szal, 45 – imię męskie, 46 – ukochana Rembrandta, 47 – imię żeń-
skie. 

Pionowo: 1 – przylądek, 2 – mieszaniec wielbłąda, 3 – motyw 
dekoracyjny, 4 – staropolskie kajdany, 5 – rodzaj dekoltu, 6 – jado-
wity wąż z Afryki, 7 – indyjski wóz procesyjny, 10 – trzos, sakiew-
ka, 13 – dalia, 14 – hinduska bogini płodności, 16 – ukryta granica 
ogrodu, 17 – urojenie, 18 – cierń, 19 – załoga łodzi wioślarskiej, 21 
– sumak, zwierzę należące do antylop, 22 – podpora chromego, 23 
– młody drzewostan, 26 – dawny worek skórzany, 27 – twarda zie-
mia nie ruszana pługiem, 30 – pierw. chem., 31 – konfi tury, dżem, 
marmolada, 34 – rzeka we Francji, 35 – łódź używana przez Eski-
mosów, 37 – odm. ochry żelazowej, 38 – gorzknik, surowce zielar-
skie, 40 – miasto na pograniczu Egiptu i Izraela, 41 – imię żeńskie, 
44 – żądłówka.

Hasło krzyżówki nr 22 brzmiało: „Gdzie skarb tam serce”. Na-
grodę otrzymuje Danuta Pokorska. Po odbiór zapraszamy do redak-
cji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej 
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

 Baran – Latem nadej-
dzie czas zacieśniania 
więzi z kimś wyjątko-

wym. Kiedy już ktoś zrobi 
pierwszy krok, wszystko poto-
czy się błyskawicznie.

Byk – Pora wrzucić na 
luz i odpocząć. Zapla-
nuj urlop albo po pro-

stu weź kilka dni wolnego i po-
zwól sobie na słodkie lenistwo.

Bliźnięta – Twoi przy-
jaciele obrażą się na 
ciebie, jeśli nie bę-

dziesz odpowiadać na ich zapro-
szenia. Spróbuj wygospodaro-
wać czas i umówić się na kawę.

Rak – Przed Tobą do-
bry okres. Niemal każ-
da decyzja, jaką po-

dejmiesz w sprawach fi nanso-
wych, będzie dla Ciebie korzyst-
na.

Lew – Uwielbiasz fl ir-
tować i lubisz być po-
dziwiany. Uważaj jed-

nak, bo przez to możesz narobić 
sobie kłopotów.

Panna – Nie przejmuj 
się tym, że ostatnio pa-
rę rzeczy Ci nie wy-

szło. Każdy ma prawo mieć gor-
szy okres. Zamiast się dołować, 
po prostu odpocznij.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!! TAROT CYGAŃSKI

WRÓŻKA 
JADZIA

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca

1. np. zapukać po śląsku
2. np. latarka po śląsku
3. np. cwaniak po śląsku
4. np. hałas po śląsku
5. np. torebka po śląsku
6. np. kłódka po śląsku
7. np. wizyta po śląsku
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1. np. zapukać po śląsku
2. np. latarka po śląsku
3. np. cwaniak po śląsku
4. np. hałas po śląsku
5. np. torebka po śląsku
6. np. kłódka po śląsku
7. np. wizyta po śląsku

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

REKLAMA

Szymon Żyznowski
syn Anny i Dawida

ur. 14.06. (3475 g i 56 cm)

Borys Chmielewski
syn Anny i Krzysztofa

ur. 10.06. (2090 g i 52 cm)

Fabian Kaczmarczyk
syn Katarzyny i Adama

ur. 12.06. (3330 g i 55 cm)

Hanna Bieńkowska
córka Agaty i Dawida 

ur. 13.06. (3980 g i 58 cm)

Martyna Bienek
córka Agnieszki

ur. 13.06. (2975 g i 54 cm)

Bianka Surlas
córka Katarzyny i Dariusza
ur. 12.06. (3150 g i 56 cm)

Maja 
i Mariusz 
Koziak
dzieci 
Agnieszki 
i Michała
ur. 13.06. 
(2500 g 
i 43 cm, 
2600 g 
i 50 cm)

Waga – Twoje kłopo-
ty zdrowotne wynikają 
z tego, że nie stosujesz 

się do zaleceń lekarzy i leczysz 
się na własną rękę. Zmień to, 
a zauważysz poprawę.

Skorpion – Wkrótce 
czeka Cię daleka po-
dróż. Poznasz egzo-

tyczne kraje i ciekawych ludzi. 
To może odmienić Twoje życie.

Strzelec – Jesteś prze-
konany, że wszystko 
robisz najlepiej. Mimo 

to daj szansę partnerowi i pozwól 
mu się w końcu wykazać.

Koziorożec – Nie 
masz natury hazardzi-
sty, ale tym razem po-

staw wszystko na jedną kartę. 
Wkrótce przekonasz się, że war-
to zaryzykować.

Wodnik – Postaraj się 
zwolnić tempo pracy 
i poświęć więcej uwagi 

partnerowi. Może się okazać, że 
dawna namiętność odżyje 
i w związku zapanuje harmonia.

Ryby – Komuś bardzo 
zależy na tym, żebyś do-
brze się czuł, a Ty nie 

zauważasz tych starań. Przyjrzyj 
się lepiej partnerowi lub przyja-
ciółce, bo to może być któreś 
z nich. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Ślą-
ska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Pie-
kary. Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość 
śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne 
nagrody. Hasło krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” 
jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżów-
ki” w Radiu Piekary, którą będziecie mogli rozwiązać 
podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia 
Piekary w niedzielę, 2 lipca, o godzinie 18.10. 

JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Ra-
dia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy 
wysłać pod nr 71100 w treści wpisując hasło: pie-
kary. + hasło krzyżówki. Nagroda to parasol Radia 
Piekary. Aby wziąć udział w losowaniu nagród dla 
Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z roz-
wiązaniem krzyżówki należy wysłać pod nr 71100 
w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda 
to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na rozwiązanie 
czekamy do 3 lipca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutt o.

...Wiktor 
kibicuje 
za zwycię-
stwem Polski...

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Muzyczne zakończenie

ZESPÓŁ�SZKÓŁ�MUZYCZNYCH�I�i�II�STOPNIA
W�ubiegłym�tygodniu�zakończył�się�kolejny�rok�szkolny�–�także�i�w�Zespole�Szkół�Muzycznych�I�i�II�stopnia�w�Rudzie�Śląskiej.�Dla�placówki�był�to�rok�pełen�nowych�wyzwań,�
a� drugi� semestr,� podobnie� jak� pierwszy,� obfitował� w� muzyczne� wydarzenia� i� osiągnięcia� uczniów� szkoły.� To� był� szczególny� rok� również� z� tego� względu,� że� mury� 
rudzkiego�„muzyka”�opuścił�pierwszy�rocznik�absolwentów.
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– Udział uczniów w konkursach i związa-
ne z tym dobre wyniki to efekt ogromnej 
pracy nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. 
Złożyły się na to godziny ćwiczeń i lekcji, 
wyrzeczeń, ale i satysfakcji z osiągniętych 
celów – tłumaczył Mirosław Krause, dyrek-
tor szkoły. W II semestrze dwa zespoły ka-
meralne zdobyły wyróżnienia w Regional-
nych Przesłuchaniach Centrum Edukacji 
Artystycznej Szkół Muzycznych. Było to 
trio smyczkowe Sabiny Wilczek w skła-
dzie: Tomasz Swaczyna, Bogusława Krze-
mień, Nadia Wandziura oraz trio fletowe 
Anny Kolarz, w którym występują Dorota 
Stachurska, Julia Szyszka i Paweł Wawrzy-
nek. Trio fletowe otrzymało także III miej-
sce na IV Międzynarodowym Konkursie 
Fletowym w Jastrzębiu-Zdroju. 

Muzyka kameralna zresztą na stałe zago-
ściła w murach szkoły i cieszy się coraz 
większą popularnością. Świadczy o tym 
m.in. wyróżnienie dla Zespołu Muzyki 
Dawnej „Leggiero” w składzie Zuzanna 
Noga, Sara Siedlaczek, Klaudiusz Kusz 
(opieka Magdaleny Bąk i Małgorzaty Ka-
niowskiej) na IX Ogólnopolskim Festiwalu 

Muzyki Dawnej oraz dla kwartetu fortepia-
nowego (Julia Nowak, Dawid Doza, Domi-
nika Kiolbasa, Karol Krzemiński – przygo-
towanie Anna Skubacz) na XXV Bystrzyc-
kim Konkursie Zespołów Kameralnych, 
a także wyróżnienie i nagroda specjalna im. 
Bolka Błaszczyka dla Dominiki Kiolbasy 
na VI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki 
Kameralnej ,,Od MoCarta do Mozarta”. Na 
tym samym konkursie nagroda przypadła 
najlepszemu trio smyczkowemu Violinki 
(Maria Tomecka, Zuzanna Woźniak i Rado-
sław Drabik na czele z Anną Skubacz), 
a także wyróżnienie dla Błękitnych Smycz-
ków (Aleksandra Przewłoka, Bogusława 
Krzemień i Nadia Wandziura) prowadzo-
nych przez Sabinę Wilczek. Do osiągnięć 
należy też wyróżnienie dla klasy III c na 
Przeglądzie Zespołów Rytmicznych Szkół 
Muzycznych I stopnia i Baletowych Regio-
nu Śląskiego. Ponadto nie zabrakło nagród 
dla solistów, a najważniejsze z nich to osią-
gnięcia młodych klarnecistów z klasy Da-
riusza Kasperka – Kacpra Bąka i Oliwii 
Dygi, gitarzystki Hanny Youseff z klasy Ja-
na Kudełki, trębaczki Patrycji Kuli z klasy 

Rafała Dudka oraz flecistek Marty Opielki 
z klasy Anny Kolarz i Anny Marii Wiak 
z klasy Martyny Majdy-Mańki.

Dumą szkoły mu-
zycznej są nie tylko 
konkursy. To 
szereg wyda-
rzeń, które 
placówka or-
ganizuje lub 
w których 
bierze udział 
jako gość, dając 
możliwość spotka-
nia z muzyką szerokiej 
publiczności. Do najważniej-
szych koncertów, jakie zorganizowała szko-
ła muzyczna w minionym semestrze zdecy-
dowanie należy „Chopin 1810 – 2010” 
(koordynacja Klaudii Krause). Koncert był 
pierwszym w historii miasta wykonaniem 
II Koncertu fortepianowego Fryderyka 
Chopina w opracowaniu na kwintet smycz-
kowy. Oprócz tego szkoła ma w swoim re-
pertuarze koncerty, które na stałe wpisały 
się do kalendarza jej wydarzeń, m.in. Kon-

Zakończenie roku odbyło się w rudzkim MCK.

REKLAMA

cert Pedagogów i Absol-
wentów. W bogatej ofercie 

placówki znalazły się też kon-
certy dla przedszkoli czy koncerty mu-

zyki dawnej. 
Swoje umiejętności z powodzeniem pre-

zentują największe zespoły, które są chlubą 
szkoły: orkiestra, prowadzona przez Małgo-
rzatę Kaniowską, chór Krzysztofa Dudzika 
oraz Big Sunny Band Mirosława Krausego 
i Mariusza Mączki, które reprezentują pla-
cówkę na najważniejszych wydarzeniach. 
Ostatni rok był dla szkoły wyjątkowy, bo-
wiem doczekała się ona pierwszych absol-

wentów II stopnia.  – To pożegnanie było 
niezwykle wzruszające, bo większość absol-
wentów II stopnia uczęszczała do tej szkoły 
przez wiele lat, będąc jednocześnie absol-
wentami szkoły I stopnia. Do grona, którzy 
za swoją wytrwałość otrzymali dyplomy 
ukończenia szkoły z tytułem „muzyk” o spe-
cjalności „instrumentalistyka” dołączyli: 
Joanna Barwińska, Wioletta Gromada, Anna 
Klimczak, Sara Kuzynin, Aleksandra  Made-
ja, Szymon Milej, Kinga Spyra, Magdalena 
Noga-Witkowska, Oktawia Nowok, Jakub 
Szuba i Justyna Wyrwich – wymieniał dyrek-
tor szkoły. Magdalena Buchta
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To był niezwykle pracowity, ale zarazem owocny 
rok akademicki. W sobotę (25.06.) w bielszowickim 
Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie ko-
lejnego roku nauki rudzkiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. 

– Ten rok był bardzo dobry. Dzięki środkom z mia-
sta nasze dwa zespoły artystyczne – chór „Carmina 
Silesia” oraz teatr „Samo Życie” pojechały na siód-
mą Wiosnę Artystyczną do Chrzanowa i w ten sposób 
każda grupa w swojej kategorii zdobyła pierwsze 
miejsce. To ogromne wyróżnienie – dzieliła się suk-
cesami Teresa Chudziak, prezes rudzkiego UTW.

Na co dzień w wykładach oraz zajęciach uczestni-
czy ok. 250 osób. Miniony rok był dwunastym ro-
kiem działalności rudzkiej akademii dla seniorów, 
dla których uniwersytet jest możliwością stałego 
rozwijania się, a także lekiem na samotność czy pro-
blemy ze zdrowiem. – Naszym obecnym celem jest 

standaryzacja dokumentów, która będzie kontrolo-
wana przez Ogólnopolską Federację Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. To ona napisała projekt, w którym 
mogą uczestniczyć poszczególne UTW i poprzez to 
zdobyć odpowiedni certyfikat. Będziemy się o niego 
starać – zapowiadała Teresa Chudziak.  MB

W sobotę podumowano kolejny rok działalności.

CHORZÓW

Nawet srogi deszcz nie był w stanie powstrzy-
mać lokalnych patriotów zarówno Bykowiny jak 
i całej Rudy Śląskiej przed celebrowaniem wspól-
nej historii. W sobotę (25.06.) w Górnośląskim 
Parku Etnograficznym w Chorzowie odbyła się 

impreza „Spotkania z przeszłością. Ruda Śląska 
wczoraj i dziś – historia bykowińskiej chaty”.  
– Przedsięwzięcie zorganizowano z inicjatywy 
muzeum po to, by nagłośnić historię zabytkowej 
chaty, która do skansenu trafiła z Bykowiny w la-
tach 80. ubiegłego wieku – informowała Iwona 
Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej  
i Promocji Miasta UM Ruda Śląska.

Podczas wydarzenia oprócz atrakcji historycz-
nych, przewidziano liczne występy artystyczne. 
– Przyjechałyśmy z naszym przedstawieniem wio-
sennym „Wiosna, wiosna, że hej!”. Cieszymy się, 
że możemy uczestniczyć w tak ciekawym wydarze-
niu i promować Bykowinę – mówiły Krystyna  
Pospieszczyk i Antonina Majnusz z grupy senio-
rów Centrum Inicjatyw Społecznych MBP w By-
kowinie. W organizacji wydarzenia pomogli wo-
lontariusze z klasy turystycznej ZSP nr 5 im. Ja-
dwigi Markowej. MB

Podczas imprezy częstowano chlebem „Rudzianin”.

BIELSZOWICE

Tradycyjnie już w bielszowickim Parku Strzelnica 
odbyła się Noc Świętojańska. Główną częścią uro-
czystości było szukanie kwiatu paproci i widowisko 
świętojańskie przygotowane przez Teatr Moklandia. 
Jak zawsze nie zabrakło także pokazu tancerzy ognia, 
który tradycyjnie wzbudził spore zainteresowanie 
uczestników zabawy. 

– Przygotowaliśmy także bogaty program arty-
styczny, w którym nie zabrakło występów zespołów 
z Domu Kultury oraz śląskich wykonawców. Na scenie 
pojawili się Arkadia Band oraz Weronika i Michalina 
Starosta. Swój koncert dała też orkiestra dęta KWK 
Bielszowice oraz zespół Rubens Band – wylicza Lucy-
na Cerlak, dyrektorka Domu Kultury Bielszowice. 

Kwiat paproci ukryty na terenie parku odnalazła 
w tym roku mieszkanka Bielszowic. – Cieszę się, że 
to mnie udało się odnaleźć kwiat paproci i że mogłam 
odebrać nagrodę – mówiła Nicola Kołakowska. 
– Kwiat znalazłam trochę przypadkiem, ale było to 
miłe zakończenie udanej zabawy – dodała. 

RUDA�ŚLĄSKA

Odznaczeni  
złotem

Joanna Sochacka z rektorem Banysiem i prof. Martyszem. 

Kilkadziesiąt osób zasłużonych na rzecz rozwoju 
nauki i gospodarki otrzymało złote odznaki „Za zasługi 
dla Uniwersytetu Śląskiego”, którymi od 1973 roku ho-
norowane są osoby szczególnie zasłużone dla uniwer-
sytetu. W gronie tym znalazła się także Joanna Sochac-
ka, prezes działającego w Rudzie Śląskiej Śląskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości.

Współpraca inkubatora z Uniwersytetem Śląskim 
zawiązała się w 2012 roku, kiedy to powstał Śląski 
Klaster ICT i Multimediów, czyli połączenie nauki, 
biznesu oraz otoczenia biznesu. – Właśnie z Uniwersy-
tetem Śląskim zakładaliśmy klaster, bo jest to uczelnia 
otwarta na przedsiębiorców i potrzeby społeczno-go-
spodarcze, a także zrzesza ludzi, którzy działają z pasją 
– wyjaśnia Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości. – Od tego czasu byliśmy razem 
na wizytach studyjnych oraz zorganizowaliśmy szereg 
wspólnych eventów i spotkań. Cały czas uczymy się od 
siebie – dodaje. Podczas poniedziałkowego (27.06.) 
spotkania w auli rektoratu UŚ złotymi odznakami zo-
stało uhonorowanych ok. 50 osób. – Mamy dużo szczę-
ścia, że mamy na naszym uniwersytecie tak wspania-
łych ludzi oraz spotykamy tak wspaniałych ludzi poza 
uniwersytetem, którzy rozwijają z nami misję coraz lep-
szego i intensywniejszego rozwoju całego regionu oraz 
całej Polski – podsumował profesor Wiesław Banyś, 
rektor Uniwersytetu Śląskiego. JO

RUDA

Festyn na bis!
Rewitalizacja Parku Kozioła miała za zadanie oży-

wić tę część Rudy Śląskiej i stworzyć idealne miejsce 
do organizacji imprez. Kolejny festyn, który został 
tam zorganizowany, jest potwierdzeniem tego, że in-
westycja była strzałem w dziesiątkę. W niedzielę 
(26.06.) w Parku Kozioła odbył się drugi koncert z cy-
klu „Cztery Pory Roku”, który mimo złej pogody był 
dobrą opcją na niedzielne popołudnie. 

– Deszczu się nie boimy, a że nie daliśmy rady być 
na pierwszym festynie, postanowiliśmy przyjść dzisiaj. 
Bardzo lubimy odwiedzać ten park – mówiła pani Bar-
bara, która na koncert przybyła wraz z dwójką wnu-
ków.

Podczas festynu zaprezentował się Zespół Pieśni 
i Tańca „Rudzianie” oraz odbył się koncert zespołu 
Todo Art Trio. Kolejne festyny z tego cyklu odbędą 
się jeszcze 14 sierpnia i 23 września. 

Park im. Augustyna Kozioła założony został w la-
tach 80. XIX wieku z inicjatywy rodziny Ballestre-
mów. Kiedyś w parku była kręgielnia. Stara muszla 
koncertowa z 1930 r. spłonęła w 1992 r., a na jej miej-
scu w 1995 r. wybudowano betonową. W ubiegłym 
roku odbył się kapitalny remont parku. MB

GODULA

Money coaching 
w inkubatorze

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości cały czas dba  
o to, by regionalni przedsiębiorcy oraz osoby planujące 
założenie firmy dobrze znali zasady rządzące światem 
biznesu. Po raz kolejny przy ul. Karola Goduli odbyło 
się „Śniadanie biznesowe”, którego tematyka tym ra-
zem dotyczyła szeroko pojętych finansów i możliwości 
pomnażania zysków. Ciekawe prelekcje poprowadzili 
gość specjalny Fryderyk Karzełek oraz Magdalena 
Balcerzak. – Wiedza, którą podzieli się pan Fryderyk, 
nie jest wiedzą nabytą tylko z wykładów, szkół i książek. 
To wiedza praktyczna i doświadczenie, które buduje 
mądrość w życiu osobistym i biznesie – mówiła Joanna 
Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości.

Fryderyk Karzełek to finansista, przedsiębiorca i ce-
niony money coach z powodzeniem zarządzający kil-
koma spółkami sektora finansowego. Z doradztwa fi-
nansowego uczynił sztukę.

Hasło spotkania, „Czy pieniądze są sexy?”, zaczerp-
nięte zostało z tytułu autobiograficznego poradnika fi-
nansisty, w którym autor przekonuje, że każdy może 
zarabiać. – Książkę napisałem z miłości, ale nie z miło-
ści do pieniędzy. Jest to miłość do życia – podkreślał 
Fryderyk Karzełek.  MB

BIELSZOWICE

Pierroty rozdane

Pokaz mody był jedną z atrakcji.

W bielszowickim Domu Kultury tradycyjnie pod 
koniec roku szkolnego spotkali się członkowie 
i sympatycy Amatorskiego Teatru „Pierro” działają-
cego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Wirku. Ten rok jak zawsze obfitował w sukcesy. 
Wśród licznych wyróżnień zdobytych przez 
uczniów trzech klas regionalnych najważniejsze to 
tytuł lidera w edukacji regionalnej.

 – To już dziewiętnasty rok naszej działalności, 
który był dla nas szczególnie udany, ponieważ uda-
ło nam się zdobyć tytuł najlepszej szkoły z edukacją 
regionalną w województwie. To efekt wieloletniej 
pracy całej grupy uczniów, dlatego w tym roku pod-
sumowanie naszych działań skupia się właśnie wo-
kół tego tematu – mówiła Anna Morajko, nauczy-
cielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
i założycielka Amatorskiego Teatru „Pierro”. 

W czasie spotkania uczniowie zaprezentowali 
spektakl trzeciej klasy gimnazjalnej pt. „Obyście 
tylko szukać szczęścia umieli”, a także pokaz mody 
promującej Śląsk przygotowany przez projektantkę 
Mirosławę Szałastę. W role modelek znakomicie 
wcieliły się uczennice ZSO nr 2.  AW

BIELSZOWICE
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Ognisko było głównym punktem imprezy.

Fo
to

: A
W

Nagrody przyznano także za najpiękniejszy świę-
tojański wianek, które wręczyła prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. Impreza zorganizowana przez 
Dom Kultury w Bielszowicach zakończyła się dysko-
teką pod gwiazdami.  AW 

Poszukiwania kwiatu paproci

Chata jak żywa

UTW ma wakacje

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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REMONT DWORCA W CHEBZIU

Tu stacja biblioteka

W kwietniu biblioteka utworzona na dworcu kolejowym w Rumii (woj. pomor-
skie) została wybrana najpiękniejszą biblioteką na świecie w międzynarodo-
wym konkursie. Czy szansę na podobną nagrodę będzie miała rudzka bibliote-
ka? Wszystko przed nami, bo właśnie trwa remont budynku dworca kolejowe-
go, gdzie ma mieścić się nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Prowadzony jest wstępny remont dworca pod stworzenie biblioteki.

Fo
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B

Obecnie budynek dworca jest dzierżawiony 
przez miasto, ale jest szansa, że Ruda Śląska 

stanie się na stałe jego właścicielem. Obecnie 
trwa postępowanie w sprawie nabycia 

nieruchomości od PKP. To oraz otwarcie 
centralnej siedziby rudzkiej biblioteki na 

dworcu byłoby szansą powrotu obiektu na Szlak 
Zabytków Techniki woj. śląskiego.

Przeniesienie siedziby biblioteki centralnej 
z ul. Dąbrowskiego w Wirku jest konieczne 
z powodu złego stanu technicznego dotychcza-
sowego budynku, który niszczony jest szkoda-
mi górniczymi. Dlaczego wybór nowej siedzi-
by padł akurat na dworzec w Chebziu, tłuma-
czy Krystian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. – Ze 
względu na swe znaczenie historyczne, ale 
i funkcjonalne jako obiekt służący nie tylko 
mieszkańcom Chebzia, ale obsługujący także 
mieszkańców miasta, a często i regionu, znale-
zienie zasadnej funkcji dzielnicowej, miejskiej 
jak i regionalnej wydaje się być oczywistością 
– wyjaśnia Krystian Gałuszka. 

Pierwsze kroki w kierunku realizacji kon-
cepcji „Stacja Biblioteka” zostały już poczy-
nione. Od kilku tygodni na dworcu w Chebziu 

trwa remont. – Prace rozbiórkowe wykonano 
w ramach opracowanego projektu rewitaliza-
cji budynku dworca oraz wydanego pozwolenia 
na budowę. Zdecydowaliśmy się na ich realiza-
cję w tym roku, aby dodatkowo odkryć częścio-
wo konstrukcję w związku z planowaną ada-
ptacją na potrzeby docelowego użytkownika 
budynku dworca – Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji.

Równocześnie jednak – jak wynika z umowy 
dzierżawy budynku, która została podpisana 

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali 
użytkowych 

adres lokalu
Pow.
m2

Stawka  
ekspl. 

wywoł.  
zł/m2 
netto

wysokość 
wadium 
+koszty 

przetargu 

Termin 
składania 

ofert
uwagi

Ruda Śl. 5
ul. Brygadzistów 3a

63,40 15,84
2.831,00 
+ 123,00 8.07.2016r. parter w bud. 

mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 4

23,00 15,84
1.211,00 
+ 123,00 8.07.2016r. parter w bud. 

mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ludomira  

Różyckiego 30
47,15 15,84

2.167,00
+ 123,00 8.07.2016 w pawilonie 

wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 10
ul. ignacego  

Paderewskiego 7
20,70 15,84

1.012,00
+ 123,00 8.07.2016 parter w bud. 

mieszkalnym z c.o

Ruda Śl 3
ul. konstantego latki 2

31,00 15,84
1.384,00
+ 123,00 8.07.2016r parter w bud. 

mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Gwarecka 31

120,00 15,84
5.358,00
+ 123,00 8.07.2016 parter w bud. 

mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 5
ul. Szybowa 6a

14,40 15,84
643,00

+ 123,00 8.07.2016 parter w bud. 
mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na podane wyżej lo-
kale.

warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu , które wyznacza 

się na dzień 5.07.2016 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się 
z wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów . 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice 
nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 , a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium 
stanowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na 
ww. konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VaT i z dowodem wpłaty zgłosić się do dzia-
łu księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VaT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega 
zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „najem lokalu użytkowego przy”

  ul. Brygadzistów 3a   o pow. 63,40 m2

  ul. Szybowa 4   o pow. 23,00 m2

  ul. ludomira Różyckiego 30  o pow. 47,15 m2

  ul. ignacego Paderewskiego 7  o pow. 20,70 m2

  ul. konstantego latki 2   o pow. 31,00 m2

  ul. Gwarecka 31   o pow. 120,00 m2

  ul. Szybowa 6a   o pow. 14,40m2

       w terminie do dnia 8.07.2016 r. do godz.9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2016 r. o godz. 11.00.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
  a) szczegółowe określenie oferenta
  b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od 

rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd .
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. 

lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzy-

miesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się 

od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wy-
granym przetargu.

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-

11 wew. 311.

w 2012 roku – otwarcie biblioteki nie może 
wpływać na funkcjonowanie samego dworca 
wraz z zapewnieniem dojścia do peronów. 
– W nowej formule historyczny obiekt budynku 
dworcowego poza funkcją komunikacyjną, jako 
centrum przesiadkowe, zyskałby funkcję kultu-
ralną stając się siedzibą największej instytucji 
kultury w mieście, czyli rudzkiej książnicy – za-
powiada Krystian Gałuszka.

I tak na dworcu ma mieścić się kilka stref: 
administracyjna (m.in. pomieszczenia dyrekcji 
MBP); biblioteczna (wypożyczalnia dzielnico-
wa, wypożyczalnia regionalna, studio digitali-
zacji oraz czytelnia połączona z kawiarnią peł-
niące również funkcje poczekalni i informato-
rium, które znalazłyby swe miejsce w oszklo-
nych częściach bocznych hali); animacyjna 
(głównie w byłej sali restauracyjnej i w hali 

głównej oraz na placu za dwor-
cem w postaci Bibliogrodu), a do 
tego parking. – Dzięki przedsta-
wionemu rozwiązaniu budynek 
dworca wzbogaciłby się o nowe 
funkcje a zarazem pozyskałby 
trwałego zarządcę. Zgodnie z do-
tychczasowymi działaniami bi-
blioteki zostałaby także wykre-
owana nowa, atrakcyjna prze-
strzeń dla mieszkańców dzielnicy 

(dotychczasowe przykłady działalności  
CIS-ów, Biblioteki Centralnej i Filii nr 18)  
– mówi dyrektor MBP. – Miasto ponadto otrzy-
małoby obiekt o znaczeniu ponadlokalnym jako 
charakterystyczne centrum animacji kultural-
nej rozpoznawalne w całym regionie – dodaje. 

Na razie jednak jesteśmy na początku tej 
drogi. – Do przeprowadzki jeszcze daleka dro-
ga, ponieważ rozpoczęliśmy dopiero procedurę 
wyłaniania projektanta adaptacji dokumenta-
cji – podsumowuje Piotr Janik.

 Joanna Oreł

OGŁOSZENIE
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Zeszłoroczny budżet miasta był najwyższy w historii. Nigdy wcześniej jego dochody i wydatki nie były na tak wy-
sokim poziomie. Procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych było jednym z najwyższych w województwie. 
A wzrost wydatków przeznaczonych na inwestycje był znacznie wyższy od kwoty, o jaką zwiększyło się zadłużenie. 
Wykonanie budżetu za 2015 r. pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Budżet 2015
Wykonanie budżetu za 2015 rok

Dochody budżetu miasta za 2015 r. wyniosły 583 mln zł, 
natomiast wydatki zamknęły się kwotą 607,3 mln zł

Struktura wydatków Budżetu Miasta za 2015 rok

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina 
wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleco-
ne ustawami powinna otrzymać z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości za-
pewniającej realizację tych zadań. Jednakże corocznie miasto musi dopłacać do tych 
zadań, w 2015 r. kwota ta wyniosła ponad 3 mln złotych.

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

Struktura dochodów Budżetu Miasta za 2015 rok
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Wykaz najważniejszych 
inwestycji w 2015 r.

W ubiegłym roku na inwestycje przeznaczono 84,2 mln zł. 
Ze środków tych zrealizowano:

Budowę II etapu trasy N-S – 17,3 mln zł• 
Modernizację letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników • 
– 14,7 mln zł
Rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch Are-• 
na – 5,8 mln zł
Rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. Tunkla – 3,6 mln zł• 
Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimna-• 
zjalnych nr 6 przy ul. Kałusa – 3,5 mln zł
Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Muzycznych • 
I i II Stopnia – 2,7 mln zł
Budowę Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej • 
– 2,3 mln zł
Rewitalizację Parku Kozioła – 2,1 mln zł• 
Rozbudowę ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej • 
– 1,5 mln zł
Rozbiórkę mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej • 
– 1,3 mln zł
Kompleksową termomodernizację wraz z zarządzaniem • 
energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządza-
nie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP 
– 1,2 mln zł
Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 • 
– 1,1 mln zł

Dodatkowo w ubiegłym roku ponad 23,2 mln zł przeznaczono 
na wydatki remontowe: 14,3 mln zł dotyczyło inwestycji drogo-
wych, natomiast prawie 5 mln zł przeznaczonych zostało na go-
spodarkę mieszkaniową.

Zadłużenia miasta na tle wydatków majątkowych

Wydatki na inwestycje w stosunku rok do roku wzrosły bardziej niż zadłużenie, które w dalszym ciągu jest znacznie mniejsze 
niż w latach 2010 i 2011.

Wydatki majątkowe Rudy 
Śląskiej na tle innych miast

Ubiegłoroczne wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na 
inwestycje, zostały wykonane w 97,90 proc. To wynik lepszy 
niż w innych miastach oraz od średniej wojewódzkiej.

Budżet Rudy Śląskiej 
w ostatnich latach

Z roku na rok budżet Rudy Śląskiej jest większy. Rosną do-
chody i wydatki. Miasto też więcej przeznacza na inwesty-
cje.

Wydatki na oświatę w latach 2010 – 2015

Wydatki na oświatę 
stanowią ponad 1/3 
wszystkich wydatków. 
Pomimo rosnącej 
z roku na rok 
subwencji oświatowej 
jej udział w wydatkach 
ogółem na oświatę się 
zmniejsza, natomiast 
coraz więcej dopłaca 
miasto.

 + 20,3 mln

+ 25,7 mlnWydatki na inwestycje w mieście

Zadłużenie w mieście

Miasto Wykonanie wydatków 
majątkowych w proc.

Bytom 93,30

Chorzów 90,40
Gliwice 81,20

Katowice 86,40
Świętochłowice 90,90

Zabrze 90,90
Ruda Śląska 97,90

Średnia wojewódzka 84,80

RUDA ŚLĄSKA

Rok
Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

Nadwyżka 
operacyjna

Wydatki 
majątkowe

Wskaźnik 
zadłużenia 

2010  479 091 822  482 927 211  37 147 249  89 515 704  43,01 

2011  507 773 685  488 280 264  26 315 706  56 306 567  37,03 
2012  544 430 212  517 656 814  7 367 949  54 027 507  29,63 

2013  526 733 231  525 208 459  24 149 765  37 525 944  29,70 

2014  582 342 994  580 902 601  21 702 262  58 499 182  27,69 

2015  583 086 685  607 365 142  28 786 595  84 241 948  31,15 
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Pierwsza zaśpiewana wspólnie piosenka to „Sierra Madre”

– Zespół Metrum wciąż w trasie i na scenie. 
Tak już od 20 lat.

– Jesteśmy właśnie po koncertach poza granica-
mi Polski. Mieliśmy okazję zaprezentować naszą 
twórczość miłośnikom śląskiej muzyki, którzy nie 
mieszkają na Śląsku. Ostatnio występowaliśmy 
także w naszym rodzinnym mieście, a przed nami 
sporo koncertów w regionie. Oczywiście nigdy 
nie jest tak, żebyśmy nie mogli występować wię-
cej, bo każdy koncert daje nam mnóstwo radości.

– Są takie utwory, bez których nie możecie 
zakończyć koncertu? 

– Dokładnie od 18 lat wykonujemy utwór pt. 
„Cukiernik”. To nasza wizytówka i utwór, z któ-
rym jesteśmy kojarzeni. Są też inne utwory jak 
np. „Oma urwała klamkę” oraz utwór pochodzący 
z ostatniej płyty „Amorek robi to co chce”, który 
też śpiewają z nami wszyscy nasi fani.  

– „Cukiernik” to najbardziej znany utwór 
Waszego zespołu. To piosenka o Tobie?

– Niestety nie. W kuchni idzie mi całkiem nie-
źle, ponieważ sam wychowuję moich synów, więc 
musiałem nauczyć się wielu kuchennych sztu-
czek. Jednak jeśli chodzi o ciasta i desery to mu-
szę się przyznać, że w tym temacie muszę prosić 
o pomoc Teresę, która jest w tym zdecydowanie 
lepsza i zawsze chętnie służy mi swoją radą.  

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy zespół pochodzący z Siemianowic Śląskich, działający na rynku już od prawie 20 lat. 
Na nasze pytania odpowiada Marek Halup, założyciel zespołu Metrum.
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– Trwa sezon koncertów plenerowych. To 
przerwa w pracach w studiu? 

– Dla nas nie. W wolnych chwilach siedzę w stu-
diu i przygotowuję aranżacje do nowych piosenek. 
Teresa Dzięcioł, czyli druga połowa zespołu, tra-
dycyjnie zajmuje się pisaniem tekstów. Możemy 
zatem śmiało powiedzieć, że kolejna płyta jest już 
przygotowana w 80 procentach. Nie mamy okre-
ślonego terminu wydania płyty. Pojawi się wtedy, 
kiedy uznamy, że wszystko jest już gotowe. Nigdy 
nie narzucamy sobie sztywnych dat, jeżeli chodzi 
o premierę nowego krążka. Płyta ukazuje się wte-
dy, kiedy wiemy, że nadszedł czas na pokazanie 
efektów naszej studyjnej pracy. 

– Na koniec wróćmy jeszcze do początków. 
Jak to się stało, że śpiewacie razem? 

– Spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo. Teresę 
poznałem przez kolegę, z którym wówczas grałem 
w zespole. Zaprosiliśmy ją do wspólnego występu 
podczas międzynarodowej imprezy i tam wykona-
liśmy po raz pierwszy utwór pt.” Sierra Madre” 
.Wykonanie przez nas tego utworu spotkało się 
z niesamowicie ciepłym przyjęciem. Jak się okazu-
je był to strzał w dziesiątkę i od tego czasu udaje 
nam się z mniejszymi i większymi sukcesami robić 
to, co lubimy najbardziej. 

 Arkadiusz Wieczorek 

OGŁOSZENIE
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nierucho-
mości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat znajdującej się  w budynku hali 
widowiskowo-sportowej w Rudzie Śląskiej  przy ulicy Kłodnickiej 95, przeznaczo-
nej na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej.

Na powyższym wykazie znajduje się  pomieszczenie o powierzchni 8,80 m2.
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.

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u

konsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690-878-872Ruda Śląska tel. 690-878-872
CHWILÓWKI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił program pilotażowy 
„Dofi nansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

27 czerwca uruchomiony został Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji 

na temat Programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Wnioski o dofi nansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW 
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na temat Programu pod adresem:
htt p://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/likwidacja-niskiej-emisji-program-pilotazowy
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Usługi

 Kafelkowanie,� panele,� remonty�
mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

 Przeprowadzki,�wywóz�rzeczy�nie-
potrzebnych.� Tel.� 607-219-491,� 32�
240-04-01.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� re-
monty� łazienek,� mieszkań,� domów.�
Tel.�507-055-024.

 Profesjonalne� remonty� łazienek,�
mieszkań,�domów.�Tel.�512-121-532.

 Malowanie,�tapetowanie,�gładzie,�
kafelkowanie,� panele,� itp.� Tel.� 510-
152-294.

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

 Naprawa� telewizorów.� J.� Izydor-
czyk.�Tel.�605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

 Czyszczenie�dywanów,�wykła-
dzin,�tapicerki.�Tel.�512-120-119,�
32�244-09-60.

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

 
 Naprawa� sprzętu� AGD.� Tel.� 501-

398-273.

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-
274-056.

 Obniżmy� twoje� raty�kredytu.�Tel.�
32�243-01-77.

 VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-
055!

 Konsolidacja�do�250�tys.�Tel.�32�
243-01-77.

 Rencista,� ,,złota� rączka”,� oferuje�
profesjonalne,�kompleksowe�kafelko-
wanie�łazienek,�remonty.�Tel.�32�307-
20-99,�784-699-569.

 Nie� dajesz� rady� spłacać� rat� za-
dzwoń.�Tel.�32�243-01-77.

 Nie� masz� zdolności� kredyto-
wej�potrzebujesz�gotówki.�Tel.�32�
243-01-77.�

 Usługi� dekarskie,� papa� termo-
zgrzewalna,�rynny,�VAT.�Tel.�512-549-
097.

 Szybka�pożyczka�dojazd�780-116-
672.

 Kredyty� hipoteczne� www.nieru-
chomoscigabriel.pl,� tel.� 691-523-
055.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-
408.

 Cyklinowanie,�tel.�601-480-719.

 Cyklinowanie,�tel.�501-835-581.

 Drobne� usługi� remontowo-bu-
dowlane.�Tel.�696-045-930.

 Gładzie,�kafelkowanie,�hydraulika,�
malowanie,� panele.� Tel.� 501-815-
416.

 Kuchnie,�szafy.�Tel.�509-448-453.

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

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

 Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów�
sprzedam� www.ANEL.pl,� tel.� 501-
239-405.
 
 Ruda,� dwupokojowe,� 37� m2,� 66�

tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.�

 Ruda,� czteropokojowe,� 95� m2,�
229�tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-
885.

 Bykowina,� trzypokojowe,� 64� m2,�
140�tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-
885.

 Ruda,� jednopokojowe,�30�m2,�40�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Godula,�dwupokojowe,�48�m2,�95�
tys.,�www.ANEL.pl�tel.�502-052-885.

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

 Ruda�1,�kawalerka,�29�m2,�65�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Sprzedam� 51� m2� Godula� –� GA-
BRIEL,�tel.�607-706-692.

 Atrakcyjne�nowe�domy�
szeregowe:�HALEMBA�od�110�m2 od 
300.000�zł.�GODULA�os.�Paryż�od�
125�m2��od�330.000�zł.�Pomagamy�

uzyskać�kredyt�ipoteczny.�� 
www.nieruchomoscigabriel.pl�
tel.�691�523�055,�607�706�692

�Sprzedam�działki�gruntu�w�Kochło-
wicach�–�www.nieruchomoscigabriel.
pl,�tel.�691-523-055.

�Zaborze�–�sprzedam�28�m2,� I�pię-
tro,� 59� tys.� GABRIEL,� tel.� 691-523-
055.

 KUPIĘ� UDZIAŁY� KAMIENICE,� NIE-
RUCHOMOŚCI.�Tel.�887-877-189.

 KUPIĘ�BEZPOŚREDNIO�DOM,�KA-
MIENICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�502-812-504.

 Sprzedam�kawalerkę�w�Goduli�bez�
pośredników.�Tel.�509-147-563.

 Lokal� w� centrum� Nowego� Byto-
mia�do�wynajęcia.�Tel.�603-372-240.

 Wynajmę� na� działalność� gospo-
darczą�–�centrum�Rudy�Śl.,�40�m2�i�84�
m2.�Tel.�608-206-636.�

 Sprzedam� –� Godula,� Podlas.� Ka-
walerka�przerobiona�na�2-pokoje�32�
m2. Parter,�Nowe�okna,�drzwi�antyw-
lamaniowe,�c.o.,�sprzet�+�meble�w�ce-
nie.�Tel.�604-613-991.

 Sprzedam� dom� z� garażem� Ruda�
Śląska�Bielszowice.�Tel.�601-934-091,�
667-588-400.

 Do�wynajęcia�mieszkanie�Niedur-
nego�45.�Tel.�601-959-140.

 Pokój� do� wynajęcia.� Te.� 32� 242-
06-28.

 Do� wynajęcia� 2� komfortowe�
mieszkania�ok.�55�m2�w�domku�jedno-
rodzinnym.�Wirek.�Tel.�883-401-000.

Motoryzacja

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

 Kupię� skorodowane� auta,� powy-
padkowe,� do� wyrejestrowania.� Tel.�
507-572-625.

 Pomoc�drogowa,�złomowanie�po-
jazdów,� skup� samochodów� wszyst-
kich� marek,� całych,� uszkodzonych,�
skorodowanych.� Tel.� 502-752-634,�
502-865-808.

 Skup� samochodów� za� gotówkę�
PŁACĘ� WIĘCEJ� NIŻ� KONKURENCJA.�
Tel.�510-823-457.

 SKUP�AUT�wszystkich�marek,�pła-
cę� 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 samochodów na części. Tel. 
603-534-003, 32 275-05-47.

Praca

 Zatrudnię�szwaczkę�i�krojczego�do�
szwalni� odzieżowej.� Tel.� 691-403-
472.

 Zatrudnię� technika�dentystyczne-
go�na�metal,�umowa�o�pracę.�Tel.�601-
888-820,�32�243-33-23.

 Firma� Aspen� zatrudni� osoby� do�
sprzątania�magazynów� przy� ul.� Szyb�
Walenty�w�Rudzie� Śląskiej.� Tel.� 661-
991-554.

 Zatrudnię agenta ubezpieczenio-
wego z praktyką. Tel. 601-959-140.

Różne

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

 Kupię�radia,�wzmacniacze,�kolum-
ny�itp.�Kolejki�PIKO,�HO,�TT.�Tel.�607-
912-559.
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Lucyna Olejniczak
Kobiety z ulicy 

Grodzkiej. 
Matylda

Losy� potomków� krakow-
skiego� aptekarza� Franciszka�
Bernata,� a� zwłaszcza� silnych�
kobiet,�które�nie�boją�się�klą-
twy�rodzinnej.

Lata� 30.� dwudziestego�
wieku.�Matylda�Borucka,�cór-
ka� Wiktorii� Bernat,� nie� chce�
kontynuować�rodzinnej�trady-
cji.� Nie� interesuje� jej� prowa-
dzenie� apteki,� pragnie� zostać�
aktorką,� Tragiczny� wypadek�
matki� sprawia,� że� dziewczy-
na� dowiaduje� się,� iż� nie� jest�
córką�mężczyzny,�którego�do-
tąd� uważała� za� ojca.� Antoni�
Borucki� opowiada� jej� drama-

tyczną� historię� pierwszej�miłości� i� brzemiennej� w� skutkach� podróży�młodej�
Wiktorii�do�Paryża.�

�Matylda�postanawia�iść�własną�drogą�i�zrealizować�swoje�marzenia.�I�wte-
dy�pojawia�się�ktoś,�kto�zapewnia,�że�pomoże�jej�zrobić�karierę�w�filmie...

Lucyna�Olejniczak�urodziła�się�i�mieszka�w�Krakowie.�Z�zawodu�laborantka�
medyczna,�były�pracownik�Katedry�Farmakologii�UJ.�Autorka�powieści:�„Jestem�
blisko”,�„Wypadek�na�ulicy�Starowiślnej”,�„Opiekunka,�czyli�Ameryka�widziana�z�
fotela”�(nagroda�na�Festiwalu�Literatury�Kobiecej�w�Siedlcach�w�2014�roku,�za�
powieść�o�tematyce�wykluczenia)�i�„Dagerotyp.�Tajemnica�Chopina”.

|�Polecamy
Joanna 

Szwechłowicz
Siła wyższa

Marzec� 1939� roku.� Poznański�
proboszcz,� ksiądz� Wojciech� Ka-
linowski,� znika� w� tajemniczych�
okolicznościach.�Aby�uniknąć�skan-
dalu,�zamiast�policji�śledztwo�mają�
poprowadzić�benedyktyni�−�ojciec�
Aleksander� Herbst,� dyskretny� i�
obdarzony� umiejętnością� rozwią-
zywania� zagadek,� oraz� ojciec� Flo-
rian� Myszkowski,� przekonany,� że�
ważniejsze�od�odkrycia�prawdy�jest�
„dobro�Kościoła”.

Ślady�prowadzą� ich�do�Krynicy,�
do� pensjonatu� panien� Malickich,�
które� nie� tracą� nadziei� na� zamąż-
pójście� i� każdego� gościa� płci� mę-
skiej� oceniają� z� tej� perspektywy.�
Zakonnicy�w�średnim�wieku,�którzy�
dla�dobra�śledztwa�wchodzą�w�role�

urzędników�państwowych,�nie�stanowią�dla�nich�wyjątku.
�W�pensjonacie�bracia�spotykają�rozmaite� indywidua.� Jest�wśród�nich�sam�ksiądz�

Wojciech,�który�przyjechał�tu�targany�wyrzutami�sumienia�po�śmierci�swojego�wikariu-
sza,�bratanka�sióstr�Malickich.

�Zanim�jednak�sprawę�uda�się�wyjaśnić,�benedyktyni�stają�w�obliczu�kolejnej�zagadki�
–�tym�razem�z�morderstwem�w�tle...�

Przedwojenna�Krynica�i��podejrzani�kuracjusze.�Katolicka�Polska�w��kilku�wymiarach.�
Trup�w��sadzawce�i�doskonałe�śledztwo�detektywów�w�sutannach.�Trochę�feminizmu,�
trochę�hipokryzji,� ciekawa�zagadka�kryminalna�oraz�wieloznaczność� świata�przedsta-
wionego.
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GROTOŁAZTWO

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Przez 40 lat nasi grotołazi zdążyli do-
trzeć m.in. na drugi koniec świata, czyli 
na Nową Zelandię. Oprócz tego zwiedzili 
m.in. Chiny, obydwie Ameryki, Azję oraz 
północną Afrykę. – Wszystkie te wyprawy 
w taki czy inny sposób związane były 
z górami. Jednak w naszej epoce skok na 
krańce świata nie jest żadnym wyzwa-
niem. O wiele lepiej czujemy się czasem 
w naszych Tatrach, setki metrów pod zie-
mią, oddaleni od „zwykłego” życia pio-
nowymi studniami, ciasnymi meandrami, 
wodnymi syfonami, całkowicie skazani 
na własne umiejętności i siły oraz na nie-
zawodność sprzętu. Ja nie raz zadaję so-
bie w takich sytuacjach pytanie: „co ja 
tutaj robię?” – opowiada Damian Szołty-
sik, obecnie sekretarz RKG „Nocek”.

Bo tak też to wszystko się zaczęło. Na 
początku (w 1976 roku) członkowie klu-
bu nastawieni byli głównie na poznawa-
nie jurajskich jaskiń oraz tzw. turystykę 
kwalifikowaną. – Nieco później odbywa-
ły się wyjazdy do jaskiń w Tatrach Za-
chodnich. Klub wtedy nie należał do Pol-
skiego Związku Alpinizmu, co w pewnym 

sensie utrudniało działanie na terenie 
Tatr. Szkolenia odbywały się okazjonalnie 
na zasadzie ćwiczeń z bardziej doświad-
czonymi kolegami – wyjaśnia Damian 
Szołtysik.

Następnie przyszedł czas na współpra-
cę ze Speleoklubem Gliwice oraz wypra-
wy, szkolenia i tzw. stopnie taternickie, 
których uzyskanie pozwalało na udział 
w wyprawach zagranicznych.  W ślad za 
tym organizowano wyprawy m.in. do ja-
skiń Hiszpanii, Tunezji, Norwegii, Au-
strii, Jugosławii. Ale członkowie „Noc-
ka” na tym nie poprzestawali. – Ponieważ 
większość jaskiń znajduje się w górach, 
to przez te wszystkie lata góry stanowiły 
zawsze podstawę naszych działań, rów-
nież w szerszym zakresie. Odbywały się 
więc wyprawy trekkingowe na inne kon-
tynenty m. in. w Himalaje, Andy, Atlas, 
Kordyliery. Poza tym góry poznawaliśmy 
na różne sposoby: na nartach skituro-
wych, na rowerach górskich, spływach 
kajakowych górskimi rzekami, na para-
lotniach, w kanioningu i w tradycyjnej 
turystyce pieszej – wylicza Szołtysik.

Z kolei rok 2002 przyniósł ze sobą 
przyjęcie do Polskiego Związku Alpini-
zmu, co umożliwiło „Nockowi” organizo-
wanie kursów taternictwa jaskiniowego 
oraz legalne wchodzenie do jaskiń ta-
trzańskich. To wszystko przekładało się 
na kolejne sukcesy, ale także i szereg eks-
tremalnych przeżyć. – W roku 1984 w ze-
spole rudzko-gliwickim wybraliśmy się do 
jaskini Bandzioch. To jedna z trudniej-
szych jaskiń w Tatrach obfitująca w labi-
rynty korytarzy, pionowe ciągi i w wiele 
ciasnych miejsc. Potężnym nakładem sił 
udało nam się dotrzeć do dna mimo duże-
go stanu wody. Akcja w samej jaskini 
trwała jednak 24 godziny na pełnych ob-
rotach. Do tego jeszcze należy doliczyć po 
trzy godziny na dojście i zejście. Chyba 
nigdy w życiu nie byłem tak wyczerpany 
jak wtedy – wspomina Damian Szołtysik.

Ogółem w ciągu minionych 40 lat 
przez RKG „Nocek” „przewinęło” się ok. 
400-500 osób, a w stałym składzie jest 
ok. 50 członków, których łączą nie tylko 
wspólne wyprawy. – W klubie niewątpli-
wie nawiązują się przyjaźnie na całe ży-

40 lat wyzwań i osiągnięć
Wszystko zaczęło się od spontanicznych spotkań w latach 70. Wówczas grupa znajomych, uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Wirku, podczas wyjazdów na Jurę Krakowsko-Częstochow-
ską złapała bakcyla do zwiedzania jaskiń i poznawania ich tajemnic. Te podróże przerodziły się w powstanie Rudzkiego Klubu Grotołazów „Nocek”, który w tym roku obchodzi jubileusz 
40-lecia istnienia. To także okazja do wspominania tego, co łączy członków „Nocka”. – Czas spędzony razem niejednokrotnie na trudnych akcjach, w obliczu wyzwań i niebezpieczeństw, ale 
także na różnych imprezach cementuje naszą przyjaźń już od wielu lat – mówi Damian Szołtysik, wieloletni członek Rudzkiego Klubu Grotołazów. 

W 2015 roku członkowie „Nocka” trenowali wspinaczkę na Kalimnos.
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cie. Począwszy od wielu skojarzonych tu 
małżeństw do takich typowych nieroze-
rwalnych przyjaźni trwających latami  

ROZGRyWKi SZKOLNe

– podsumowują członkowie Rudzkiego 
Klubu Grotołazów „Nocek”.

Joanna Oreł

Podsumowania zmagań szkół
21 czerwca w Gimnazjum nr 9 w Halembie odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania fizycznego naszego miasta, podczas którego podsumowano 
rywalizację sportową szkół w roku szkolnym 2015/2016. Wśród licznie zebranych nauczycieli znaleźli się również dyrektor Gimnazjum nr 9 Wojciech 
Kołodziej, dyrektor MOSiR-u Zygmunt Grzybek oraz Czesław Jonda, przewodniczący rady sportu szkolnego.

W tym roku podobnie jak i w po-
przednich latach, Ruda Śląska może 
poszczycić się szeregiem sukcesów na 
szczeblu wojewódzkim. 

Wśród szkół podstawowych woje-
wódzką rywalizację wygraliśmy w mi-
nikoszykówce dziewcząt (Szkoła Pod-
stawowa nr 1), minipiłce ręcznej dziew-
cząt (Szkoła Podstawowa nr 13) oraz 
w czwórboju lekkoatletycznym chłop-
ców (Szkoła Podstawowa nr 6). Oprócz 
tego awans do finałów wojewódzkich 
uzyskaliśmy w sztafetowych biegach 
przełajowych, grach i zabawach rucho-
wych, biegach łyżwiarskich, pływaniu 
chłopców, minipiłce siatkowej dziew-
cząt, minipiłce nożnej oraz czwórboju 
lekkoatletycznym dziewcząt.

W szkołach gimnazjalnych bezkon-
kurencyjni okazali się chłopcy z Gim-
nazjum nr 4, którzy zwyciężyli w bie-
gach łyżwiarskich. Ponadto rudzkie 
gimnazja walczyły w finałach woje-
wódzkich w sztafetowych biegach prze-
łajowych, biegach łyżwiarskich dziew-
cząt, szachach, tenisie stołowym dziew-
cząt, pływaniu, siatkówce oraz druży-
nowych zawodach LA.

Jeżeli chodzi o szkoły ponadgimna-
zjalne, na szczeblu wojewódzkim ry-
walizowaliśmy w szkolnej lidze LA, 
sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców, srebrnych muszkietach, teni-
sie stołowym dziewcząt, siatkówce 
dziewcząt, piłce ręcznej dziewcząt oraz 
piłce nożnej.

Największe sukcesy, bo na arenie 
ogólnopolskiej, osiągnęły uczennice 

Szkoły Podstawowej nr 1 zdobywając 
11. miejsce w Polsce w minikoszyków-
ce dziewcząt oraz chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 zajmując 10. miejsce 
w Polsce w czwórboju lekkoatletycz-
nym.

Wszystkim uczniom oraz ich na-
uczycielom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnym roku 
szkolnym.

Nagrodzeni nauczyciele podsumowali sukcesy podopiecznych.

Najlepsze szkoły 
na arenie miasta

SZKOŁy PODSTAWOWe

dziewczęta chłopcy

1. SP 15 1. SP 24

2. SP 6 2. SP 6

3. SP 41 3. SP 15

SZKOŁy GiMNAZJALNe

dziewczęta chłopcy

1. G 9 1. G 9

2. G 3 2. G 3

3. G 7 3. G 7

SZKOŁy PONADGiMNAZJALNe

dziewczęta chłopcy

1. ZSO 1 1. ZSO 3

2. ZSO 2 2. ZSO 1

3. ZSO 3 3. ZS 5

PReZyDeNT 
MiASTA 

RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła ii 6 (ii piętro) wykazu niezabudo-
wanych nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie 
przy ulicy Na Łąkach, które zostaną 
sprzedane w trybie przetargowym 
z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska. 
Nieruchomości stanowiące całość 
gospodarczą o łącznej powierzchni 
11750 m2, własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, obejmują: 

a) prawo własności działek za-
pisanych w księdze wieczystej Nr 
GL1S/00007197/4, oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi:

– 2498/263 o powierzchni 11706 
m2, karta mapy 9 obręb Ruda,

– 2497/263 o powierzchni 15 m2, 
karta mapy 9 obręb Ruda,

b) prawo użytkowania wieczyste-
go działki nr 1967/267 o powierzch-
ni 29 m2, karta mapy 9 obręb Ruda, 
KW Nr GL1S/00012869/4, ustano-
wione do dnia 05.12.2089 r., którym 
ma prawo dysponować Zarząd Mia-
sta Ruda Śląska.

Cena wywoławcza (netto) do 
przetargu wynosi 1.120.000,00 zł.

OGŁOSZeNie
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Rugby

Ostatni akt sezonu Diablic
Po zakończonym przez Diablice na pią-

tym miejscu sezonie mistrzostw Polski, 
ostatnim turniejem przed letnią przerwą 
był Puchar Polski, rozegrany w Gietrzwał-
dzie.

Pierwszym rywalem Diablic był zespół 
RC Legia Warszawa, czyli brązowe meda-
listki cyklu MP. Rudzianki świetnie zaczę-
ły od przyłożenia Szkudlarek, które pod-
wyższyła Radzikowska. Niestety tuż przed 
przerwą rywalki dogoniły wynik do stanu 
7:5. Legionistki ostatecznie zwyciężyły 
12:7.

W kolejnym spotkaniu Diablice zmie-
rzyły się z Black Roses Posnanią, czyli 
wicemistrzyniami Polski i to spotkanie 
również było bardzo zacięte. Diablice dały 
się zaskoczyć i pierwsza połowa zakoń-
czyła się wynikiem 5:19. Wtedy rudzianki 
wzięły się do roboty – przyłożyła Piekorz, 
podwyższyła Szkudlarek, po czym ponow-
ne Piekorz przyłożyła, doprowadzając do 
wyniku „na styku”, czyli 17:19. Niestety 
ostatnie słowo należało do „Czarnych 
Róż”, które ostatecznie zwyciężyły 24:17 
z Diablicami.

Trzecie spotkanie rudzianki rozegrały 
z gospodyniami i pewnie zwyciężyły 33:0, 
mimo tego że od 5. minuty grały w osła-

Wszystkie mecze diablic były zacięte.

W dniach 21-26.06. w rumuńskim Bu-
kareszcie odbyły się Mistrzostwa Europy 
Juniorów w zapasach. W skład reprezen-
tacji Polski na te zawody weszły dwie 
zawodniczki ZKS Slavia Ruda Śląska  
– Dominika Kulwicka (59 kg) i Natalia 
Strzałka (72 kg). Dominika stanęła do ry-
walizacji 23.06. (czwartek), a Natalia 
24.06. (piątek). Natalii udało się wywal-
czyć piąte miejsce.

Natalia z kolejnym sukcesem.

Od 13 do 19 czerwca na kortach KS 
Górnik Bytom trwały mistrzostwa 
Polski w tenisie do lat 14. Po raz ko-
lejny na tego typu imprezie dobrze 
zaprezentowała się Karolina Bartusek. 
Do turnieju zakwalifikowały się  32 
najlepsze zawodniczki z całego kraju. 

Trzecie miejsce w wykonaniu za-
wodniczki Mostostalu Zabrze było 
podwójne. Pierwszy brąz Karolina 
Bartusek zdobyła za grę pojedynczą 
oraz drugi za trzecie miejsce w grze 

TeniS

Brązowy medal  
Karoliny Bartusek 

Karolina ma już wiele osiągnięć na swoim koncie.

ZaPaSy

Piąta
w Europie

Podsumowanie sezonu
W piątek (24.06.) odbyło się oficjalne 

podsumowanie minionego sezonu  
w SRS Gwiazda Ruda Śląska. Podobnie 
jak przed rokiem impreza miała charak-
ter pikniku piłkarskiego. Uczestnicy im-
prezy rywalizowali na boiskach, mimo 
bardzo upalnej pogody chętnych do gry 
nie brakowało – zarówno zawodników, 
rodziców trenerów jak i gości. Równo-
legle najmłodsi korzystali z innych 
atrakcji przygotowanych przez organi-
zatorów. Tuż przed wręczeniem nagród 
swoje umiejętności zaprezentowały tak-
że cheerleaderki Gwiazdy. Następnie 
odbyła się prezentacja wszystkich ze-
społów stowarzyszenia połączona 
z wręczeniem nagród i statuetek, a także 
pucharów. 

Pomoc dla Zgody
Wciąż głośno o sukcesie szczypiorni-

stek Zgody na Mistrzostwach Polski 
Oldbojów. Zawodniczki z Rudy Ślą-
skiej okazały się najlepsze. W wielkim 
finale bielszowiczanki pokonały dwo-
ma bramkami faworyzowaną Skrę War-
szawa. Dla tych kobiet handball to na-
dal bardzo ważna część życia – od-
skocznia od rzeczywistości, chwila re-
laksu i możliwość spotkania z przyja-
ciółkami z parkietu. Z powodu kłopo-
tów finansowych klubu zawodniczki 
nie trenują w hali sportowej w Bielszo-
wicach. Pomocną dłoń wyciągnął do 
dziewczyn zabrzański handball. Za-
wodniczki w handballowym świecie 
nadal promują miasto leżące w samym 
sercu Górnego Śląska. Jednak żeby od-
nosić kolejne sukcesy, potrzebują 
wsparcia.

bieniu po kartce, jaką otrzymała Magdale-
na Radzikowska.

Ostatnim akcentem tego sezonu było 
spotkanie z niepokonanymi w tym roku 
Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk, które nie-
stety takimi nadal pozostały. 

Diablice zajęły w turnieju Pucharu Pol-
ski w Gietrzwałdzie czwarte miejsce. Spo-

tkania z Legią i zespołem z Po-
znania były „do wygrania”, 
jednak minimalnie zabrakło 
w kluczowych momentach 
koncentracji lub po prostu 
sportowego szczęścia. Był to 
ostatni występ naszych zawod-
niczek w tym sezonie, teraz 
czeka je przerwa i przygotowa-
nia do sezonu 2016/2017.

Rudzianki pojechały na Mazury 
w składzie: Patrycja Bober, Martyna 

Cebula, Natalia Brodacka, Maja 
Gliwińska, Monika Głowacka, Urszula 

Hojeńska, Sylwia Łuksik, Angelika 
Piekorz, Magdalena Radzikowska oraz 

anna Szkudlarek.

W SKRÓCie

deblowej wraz z koleżanką Zuzan-
ną Smejlis z klubu Promasters 
Szczecin. Wynik ten jest dużym 
sukcesem biorąc pod uwagę fakt, 
że Karolina mając 13 lat rywalizo-
wała ze starszymi zawodniczkami. 
Rudzianka zajmuje także trzecią 
pozycję na listach klasyfikacyjnych 
młodziczek w kraju. Zawodniczka 
na co dzień trenuje pod okiem Ma-
riny Jeszczenko oraz Zbigniewa 
Borka.

Rudzcy zawodnicy po raz kolejny wy-
startowali w Amatorskiej Lidze MMA. 
Reprezentanci Kempo Bushido KTJ 
MMA Team Ruda Śląska tym razem mo-
gli zaprezentować swoje umiejętności 
w mieście królów. W kategorii 84 kg 
brązowy medal wywalczył Krzysztof 
Wrona, natomiast jego brat Rafał (70 kg) 

MMA

Rudzianie w lidze MMA

po wygranej walce doznał kontuzji, która 
wykluczyła go z dalszych walk. Seba-
stian Gajda przegrał swój drugi pojedy-
nek po dogrywce, jak się okazało – z póź-
niejszym finalistą. Z dobrej strony zapre-
zentowali się nasi debiutanci: Robert 
Bramowski, Kajetan Liszewski, Patryk 
Matwij i Dawid Śliwka.

Rudzianin stanął na podium. 

REKLAMA
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