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Cztery kółka do kontroli
Dziesiąta edycja akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” trwa w najlepsze! Od początku tygodnia kierowcy mogą uczestni-
czyć w kampanii organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie” oraz partnera strategicznego, Grupę AUTO-BUD Sp. z o.o. Jest ona szansą 
na zadbanie o bezpieczeństwo swoje, najbliższych oraz innych osób na drodze. To wszystko za sprawą bezpłatnych kontroli pojazdów, 
z których można skorzystać na dwóch stacjach diagnostycznych w naszym mieście. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji ich odwiedzić, to 
nic straconego, bo akcja potrwa jeszcze do 16 czerwca.

„Bezpieczny Samochód – Bezpiecz-
na Rodzina” to zainicjowana przed 
laty kampania, poprzez którą chcemy 
zatroszczyć się o komfort i bezpie-
czeństwo rudzian m.in. podczas waka-

Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA 
– Bykowina, 
ul. Szpaków 51, 
tel. 32 740-92-21
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów 
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, 
tel. 32 725-58-88
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Każdy z uczestników akcji otrzyma zapachową zawieszkę.

cyjnych wyjazdów. – Nikt z nas prze-
cież nie chce, aby droga na wymarzo-
ny urlop zamieniła się w wizytę u me-
chanika, a co za tym idzie – na wysokie 
koszty holowania samochodu, a póź-

niej naprawy – podkreśla Anna Pią-
tek-Niewęgłowska, redaktor naczelna 
„Wiadomości Rudzkich”. – Jednak 
najważniejszym aspektem naszej akcji 
jest bezpieczeństwo kierowców oraz 
ich rodzin – stąd też nazwa „Bezpiecz-
ny Samochód – Bezpieczna Rodzina” 
– dodaje.

Kampania rozpoczęła się w ponie-
działek, 11 czerwca i potrwa do sobo-
ty, 16 czerwca. W tym czasie w Godu-
li na Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów OMEGA (ul. Stara 1) oraz w By-
kowinie na Stacji Kontroli Pojazdów 
ALFA (ul. Szpaków 51) diagności 
Grupy AUTO-BUD sprawdzają 
sprawność techniczną pojazdów. 
– Kontrolujemy to, czego kierowcy nie 
byliby w stanie sprawdzić na własną 
rękę, a co jest absolutną konieczno-
ścią przed dłuższymi wyjazdami – mó-
wi Michał Kozłowski, kierownik 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA. – I tak – kontrola dotyczy 
układów: hamulcowego, kierownicze-
go, zawieszenia, ogumienia, a także 
oświetlenia i ogólnego stanu technicz-

nego pojazdu. Następnie kierowcy są 
informowani o tym, co i w jaki sposób 
ewentualnie należy naprawić – doda-
je. 

Pierwsi uczestnicy akcji wzięli 
w niej udział w poniedziałek. – Za-
wsze przed wakacjami orientuję się, 
czy po raz kolejny takie kontrole będą 
organizowane, bo to bardzo przydatna 
sprawa. Tak naprawdę wystarczy wy-
gospodarować godzinkę, by podjechać 
na stację, a dzięki temu, że to zrobi-
łem, nie będę się stresował, czy coś 
może się zepsuć na trasie, czy nie 
– przyznaje pan Marcin, kierowca 
z Nowego Bytomia.

By wziąć udział w akcji, należy za-
brać ze sobą zaproszenie od „WR”, 
które można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.wiadomoscirudz-
kie.pl. Umożliwi ono skorzystanie 
z usługi polegającej na bezpłatnym 
sprawdzeniu stanu technicznego sa-
mochodu (nie mylić z okresowym 
przeglądem technicznym/okresowym 
badaniem technicznym). Dodatkowo 
kierowcy, którzy wezmą udział w ak-

cji, otrzymają zapachowe zawieszki 
od „WR”. – Kierowcy coraz bardziej 
świadomie podchodzą do kwestii bez-
pieczeństwa, co nas, jako mechaników 
i diagnostów cieszy, bo taka jest idea 
naszej pracy. Coroczna akcja oraz 
liczba biorących w niej udział kierow-
ców potwierdza, że warto się w nią 
włączać – podsumowuje Andrzej Izy-
dorczyk, kierownik Stacji Kontroli 
Pojazdów ALFA w Bykowinie.

 Joanna Oreł
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Dbamy o bezpieczeństwo

– Pani Prezydent spotykamy się, 
by porozmawiać o bezpieczeństwie 
w kontekście wydarzeń sprzed tygo-
dnia. W Orzegowie zostali pobici 
uczniowie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego…

– Taka sytuacja faktycznie miała 
miejsce. Zamaskowani sprawcy pobili 
2 uczniów tej szkoły i trafili oni do 
szpitala. Po wykonaniu badań opuścili 
szpital i wrócili do domu. Policji po 2 
dniach udało się sprawców zatrzymać 
i okazało się, że to kibice jednego z klu-
bów piłkarskich. I tu dochodzimy do 
sedna problemu, ponieważ nie od dziś 
wiadomo, że Ruda Śląska jest podzie-
lona na kibiców dwóch różnych klu-
bów. My cały czas staramy się,  aby do 
takich sytuacji nie dochodziło. Rozma-
wiamy o tym z przedstawicielami służb, 
ale też innych miast, które mają podob-
ne doświadczenia. A takich miast, pro-
szę mi wierzyć, jest w Polsce wiele.

– To co miasto może w tej sytuacji 
zrobić?

– Spotykamy się regularnie ze służ-
bami, które dbają o bezpieczeństwo 

Grażyna Dziedzic, prezydent miasta Ruda Śląska.

REKLAMA

w mieście, mam tu na myśli przedsta-
wicieli policji, straży miejskiej i straży 
granicznej. Podjęliśmy wspólnie decy-
zję, że w okresie letnim zwiększymy 
ochronę miejskich obiektów sporto-
wych, zwłaszcza basenu letniego w No-
wym Bytomiu i Burlocha. Odbyło się 
również spotkanie służb z dyrektorami 
rudzkich szkół oraz pedagogami. Chce-
my, by wiedza na temat bezpieczeństwa 
przed wakacjami została przekazana 
dalej, rodzicom i uczniom. To jest też 
okazja, by zwrócić uwagę na edukację 
w zakresie bezpiecznego kibicowania. 
Musimy myśleć kompleksowo, bo 
szkoła i nauczyciele nie zrobią nic bez 
wsparcia i zaangażowania rodziców. 
Myślę też, że potrzebujemy tu wsparcia 
władz klubów piłkarskich. Mówiąc 
wprost bez wsparcia wszystkich wy-
mienionych przeze mnie stron nie osią-
gniemy nic. 

– Pani Prezydent zapytam wprost: 
czy w Rudzie Śląskiej jest bezpiecz-
nie?

– Tak, moim zdaniem w Rudzie Ślą-
skiej jest bezpiecznie. Świadczą o tym 

konkretne liczby. W ciągu ostatnich  
5 lat o ponad połowę spadła liczba po-
stępowań wszczętych przez rudzką po-
licję, co tak naprawdę oznacza spadek 
przestępczości o połowę. Na poprawę 
bezpieczeństwa miały niewątpliwie 
wpływ dodatkowe patrole prewencyj-
ne, za które płacimy z kasy miasta, kie-
rowane w tak zwane rejony zagrożone. 
W ubiegłym roku było ich ponad 300. 
W trakcie ich przeprowadzania ujaw-
niono prawie 700 wykroczeń, wylegi-
tymowano ponad 1,6 tys. osób, prze-
prowadzono blisko 300 interwencji. 
Mogę mieszkańców uspokoić, że 
w mieście jest bezpiecznie i nie ma po-
wodów do obaw. 

– A może problemem jest brak mo-
nitoringu?

– Monitoring w mieście jest i to 
w wielu miejscach. Kiedy 8 lat temu 
zostałam prezydentem, nie było zabez-
pieczonych w budżecie miasta środ-
ków, żeby wykonać to zadanie kom-
pleksowo. Kiedy ja obejmowałam wła-
dzę w mieście, inne miasta już dawno 
ten temat miały załatwiony, a w Rudzie 

W ciągu ostatnich 5 lat o ponad połowę spadła liczba postępowań wszczętych przez rudzką policję. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, rozbo-
jów, pobić, kradzieży z włamaniem czy kradzieży samochodów. Kiedy jednak dochodzi do pobicia uczniów przez kibiców, pytanie o poziom bezpieczeństwa 
wraca. O tym, czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, rozmawiamy z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.

Śląskiej nie było praktycznie żadnych 
miejskich kamer. Teraz mamy ich 36. 
Za zakup 13 z nich oraz doposażenie 
miejskiego centrum monitoringu udało 
nam się otrzymać ponad ćwierć milio-
na złotych zwrotu ze środków unijnych. 
Wykonując miejskie inwestycje, obej-
mujemy je monitoringiem. Ten, który 
już mamy, doskonale się sprawdza. 

W zeszłym roku kamery ujawniły 477 
czynów zabronionych, a w tym roku 
już 250. Zamierzamy w dalszym ciągu 
inwestować w bezpieczeństwo. W ze-
szłym roku stworzyliśmy całą koncep-
cję smart city i na tej bazie chcemy 
wdrożyć system inteligentnego monito-
ringu. Myślę, że będzie to realne do 
wykonania w przyszłym roku.  AP

Dariusz Gil od początku swojej 
służby (od 1997 roku) związany jest 
z Komendą Miejskiej Policji w Rudzie 
Śląskiej. Najpierw pracował jako poli-
cjant plutonu patrolowego i dochodze-
niowiec w Komisariacie IV. Później 
rozwijał karierę w Wydziale Krymi-
nalnym rudzkiej komendy, by w 2011 
roku awansować na zastępcę komen-

KMP RuDa ŚląsKa

Czas zmian w rudzkiej policji
Rudzka policja ma nowego pierwszego zastępcę komendanta. Został nim nadkomisarz Da-
riusz Gil, dotychczasowy komendant Komisariatu 1 w Rudzie Śląskiej. Jednak na tym nie 
koniec personalnych zmian.

danta Komisariatu III. Z kolei w 2012 
roku został szefem największego ko-
misariatu w Rudzie Śląskiej, czyli „je-
dynki”. Natomiast we wtorek (5.06) 
komendant rudzkiej policji Grzegorz 
Strzęciwilk w imieniu komendanta 
wojewódzkiego policji w Katowicach 
wręczył rozkaz personalny swemu no-
wemu zastępcy. Fo
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Komendant 
policji 

mianował 
nowego 

pierwszego 
zastępcę.

Równocześnie nadkomisarz Iwona 
Drobek została powołana na stanowi-
sko komendanta Komisariatu IV w Ru-
dzie Śląskiej. Jego dotychczasowy 
komendant został przeniesiony do in-
nej służby, która podlega pod Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.
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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.

REKLAMA

Mieszkańcy narzekają m.in. na hałasy przed budynkiem.
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Hałasy i libacje to podobno niejedyny 
problem mieszkańców ul. Krasickiego. 
Nasza Czytelniczka skarży się także na 
nieoświetlone podwórko. – Nie dość, że 
piją i hałasują, to jeszcze jest ciemno. 
Jak tu czuć się pewnie wychodząc po 
zmroku z domu? – pyta rudzianka. 

Ciemno wszędzie, głośno wszędzie | NOWY BYTOM 

Hałas, libacje i nieoświetlone podwórko – to główne proble-
my mieszkańców ul. Krasickiego w Nowym Bytomiu. – Jeszcze 
niedawno było u nas naprawdę spokojnie – normalna, cicha 
okolica. Teraz wieczorami nie jest ciekawie. Picie alkoholu, 
krzyki, śpiewy, to wszystko pod naszymi oknami – opowiada 
jedna z lokatorek ul. Krasickiego, która zgłosiła ten problem 
redakcji. – Dzieci po nocach nie mogą spać – dodaje. 

Straż Miejska regularnie patroluje  
określone miejsca Rudy Śląskiej, a ul. 
Krasickiego również objęta jest kon-
trolą w ramach prowadzonej służby. 
– Od początku roku przy ul. Krasickie-
go odnotowano jedynie jedną potwier-
dzoną interwencję dotyczącą spożywa-

nia alkoholu przy 
budynkach na wspo-
mnianej ulicy. Pozo-
stałe interwencje 
związane były z za-
kłócaniem spokoju 
w mieszkaniach lub 
wewnątrz budynków 
(dane na dzień 
6.06.2018 r. – przyp.

Interwencje w przypadku zakłóceń ciszy nocnej bądź 
spożywania alkoholu w miejscu publicznym można zgłaszać 

Straży Miejskiej osobiście lub na bezpłatny numer 986. 
W przypadku powtarzających się zgłoszeń, problematyczne 

miejsca obejmowane są stałą kontrolą. Dlatego 
zachęcamy, by mieszkańcy ul. Krasickiego, w przypadku 
bycia świadkiem podobnych incydentów, niezwłocznie 

informowali odpowiednie służby.

Budowa kanalizacji zakończy się w sierpniu.
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Utrudnienia te związane są z budo-
wą kanalizacji deszczowej przy 
ul. Ks. Niedzieli od skrzyżowania 
z ul. Górną do granicy Zabrza oraz 
częściowo przy ul. Zajęczej. – Na 
czas budowy kanalizacji deszczowej 
w ul. Ks. Niedzieli wyznaczone zosta-
ły objazdy w związku z jej czasowym 
zamknięciem. Projekt organizacji ru-
chu prac zakłada etapowe wyłączanie 
pasów jezdni tak, aby zminimalizo-
wać powstające uciążliwości – tłu-
maczy Małgorzata Kowalczyk-
Skrzypek z Przedsiębiorstwa Wodo-

Remont kanalizacji trwa | BIELSZOWICE 
Jeden z mieszkańców zwrócił się do naszej redakcji z pytaniem odnośnie robót w rejonie 
ulic Ks. Niedzieli, Nowobukowej i Zajęczej. – Codziennie wracam ulicą Nowobukową z pracy 
z Nowego Bytomia do Bielszowic i od jakiegoś czasu muszę jeździć inną drogą, bo można so-
bie zniszczyć zawieszenie w samochodzie – informuje pan Stanisław, nasz Czytelnik. – Jestem 
bardzo ciekaw, ile ten stan jeszcze potrwa? – pyta.

ciągów i Kanalizacji w Rudzie Ślą-
skiej. 

Jednocześnie przy ul. Ks. Nie-
dzieli od skrzyżowania z ul. Nowo-
bukową do granicy Rudy Śląskiej 
budowana jest kanalizacja sanitarna.  
Roboty, jeśli chodzi o kanalizację 
deszczową i sanitarną na tym odcin-
ku, już się zakończyły. Z kolei dopie-
ro na początku sierpnia zakończy się 
budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Ks. Niedzieli pomiędzy skrzyżowa-
niami z ul. Górną i Nowobukową. 
Przy okazji na długości 1,3 km zosta-

nie wymieniona nawierzchnia. Ta na 
razie powstała przy ul. Zajęczej. Wy-
asfaltowany został też odcinek 
ul. Ks. Niedzieli od skrzyżowania 
z ul. Nowobukową do granicy miasta.

I właśnie jeszcze do sierpnia po-
trwają wszystkie prace. – Przedłuże-
nie terminu wykonania prac spowodo-
wane zostało utrudnieniami związany-
mi z koniecznością zmiany technologii 
robót ze względu na silne uzbrojenie 
podziemne terenu – wyjaśnia Małgo-
rzata Kowalczyk-Skrzypek. 

 Agnieszka Lewko

red.) – podkreśla Marek Partuś, ko-
mendant Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. – Nadmieniam, że mieszkań-
cy mogą zgłaszać interwencje osobi-
ście lub telefonicznie przez całą dobę 
– przypomina. 

Z kolei oświetleniem podwórka przy 
ul. Krasickiego zajęło się Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS, które jest administrato-
rem pobliskiego budynku. – Otrzyma-
liśmy informację o jednej niedziałają-

cej latarni – mowa tu o tej znajdującej 
się nad wejściem do klatki numer 1e 
przy wspomnianej ulicy. Usterka zo-
stała niezwłocznie usunięta 4 czerwca 
– mówi Krzysztof Mikołajczak 
z MPGM TBS.  Magdalena Buchta



Rudzianie, którzy zostali schwytani, są w wieku od 15 do 19 lat.
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KRONIKA POLICYJNA

Pseudokibice pobili 
nastolatków

Pseudokibice zostali zatrzymani.
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Przypomnijmy, że do zdarzenia do-
szło we wtorek (5.06) ok. godz. 10.20 
przy ul. Królowej Jadwigi w Orzego-
wie, kiedy to uczniowie wracali z za-
jęć sportowych. – Grupa ok. 20 
uczniów w wieku 15 lat wracała z Bur-
locha do szkoły i wtedy zostali oni za-
atakowani przez grupę napastników, 
którzy byli zamaskowani i uzbrojeni 
w pałki teleskopowe – relacjonuje Ar-
kadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP 
w Rudzie Śląskiej.

Podczas napaści zaatakowanych 
i pobitych zostało dwóch uczniów, 
którzy trafili do szpitala w Chorzowie. 
Po obdukcji wypisano ich do domu. 
Natomiast jeżeli chodzi o sprawców 
napaści to ci poszukiwani byli przez 
dwa dni. – Policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości pseudoki-
biców natychmiast zajęli się ustale-
niem, kim byli sprawcy. Dzielnicowi, 
wspólnie z kryminalnymi oraz poli-
cjantami zwalczającymi przestępczość 

Rudzka policja zatrzymała sześciu pseudokibiców, którzy we wtorek napadli na grupę ok.  
20 uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Podczas napaści pobitych zostało dwóch  
15-latków, którzy trafili do szpitala. Agresorzy usłyszeli już zarzuty. Ponadto w mieście ma 
być lepsza ochrona przy obiektach sportowych.

pseudokibiców z katowickiej komendy 
wojewódzkiej, ustalili osoby mające 
ścisły związek z tym przestępstwem 
– wyjaśnia Arkadiusz Ciozak.

Na tej podstawie zatrzymano sze-
ściu pseudokibiców – rudzian w wie-

ku od 15 do 19 lat. – Dwóch nieletnich 
decyzją sądu zostało skierowanych do 
ośrodka wychowawczego. Natomiast 
w stosunku do pozostałej czwórki pro-
kurator zarządził dozór policyjny. 
W przypadku dwóch zatrzymanych za-
stosował poręczenie majątkowe. 
W stosunku do wszystkich obowiązuje 
także zakaz zbliżania się i kontaktowa-
nia z pokrzywdzonymi – wylicza Cio-
zak. Ponadto w związku z wydarze-
niami władze miasta zapowiedziały 
w okresie letnim zwiększenie liczby 
pracowników ochrony miejskich 
obiektów sportowych, zwłaszcza ba-
senu letniego i Burlocha. – Przed nami 
okres wakacyjny, w czasie którego mu-
simy zadbać zwłaszcza o dzieci i mło-
dzież. To także ważne wyzwanie dla 
rodziców, którzy powinni baczniej 
zwracać uwagę w tym czasie na swoje 
pociechy – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic.  Więcej na stronie 3

Joanna Oreł 
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Stephen King
Outsider

Bestialska zbrodnia. Śledztwo pełne 
znaków zapytania. Stephen King, znajdu-
jący się w szczególnie owocnym okresie 
twórczości, przedstawia jedną ze swoich 
najbardziej niepokojących i wciągających 
opowieści.

W parku miejskim znalezione zostaje 
zmasakrowane ciało jedenastoletniego 
chłopca. Naoczni świadkowie i odciski 
palców nie pozostawiają wątpliwości: 
sprawcą zbrodni jest jeden z najbardziej 
lubianych obywateli Flint City. To Terry 
Maitland, trener drużyn młodzieżowych, 
nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec 
dwóch córek. Detektyw Ralph Anderson, 
którego syna Maitland kiedyś trenował, 
nakazuje przeprowadzić natychmiastowe aresztowanie w świetle jupiterów. 
Maitland ma wprawdzie alibi, ale Anderson i prokurator okręgowy wkrótce 
zdobywają kolejny niezbity dowód: ślady DNA. Sprawa wydaje się oczywista.

Kiedy w toku śledztwa zaczynają wychodzić na jaw przerażające szczegóły, 
porywająca opowieść Kinga wchodzi na wyższe obroty, napięcie narasta, aż 
staje się niemal nie do zniesienia. Terry Maitland na pozór jest miłym człowie-
kiem, ale czy ma drugie oblicze? Odpowiedź szokuje – tak jak szokować potrafi 
tylko Stephen King.

Laila Shukri
Perska nienawiść

Nowa książka autorki bestselleru „Byłam 
kochanką arabskich szejków”.

Znana z kart „Perskiej miłości” Lidka po 
dramatycznej ucieczce z Kuwejtu wiedzie 
w Polsce ustabilizowane życie. Razem 
z dziećmi wyjeżdża na wakacje na Major-
kę, gdzie poznani mężczyźni zabiegają o jej 
względy. Czy kolejny raz uwierzy w miłość?

Na prośbę przyjaciółki Lidka wyjeżdża 
na kilka dni z dziećmi do Kuwejtu, a tam 
demony przeszłości zakłócają spokój jej ro-
dziny…

Czy podstępna nienawiść zniszczy 
wszystko, co budowane przez lata? Ile siły 
jest w samotności? Ile można poświęcić dla 
rodziny?

Laila Shukri – ukrywająca się pod pseudonimem pisarka jest znawczynią 
Bliskiego Wschodu, Polką mieszkającą w krajach arabskich i podróżującą po 
całym świecie. Obecnie przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale 
już planuje kolejną podróż. Niezależnie od tego, czy zatrzyma się na dłużej 
w pustynnej oazie czy w ociekającym luksusem hotelu, udaje jej się dotrzeć do 
najgłębszych sekretów świata arabskiego. Po całym dniu uwielbia zasiąść na ta-
rasie i napić się campari. W 2014 roku ukazał się jej debiut powieściowy Perska 
miłość, który podbił serca polskich czytelniczek. Kolejne tytuły: „Byłam służącą 
w arabskich pałacach”, „Perska zazdrość”, „Jestem żoną szejka”, „Perska na-
miętność” i „Byłam kochanką arabskich szejków”, trafiły na listy bestsellerów.

| POLECAMY
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Wirek 

Przedsiębiorcze 
rudzianki  

spotkały się po 
raz kolejny.

Seniorzy pokazali, jak można dobrze się bawić. 
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KOCHŁOWICE

U nos sie szkryflo!
Rudzcy uczniowie w środę (6.06.) zma-

gali się w pierwszym w historii miasta 
i Górnego Śląska dyktandzie godki śląskiej. 
Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 
im. Jana Pawła II w Kochłowicach zjechali 
uczniowie pięciu rudzkich szkół ponad-
gimnazjalnych, którzy w ramach projektu 
„Opowiem Ci o moim Śląsku” poznali me-
andry naszej gwary. Finałem przedsięwzię-
cia było dyktando, w którym młodzi mieli 
szansę popisać się zdobytą wiedzą i wywal-
czyć nagrodę główną – wycieczkę do Bruk-
seli lub Strasburga.

– Naszym celem było wykreowanie mody 
na Śląsk, upowszechnienie wiedzy o trady-
cji, języku i kulturze Śląska. Wspólnie 
z młodzieżą szukamy przestrzeni, w której 
edukacja regionalna będzie atrakcyjna dla 
nastoletniego ucznia. Łączymy nowocze-
sność Śląska z jego historią i tradycją – tłu-
maczyła Anna Rzepka, nauczycielka histo-
rii w ZSO nr 3 i koordynatorka projektu.

W ramach niego uczniowie mieli okazję 
m.in. poznać ciekawe osobistości. Nato-
miast zagłębienie się w tajniki pisowni ślą-
skiej, przyjętej przez zespół do spraw stan-
daryzacji pod kierownictwem prof. Jolanty 
Tambor, był jednym z ostatnich punktów 
programu przed przeprowadzeniem wiel-
kiego dyktanda. – Przyswojenie zasad pi-
sowni nie było dla nas bardzo trudne, bo 
używamy gwary na co dzień, jednak są sło-

Paulina i Damian są dumni z tego, 
że posługują się gwarą. 
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Dzielą się doświadczeniami
Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości 

wyruszyła w miasto. W ramach tej inicjaty-
wy przedsiębiorcze rudzianki odwiedzają 
kolejne zakłady pracy, by zobaczyć, jak wy-
gląda firma, zarządzana kobiecymi rękoma. 
Tym razem panie spotkały się w Zakładzie 
Przetwórstwa Mięsnego Kuś.

Ambasada Kobiecej Przedsiębiorczości 
została zainicjowana przez prezydent Rudy 
Śląskiej Grażynę Dziedzic i skupia przedsta-
wicielki m.in. prywatnych firm, instytucji, 
otoczenia biznesu oraz jednostek miejskich. 
Dzielą się one doświadczeniami oraz dobry-
mi praktykami. – Dzięki tym spotkaniom 
wiem, jak rozwijają się dane firmy, w co zain-
westowały i przede wszystkim, że właścicie-
lom tych firm mieszka się dobrze w Rudzie 
Śląskiej – podkreśla Grażyna Dziedzic. Jed-

Burloch Arena w sobotę (9.06) stała się 
miejscem kolejnej imprezy – tym razem 
odbyła się tam „Senioriada na wesoło”, or-
ganizowana przez Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Podczas wydarzenia 
członkowie UTW, nie tylko z Rudy Ślą-
skiej, ale i Rybnika oraz Częstochowy 
wzięli udział w zawodach sportowych 
z przymrużeniem oka. – To kolejna edycja 
tej imprezy. Pierwsza odbyła się dwa lata 
temu w Bielszowicach. Wtedy założyliśmy, 
że zorganizujemy taką „Senioriadę na we-
soło”, która ma być połączeniem zabawy 
z aktywnością fizyczną – tłumaczyła Teresa 
Chudziak, prezes RUTW. – Ta impreza to 
wielka integracja oraz pokazanie tego, co 
robi uniwersytet, którego działalność nie 
kończy się na edukacji – podkreślała.

Pomysłodawcą wszystkich konkurencji 
„Senioriady” był Marian Porada, który 
przygotował m.in. takie zabawy, jak rzut 
beretem, łowienie rybek, zapasy, czy strzał 
z łuku. – Cieszę się, że w naszej „Senioria-
dzie” biorą udział goście także spoza mia-
sta. W ten sposób pokazujemy, że Ruda 

OrZeGÓW

Bo sport to też zabawa

Fo
to

:  
M

B

Warsztaty kulinarne cieszyły się sporą popularnością.

Warsztaty kulinarne, artystyczne, rucho-
we i przyrodnicze, a także plener malarski 
odbyły się w ramach podsumowania ogól-
nopolskiego projektu „Razem dla przyro-
dy”, którego laureatem została Szkoła Pod-
stawowa nr 12 im. św. Łukasza. W ramach 
podsumowania w ogrodzie sensorycznym 
placówki przez pięć dni odbywały się zaję-
cia. Wzięli w nich udział uczniowie 
SP nr 12, a także zaproszeni goście. 

W trakcie spotkań uczestnicy mogli do-
wiedzieć się więcej m.in. o pielęgnacji 
ogrodu. Odbyły się także zajęcia praktycz-
ne. – Ogród Sensoryczny jest międzypokole-
niowym miejscem spotkań. Do wspólnych 
aktywności zaprosiliśmy okoliczne placówki 
przedszkolne, szkoły, ośrodki terapeutyczne 
i opiekuńcze. Z naszej oferty coraz częściej 
korzystają także mieszkańcy – mówił Woj-

Bliżej natury w „Łukaszkach”

ciech Fijałkowski. To właśnie nauczyciele 
Aleksandra Lutek i Wojciech Fijałkowski są 
autorami zwycięskiego projektu „Razem 
dla przyrody”. Dzięki niemu oprócz zorga-
nizowania zajęć zakupiono altanę ogrodo-
wą, narzędzia ogrodnicze, sadzonki, nawo-
zy oraz inne niezbędne pomoce do zajęć. 

Dodajmy, że w szkolnym ogrodzie senso-
rycznym na co dzień prowadzone są zajęcia 
terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. – Hortiterapia (ogrodolecznic-
two – przyp. red.) przynosi uczestnikom wie-
le korzyści, które wynikają z możliwości 
przebywania na świeżym powietrzu w oto-
czeniu różnorodnych, pięknych roślin, a tak-
że możliwości doświadczania bodźców 
wzrokowych, słuchowych, dotykowych, sma-
kowych i zapachowych – tłumaczyła Alek-
sandra Lutek.  AL
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wa – perełki, których pisownia wymaga 
dużej wiedzy – mówi Paulina Klyszcz, 
uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazja-
nych nr 2. Okazuje się, że posługiwanie się 
gwarą śląską nadal jest powodem do dumy. 
– Śląski jest bardzo melodyjny. Zdarzyło mi 
się, że poza Śląskiem proszono mnie o mó-
wienie w gwarze, bo ludzie lubią słuchać 
śląskiego. Jest to dla mnie bardzo przyjem-
ne – dodał Damian Ciecierski, także z ZSP 
nr 2. 

To właśnie Damian i Paulina najlepiej 
napisali dyktando, zajmując kolejno pierw-
sze i drugie miejsce, trzecie natomiast zdo-
była Marta Lisowska z ZSO nr 3.

Dodajmy, że organizatorami dyktanda 
byli Demokratyczna Unia Regionalistów 
Śląskich oraz ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej

.   MB

Śląska jest miastem otwartym, sprzyjają-
cym seniorom – mówiła Grażyna Dziedzic, 
prezydent miasta. – Dodatkowo jestem nie-
zmiernie zadowolona z tego, że impreza 
odbywa się właśnie na Burloch Arenie, 
w którego budowę włożyłam dużo serca  
– podkreślała.

W poniedziałek (11.06.) Szkołę Podsta-
wową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-
Gryzik w Rudzie po jedenastu latach prze-
rwy odwiedził wyjątkowy gość – prawnuk 
słynnej patronki szkoły – hrabia Hans 
Ulrich Graf Schaffgotsch. Społeczność 
szkoły z tej okazji przygotowała wyjątkową 
uroczystość. Wszystko po to, by jak najle-
piej przywitać gościa.

– Witając w murach szkoły potomka na-
szej patronki, czujemy się tak, jakbyśmy go-
ścili samą hrabinę Joannę. Jest to dla nas 
niezwykle wzruszające przeżycie, a przede 
wszystkim ogromny zaszczyt – podkreślała 
Barbara Szklarska, dyrektor SP nr 3. 

Szkoła przyjęła imię Joanny von  
Schaffgotsch-Gryzik w 2007 roku. Młodą 
jeszcze Joannę pod koniec XIX wieku mat-

Hrabia Graf Schaffgotsch odwiedził 
zaprzyjaźnioną szkołę.

Fo
to

:  
M

B

RUDA

Duch Joanny jest w każdym w nas
ka – wdowa oddała pod opiekę słynnemu 
Karolowi Goduli, który postanowił się za-
opiekować Joasią. W ten sposób stała się 
ona dziedziczką fortuny Goduli, a po jego 
śmierci dzięki majątkowi przyczyniła się do 
rozwoju gospodarki w regionie. Wspoma-
gała także sferę edukacji oraz budowę ko-
ściołów czy klasztorów. Znana była ponadto 
z działań filantropijnych. 

– Cieszę się, że mogłem wrócić w to miej-
sce po jedenastu latach. Bardzo dobrze 
wspominam ten dzień, kiedy nadano szkole 
imię mojej praprababci – podkreślał Hans 
Ulrich Graf Schaffgotsch. – Dla Joanny  
jedną z najważniejszych rzeczy było  
przekazywanie wiedzy i nauczanie młodych. 
Tam, gdzie się pojawiała, starała się stwa-
rzać taką możliwość. Wiedza jest szczegól-

nie istotna w dzisiejszych czasach, dlatego 
cieszę się, że ta szkoła stawia właśnie Joan-
nę za wzór. Widzę ducha Joanny w każdym 
z Was – mówił. MB

Fo
to

:  
JO

Impreza zakończyła się częścią kultural-
ną. Na scenie, specjalnie dla seniorów, wy-
stąpił chór UTW „Carmina Silesia”, Zespół 
Akordeonistów im. Edwarda Huloka, Ka-
rolina i Adam Krawczyk, Piotr Herdzina, 
Edek Sikora i Stiff Capella.

 MB

ną z nich jest współwłaścicielka Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego Kuś, gospodyni 
czerwcowej Ambasady Kobiecej Przedsię-
biorczości. – W prowadzeniu firmy na pewno 
pomogły mi takie wartości jak jakość, rzetel-
ność, zdyscyplinowanie oraz dbałość o pra-
cownika. To są najważniejsze cechy, by firma 

mogła dobrze prosperować – podkreśla Mał-
gorzata Kuś. – Dzięki temu przetrwaliśmy 
m.in. czas, kiedy na rynek zaczęły wchodzić 
duże markety, a nam przez to odchodzili 
klienci. Jednak dzisiaj klient jest wymagają-
cy, a my te wymagania spełniamy i dzięki te-
mu istniejemy już od 28 lat – dodaje. JO
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ŚWiętO�herbu�miAStA�

Święta Barbara czuwa nad Rudą Śląską

 Gwiazdą tegorocznego święta był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
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– To szczególny dzień dla 
Rudy Śląskiej, ponieważ dwa-
dzieścia lat temu nasze miasto 
zostało powierzone opiece 
świętej Barbary. Z tego powo-
du co roku, właśnie 6 czerwca, 
świętujemy i oddajemy cześć 
naszej patronce – podkreśliła 
Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej. – Dziękuję 
wszystkim, którzy świętują ra-
zem z nami. To doskonała oka-
zja do wyrażenia miłości i sza-
cunku do naszej lokalnej ojczy-
zny – dodała. 

Świętowanie rozpoczęło się 
od mszy świętej w intencji 
miasta i jego mieszkańców 
w kościele pw. św. Pawła Apo-
stoła w Nowym Bytomiu, pod-
czas której można było posłu-
chać rudzkich chórów Michael, 
Acalanthis oraz Gloria. Z kolei 
po mszy rudzianie mieli okazję 
podziwiać występy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rudzianie” im. 
Jana Mazura oraz Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” im. Stanisława Ha-
dyny, które odbyły się na placu 
Jana Pawła II. – Cieszę się, że 
w tym wyjątkowym dla nas dniu 
towarzyszy nam piękna muzyka 
w najlepszym wykonaniu – za-
znaczyła Grażyna Dziedzic. 

Dodajmy, że zasadą, którą 
kierowali się twórcy herbu Ru-
dy Śląskiej, było połączenie 
dwóch tradycji – tego, co ślą-
skie, z tym, co rudzkie. Przed-
stawia on połowę złotego orła 
w błękitnym polu, co jest na-
wiązaniem do herbu woje-
wództwa śląskiego. W białym 
polu ukazana jest natomiast po-
stać św. Barbary w czerwonym 
płaszczu z kielichem i mie-
czem. Za jej postacią widać 
wieżyczkę. 

 Agnieszka Lewko

ruda�Śląska�jest�już�20�lat�pod�opieką�świętej�barbary.�Z�tego�powodu�w�środę�(6.06)�w�ramach�obchodów�święta�herbu�miasta�odbyła�się�uroczysta�msza�
święta�w�intencji�rudy�Śląskiej�i�jej�mieszkańców.�Natomiast�po�uroczystości�rudzianie�mieli�okazję�podziwiać�występ�Zespołu�Pieśni�i�tańca�„Śląsk”�oraz�
Pieśni�i�tańca�„rudzianie”.

 Jak co roku rudzianie tłumnie przybyli na rynek, żeby wspólnie świętować. 
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20. rocznicę oddania miasta w opiekę  
św. Barbary obchodzono na placu Jana Pawła II.
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Prezydent Grażyna Dziedzic życzyła mieszkańcom udanej zabawy. 
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Dla rudzian zatańczyli artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie”. 
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Na początku świętowania odbyła się msza w kościele pw. św. Pawła Apostoła. 
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We mszy świętej uczestniczyły władze Rudy Śląskiej.
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ZPiT „Śląsk” umilił wieczór na rynku tańcem i śpiewem.

Fo
to

:  
A

L

Święto herbu miasta na rynku 
poprowadził Arkadiusz Wieczorek.
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Johannes Anyuru
Utoną we łzach swoich matek

Zdobywca Augustpriset 2017.
Pewnego zimowego wieczoru do księgarni w Göte-

borgu wchodzi troje zwolenników ugrupowania ter-
rorystycznego Daesh. Odbywające się tam spotkanie 
z kontrowersyjnym artystą przerywa strzelanina, wybu-
cha panika, wszystkie znajdujące się wewnątrz osoby 
zostają wzięte jako zakładnicy. Terrorystka, której zada-
niem jest fi lmowanie przebiegu zamachu, odwraca się 
w którymś momencie do swojego towarzysza i mówi 
szeptem: „Posłuchaj mnie. Nie powinno nas tutaj być. 
To nie tu mieliśmy trafi ć”. 

Dwa lata później pisarz odwiedza kobietę w klinice 
psychiatrycznej. Dziewczyna czytała jego książki i prze-
kazuje mu plik kartek, na których spisała swoją zadzi-
wiającą opowieść.

Filip Oczadły
syn Jolanty i Michała

ur.26.05. (3460 g i 55 cm)

Mateusz Wrzosek
syn Kamili i Szymona

ur. 22.05. (3560 g i 56 cm)

Paweł Węgrzyn
syn Kariny i Piotra

ur. 30.05. (3800 g i 52 cm)

Alicja Karasińska
córka Darii i Mateusza

ur. 1.06. (4030 g i 56 cm)

Bartek Kurek
syn Julii i Piotra

ur. 26.05. (4210 g i 54 cm)

Julia 
i Adam 
Wojtyła
dzieci 
Doroty
i Dawida
ur. 24.05. 
(2600,
2700 g 
i 52,
52 cm)

Zosia Siwoń
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 24.05. (3400 g i 54 cm)

Adam Żurek
syn Angeliki i Marcina

ur. 30.05. (3450 g i 53 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Jakub Żur
syn Anny i Sebastiana

ur. 3.06. (3180 g i 57 cm)

Antonina Niegot
córka Natalii i Mateusza

ur. 4.06. (3800 g i 56 cm)

Alina Kańtoch
córka Ines i Przemysława

ur. 31.05. (3620 g i 58 cm)

Markus Kubarek
syn Anny i Piotra

ur. 2.05. (1860 g i 47 cm)

Piotruś Kędzior
syn Kingi i Grzegorza

ur. 5.06. (3400 g i 56 cm)

Helena
i Franciszek 
Polok
dzieci 
Marty 
i Mateusza
ur. 15.05. 
(1750,
2380 g 
i 54,52 cm)
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WRÓŻKA JADZIA
ZAPRASZA!!!  TAROT CYGAŃSKI, 
Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 

tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

Baran – Nawet jeśli nie 
wszystko układa się zgodnie 
z Twoimi oczekiwaniami, nie 
trać wiary i pogody ducha. 
Będzie lepiej.
Byk – Ten tydzień będzie pe-
łen pracy i obowiązków. Na 
szczęście uda Ci się ze 
wszystkich wywiązać kon-
certowo.
Bliźnięta – Domowe sposo-
by leczenia są dobre, ale tym 
razem raczej nie pomogą. 
Wizyty w przychodni nie 
unikniesz.
Rak – Wkrótce trafi  się oka-
zja do zarobienia większych 
pieniędzy. Musisz tylko być 
gotowy do współpracy z in-
nymi.
Lew – Pora zapomnieć o daw-
nych urazach i dać szansę 
pewnej zakochanej w Tobie 
osobie. Warto zaryzykować.
Panna – Jesteś zbyt pewna 
siebie. Uważaj, bo Twoje 
przekonanie, że zawsze masz 
rację, zaczyna denerwować 
innych.

Waga – Dostaniesz wkrótce 
bardzo odpowiedzialne zada-
nie. Nie obawiaj się. Wyko-
nanie go okaże się bardzo ła-
twe.
Skorpion – Nadchodzące  
dni zapowiadają się całkiem 
ciekawe. Czeka Cię trochę 
pracy, ale wysiłki zostaną na-
grodzone.
Strzelec – Wkrótce pojawi 
się możliwość wyjazdu. Cho-
ciaż go nie planowałeś, ucie-
szy Cię perspektywa kilku 
dni wolnego.
Koziorożec – Awans masz 
na wyciągnięcie ręki. Musisz 
tylko lepiej porozumiewać 
się ze współpracownikami.
Wodnik – Spotkasz kogoś, 
dzięki komu Twoje serce 
szybciej zabije. Nie wmawiaj 
sobie, że w Twoim wieku za 
późno na miłość.
Ryby – Nadchodzi okres,
w którym na pewno nie bę-
dziesz narzekać na nudę. Po-
staraj się jednak nie wpadać 
w panikę.
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Poziomo: 1 – drzazga, 5 – owoc lub 
broń, 8 – zimowe legowisko niedźwie-
dzia, 9 – hikora, orzesznik, 11 – bałagan, 
12 – mit. słow. bóstwo ognia czczone na 
Rusi, 15 – zakład przemysłu drzewnego, 
17 – pokarm dla kanarków, 20 – niedołę-
ga, 21 – nicpoń, 24 – biały w kinie, 25 
– okaz, 28 – niewielki chrząszcz, szkod-
nik, 29 – mit. gr. bogini sprawiedliwości, 
32 – indyjski wóz procesyjny, 33 – ptak 
budujący wiszące gniazda, 36 – biegłość, 
wprawa, 39 – problemy, alternatywy, 42 
– japońska pianistka, 43 – zawiadomie-
nie z poczty, 45 – surowy befsztyk, 46 
– stolica Mali, 47 – narzędzie ogrodni-
cze. 

Pionowo:1 – muzułmański podatek dla 
ubogich, 2 – tyfus, 3 – kwitnie tylko raz, 
4 – rozgardiasz, 5 – szajka, 6 – nieczysta 
sprawa, 7 – konopie manilskie, 10 – we-
rmut jugosłowiański, 13 – lek przeciwko 
anginie, 14 – achtel, 16 – w staroż. Rzy-
mie „skrzydło” bojowe, 17 – mit. gr. ama-
zonka, 18 – zwierzęta futerkowe, 19 – 
cykl rozgrywek, 21 – mit. rzyms. złośli-
wy demon, mongoz, 22 – tropikalny ku-
zyn dzięcioła, 23 – diabetyk, 26 – handl. 
nazwa włókna agawy, 27 – ozdoba tałesu, 
30 – atut, 31 – rzeka w Rosji, 34 – polskie 
włókno, 35 – mit. gr. córka Dardanosa, 37 
– „dzienny” w sklepie, 38 – rynek w sta-
roż. Grecji, 40 – pora roku, 41 – plecion-
ka ze słomy, 44 – gat. wierzby. 

Hasło krzyżówki nr 15 brzmiało: Bo-
bita armia szybko się uczy. Nagrodę 
otrzymuje Aleksandra Polok. Po odbiór 

zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. ku-
pon o wartości 50 złotych, który jest do 
realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” 
(Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej krzy-
żówki otrzyma jedna osoba spośród tych, 

które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu.

ZAPRASZAMY DO SALONU

 Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny. 

Tel. 32 700-70-78

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta (II piętro 
naprzeciw pokoju 215) 

wykazów nieruchomości 
gruntowych znajdujących 

się w rejonie ulicy 
Sikorek, która zostanie 
oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek 

przydomowy, w rejonie 
ulicy Gwareckiej, która 

zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem parking.

OGŁOSZENIA
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Rudzka Industriada rozpoczęła się uroczystym 
przemarszem wzdłuż ul. Kubiny. 
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Industriada 2018 na Ficinusie

W kościele ewangelickim odbyło się spotkanie Grażyny Dziedzic, hrabiego 
Hansa Ulricha Schaff gotscha oraz studentów „Wiedzy o regionie”.

Prezydent Grażyna Dziedzic przywitała uroczyście hrabiego  Hansa 
Ulricha Schaff gotscha. Na scenie orkiestra dęta KWK „Pokój”.

Powrót na Ficinus grupy nordic walking 
z Wież KWK Polska w Świętochłowicach. Chór Słowiczek zaśpiewał w kościele ewangelickim.

Uczestniczki konkursu siekania szałotu, 
prowadzonego przez Agnieszkę Jasińską. 

Dzieci brały udział w warsztatach artystycznych, m.in. 
ozdabiały torby płócienne własnymi wzorami. 

Swój Tok-szok zaprezentowała Joanna Bartel, 
która prowadziła całą imprezę. 

Dzięki Muzeum Miejskiemu im. M. Chroboka można 
było spróbować m.in. prania na waszbrecie. Monodram „Rajcula warzy”.

Teatr kobiecy CISowianki w spektaklu „Śląska kobieta doskonała – Ślonzoczka na zicher”.

Pokaz mody kolekcji Grażyny Pander-Kokoszki. 

Pani Viola (na zdjęciu w środku) 
przeszła w tym dniu metamorfozę, 

by zostać twarzą rudzkiej Industriady.
W panelu dyskusyjnym wzięli udział: hrabia Hans Ulrich Schaff gotsch,  reżyser 

Andrzej Klamt oraz Maciej Mischok,  inicjator odnowy mauzoleum w Kopicach. 

Femina Silesia, widowisko multi dyscyplinarne, było 
ostatnim akcentem Industriady na Ficinusie.

Warsztaty plastyczne, wykonywanie 
biżuterii – te stoiska cieszyły się popularnością 

wśród najmłodszych. 

Występ dziecięcej grupy tanecznej Studia Tańca i Ruchu Progress.
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– Stawiamy na nasze dziedzictwo 
kulturowe i historyczne. Podpisanie 
umowy to kolejny krok do tego, żeby ko-
lonia robotnicza Ficinus spełniała 
wszystkie wymagania stawiane obiek-
tom na Szlaku Zabytków Techniki. Je-
sienią zakończymy rewitalizację dwor-
ca w Chebziu, dzięki czemu ten obiekt 
będzie miał ogromne szanse z powro-
tem trafić na szlak. Pozostaje jeszcze 
Wielki Piec, o który cały czas czynimy 
starania. Wierzę, że po jego przejęciu 
i zagospodarowaniu będzie on jednym 
z głównych magnesów przyciągających 
turystów nie tylko do Rudy Śląskiej, ale 
i na Śląsk – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic.

Zamierzenia rudzkiego samorządu 
chwali dr inż. arch. Henryk Mercik 
– członek Zarządu Województwa Ślą-
skiego, który miał okazję z ramienia 
województwa podpisywać umowę.  
– Z racji  tego, że jestem związany 
z Rudą Śląską, podpisanie tej umowy 
szczególnie mnie cieszy. Po za tym Fi-
cinus jest mi także bliski z tego powo-
du, że osobiście byłem zaangażowany 
w rewitalizację tego miejsca przed 
wieloma laty. Warto dodać, że obiekt 
ten jest wyjątkowy w skali całego wo-
jewództwa. Jest to jedna z pierwszych 
kolonii robotniczych w naszym regio-
nie. Jest także znakomitym przykładem 
tego jak na Śląsku toczyła się historia. 
Jestem przekonany, że rudzki Ficinus 

może być jedną z gwiazd Szlaku Zabyt-
ków Techniki – zaznacza Henryk Mer-
cik.

Budynek, który władze miasta za-
mierzają poddać renowacji, ma numer 
24. Prace budowlane polegać będą na 
odtworzeniu pierwotnych elewacji ze-
wnętrznych oraz detali architektonicz-
nych wnętrza, charakterystycznych dla 
tej zabudowy. Na parterze powstanie 
sala animacyjna z punktem informacji 
turystycznej, a na piętrze zaplanowano 
urządzenie stałej ekspozycji muzealnej 
– mieszkania robotniczego kolonii Fi-
cinus. Zaplanowano również powstanie 
budynku w drugiej linii zabudowy 
z przeznaczeniem na bibliotekę. 

– Obiekt zostanie poddany odbudo-
wie z wykorzystaniem historycznych 
materiałów. Odtworzona zostanie m.
in. charakterystyczna okładzina z pia-
skowca – wyjaśnia Marta Lip-Kornat-
ka z Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Rudzie Śląskiej. Łączny 
koszt renowacji obliczono na ponad 
2,8 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł 
będzie pochodzić z dotacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. – W najbliższych dniach 
ogłoszony zostanie przetarg na wyko-
nanie robót budowlanych. Czas, który 
chcielibyśmy dać wykonawcy na reali-
zację inwestycji, to 12 miesięcy od da-
ty przekazania placu budowy – mówi 

Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji.

Dofinansowanie do odbudowy dom-
ku na Ficinusie władze miasta pozyska-
ły na początku marca.

W rozstrzygniętym wtedy konkursie 
wśród 38 projektów do dofinansowania 
wybrano w sumie trzy zadania z Rudy 
Śląskiej. Oprócz wspomnianej inwesty-
cji, dotacja unijna przypadła  projekto-
wi Stacja Biblioteka, czyli rewitalizacji  
budynku zabytkowego dworca w dziel-
nicy Chebzie, gdzie nowe lokum znaj-
dzie główna siedziba miejskiej bibliote-
ki wraz z wypożyczalnią i czytelnią. 
Powstanie tu też kawiarnia, a na ze-
wnątrz „bibliogród” oraz parking na 
kilkadziesiąt pojazdów. Zachowana zo-
stanie też główna funkcja dworca zwią-
zana z obsługą pasażerów. Na realizację 
tej inwestycji miasto przeznaczy ponad 
8 mln zł, z czego 6,5 mln zł pochodzić 
będzie z dotacji unijnej, a ponad  
760 tys. zł ze środków budżetu państwa. 
Prace przy tej inwestycji trwają od ubie-
głego roku i zakończą się jesienią. 

Kolejny obiekt, który znalazł się na 
liście dofinansowanych inwestycji, to 
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka w Rudzie Śląskiej. Moderni-
zację i renowację zabytkowego budyn-
ku Muzeum oszacowano na ponad  
4 mln 800 tys. zł. Prawie 4 mln zł po-
kryje unijne dofinansowanie. Po remon-
cie placówka będzie miała do dyspozy-

cji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 
przestrzeni wystawienniczej. Również  
w przypadku tej inwestycji trwają pra-
ce budowlane. Całość ma być gotowa 
do końca 2019 r.

– To nie jedyne środki zewnętrzne, 
które w ostatnim czasie pozyskaliśmy 
na rewitalizację. W styczniu zapadła 
decyzja, że miasto otrzyma 17 mln zł 
dofinansowania do rekultywacji terenu 
po byłej koksowni Orzegów. Będzie 
ono pochodziło ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – tłumaczy wice-
prezydent Michał Pierończyk. Rów-
nież w styczniu rozstrzygnięty został 

konkurs unijny, dzięki któremu miastu 
przypadnie dotacja w kwocie ponad  
7 mln zł na zagospodarowanie prze-
strzeni centralnej części Orzegowa oraz 
rewitalizację 10 podwórek w mieście.

Przypomnijmy, że w 2017 r. Ruda 
Śląska znalazła się na drugim miejscu 
w kraju w rankingu pozyskiwania środ-
ków unijnych wśród miast na prawach 
powiatu, który opracowywany jest przez 
dziennik „Rzeczpospolita”. Jest to naj-
bardziej prestiżowa klasyfikacja tego 
typu w Polsce. W ostatniej edycji tego 
zestawienia miasto awansowało o 15 
pozycji, a w ciągu dwóch lat aż o 46 
miejsc. TK

Ficinus z unijnym dofinansowaniem 

1,5 mln zł pozyskały władze Rudy Śląskiej na renowację jednego z domów na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus w dzielnicy Wirek. W ubiegłym tygo-
dniu podpisano umowę o dofinansowanie tej inwestycji. Po modernizacji w obiekcie ma funkcjonować filia biblioteki miejskiej oraz punkt informacji tury-
stycznej. W najbliższych dniach ogłoszony ma już zostać przetarg na realizację tej inwestycji. 

Dzięki podpisanej umowie miasto otrzyma 1,5 mln zł na renowację 
 domku na osiedlu robotniczym Ficinus.

Autorka przepisu proponuje jako niespo-
dziankę dla mamy czekoladowy mus z malina-
mi, ale tak naprawdę dodatkiem mogą być każ-
de owoce sezonowe. – Świetnie nadają się 
truskawki, morele czy porzeczki. Najlepiej do-
brać owoce do smaku galaretki i oczywiście 
gustu mamy – podpowiada Justyna Dragan. 
Rudzianka prowadzi bloga kulinarnego https://
nastoletniewypiekanie.blogspot.com/ . Specja-
lizuje się w deserach i daniach na słodko. 

Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon V” jest 
kontynuacją zabawy, która zainaugurowana 
została na początku 2014 roku. Co miesiąc 
z nadesłanych przepisów wybierany jest smak 
miesiąca. Autor zwycięskiego przepisu otrzy-
muje nagrodę w postaci gadżetów promocyj-
nych oraz chleb rudzianin, którego sponsorem 
jest rudzka piekarnia Jakubiec. Ponadto prze-
pisy laureatów poszczególnych miesięcy tej 
edycji konkursu znajdą się w kalendarzu kuli-
narnym na 2019 rok, wydanym przez Urząd 
Miasta.

Czekolada i maliny dla mamy
Mus z białej czekolady z malinami został smakiem maja w konkursie kulinarnym „Rudzkie Smaki”. Deser zaproponowała Justyna Dragan, a tematem majo-
wej edycji konkursu była kulinarna niespodzianka dla mamy. Do końca czerwca rudzki magistrat czeka na przepisy na przekąski mundialowe. 

Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudzkim 
magistratem. Do końca czerwca można przesy-
łać przepisy na przekąski mundialowe . – Przed 
nami mistrzostwa świata w piłce nożnej i z pew-
nością wiele emocji z tym związanych. Kibico-
wanie w gronie rodziny czy przyjaciół  może być 
też okazją do wspólnego przygotowywania po-
siłków. Czekamy na podpowiedź na prostą 
i szybką  przekąskę – mówi Iwona Małyska z Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Promocji Mia-
sta UM. Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy 
można przesyłać drogą e-mailową na adres me-
dia@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu Miasta 
z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, bądź składać 
osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta (p. 325).
MUS Z BIAŁEJ CZEKOLADY Z MALINAMI 

Składniki: (na 4 porcje) 
Warstwa malinowa: 
250 ml gorącej wody 
50 g malinowej galaretki (proszek) 
100 g malin 

Mus z białej czekolady: 
150 g białej czekolady 
400 g śmietanki kremówki 30%, dobrze schło-

dzonej 
Dodatkowo: 
garść malin do dekoracji 
Przygotowanie: 
Warstwa malinowa: Malinową galaretkę roz-

puścić w gorącej wodzie. Po wystudzeniu przelać 
ją po równo do 4 szklanek. Do każdej dać po kilka 
malin. Galaretki schować do lodówki do całkowi-
tego stężenia. 

W międzyczasie przygotować mus z białej cze-
kolady: białą czekoladę rozpuścić w kąpieli wod-
nej, ostudzić. Schłodzoną śmietankę kremówkę 
ubić mikserem do puszystości. Strumyczkiem 
wlewać ostudzoną, ale wciąż płynną czekoladę, 
miksować na niskich obrotach. 

Na stężałe galaretki wyłożyć mus z białej cze-
kolady. Wierzch udekorować malinami. Deserki 
schłodzić godzinkę w lodówce (lub dłużej). 
Smacznego!  IM
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16 czerwca 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  
w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 

Sportowej nr 15. Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

TERminy 
pozoSTałych 
biEgóW:

7 lipca 2018
4 sierpnia 2018
8 września 2018
6 października 2018
3 listopada 2018
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WycIąG Z OGŁOSZENIA O prZEtArGu 

prEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na 
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w rudzie Śląskiej-rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty z przeznaczeniem na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. z przeznaczeniem na poprawienie warun-

ków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nie-
ruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 432 
o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb ruda, k.m.5, kW nr Gl1S/00014923/5 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od 
wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska zbywana nieruchomość 
stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na planie Zl1) oraz częściowo teren produkcyjno-usługowy (symbol na planie pu1) 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty 
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne. 

Zbywana działka o nieregularnym kształcie jest niezabudowana, porośnięta drzewami oraz krzewami i w części stanowi 
utwardzoną drogę. działka nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. dojazd na zasadach ogólnych może od-
bywać się z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na gminnych działkach nr: 640/446, 
641/446, 643/457, na działce nr 642/457 własności Skarbu państwa oraz na działce nr 436 w użytkowaniu wieczystym osoby 
prawnej (pod warunkiem uzyskania odpowiedniego tytułu prawnego). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 10.000,00 zł. 
Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu:
– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,
– opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczy-

stego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami. 

pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o podatek VAt wg 
obowiązującej stawki 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ww.rudaslaska.bip.

info.pl (zakładka nieruchomości),  
– w terminie do dnia 3.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 

1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Szyb Wa-
lenty” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) 
lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgod-

nie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami rzeczpospolitej polskiej (t.j. dz.u. z 2017 poz.2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym 
terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie urzędu Miasta ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 ruda Śląska, plac Jana pawła II 6, w terminie do dnia 3.07.2018 r. do godz. 16.00.

 Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na 

nabycie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu 
Państwa w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazane-
go terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla 
pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza 

obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy, podpis. 
 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospo-

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

WycIąG Z OGŁOSZENIA O prZEtArGu

prEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie 
w użytkowanie wieczyste nr okres 99 lat  dwóch 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych 
w rudzie Śląskiej-Bielszowicach  przy ulicy Wspólnej 

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego.

1. przedmiotem zbycia  w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat  z przezna-
czeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch  
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Mia-
sta ruda Śląska położonych w rudzie Śląskiej-Bielszowicach  przy ulicy 
Wspólnej, obręb Bielszowice km. 6, stanowiących działki:

– 1313/948  o powierzchni  699 m2,  użytek rIVb,  

– 1318/948  o powierzchni  694 m2, użytek psIV
zapisane  w księdze wieczystej  nr Gl1S/00006393/1 (działy III i IV są 

wolne od wpisów). 
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ruda Śląska nieruchomości  stanowią teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).

działki są niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, posiadają regularny kształt, są porośnięte trawą i drze-
wami.

Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 
Wspólnej. 

3. cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:
– działka 1313/948 – 85.000,00 zł 
– działka 1318/948 – 85.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia 

pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczyste-
go

4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2018 r. o godz. 10.00 w sali 
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapo-
znają się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu (zamieszczoną na tablicy 
ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim  
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 18.07.2018 r. do-
konają wpłaty wadium w wysokości 4.300,00 zł przelewem na konto 
lub w kasie urzędu i przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu  wymagane dokumenty i oświadczenia.

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

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK 

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest udział Skarbu Państwa wynoszący 
12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy 
ulicy Przemysłowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1304/138 o powierzchni 950 m2, użytek „dr, 
RIVa”, obręb Kochłowice, k.m.3, KW nr GL1S/00000870/7. 

W dziale III KW nr GL1S/00000870/7 fi guruje wpis „ciężary wpisane w KW Kochłowice Wykaz 1436 w dziale 2 pod bieżącym 
nr 1.11, 1.14, 1.16.” oraz ostrzeżenie o niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym wpisu udziału we współwłasności. Dział 
IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stano-
wi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie 37MNI). 

Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana, 
porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Przemysłowej. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 43.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w ca-

łości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ww.rudaslaska.bip.

info.pl (zakładka nieruchomości), 
– w terminie do dnia 10.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 

1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. 
Przemysłowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00 -18.00, piątek 
8.00-14.00.

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

pozostawione poza obecnymi granicami kraju 
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wy-
znaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 10.07.2018 r. do godz. 
16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w III przetargu na sprzedaż udziału w nierucho-

mości własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Przemysłowej”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. 
lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. 
Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 

poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy, podpis. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospo-

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

JAKI BĘDZIE PRZEBIEG TRASY N-S?
Prezydent Miasta Ruda Śląska zaprasza 

na spotkanie informacyjno-konsultacyjne
dotyczące przebiegu projektowanej trasy N-S 

na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli.
Odbędzie się ono:

18 czerwca br., o godz. 17.00,
w Urzędzie Miasta, pl. Jana Pawła II 6, sala 213.

 Podczas spotkania zaprezentowane zostaną warianty przebiegu 
projektowanej trasy N-S na północ od ul. Magazynowej. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele zespołu projektowego 
planowanej inwestycji.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

ulicy Edmunda Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w 
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota, stanowiąca 
działkę nr 773/73 o powierzchni 366 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, 
KW nr GL1S/00028710/0 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów). 

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

 Nieruchomość posiada kształt prostokąta, położona jest w sąsiedztwie 
terenów mieszkaniowych. Jest porośnięta drzewami, krzewami i trawą. 

Działka nr 773/73 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicz-
nych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i 
na własny koszt zapewnić dojazd do działki z drogi publicznej – powyższe 
będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nie-
ruchomości.

Ww. grunt objęty jest umową dzierżawy nr UM/1553/PG/755/DP-
D/2016 z dnia 26.07.2016 r. z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, 
z okresem obowiązywania do dnia 31.07.2019 r. Nabywca nieruchomości 
wejdzie w prawa Wydzierżawiającego z dniem zawarcia aktu notarialnego.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 51.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o po-

datek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2018 r. o godz. 11.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają 

się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 12.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wyso-
kości 2.600,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komi-
sji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości 
gruntowych, które zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rej. ul. Joachima 
Achtelika oraz Emanuela Smołki.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)  

wykazu nieruchomości gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem, użyczenie  znajdujących się 
w rejonie ulic: Halembskiej – z przeznaczeniem pod istniejącą kabinę sekcyjną kolejowej trakcji elektrycznej, 

Partyzantów – z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Szpitalnej,  
radoszowskiej – z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące, radoszowskiej, kokota, twaruszki, 

Zajęczej – z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, Bytomskiego  
– z przeznaczeniem pod budowę otwartego zbiornika retencyjnego.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
 tel. 32 248-24-11 –15, fax 32 248-43-22

ogłasza i przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa 
wieczystego użytkowania gruntu położonego w Rudzie Śl. 

5 przy ul. Szpaków pow. 718,00 m2 działka: nr 678/505, kw 
Gl1S/ 00022565/6

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji 
udziela dział techniczny pokój 314 tel. 32 248-24-11 wew. 231.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 

 tel. 32 248-24-11 –15, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem lokalu użytkowego  
w Rudzie Śląskiej 10, ul. ludomira Różyckiego 30 o powierzchni 

132,99 m2 stawka eksploatacyjna 12,60 zł/m2 netto 
– i piętro w pawilonie wolnostojącym z co.

przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki eksploatacyjnej na po-
dany wyżej lokal.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela dział 
członkowsko-lokalowy pokój 118 tel. 32 248-24-11 wew. 311.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

oGłoSzenie o pRzeTaRGu nieoGRaniCzonYM

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
nip: 641 001 03 37 ReGon: 000484713
 tel. 32 248-24-11 –15, fax 32 248-43-22

e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:  
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. drozdów 2-4, 

Szpaków  3-5, Szybowej 6 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
można odebrać od dnia 13.06.2018 r. do dnia 20.06.2018 r. w siedzibie 
Zamawiającego, adres: ruda Śląska ul. Magazynowa 12. Otwarcie ofert 
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 27.06.2018 r. 
o godz. 9.00.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracow-
nik działu technicznego tel. 32 248-24-11 – 15 wew. 306 w godzinach 
od 10.00 do 12.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
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USŁUGI

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicer-
ki. Tel. 512-120-119.

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

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

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

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

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

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

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

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.”

Z ogromnym żalem odebrałam  wiadomość o śmierci

śp. Iwony Burgiel
emerytowanej nauczycielki i długoletniej dyrektor

Zespółu Szkół nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice
Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej,

z ogromnym smutkiem i poczuciem straty
składają wyrazy serdecznego współczucia 
Rodzinie i Bliskim naszej zmarłej Koleżanki

mgr Iwony Burgiel
pierwszego Dyrektora, wieloletniego Pedagoga i Przyjaciela naszej Szkoły

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

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

 Sklep Metalowy OTMAR. ul. 1 Maja 249 
Ruda Śląska-Wirek.

 Pranie tapicerki meblowej, dywanów, wy-
kładzin. Solidnie. Tel. 737-593-999.

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 gotów-
ka, tel. 668-591-916.

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

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

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

 Atrakcyjne domy szeregowe: WIREK 
ul. Jankowskiego 107 m2 cena 310.000 zł.

GODULA os. Paryż od 125 m2 cena 
od 335.000 zł. HALEMBA ul. Solidarności
 od 74 m2 cena od 255 000 zł. Pomagamy 

uzyskać kredyt hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 

tel. 691 523 055.

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

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

 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 97 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Sprzedam M-3, 38 m2, Godula. Cena 97 tys. 
Tel. 502-495-862.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy 
ul. de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-
091, 32 244-30-79.

 Do wynajęcia pokój. Tel.32 242-06-28.

 Kupię mieszkanie, 3-pokoje + balkon w Ha-
lembie. Tel. 535-863-592.

 Dwupoziomowe Ruda 1, stare osiedle – 
sprzedam. Tel. 605-055-424.

 Sprzedam mieszkanie, Wirek, Jankowskie-
go, 45 m2. Tel. 504-383-756.

 Sprzedam działkę budowlaną, 541 m2, Ko-
chłowice (rynek). Kontakt SMS (0049) 17 683-
616-182.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 

dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 

skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRACA
 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni 

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

  Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
 

 Poszukuję osoby znającej się na mechanice 
motocyklowej lub skuterowej. Na stałe lub do-
rywczo, czas pracy do dogadania. Nie wyma-
gam wykształcenia zawodowego. Tel. 690-
993-099.

 Poszukujemy do pracy emerytów górni-
czych do prac warsztatowych. Tel. do kontaktu 
697-750-002.

 Szukamy do pracy ślusarzy, tel. do kontaktu 
697-750-002.

 Do zakładu kamieniarskiego – kamieniarza 
lub do przyuczenia również górnik emeryt, ko-
niecznie prawo jazdy. Tel. 501-303-628.

 Zatrudnię brygadę do dociepleń. Tel. 
601-504-030.

 Pracownicę/ka biurowego do fi rmy gastro-
nomicznej na terenie Rudy Śląskiej – zatrud-
nię. Wymagana: biegła znajomość komputera, 
prawo jazdy. Pełny etat. Kontakt: biuro.akade-
miasmaku@onet.pl, tel. 668-447-128.

 Sympatycznej energicznej rencistce, eme-
rytce lub inne świadczenia – dam pracę w 
punkcie sprzedaży nagrobków. Ruda Śląska lub 
Zabrze-Zaborze. Tel. 501-303-628.

 Firma Usługowo Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni całe brygady brukar-
skie. Tel. 500-222-541.

 Firma Usługowo Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni brygadzistów i wy-
kwalifi kowanych: brukarzy, zbrojarzy, mon-
terów sieci kanalizacyjnej. Tel. 500-222-
541.

 Zatrudnimy do pracy kierowców, pomoc 
kuchenną oraz osoby chętne do pracy w re-
stauracji. Praca w systemie zmianowym. Przyj-
miemy uczniów na praktyki do nauki zawodu 
– kucharz. Tel. 504-167-542.

 Cukiernia Verti go przyjmie do pracy 
CUKIERNIKA  lub  POMOC CUKIERNIKA. 
Tel. 515-262-173.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Czwórboiści z SP 6 najlepsi w województwie
LEKKOATLETYKA 

Pierwsze miejsce chłopców w zawodach  
wojewódzkich to kolejny sukces uczniów SP nr 6. 

Akrobaci KPKS-u Halemba stawali na podium 13 razy. 

Dobry start akrobatów 
AKRObATYKA 

Spektakularny sukces na szczeblu wojewódzkim 
odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orze-
gowie. Młodzi zawodnicy stanęli na najwyższym stop-
niu podium podczas igrzysk dzieci w czwórboju lekko-
atletycznym. Areną wojewódzkich zmagań młodych 
adeptów lekkoatletyki był stadion MOSiR-u w So-
snowcu. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 6 w składzie: 
Tymon Socha – 283 pkt, Marcin Sitek – 233 pkt, Da-
wid Szaniel – 235 pkt, Kamil Zanjat – 225 pkt, Piotr 
Duda – 194 pkt i Jacek Domański 188 pkt, zdobyła w su-
mie 1170 pkt wielobojowych i zdecydowanie zwycię-
żyła, kwalifikując się tym samym do finału ogólnopol-
skiego. Zostanie on rozegrany w dniach 13-15.06.2018 

250 zawodników z 10 klubów wzięło udział w Ogól-
nopolskich Zawodach w Akrobatyce Sportowej i Sko-
kach na Ścieżce. Co ważne, akrobaci KPKS-u Halemba 
stawali na podium aż 13 razy. Najważniejszą kategorią 
dla rudzkich akrobatów okazały się starty dwójek we 
wszystkich konfiguracjach i kategoriach wiekowych. 
– Równie dobrze wypadliśmy w  trójkach kobiet, gdzie 
w klasie  trzeciej  zdobyliśmy komplet medali,  a Emilki 
w  klasie  II  niezawodnie  pokonały  całą  konkurencję. 
Oczywiście nie można byłoby osiągnąć takich sukcesów, 
gdyby nie poświęcenie całego zespołu trenerskiego oraz 
hektolitry potu wylanego przez zawodników na trenin-
gach. Sukcesy w wyższych klasach można osiągać jedy-
nie dobrym przygotowaniem w klasach młodzieżowych, 
dlatego tym cenniejsze są sukcesy klasy młodzieżowej, 
która  zdobyła  sześć miejsc medalowych  i  kilka  czoło-
wych  lokat  – zaznaczyła Danuta Wodarska, prezes 
KPKS-u Halemba. 

Równie zacięta rywalizacja odbyła się pomiędzy 
klubami. Zwycięstwo w rywalizacji klubowej przypa-
dło drużynie KS „Akro-Gym” Mikołów. Kolejne miej-
sca na podium zajęli KPKS Halemba oraz DOSiR So-
kolnia Chorzów.

Wyniki: 
Akrobatyka: dwójki kobiet – klasa młodzieżowa: 

II miejsce – Julia Galowy, Emilia Dziedziejko, III 

miejsce – Angela Pytlok, Magdalena Koper, V miej-
sce – Marika Malcherek, Maria Rotyńska. Klasa III: 
I miejsce – Julia Rasek, Karolina Gołąb, II miejsce 
– Julia Jessel, Monika Skorupa, III miejsce – Pola 
Mendocha, Zuzanna Krawieczek, IV miejsce – Alicja 
Szal, Maja Kuropatwa. Klasa II: I miejsce – Milena 
Gabrysiak, Julia Jeleń, II miejsce – Dagmara Piktas, 
Lilianna Szudy, III miejsce – Emilia Krawczyk, Mar-
ta Szebeszczyk. Dwójki męskie – klasa młodzieżo-
wa: I miejsce – Franciszek Tatarek, Szymon Jaworek.  
Dwójki mieszane – klasa młodzieżowa: II miejsce 
– Julia Kuczera, Szymon Jaworek, III miejsce – Fran-
ciszek Tatarek, Paulina Serwińska. Klasa III: I miej-
sce – David Biliaiev, Lena Hudzik, II miejsce – Mar-
tyna Niedochodowicz, Kajetan Szal. Trójki kobiet 
– klasa młodzieżowa: IV miejsce – Julia Karolak, 
Magdalena Koper, Angela Pytlok. Klasa III: I miejsce 
– Julia Rasek, Monika Skorupa, Karolina Gołąb, II 
miejsce – Zuzanna Krawieczek, Pola Mendocha, Iga 
Pluta, III miejsce – Alicja Szal, Maja Kuropatwa, 
Hanna Stańczyk. Klasa II: I miejsce – Emilia Wodyk, 
Emilia Biernat, Emilia Urbańska. 

Skoki na ścieżce: dziewczynki klasa młodzieżo-
wa, 8 lat: V miejsce – Julia Kuczera. Chłopcy: klasa 
młodzieżowa, 9-10 lat: I miejsce – Szymon Jawo-
rek.

Finałowa gala szczypiornistów
Piłka ręczna

Zgoda Ruda Śląska triumfowała podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w miniony czwartek (7.06) w au-
li Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 
Impreza była dobrą okazją do podsumowania rozgry-
wek sezonu 2017/2018 młodzieżowej piłki ręcznej. 
– Nasze zespoły we wszystkich kategoriach wiekowych 
uplasowały się na czołowych miejscach. Juniorki zdo-
były  brązowy  medal,  młodziczki  młodsze  –  srebrny, 
a dziewczęta otrzymały złote medale – zaznaczył Józef 
Szmatłoch, trener Zgody. 

Ponadto wyróżnienia otrzymały zawodniczki: We-
ronika Zalewska – najskuteczniejsza juniorka, Wikto-
ria Pietryga – najskuteczniejsza w kategorii dziewcząt 
oraz Martyna Hajda – królowa strzelczyń. Wyróżniono 
także Justynę Gontarek, która otrzymała nominację  
w kategorii bramkarek. Ostatecznie dziewczęta z biel-
szowickiego klubu w rankingu najlepszych drużyn na 
Śląsku uplasowały się na pierwszym miejscu. Co wię-
cej, trenerowi Józefowi Szmatłochowi wręczono złotą 
odznakę Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

Goryle z workiem medali
Ju-Jitsu 

Złote, srebrne i brązowe medale wywalczyli zawodnicy  
Academii Gorila w ubiegły weekend. 

Miniony  weekend był 
bardzo pracowity dla rudz-
kich „goryli”. –  Braliśmy 
udział  w  czterech  turnie-
jach, zgarniając worek me-
dali.  Ostatnim  startem 
przed wakacjami była Liga 
Bjj, w której startowaliśmy 
razem  z  Academią  Gorila 
Rybnik  i zajęliśmy miejsca 
na podium – podkreślił To-
masz Paszek, trener Acade-
mii Gorila Ruda Śląska. 

Medale zdobyli: Natalia 
Foca Panek – złoto (gi), Paweł Porzuczek – złoto (gi), 
Piotr Szymroszczyk – złoto (gi), złoto (no-gi), Marcin 
Szadkowski – brąz (gi), złoto (no, gi), Sebastian Ko-
lańczyk – srebro (gi), Marcin Styś – srebro (gi), Darek 
Toczek – brąz (gi), srebro (no, gi), Adam Studniarek 
– brąz (gi), brąz (no, gi).

Z kolei w Czechach dwóch „goryli” – Piotr Szym-
roszczyk i Marcin Szadkowski – na 2nd Czech Cham-
pionship Open wygrali wszystkie swoje walki przed 
czasem krótszym niż 0:50 sekund. Na tym jeszcze nie 
koniec. – W  tym  samym  czasie,  kiedy  łowcy  poddań 

siali  spustoszenie w Czechach, nasze małe gorylątka 
pod wodzą Karoliny Chojnowskiej walczyły  na  I  Jiu 
Jitsu Silesian Open. Był to drugi start i kolejne wielkie 
doświadczenie naszych małych wojowników. Wspiera-
ni  dopingiem  przez  rodziców,  przyjaciół  i  starszych 
zawodników  naszej  Academii  dobrze  się  bawili  wy-
szarpując przy  tym kilka medali – dodał Tomasz Pa-
szek. Medale zdobyli: Olga Hrazdil – złoto, Julka Ma-
zur – srebro, Laura Stankiewicz – brąz, Oliwier Placz-
kowski – brąz, Igor Studniarek – brąz, Wojtek Rajnisz 
– brąz. 

Piłka nOŻna W skrÓciE 
30. kolejka, I grupa,  

klasa okręgowa
Iskra Pszczyna  

– Grunwald Ruda Śląska 4:0
1:0 Prusek, 8. min, 2:0 Cempura, 11. 
min, 3:0 Żur, 23. min, 4:0 Prusek, 25.
min, (zakończony po 28 minutach) 

Urania Ruda Śląska  
– Sokół Wola 3:1

0:1 Więckowski, 1. min, 1:1 Jarnot, 
16. min (samobójcza), 2:1 Barczak, 
75. min, 3:1 Ogiński, 87. min 

Podlesianka Katowice  
– Wawel Wirek 6:1

0:1 Foryś, 11. min, 1:1 Kaczmarczyk, 
20. min, 2:1 Kaczmarczyk, 60. min, 
3:1 Rosiński, 72. min, 4:1 Drzymała, 
82. min, 5:1 Kiełbowicz, 90. min, 6:1 
Zając, 90+3 min 

Ogrodnik Tychy  
– Pogoń Ruda Śląska 2:0

1:0 Pawłowicz, 19. min, 2:0 Majew-
ski, 78. min (karny).

Bieg Przedszkolaków odbył się  
na Burloch Arenie w Orzegowie.

Ponad sto dzieci wzięło udział w III Biegu 
Przedszkolaków. We wtorek (5.06) najmłodsi 
mieszkańcy Rudy Śląskiej sprawdzili swoje si-
ły na Burloch Arenie w rywalizacji zorganizo-
wanej przez Miejskie Przedszkole nr 9. Dzieci 
zmierzyły się ze sobą na dystansie 100 metrów. 
Podzielone były na kategorie wiekowe oraz na 
chłopców i dziewczynki. Pod koniec sporto-
wych zmagań każde dziecko, które wzięło 
udział w zawodach, nagrodzone zostało pucha-
rem. Dodatkowo mali zawodnicy otrzymali 
karty do gry, watę cukrową oraz kolorowanki. 

Biegające przedszkolaki 
biEgi

w Inowrocławiu. Dodajmy, że dziewczęta z SP nr 6 
uplasowały się na ósmym miejscu.
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Na motocyklu po medale
TRial mOTOcyklOwy 

Julia Boronowska zdobyła drugie 
i trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. 

Drugie i trzecie miejsce zajęła rudzianka Julia Boro-
nowska podczas II i III rundy mistrzostw Europy w tria-
lu motocyklowym, które odbyły się w Miękini koło 
Krzeszowic. – Startowałam w klasie international, czyli 
tej prostszej niż championship. Moje konkurentki przy-
jechały ze wszystkich zakątków Europy, więc poziom był 
wysoki. Dodatkowo oprócz mnie w klasie international 
startowały dwie inne Polki – tłumaczyła Julia Boronow-
ska, wicemistrzyni Europy. 

W pierwszy dzień zawodów, czyli w drugiej rundzie 
młoda rudzianka drugie miejsce. – Lepsza ode mnie by-
ła tylko Francuzka Lenna Volpe, jednak Dunkę Regitze 
Toft Jensen, która zajęła trzecie miejsce „wyprzedzi-
łam” tylko o jeden punkt karny. Co świadczy o tym, że 
zawody były wymagające – zaznaczyła Julia Boronow-
ska. – Trzecia runda mistrzostw Europy była dla mnie 
bardzo wymagająca pod względem psychicznym, ponie-
waż wynik z wcześniejszego dnia  nas zszokował i chcia-
łam pokazać się z jak najlepszej strony. Jednak w tej 
rundzie zwyciężyła znów Francuzka, druga była Nor-
weżka Ingeborg Lindberg Bergersen, a ja zajęłam trze-

cie miejsce. Pierwsza pętla nie poszła mi za dobrze, ze 
względu na stres, ale uważam, że wynik i tak był dobry, 
jak na moje pierwsze rundy w mistrzostwach Europy 
– dodała.  

Już w sierpniu zawodniczka wystartuje w kolejnych 
zawodach, na które wybierze się do Włoch i do Belgii. 

Najmłodsze zawodniczki Zgody mistrzyniami
Piłka ręczna 

Dziewczęta
z rocznika 
2006 
zostały 
mistrzyniami 
Śląska. 

Podczas finału mistrzostw Śląska w kategorii 
dziewcząt młodszych rocznika 2006 najlepsze 
okazały się zawodniczki Zgody. W niedzielnych 
(10.06) zawodach uczestniczyło 14 drużyn z woje-
wództwa śląskiego, a w finale wystąpiły zespoły: 
A.H. Ruch Chorzów, MTS Żory, UKS Pietrowice 
Wielkie oraz KS Zgoda Ruda Śląska. Dziewczęta 
z Rudy Śląskej wygrały z A.H. Ruch Chorzów 
16:5, z MTS-em Żory 16:8 i UKS-em Pietrowice 
WLK 16:9 i w rezultacie zostały mistrzyniami 
Śląska.

Skład drużyny: Kinga Kozak, Martyna Nieradzik, 
Marta Różycka ( bramkarki), Wiktoria Czauderna, Oli-
wia Drzewiecka, Natalia Dynak, Natalia Gardian, Julia 
Gawęda, Kinga Kalus, Wiktoria Krzyściak, Aleksandra 
Macioł, Magdalena Mynarek, Monika Nocoń oraz 
Nadia Stawowy. Najskuteczniejszą zawodniczką tur-
nieju została Natalia Gardian, a wyróżniona została 
Aleksandra Macioł. Trenerem zwycięskiej drużyny jest 
Adam Michalski. Warto dodać, że dzień wcześniej ta 
sama drużyna wygrała w Siemianowicach Śląskich po-
konując MKS Siemion Siemianowice i MTS Żory.

Puchar Beskidów należał do łuczników 
łucznictwo

Po raz 
kolejny 
rudzcy 
łucznicy 
dobrze się 
spisali. 

Sześć medali indywidualnych i puchar za pierw-
sze miejsce w klasyfikacji zespołowej zdobyli rudz-
cy łucznicy w XIII Pucharze Beskidów w Żywcu. 
Podczas międzynarodowych zawodów UKS Grot 
Ruda Śląska reprezentowało 15 zawodników w ka-
tegoriach od dzieci młodszych do młodzików star-
szych.

Wyniki zawodów: dzieci młodsze: III miejsce Ty-
moteusz Kolasiński. Dzieci starsze: III miejsce: Da-

niel Kamiński. Młodzicy: I miejsce: Jakub Sroka, II 
miejsce: Adrian Szłapak, III miejsce: Karolina Her-
nicka. Młodzicy starsi: II miejsce: Marcin Lesiński. 

– W sobotę, 16 czerwca, planujemy dwa starty 
synchroniczne: młodzicy wystąpią w finałowej run-
dzie Dolnośląskiej Ligi Młodzików w Nowej Rudzie, 
zaś dzieci powalczą w Pucharze Wsi Krakowskiej  
w Zabierzowie – zapowiada Rafał Lepa, prezes  
UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Sukces na
mistrzostwach 

Europy

Ju-Jitsu

Zawodnicy rudzkiego kluby zajęli drugie i piąte
miejsce podczas zawodów w Gliwicach. 

Dwaj zawodnicy Rudzkiego Klubu Karate zaliczyli 
dobry start w Mistrzostwach Europy w Ju-Jitsu Senior 
& Masters w Gliwicach.  Na drugim miejscu w fightin-
gu M3+85 kg uplasował się Bogdan Niedziela, a w ne-
waza M2+85 kg piąte miejsce zajął Krystian Schenk. 
Od 1 do 6 czerwca w hali widowiskowo-sportowej 
Arena Gliwice przy ulicy Akademickiej w imprezie 
wzięło udział ponad 400 zawodników z całej Europy. 
Walki toczyły się na pięciu matach w trzech formułach: 
fighting, duo i ne-waza. Na zawody do Gliwic zjechało 
się wiele osobistości ze świata sportów walki, ale nie 
zawiedli także kibice. 

Wędkowali na „Kokotku”
wędkarstwo

W zawodach wzięli udział  
wędkarze z Rudy Śląskiej. 

Zawody spławikowe o puchar prezydenta miasta 
Ruda Śląska odbyły się w sobotę (9.06) na stawie Ko-
kotek w Rudzie. W wędkarskiej rywalizacji wystarto-
wało dziewięć drużyn, składających się z pięciu osób. 
Organizatorem zawodów było Koło PZW nr 51 w Ru-
dzie Śląskiej. 

– W sumie w dzisiejszych zawodach wzięło udział 
czterdziestu pięciu zawodników. Nasze koło wystawiło 
na zawody dwie drużyny. Poza tym w zawodach wzięły 
udział trzy drużyny z koła Halemba, dwie drużyny z ko-
ła Śląsk, a także po jednej drużynie ze stowarzyszenia 
Zdebel i Hutnik – podkreślił Joachim Klenczar, prezes 
koła nr 51 w Rudzie Śląskiej. – Historia tych zawodów 
sięga lat 90. dwudziestego wieku, organizowane są one 
co roku i biorą w nich udział koła i stowarzyszenia 
działające w Rudzie Śląskiej – dodał. 

Podczas zawodów na rudzkim stawie przyznano na-
grody rzeczowe zwycięzcom w klasyfikacji drużyno-
wej i indywidualnej, a także wręczono statuetki, pu-
chary i dyplomy. – Zajęłam piąte miejsce. Wędkowanie 
mnie relaksuje i odpręża, daje mi dużo radości. Jadąc 

nad wodę czuję spokój. Jednak wędkowanie to bardzo 
wymagający sport, bo kilka razy w tygodniu mamy tre-
ningi, a latem raz w tygodniu zawody. Poza tym trzeba 
dużo czasu spędzić nad wodą, żeby zrozumieć ten sport 
– powiedziała Andrea Fülbner z Koła PZW nr 92 Ha-
lemba.  

Zwycięstwo na zakończenie 
Piłka nożna 

Powód do radości mieli kibice Uranii w sobotę 
(9.06). Podczas meczu na zakończenie sezonu na wła-
snym boisku kochłowiczanie pokonali drużynę Sokół 
Wola. Obydwa zespoły już wcześniej zapewniły sobie 
utrzymanie w lidze okręgowej, dlatego na początku 
spotkania dało się wyczuć dość swobodną atmosferę. 
Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia gości – ude-
rzenie z ostrego kąta Więckowskiego i piłka wysokim 
lobem spadła w okienku bramki Pardeli. Nikt nie spo-
dziewał się takiej sytuacji. Tak szybko zdobyta przez 
gości bramka jednak nie zniechęciła podopiecznych 
trenera Mikusza. W 5. minucie Bujny strzelił po łuku, 
jednak tuż nad poprzeczką, a w 13. minucie po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego zawodnik wyszedł  
w pole karne, ale odbił jedynie poprzeczkę. Trzy minu-
ty później posłaną w pole karne piłkę próbował wybić 
Jarnot, jednak skierował ją w okienko własnej bramki, 

urania ruda Śląska – sokół wola 3:1 (1:1)

co spowodowało remis. W drugiej części gry bramki 
zdobywała już jednak tylko Urania. W 73. minucie do-
brą piłkę dostał Barczak i płaskim strzałem ze środka 
wyprowadził zawodników z Kochłowic. Na trzy minu-
ty przed upływem regulaminowych minut w sytuacji 
sam na sam znalazł się Ogiński i prostym strzałem 
ustalił wynik sobotniego spotkania.

urania ruda Śląska Pardela, Barczak , cieślik, 
Gomola, kokoszka (’46 skudlik), nowak (’73 
rodasik), krzywda, zalewski, Henisz, Gondek 

(’46 ogiński ), Bujny  (’84 Piecha). sokół:  
zieliński, Jarnot – sam., Faruga, sosna, Pala, 
Porczyński, niesyto, kaczmarczyk, kudyba, 
więckowski oraz krawczyk. zagrali także: 

Bereza, opołka. sędzia główny: oskar sikora. 
asystenci: konrad Mikołajczyk, Bartosz kuc



20www.wiadomoscirudzkie.pl  REKLAMA | 13.06.2018

RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241
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