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Bój o przedszkola

Ponad 170 dodatkowych miejsc w miejskich przedszkolach przybędzie od nowego roku szkolnego w Rudzie Śląskiej. Tym samym licz-

ba miejsc w tych placówkach wzrośnie do ponad 4300. To jednak wciąż za mało. Szczególnie dla najmłodszych przedszkolaków. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami – w pierwszej kolejności miasto musi rezerować miejsca dla 5- i 6-latków. Co z resztą dzieci? – pytają rodzice  

i zbierają podpisy pod petycją w sprawie zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych w Rudzie Śląskiej.
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Córka pana Rafała Skrzypczyka nie dostała się do przedszkola.  Foto: MHS
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NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

Pan Rafał Skrzypczyk z Bykowi-
ny ma dwójkę dzieci. Młodsze 
z nich – prawie 3-letnia Zosia po-
winna pójść w przyszłym roku 
szkolnym do przedszkola. Tak się 

jednak nie stanie, bo dla małej Zosi 
zabrakło miejsca w placówce.

– Wydawało się, że spełniliśmy 
wszystkie warunki – najważniej-
szym jest chyba to, że oboje z żoną 

pracujemy. A jednak – okazało 
się, że dla Zosi zabrakło miejsca 
w przedszkolu. I teraz jestem bez-
radny. Co zrobić? Z pracy zrezy-
gnować? Przecież musimy z cze-
goś żyć – mówi pan Rafał.

Takich jak on jest wielu. Rodzice 
dzieci, które nie dostały się do 
przedszkoli, piszą petycję do władz 
miasta. W piśmie żądają podjęcia 
decyzji w sprawie zwiększenia ilo-
ści oddziałów przedszkolnych, 
wprowadzenia elektronicznego 
systemu rekrutacji do przedszkoli 
publicznych, a także weryfikacji 
kryteriów naboru do rudzkich 
przedszkoli. W petycji piszą:

„Z przykrością stwierdzamy, że 
kolejny rok w naszym mieście po-
nad 700 dzieci nie zostało przyję-
tych do przedszkoli. Podobnie jak 
w latach poprzednich zapotrzebo-
wanie okazało się większe, niż za-
proponowana liczba miejsc. 
W związku z tym sytuacja wielu ro-
dzin jest dramatyczna.”

Władze miasta tłumaczą jednak, 
że w tym roku miało być inaczej. 

– Gdyby reforma „sześciolatki 
w szkole” weszła w życie w plano-
wanym pierwotnie terminie, w roku 
2013 ponad 1200 dzieci sześciolet-
nich rozpoczęłoby naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej. 
W związku z powyższym, wszystkie 
dzieci nieprzyjęte w tym roku do 
przedszkoli, a jest ich 731 – znala-
złyby w nich miejsce – tłumaczy 
Anna Krzysteczko, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej. 

Prowadzenie przedszkoli jest 
zadaniem własnym gminy. Po 
zmianie w 2009 roku przepisów 
tej ustawy na gminy został nało-
żony obowiązek przyjmowania 
do przedszkoli pięciolatków oraz 
sześciolatków, których rodzice 
nie zdecydowali się posłać do kla-
sy pierwszej szkoły podstawo-
wej.

– Tak jak każdego roku, po za-
kończeniu rekrutacji do miejskich 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
oraz przeprowadzeniu wnikliwej 
analizy dokumentacji dotyczącej 
naboru na rok szkolny 2013/2014, 
możemy stwierdzić, że przyjęte zo-
stały wszystkie dzieci 5- i 6-letnie, 
których rodzice o to wnioskowali, 
zgodnie z nałożonym na nich usta-
wowym obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego – 
tłumaczy wiceprezydent Anna 
Krzysteczko. 

Monika Herman-Sopniewska
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Wypadek na Halembie
Długi weekend zakończył 

się pechowo dla kierowcy mo-
tocykla, który późnym nie-
dzielnym popołudniem prze-
jeżdżał ulicą 1 Maja. Kierow-
ca samochodu marki BMW 
nie zastosował się do znaków 
drogowych i wymusił pierw-
szeństwo na jadącym prawi-
dłowo motocykliście. W efek-
cie doszło do zderzenia. Ran-
ny motocyklista trafił do szpi-
tala. 

Pobicie w szkole?
Zaczęło się od sprzeczki 

na terenie jadalni Gimna-
zjum nr 6 na Bykowinie 
między uczennicą szkoły 
podstawowej, a uczennicą 
gimnazjum. Chwilę później 
doszło do szarpaniny, w wy-
niku której młodsza uczen-
nica trafiła do szpitala. Mat-
ka poszkodowanej złożyła 
na policję zawiadomienie. 
Teraz funkcjonariusze usta-
lają, co dokładnie wydarzyło 
się w szkole i przesłuchują 
świadków. Decyzję w spra-
wie podejmie sąd rodzinny.

Złodziej telefonu
Do kradzieży doszło w kwiet-
niu. Wtedy to 17-latka z Ha-
lemby podczas wysiadania 
z autobusu została okradziona 
przez nieznanego sprawcę, 
który przywłaszczył sobie te-
lefon o wartości ponad 700 zł. 
W zeszłym tygodniu policjan-
ci z Halemby ustalili sprawcę. 
Okazał się nim 25-letni ru-
dzianin. Chłopak przyznał się 
do popełnionego czynu. Grozi 
mu grzywna i 5 lat więzienia.

Uwaga na pieszych
Niesprzyjająca pogoda w po-
łączeniu z brakiem uwagi, to 
w ostatnim czasie główna 
przyczyna wypadków, w któ-
rych uczestniczą piesi. Do nie-
bezpiecznych sytuacji doszło 
m.in. w rejonie MCK-u, gdzie 
samochód potrącił 37-letniego 
mężczyznę i przy ulicy Tun-
kla, gdzie potrącona została 
6-letnia dziewczynka.

Znalezione narkotyki
W trakcie codziennego patrolu 
na Halembie uwagę policjan-
tów zwrócił samochód zapar-
kowany w nietypowym miej-
scu. Po wylegitymowaniu kie-
rowcy i pasażerów, policjanci 
znaleźli w nim marihuanę. Jej 
właścicielem okazał się 25-la-
tek z Rudy Śląskiej. Grozi mu 
pięć lat więzienia.

Statystyki
Urodzenia  – 47 
Zgony  – 26 
Małżeństwa  – 23  
Rozwody  – 11

TEMAT TYGODNIA

Industrialna zabawa

– Industriada to impreza pełna 
energii. W tym roku roku po raz 
pierwszy święto odbywało się 
w trzech miejscach w Rudzie Ślą-
skiej i to był superpomysł. Udało 
nam się zarazić tą energią mnóstwo 
ludzi. W sumie Industriadę przecią-
gnęliśmy do pierwszej w nocy, ale 
szkoda było przerywać taką zabawę 
– mówi Renata Młynarczuk, naczel-
nik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta UM 
w Rudzie Śląskiej.

– Z roku na rok coraz bardziej 
wyczuwalny jest klimat tych miejsc. 
Ruda Śląska jest świetnym przykła-
dem miasta, które się zmienia w kie-
runku industrialnym – podkreśla 
Andrzej Trzciński, naczelnik Wy-

Tegoroczne święto Szlaku Zabytków Techniki za nami.  W tym roku Industriadę zaplanowano w trzech miejscach. Na zain-
teresowanych atrakcje czekały m.in. na terenie zabytkowej kolonii robotniczej „Ficinus”, w stuletnim szybie ,,Mikołaj” oraz na 
dworcu PKP w Chebziu. 

działu Kultury i Kultury Fizycznej 
UM w Rudzie Śląskiej.

„Ficinus” przy ul. Kubiny w tym 
dniu zamienił się w „Deptak Arty-
stów”, na którym wystąpili między 
innymi uczniowie ze Sceny Mu-
zycznej I LO.

– Zaprezentowaliśmy większość 
utworów, które przygotowaliśmy 

Grzegorz Bednarski. – Takie imprezy powinny 
być organizowane częściej. Raz do roku to trochę 
zbyt rzadko. Te obiekty często zaskakują, z jednej 
strony tym, że coś w ogóle z nich zostało, z drugiej 
natomiast faktem, że często stoją one zaniedbane. 
Myślę, że takie akcje są potrzebne, bo te miejsca 
wymagają przypomnienia. 

Jagoda Niżyniec: – Jestem już trzeci raz na Indu-
striadzie. Bardzo nam się ta impreza podoba. Z roku 
na rok jest coraz więcej informacji na temat tej ak-
cji. Co roku też planujemy, gdzie się wybierzemy 
i jakie zabytki zobaczymy. Dziś wybraliśmy szyb 
,,Mikołaj” i jest tu naprawdę bardzo fajnie. Indu-
striada to szansa dla takich miejsc.

Co sądzisz o imprezach promujących poindustrialne zabytki?

Beata Frańczak: – Industriada to bardzo dobry po-
mysł. Co roku biorę w niej udział. W Rudzie mieszkam 
z dziada pradziada i myślę, że my bardzo mało dbamy 
o takie zabytki. Uważam, że takie akcje powinny odby-
wać się częściej. Tu, na „Ficinusie”, jest ona przygoto-
wana bardzo fajnie.

Arnold Weber: – Takie imprezy, które mają na celu 
ożywienie tych miejsc mają sens, ponieważ mówią nam 
wiele o historii i ustalają nasze poczucie dumy oraz toż-
samość. Odbyło się tu wiele wspaniałych występów 
młodzieży. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak spę-
dziłem ten dzień.

Zdaniem mieszkańców

Robert Połzoń – robert.polzon@wiadomoscirudzkie.pl
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Dzieci świetnie się bawiły poznając tajniki energii. Foto: RP

Deptak przy osiedlu „Ficinus” pękał w szwach. Foto: RP

Maszyna wyciągowa szybu ,,Mikołaj” zachwycała uczestników Industriady. Foto: RP

w związku z naszym spektaklem 
„Dream”. Nie zdołalibyśmy zapre-
zentować tu całego spektaklu, więc 
skupiliśmy się tylko na samych pio-
senkach. Fajny klimat ma „Fici-
nus” i bardzo cieszymy się, że mo-
gliśmy tu wystąpić – opowiada Ka-
jetan Poraj, uczeń I LO im. A. Mic-
kiewicza w Rudzie.

Tegoroczna edycja święta Szlaku 
Zabytków Techniki odbywała się 
pod hasłem „Energia Płynie”. Na 
stoiskach temat energii również do-
minował. 

– Staramy się pokazywać dzie-
ciom, że za pomocą rzeczy, które 
mają w domu oraz skromnego za-
plecza chemicznego, są w stanie 
zrobić coś interesującego. Pokazu-

jemy sposoby, jak się czegoś na-
uczyć i się nie nudzić – mówi Marta 
Strączyk, przedstawicielka Parku 
Edukacyjnego „Interakcje”, który 
zaprezentował się podczas Indu-
striady w Rudzie Śląskiej.

Nie lada gratka na miłośników 
techniki czekała przy szybie ,,Mi-
kołaj”, w którym została urucho-

miona elektryczna maszyna wycią-
gowa. 

– Uruchomienie tej maszyny jest 
połączone z wykładem na temat hi-
storii szybu oraz całej Rudy Śląskiej. 
Po za tym znajduje się tu wystawa 
upamiętniająca stulecie tego miej-
sca, bo właśnie w tym roku szyb ob-
chodzi taki wspaniały jubileusz. Dla 
dzieci odbywają się tutaj warsztaty 
plastyczne, dla trochę starszych 
przygotowane zostały pokazy che-
miczne oraz warsztaty origami – tłu-
maczy Dorota Mrówka, prezes Fun-
dacji Hereditas Silesiae Superioris, 
która była organizatorem Industria-
dy na terenie szybu ,,Mikołaj”.

Wieczorem muzycznie do akcji 
włączył się dworzec Chebzie, który 
przeistoczył się w idealne miejsce 
dla tanecznych występów Teatru 
Bezpańskiego. Na scenie roz-
brzmiały także największe hity Kra-
jowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu, takie jak „Ktoś mnie po-
kochał” oraz „Tyle słońca w całym 
mieście”. Na koniec słuchaczy 
oczarował energetyczny występ ze-
społu REAM.

– Takie obiekty to jest to, co war-
to promować. Impreza przyciąga 
coraz większe rzesze ludzi i o to 
chodzi! – podsumowuje pan Adam, 
uczestnik imprezy.
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Kropla krwi dla Bartusia

Wystarczy wypełnić prosty formularz i oddać 4 ml krwi, by zostać potencjalnym dawcą szpiku 
kostnego i stanąć przed szansą uratowania komuś życia. W sobotę 756 osób zainspirowa-
nych historią 2-letniego Bartusia, rudzianina chorującego na białaczkę, zdecydowało się wziąć 
udział w specjalnym festynie zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 30 i zarejestrować się 
w bazie danych dawców szpiku.

Na pomysł zorganizowania festynu, 
w trakcie którego można było wpisać 
się do bazy danych dawcy szpiku, wpa-
dła Katarzyna Wróbel – przyjaciółka 
rodziny małego chłopca chorującego 
na ostrą białaczkę limfoblastyczną ty-
pu T – komórkowego. Wraz z Krystyną 
Pleban zorganizowała ona imprezę.

– Każdy z nas mógł znaleźć się w po-
dobnej sytuacji. Każdy z nas mógł usły-
szeć taką diagnozę. Pierwsze, co przy-

szło nam do głowy, gdy się o tym do-
wiedzieliśmy, to myśl jak im pomóc, 
stąd pomysł na zorganizowanie Dnia 
Dawcy i festynu, dzięki któremu można 
rodzinnie spędzić czas – mówiła pani 
Katarzyna.

Aby wpisać się do bazy, wystarczyło 
wypełnić krótki formularz i oddać kro-
plę krwi.

– Wszystko przebiegło bezproble-
mowo. Formularz, który należało wy-

pełnić, był bardzo prosty. Krew pobie-
rały specjalistki, więc zupełnie to nie 
bolało – opowiadał Marek Garmule-
wicz, który zdecydował się wpisać do 
bazy danych potencjalnych dawców 
szpiku.

Historia 2-letniego Bartusia poru-
szyła wielu. W „Dzień dawcy szpiku 
dla Bartusia i innych” do bazy danych 
szpiku kostnego wpisało się 756 osób. 
Wszystkie te osoby miały świado-
mość, że ta choroba może dotknąć 
każdego.

– 2,5-letnia córka znajomych także 
zachorowała na białaczkę. To tak na-
prawdę może spotkać każdego z nas. 
Wraz z żoną i bratem postanowiliśmy 
więc zapisać się do bazy dawców szpi-
ku. Jest to forma pomocy, która nic nas 
nie kosztuje, a pomagać zawsze warto 
– podkreślał Krystian Nimsz.

A my gorąco wierzymy w to, że 
wśród tych osób znajdzie się genetycz-
ny bliźniak Bartusia, dzięki któremu 
chłopczyk wyzdrowieje.

Sandra Hajduk

REKLAMA

Dzięki „Dniu dawcy szpiku dla Bartusia i innych” w bazie danych dawców szpiku przyby-
ło ponad 700 osób. Foto: SH

Zagrali dla Kacpra

W kościele pojawiło się wielu chętnych do pomocy. Foto: RP 

– Zebraliśmy w sumie 42 tysiące zło-
tych a potrzebujemy 135 tysięcy. Jest 
jeszcze duża suma do zebrania. Naj-
ważniejsze, że Kacperek czuje się do-
brze i oby nic się nie wydarzyło złego. 
Żyjemy teraz jak na jednej wielkiej 
bombie – tłumaczy Janina Stodółka, 
mama Kacpra.

Chłopiec urodził się z wrodzoną wadą 
serca, polegającą na niedorozwoju jego 
lewej komory. By ukończyć leczenie, 
potrzebny jest jeszcze jeden zabieg, jed-
nak jego przeprowadzenie jest niemożli-
we w Polsce z powodu zbyt dużego ryzy-
ka. Jedynym rozwiązaniem jest kosztow-
na operacja przeprowadzona w klinice 
uniwersyteckiej w Niemczech.

– Podjęliśmy decyzję razem z Radą 
Rodziców o tym, że musimy pomóc 
Kacperkowi. Najpierw zorganizowa-
liśmy koncert w parafii św. Barbary, 
teraz na starej Bykowinie. Grupę ze-
społów grających podczas tego kon-
certu oparliśmy o rodziców. Osoba 
prowadząca zespół Capax Dei – pan 
Marian Kołodziej – jest ojcem dziec-
ka, które uczęszcza do naszego przed-
szkola. Podobnie wygląda to w przy-
padku zespołu Ba-Cla-Flu Trio – tłu-
maczy Mirosława Muskietorz, dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola nr 47.

Podczas koncertu wystąpiły przedszko-
laki z MP nr 47, oraz młodzież z G nr 6.

Robert Połzoń

Akcja pomocy dla Kacpra Chmiela nabiera rozpędu. W walce o ży-
cie chłopca liczy się każda złotówka. Kolejne inicjatywy, takie jak 
sobotni koncert w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Byko-
winie, przybliżą ośmiolatka do operacji serca w Niemczech.



Targi pracy Info dla przedsiębiorców

Targi pracy odbyły się w ubiegły czwartek w ZSP nr 6 na Wirku. Foto:MHS

WOKÓŁ NAS

Info Day to okazja, aby zapoznać 
się z założeniami kolejnej edycji 
programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców. Erasmus przygo-
towuje „nowego gracza” na rynek 
pracy do własnego biznesu, oparte-
go na wiedzy zdobytej w innym 
kraju UE. W Rudzkim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w poniedziałko-
wy poranek odbyły się szkolenia 
dla młodych przedsiębiorców. 

– To szkolenia dla doświadczo-
nych przedsiębiorców, którzy pro-
wadzą już działalność gospodarczą 
dłużej niż trzy lata i mogliby przy-
jąć do siebie na staż młodych przed-
siębiorców z Europy i przybliżyć im 
temat prowadzenia swojej działal-
ności gospodarczej w branży. Dru-
ga grupa, do której adresowane jest 
szkolenie, to młodzi przedsiębiorcy, 

którzy chcieliby wyjechać za grani-
cę, aby tam nawiązać kontakty – 
mówi Marta Gąsior z Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Monika Herman-Sopniewska

Aktywizacja śląskich Romów

W piątek w Rudzie Śląskiej odbyła się inauguracja projektu aktywizacji śląskich Romów.
 Foto: AP

z porad specjalistów oraz wziąć 
udział w różnych warsztatach 
i kursach.

– Wszystkie działania wynikają 
z potrzeb samych uczestników pro-
jektu. Uczestnicy sami zgłaszają, 
co chcieliby, żeby było realizowa-
ne – tłumaczy Danuta Malejew-
ska, prezes wojkowickiego stowa-
rzyszenia.

Agnieszka Pach

9 czerwca 2013 – ta data wpisała 
się w kroniki Stowarzyszenia św. 
Filipa Nereusza. Od niedzieli człon-
kowie tego stowarzyszenia są bliżej 
swojego patrona niż do tej pory. 
Wszystko za sprawą relikwii, które 
zostały przekazane stowarzyszeniu 
podczas mszy w parafii Bożego Na-
rodzenia na Halembie.

– Długo dojrzewaliśmy do tego, 
by zdobyć te relikwie. Trwało to 
prawie pięć lat. Lecz w momencie, 
gdy już o nie poprosiliśmy – byli-
śmy bardzo zdziwieni, bo pięć dni 
od zgłoszenia naszej prośby, reli-
kwie przybyły do nas – tłumaczy 
Alina Szulirz, przewodnicząca sto-
warzyszenia.

Sprawie tak szybkiego tempa 
nadał ks. abp Wiktor Skworc, któ-
ry akurat przebywał w Rzymie.

– Otrzymaliśmy te relikwie 
wprost z kościoła, gdzie spoczywa 
ciało św. Filipa. Są one fragmen-
tem płótna, które zostało położone 
na jego sercu w grobie. Historia 
mówi, że jego serce było powięk-
szone przez Ducha Świętego, póź-
niej lekarze rzeczywiście to po-
twierdzili. Teraz fragment jego 
serca, czyli miłości, dotarł do Ru-
dy Śląskiej – mówi ks. Piotr We-
nzel, kapelan Stowarzyszenia św. 
Filipa Nereusza w Rudzie Ślą-
skiej.

Robert Połzoń
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Przekazanie relikwiiKącik adopcyjny
Sznupek to 7-miesięczny psiak, który przez dwa tygodnie błąkał się po 

ulicy. Prawdopodobnie został wyrzucony z samochodu. Źle znosi pobyt 
w schronisku. Sznupek jest nieco nieufny, dlatego potrzebuje cierpliwej 
i kochającej rodziny, przy której się otworzy. To szczeniak, więc wymaga 
wychowania i sporej dawki ruchu.

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Podczas kazania ksiądz przybliżył postać św. Filipa. Foto: RP

Warszaty, prezentacje, stoiska 
firm – w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 6 im. Mikołaja Ko-
pernika ruszyły Młodzieżowe Tar-
gi Pracy. Na miejscu można było 
skorzystać z konsultacji indywidu-
alnych z pracodawcami oraz spe-
cjalistami w dziedzinie zatrudnie-
nia. Uczniów, którzy szukają pra-
cy, nie brakuje.

– Chodzę teraz do klasy informa-
tycznej, ale interesuje mnie każda 
praca na wakacje, nie tylko zgodna 
z kierunkiem mojego kształcenia – 
mówi Rafał Sroka z II klasy Tech-
nikum Informatycznego.

– Zapraszaliśmy wszystkie szko-
ły ponadgimnazjalne, choć niektó-
re nie odpowiedziały na naszą pro-
pozycję. Ale wielu uczniów przy-
szło pojedynczo z poszczególnych 

szkół, bo poszukują pracy, a nasze 
targi mają im to ułatwić. To pierw-
sza edycja, ale mam nadzieję, że 
targi pracy wpiszą się na stałe 

w tradycję miasta – mówi Jolanta 
Szcześniak, dyrektor ZSP nr 6 na 
Wirku.

Monika Herman-Sopniewska

O aktywizacji mówi się ostatnio 
często. Tym razem dotyczy ona 
społeczności romskiej. Rudzkie 
Stowarzyszenie Romów „GAN-
DI” wraz ze Stowarzyszeniem 
„Godność i Praca” Klub Integracji 
Społecznej z Wojkowic, rozpoczę-
ły kolejny wspólny projekt.

– Niech Romowie idą do przo-
du. Powinni w końcu zacząć coś 
robić dla siebie. Chciałabym, żeby 

przekroczyli próg. My dajemy Ro-
mom szansę, którą jak na razie 
wykorzystują – mówi Izolda 
Kwiek, prezes Stowarzyszenia 
Romów ,,GANDI”.

W projekcie „ROMA – aktywi-
zacja społeczna i zawodowa ślą-
skich Romów” weźmie udział 40 
przedstawicieli społeczności ze 
Śląska, z czego połowa to dzieci. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać 

REKLAMA

Szkolenia odbyły się w Rudzkim Inkuba-
torze Przedsiębiorczości.  Foto: MHS



STARE!!!!

O ochronie przeciwpożarowej
WOKÓŁ NAS

Nowe boisko
Ponad 2,2 mln zł władze Ru-

dy Śląskiej przeznaczyły 
w ubiegłym roku na budowę 
szkolnych kompleksów sporto-
wych. W piątek do użytku od-
dano ostatni z nich, przy Szko-
le Podstawowej nr 24. Ze 
względu na poszerzony zakres 
robót, budowę zakończono 
w kwietniu tego roku. Od po-
czątku maja kompleks sporto-
wy służy uczniom i okolicz-
nym mieszkańcom, ale oficjal-
ne otwarcie połączono z festy-
nem szkolnym, który odbywa 
się tradycyjnie w czerwcu. Do 
końca września tego roku ko-
lejne nowe boiska powstaną 
przy dwóch rudzkich ogólnia-
kach. 

Unia dla szkół
Za blisko 2,5 mln zł rudzkie 

szkoły realizują w tym roku 
projekty dofinansowane przez 
Unię Europejską. To dzięki 
nim ZSO nr 1 w Rudzie Ślą-
skiej od poniedziałku gości 50-
osobową grupę uczniów i na-
uczycieli z Włoch, Francji, 
Turcji i Czech, którzy przyje-
chali podsumować projekt 
„Poszukiwanie regionalnych 
skarbów”, natomiast grupa 20 
uczniów z ZSP nr 2 przez trzy 
tygodnie odbywała praktyki 
zawodowe w hotelach i restau-
racjach w stolicy Portugalii.

Ankiety zakończone
Do 7 czerwca mieszkańcy 

Rudy Śląskiej mogli wziąć 
udział w specjalnej ankiecie do-
tyczącej jakości życia w mie-
ście. Odpowiedzi pozwolą na 
określenie kierunków rozwoju 
Rudy Śląskiej do roku 2030. 
Przypomnijmy, że po 11 latach 
od ostatniej aktualizacji obecnej 
strategii rozwoju miasta, władze 
Rudy Śląskiej rozpoczęły prace 
nad nowym dokumentem. Stra-
tegia na lata 2014-2030 ma być 
gotowa do końca tego roku.

Dzień Krwiodawcy

14 czerwca obchodzony jest 
Światowy Dzień Krwiodawcy – to 
święto dedykowane dawcom krwi.

– Nie przygotowujemy się specjal-
nie do tego święta. Można powiedzieć, 
że każda nasza akcja krwiodawstwa 
to święto. Niezwykle się cieszymy, że 
na plac Jana Pawła II przychodzi re-
gularnie tak wiele osób. W czerwcu 
zaplanowane są aż trzy takie akcje – 
12, 19 i 26 czerwca. W tym miesiącu 
kończą się akcje krwiodawstwa w 
szkołach, więc ta dodatkowa, środo-

wa na Nowym Bytomiu, ma wypełnić 
te braki – mówi Andrzej Krzyjszczyk, 
prezes Klubu SHDK RP im. H. Du-
nanta przy RSM w Rudzie Śląskiej.

Zapraszamy również na wakacyjną 
akcję krwiodawstwa na placu Jana 
Pawła II – 10 i 24 lipca oraz 14 i 28 
sierpnia, przy kościele Matki Boskiej 
Różańcowej w Rudzie – 28 lipca, 
a przy kościele św. Barbary na Byko-
winie – 7 lipca. Patronat nad akcjami 
objęły „Wiadomości Rudzkie”.

Monika Herman-Sopniewska
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W skrócie

M-24

Wsparcie seniorów

Kolejne comiesięczne spotkanie 
sekcji emerytów i rencistów Huty 
Pokój już tradycyjnie odbyło się 
w salce katechetycznej na Nowym 
Bytomiu. Uczestnicy w piątek mie-
li okazję spotkać się z prezydent 
Grażyną Dziedzic. 

– Podczas tego spotkania chce-
my wyrazić szacunek i uznanie dla 
Pani Prezydent za to, że w takiej 
formie i z dużą korzyścią dla miasta 
nie poddała się, tylko wypełnia 
swoje zadania, pomimo frontalnego 
i bezwzględnego ataku, jaki na nią 
przygotowała grupa inspiratorów 
referendalnych, ale również ci, któ-
rzy ich wspierali – tłumaczy Józef 
Skudlik, przewodniczący Między-
zakładowej Komisji Związkowej 
NSZZ „Solidarność” Huty Pokój. 

Na spotkaniu pojawili się przed-
stawiciele Klubu Inteligencji Kato-
lickiej, Klub Gazety Polskiej oraz 
grupa wspierająca Telewizję 
TRWAM i Radio Maryja w Rudzie 
Śląskiej. 

– Chciałam podziękować za wy-
kazaną postawę w sprawie referen-
dum. Uwierzyliście państwo we 
mnie, co w efekcie spowodowało, 
że ta liczba zebranych podpisów 
była bardzo mała – mówiła pod-
czas spotkania prezydent Rudy 
Śląskiej.

Robert Połzoń

Seniorzy podczas spotkania na Nowym 
Bytomiu. Foto: RP

O ochronie przeciwpożarowej 
w kopalniach węgla kamiennego 
dyskutowali uczestnicy III edycji 
konferencji szkoleniowej. Spotka-
nie zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Pożarnictwa, Komendę Wo-
jewódzką Państwowej Straży Po-
żarnej w Katowicach oraz Śląską 
Radę Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej FSNT w Katowicach. Pa-
tronat honorowy nad całością objął 
Prezes Wyższego Urzędu Górni-
czego w Katowicach i Śląski Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach.

– Zapraszamy górniczą brać, aby 
porozmawiać o bezpieczeństwie. 
Nie ukrywamy, że czasami musimy 
pracować na terenie kopalń, widzi-
my również zagrożenie w energety-
ce – i dzisiaj jest ten czas, żeby wy-

mienić się spostrzeżeniami, uwaga-
mi na temat bezpieczeństwa i ochro-
ny przeciwpożarowej. Chcemy uni-
kać sytuacji, które powodują poża-
ry, straty materialne, utrudnienia 
w ruchu zakładów górniczych – 
mówił Klaudiusz Cop, współorga-
nizator konferencji ze Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Po-
żarnictwa koło Śląsk Centrum.

Na konferencji zaprezentowano 
również produkty dostawców i no-
we technologie – kamery termowi-
zyjne, nowe urządzenia w wykona-
niach przeciwwybuchowych, apa-
raty powietrzne.

– Zakład górniczy to ogrom lu-
dzi, zagrożeń oraz prac pożarowych 
niezwykle niebezpiecznych i to 
chcemy podkreślić podczas naszej 
konferencji – dodał Klaudiusz Cop.

Monika Herman-Sopniewska Klaudiusz Cop prezentuje wystawiane podczas konferencji produkty. Foto: MHS

REKLAMA

Ambulans na placu Jana Pawła II. Foto: MHS
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Wirtuozka muzyki klasycznej

Pochodzi z Rudy Śląskiej, ale na stałe mieszka w Niemczech. Na lekcje gry na pianinie 
uczęszczała od dziecka. Dziś, dzięki nim, jest znaną artystką i koncertuje na całym świecie.

Imię i nazwisko:  Joanna Michna
Wiek:    po trzydziestce
Zainteresowania:   muzyka klasyczna, 
    zwłaszcza operowa
Stan cywilny:    wolna
Zawód:    pianistka

M-19

– W którym momencie w Pani 
życiu po raz pierwszy pojawił się 
fortepian?

– Fortepian, a właściwie pianino 
marki Legnica, pojawiło się w mo-
im życiu, kiedy skończyłam pięć 
lat.

– Od razu zapałała Pani miło-
ścią do gry? 

– Od razu, głównie dzięki świet-
nemu podejściu do zagadnienia 
mojej mamy, która przedstawiła mi 
możliwość grania jako nagrodę, 
a nie, jak niestety robi to wielu ro-
dziców, karę.

– Pojawiły się momenty kryzy-
sowe, gdy chciała Pani wszystkie-
go zaprzestać?

– Tak, pojawiały się takie mo-
menty. Jednak zawsze po nich za-
bierałam się do grania z jeszcze 
większym zapałem.

– Koncertowała Pani w wielu 
krajach, czy któryś z koncertów za-
padł Pani szczególnie w pamięci?

– Chyba najbardziej zapadł mi 
w pamięci koncert inaugurujący fe-
stiwal międzynarodowy w Pyongy-
angu – stolicy Korei Północnej. Był 
on organizowany na cześć ówcze-
snego dyktatora. Na zakończenie 
festiwalu, kiedy „bóg” koreański 
uścisnął paru osobom dłoń, pośród 
nich była i moja. Koreańczycy po-
traktowali mnie jak wielkiego bo-
hatera.

– Jakie uczucia towarzyszą Pa-
ni podczas gry przed liczną pu-
blicznością?

– Za każdym razem towarzyszy 
mi wielkie podniecenie. Staram się 
zawsze interpretować dany utwór 
tak, jakbym w tym momencie two-
rzyła go od nowa. Odnoszę wraże-

nie, iż moje zaangażowanie jest 
odczuwane przez publiczność.

– Ma Pani jakieś ulubione 
utwory, które Pani gra?

– Mam wiele ulubionych utwo-
rów. Niektóre tylko w pewnych 
okresach, a niektóre zawsze. Wiele 
z nich to utwory Chopina. Poza tym 
chętnie gram też utwory różnych 
innych kompozytorów, głównie 
tych z epoki romantyzmu.

– Który kompozytor jest Pani 
szczególnie bliski?

– Na to pytanie odpowiedziałam 
już częściowo, gdyż bliski jest mi 
Chopin, ale także Liszt i od niedaw-
na Wagner. 

– Tworzy Pani też własne 
utwory?

– Nie, nie odczuwam takiej po-
trzeby. Uważam, że istnieje wystar-
czająco dużo wspaniałych utworów, 
które zostały napisane przez innych 
i cieszę się, że mogę je jakby two-
rzyć od nowa, kreując je na estra-
dach lub w studiu.

– Nagrywa Pani kolejną płytę, 
co można będzie na niej usły-
szeć?

– Właśnie ukazały się dwie moje 
nowe płyty. Pierwsza, Enjoy Wa-

gner, powstała z okazji 200. roczni-
cy urodzin kompozytora. Zawiera 
ona parafrazy koncertowe różnych 
kompozytorów, m.in. Liszta, Tau-
siga i Czernego na tematy z mu-
zycznych dramatów Wagnera 
i cztery krótkie utwory własne Wa-
gnera. Druga płyta nosi tytuł 
SCHERZI. Nagrałam na niej 
wszystkie cztery scherza Chopina, 
rozdzielając je scherzami innych 
kompozytorów.

– Urodziła się Pani w Rudzie, 
często wraca tu Pani myślami?

– Tak, ponieważ często wracam 
myślami do okresu mojego dzie-
ciństwa oraz czasów szkolnych. 

Poza tym czasem przyjeżdżam do 
Rudy. W najbliższym czasie poja-
wię się w połowie czerwca. Zosta-
łam bowiem zaproszona na koncert 
w Katowicach, który odbędzie się 
16 czerwca. 

– Czym zajmuje się Pani w wol-
nych chwilach, bez fortepianu?

– Zupełnie przyziemnymi spra-
wami, jak na przykład ogródkiem. 
Poza tym często słucham oper. 
Ostatnio z wielkim zaangażowa-
niem dramatów muzycznych Wa-
gnera na DVD. Dla odprężenia 
chętnie oglądam też telewizję.

– Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Pach

ZŁOTE GODY 

Nasi Jubilaci

Maria i Franciszek Bienkowie. Danuta i Wiesław Binkowscy. Ewa i Ryszard Borkowscy.

Janina i Henryk Chromikowie. Aniela i Stefan Czarneccy. Róża i Jerzy Engelowie. Janina i Kazimierz Górkowie.

7 czerwca w Ośrodku Świętej Elżbiety 
w Rudzie odbyła się uroczystość złotych 
godów. Dziś prezentujemy pierwszą część 
par. Kolejne w następnym wydaniu ,,WR”. 
Serdecznie gratulujemy Jubilatom.

Krystyna i Zygfryd Gąsiorowie. Helena i Ryszard Gruszkowie. Jadwiga i Alojzy Grześkowiakowie. Maria i Wincenty Kadzimierzowie.

Foto: arch. własne
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Wtorek dla pana Krzysztofa miał 
być kolejnym zwykłym dniem pracy. 
Po wizycie na stacji benzynowej przy 
ulicy Zabrzańskiej w Rudzie, ustalo-
ny wcześniej plan musiał jednak ulec 
zmianie.

– Dwadzieścia po ósmej zatanko-
wałem za sto złotych. Pojechałem 
w stronę Chebzia, po kilku minutach 
auto zgasło i nie dało się go odpalić. 
Udało mi się przetransportować sa-
mochód do mechanika. Tam dowie-
działem się, że prawdopodobnie ze-
psute są wtryski, a przyczyną awarii 
jest złe paliwo – mówi pan Krzysztof.

Mechanik wstępnie wycenił koszt 
naprawy pojazdu na około trzy tysią-
ce złotych.

– Paliwo z baku wlaliśmy do po-
jemnika, miała być ropa. Zapach 
przypominał jednak woń rozpusz-
czalnika, a kolor był mało wyrazi-
sty. Nie przypominało to ropy – do-
daje pan Krzysztof.

Poszkodowany wraz z bratem 
udał się na stację w celu wyjaśnie-
nia całej tej sytuacji.

– Na tej stacji nie pojawiały się 
do tej pory reklamacje związane ze 
złą jakością sprzedawanego pali-
wa. Jest to pojedynczy przypadek. 
Dziś sprzedaliśmy już około sied-
miu tysięcy litrów, a prócz tego 
przypadku nikt inny nie zgłosił re-
klamacji – tłumaczy Janusz Osiń-
ski, prezes spółki „DARAL”. – Ma-
my atesty na nasz towar – podkre-
śla.

Jednak wysokość szkód nie po-
zwoliła panu Krzysztofowi odpu-
ścić sprawy, do jej wyjaśnienia we-
zwano policję.

– Będziemy prowadzili postępo-
wanie w tej sprawie. Z moich infor-
macji wynika, że próbki paliwa zo-
stały pobrane. Następnie zostaną 
one najpewniej przebadane – za-

Policja pobrała próbki do analizy. Foto: RP

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

ALARM
pewnia Krzysztof Piechaczek, 
rzecznik prasowy KMP w Rudzie 
Śląskiej.

– Kwalifikację tego postępowa-
nia zostawimy prokuratorowi. 

Bak pełen kłopotów

Każdy z nas tankuje paliwo. Jednak nie każdemu zdarza się, że auto po zatankowaniu nie może odpalić. A jednak przytrafiło 
się  to bohaterowi naszej interwencji, który do dziś musi się zmagać z pokryciem kosztów naprawy auta. Teraz rudzka policja 
sprawdzi, jakiej jakości było zatankowana ropa. 

M-16

– Bardzo lubię czytać, dla-
tego często bywam w biblio-
tece na Wirku. Gdy moje 
dziecko było małe, niestety 
nie miałam możliwości ko-
rzystania z niej, bo nie było 
tam możliwości wjazdu 
z wózkiem, a przecież nie 
mogłam zostawić go na ze-
wnątrz. Jest to problem za-
równo dla rodziców jak 
i osób niepełnosprawnych, 
bo jak mają z niej korzystać? 
– z takim pytaniem zgłosiła 
się do nas jedna z mieszka-
nek.

Po zwróceniu się z tym 
problemem do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, dowie-
dzieliśmy się, że wejście bez 
schodów znajduje się od uli-
cy Kupieckiej. Na parterze 
budynku znajdują się wypo-
życzalnia dla dzieci i Media-
teka dla czytelników niewi-
domych i słabowidzących. 
Gdy osoba chce skorzystać 
z wypożyczalni dla doro-
słych, zostaje obsłużona 
przez bibliotekarza indywi-
dualnie. Osoby niepełno-
sprawne mają również możli-
wość skorzystania z dowozu 
zamówionej pozycji w usta-
lonym terminie.

Ustalimy wraz z nim, z jakiego arty-
kułu będzie to postępowanie i w ja-
kim kierunku będziemy je prowa-
dzili – dodaje.

Robert Połzoń

REKLAMA
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Najmłodsi – witamy  
w Rudzie Śląskiej!

REKLAMA

Dla naszych Czytelników mamy bon podarunkowy o wartości 50 
zł do sklepu jubilerskiego VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o tre-
ści wiad.vitgold24+imię i nazwisko pod numer 71100 (koszt SMS-a 
to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, 
zostanie poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czekamy do 
17.06.2013 r. do godz. 14.00.

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne EntuzjA

Kacper Polmański
syn Ewy i Łukasza

ur. 3.06. (3300 g, 54 cm)

Weronika Wróblewska
córka Patrycji i Damiana

ur. 30.05. (2590 g, 51 cm)

Maja Koprowska
córka Katarzyny i Rafała
ur. 4.06. (3400 g, 56 cm)

Kamil Tkocz
syn Kai i Damiana

ur. 2.06. (3120 g, 55 cm)

Nadia Jarczyk
córka Anny i Jana

ur. 28.05. (3250 g, 56 cm)

Jakub Strączek
syn Moniki i Dawida

ur. 29.05. (3650 g, 57 cm) 
Prezydent Miasta ruda Śląska 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic  

edmunda kokota/Wysokiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa własno-
ści Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach u zbiegu ulic edmunda kokota 
- Wysokiej, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042288/6, stanowiąca działkę nr 3997/195 o powierzchni 663 m² – 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4.06.2013 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwier-
dzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka stanowi teren zabudo-
wy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) oraz fragmentarycznie teren dróg dojaz-
dowych (symbol planu kd1/2). Obszar oznaczony symbolem KD1/2 nie stanowi pasa drogowego  
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, obniża się w kierunku południowym. Po-
łożona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, jest porośnię-
ta drzewami i krzewami. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dojazd do nieruchomości 
winien odbywać się od strony ulicy Wysokiej. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem 
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji. Obiekty budow-
lane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ulicy Edmunda Kokota 
i 6,00 m od krawędzi ulicy Wysokiej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 79.800,00 zł,
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2013 r. o godz. 11.00 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 (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 9.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości podanej w pełnej tre-
ści ogłoszenia, przelewem na konto i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypad-
ku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cu-
dzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. 
nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie 
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  
i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie 
dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może od-
stąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również 
cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie 
nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wa-
dium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 217), tel. 32/ 244-
90-56.

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieru-
chomości gruntowej w rejonie  ul. Sosinki, która zostanie oddana w dzierżawę  z przeznaczeniem pod istnie-
jące ogródki rekreacyjne, ul. Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne, ul. Szczęść Boże, która zostanie oddana w  dzierżawę i najem, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny i garaż, ul. Sportowców, która zostanie oddana w dzierżawę i najem pod istniejące minizoo i teren 
rekreacyjny zielony oraz parking, ul. Jana III Sobieskiego, które zostaną oddane w  dzierżawę z przeznacze-
niem pod uprawy rolne, ul. Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem na cele składo-
wo-magazynowe, ul. Wiktora Bujoczka, która zostanie  oddana w dzierżawę z  przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny, ul. Zabrzańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, ul. Pawła, która zostanie oddana w dzierżawę  na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod 
ogródek rekreacyjny, ul. Siewnej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogró-
dek rekreacyjny, ul. Malinowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Siekiela – Potyki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Wireckiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekre-
acyjny, ul. Kaszubskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyj-
ny, ul. Józefa Rymera, która zostanie oddana w dzierżawę  i najem  z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Sikorek, które zostaną oddane w dzierżawę  i najem z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne i garaże, ul. Wireckiej, które zostaną oddane w dzierżawę  z przeznaczeniem pod istniejący ogró-
dek rekreacyjny, ul. Wyzwolenia,  która zostanie oddana w najem  z przeznaczeniem pod istniejącą działalność 
produkcyjno-składowo-magazynową, ul. Katowickiej – Zgody,  które zostaną  oddane w dzierżawę  z przezna-
czeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Józefa – Barbary,  które zostaną  oddane w dzierżawę  z przeznaczeniem 
pod ogródki rekreacyjne, ul. Skowronków, które zostaną  oddane w najem  w celu korzystania przez najemców 
z istniejących kiosków handlowych.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  informuje o wy-
wieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości grunto-
wej położonych przy ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem,  
z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE



Naiwne dzieła

Na wernisażu wystawy pojawiło się mnó-
stwo gości. 

Foto: RP

Dni Rudy Śląskiej 2013

W najbliższy piątek na wireckim targowisku ruszają Dni Rudy Śląskiej. Imprezę otwiera Kabareton, w sobotę zagrają polskie 
gwiazdy muzyki rockowej, a w niedzielę – światowa gwiazda muzyki rozrywkowej, czyli Ray Wilson i Genesis Classic. 
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CO, GDZIE,
KIEDY

Bob Marley w Rudzie  
Niewiarygodne? A jednak! 

Bob Marley zagości na ekra-
nie rudzkiego kina „Patria”. 
19 czerwca wyświetlony zo-
stanie powstały w 2012 roku 
film biograficzny Kevina 
Macdonalda o legendzie mu-
zyki reggae. Historia muzyka, 
w stworzonym przy udziale 
rodziny Marleya obrazie, jest 
podróżą do czasu i miejsc 
z życia artysty. Marley po-
wraca do nas w często kontro-
wersyjnych wspomnieniach 
najbliższych. Film sięga tak-
że do rzadkich nagrań kon-
certowych. Rozpoczęcie se-
ansu o godzinie 19.00.

Noc Świętojańska
Noc Świętojańska coraz 

bliżej. Z tej okazji już 22 
czerwca w bielszowickim 
Parku „Strzelnica” rudzianie 
będą mogli świętować ten 
dzień pod honorowym patro-
natem prezydenta miasta – 
Grażyny Dziedzic. W ramach 
imprezy wiele atrakcji, m.in.: 
koncert Orkiestry Dętej KWK 
„Bielszowice”, pokaz Tance-
rzy Ognia z elementami piro-
technicznymi, występ zespołu 
Rubens Band, biesiada z „Li-
stą Przebojów TV Sfera” czy 
występ DJ Szweda. Imprezie 
towarzyszyć będzie bogata 
oferta handlowo-gastrono-
miczna oraz ciekawy program 
gier i zabaw dla dzieci, a oso-
by, które przyjdą w wianku, 
będą mogły wziąć udział 
w konkursie. Start – godzina 
18.00.

Festyn parafialny  
Przy parafii św. Wawrzyń-

ca i św. Antoniego na Wirku 
odbędzie się festyn połączony 
z akcją charytatywną. Pod-
czas imprezy zbierane będą 
fundusze na letni wyjazd pod-
opiecznych ochronki przypa-
rafialnej. Festyn odbędzie się 
16 czerwca. Wszystkich chcą-
cych pomóc, a przy okazji 
miło spędzić niedzielę, zapra-
szamy na godzinę 18.00.

Ratusz orzegowski  
Filia nr 14 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej organizuje 
cykl prelekcji związanych 
z historią dzielnicy Orzegów 
„Ratusz orzegowski w cza-
sach swojej świetności”. Pro-
jekt objęty jest honorowym 
patronatem prezydent Graży-
ny Dziedzic. Prelekcje odbę-
dą się od 20 do 24 czerwca 
w budynku dawnego ratusza 
na Orzegowie przy ul. kard. 
A. Hlonda 27. Więcej infor-
macji pod numerem: 32 248-
36-37.

z kuLTuRĄ Na TY

M-24

– Takiego koncertu jeszcze nie by-
ło w Rudzie Śląskiej. Już w ubiegłym 
roku we wrześniu pojawił się pomysł 
zaproszenia Raya Wilsona z Genesis 
Classic – szkockiego wokalisty, gita-
rzysty, kompozytora i autora tek-
stów, członka zespołów Guaranted 
Pure, Stiltskin, Cut, Genesis. To nie-
wyobrażalna gratka dla wielbicieli 
muzyki Genesis i nie tylko – mówi 
Andrzej Trzciński, naczelnik Wy-
działu Kultury i Kultury Fizycznej.

Ray Wilson mieszka obecnie 
w Poznaniu i często koncertuje 
w Polsce. Po raz pierwszy wystąpi 
w Rudzie Śląskiej. 

– Negocjacje nie były trudne, Ray 
Wilosn gra fantastyczną muzykę – 
poza tym jego koncerty są finansowo 
dostępne dla nas. A my staramy się, 
żeby nasza oferta trafiła do wszyst-
kich mieszkańców Rudy Śląskiej. 
Spodziewamy się, zresztą jak co roku, 
również widzów z ościennych miast 
– zapowiada naczelnik Trzciński. 

Dzień wcześniej na Wirku zoba-
czymy polskie gwiazdy muzyki roc-
kowej jak Golden Life, czy IRA. 

– Sobota to dzień stricte rockowy 
– program ułożony jest tematycznie. 
Mamy nadzieję, że będą się tutaj ba-
wić ludzie w każdym wieku. W pią-
tek czeka nas naprawdę udana za-
bawa – Kabareton, czyli m.in. Koń 
Polski, Marcin Daniec, Kabaret 
Młodych Panów i Grzegorz Polo-
czek. Co ważne – impreza jest bile-
towana, ale ceny biletów wydają 
nam się bardzo przystępne jak na 
taki występ. To kwota 10 lub 20 zło-
tych, a artyści z najwyższej półki. 
Głównie chodziło o to, aby wszyst-
kie osoby, które przyjdą na ten wie-
czór, wygodnie usiadły. Nie chcemy 
też przypadkowej publiczności, ale 
świadomego widza, który wie, po co 
przychodzi na ten występ – dodaje 
naczelnik.

Dniom Rudy Śląskiej towarzy-
szyć będą również inne atrakcje:  

Koncert Mezo podczas ubiegłorocznych Dni Rudy Śląskiej.  Foto: Arch.

Szósta edycja Festiwalu Art Naif w piątek zawitała do Rudy Śląskiej. Do tej pory sztukę naiwną na terenie Śląska podziwiać 
można było tylko w Katowicach, w tym roku natomiast do akcji dołączyło Miejskie Muzeum im. Maksymiliana Chroboka.

wesołe miasteczko, punkty gastro-
nomiczne i handlowe, konkursy, gry 
i zabawy oraz parada motocykli, za-
bytkowych samochodów i pojazdów 
militarnych. 

Dla naszych Czytelników mamy 
niespodziankę – dwa podwójne 

– Trudno tę sztukę ograniczyć 
ramami. Dawniej postrzegano ją 
jako dzieła tworzone przez samo-
uków, którzy tworzyli z potrzeby 
serca. Najczęściej byli to pracow-
nicy kopalń, którzy z tęsknoty do 
przyrody zaczęli malować. Dziś 
trudno określić jednym słowem 
twórców sztuki naiwnej. Mówi się, 
że z jednej strony, są to amatorzy, 
ale niejednokrotnie są to też twór-
cy, którzy tworzą od wielu lat, co 
wiąże się z bardziej profesjonalny-
mi możliwościami technicznymi – 

tłumaczy Ewelina Pieczka, organi-
zatorka wystawy.

Na wystawie znajduje się czterdzie-
ści sześć obrazów. Są to głównie pej-
zaże przemysłowe oraz scenki rodza-
jowe, które obrazują dawny Śląsk.

– Twórcy tych obrazów są zwią-
zani z tą ziemią. Dzięki takim festi-
walom odświeżamy owe dzieła – 
mówi pan Franciszek, uczestnik 
wernisażu.

Festiwal Art Naif promuje sztukę 
naiwną na świecie. W tym roku mo-
tywem przewodnim imprezy jest 

Zapałkowy Titanic

Pan Janusz już zastanawia się, gdzie bę-
dzie trzymał tak duży model.
 Foto: MHS

– Najpierw zrobiłem kręgosłup statku, potem do góry wznosiłem burty. Widziałem program o tym, jak budowano „Titanica” 
i styl budowy zapożyczyłem sobie od tamtych inżynierów – mówi Janusz Urbański, modelarz z Czarnego Lasu, który wykonuje 
swoje dzieła z zapałek. Teraz pracuje nad największym okrętem w swojej kolekcji. 

– Od początku tego roku robiłem róż-
ne mniejsze prace, np. wiatraki, szyb 
kopalniany, domek znajomych, który 
przekazałem im w prezencie. Teraz sku-
piam się na największym okręcie, jaki 
do tej pory budowałem – tłumaczy mo-
delarz. – Ludzie pytają się mnie, co to 
będzie za okręt. Projekt tego modelu 
sam wymyśliłem. Jeżeli chciałbym zro-
bić replikę istniejącego statku, to za-
wsze ktoś dopatrzyłby się jakiegoś błę-

du. Model ten nazwę „Stefania”, to 
imię mojej mamy – opowiada. 

Powstający gigant będzie długi na 
ponad dwa metry, a wysoki na sto 
sześćdziesiąt centymetrów. Pan Janusz 
przewiduje, że koniec prac przypadnie 
na wrzesień. W całym przedsięwzięciu 
wykorzysta około stu tysięcy zapałek. 

– Teraz zajmuję się wykończeniem 
burt, potem zabiorę się za wzniesienie 
masztów. Na sam koniec będę musiał 

olinować cały statek i zrobić żagle – 
mówi pan Janusz. – Większe elementy 
składam z mniejszych kawałków złożo-
nych z pięciu zapałek. Duże części 
w trakcie suszenia przyciskam kawał-
kami metalu, by nie wykrzywiały się – 
dodaje. 

Po zakończeniu budowy pan Janusz  
chciałby zorganizować swoją autorską 
wystawę.

Monika Herman-Sopniewska

bilety na piątkowy Kabareton. Na 
SMS-y czekamy do środy 12.06. 
do godz. 18. Wystarczy wysłać 
SMS-a o treści wiad. KABARET+ 
imię i nazwisko pod nr 7100 (koszt 
SMS-a 1,23 zł z VAT).

Monika Herman-Sopniewska

Argentyna. Artyści z tego kraju po-
jawią się także na uroczystym 
otwarciu festiwalu 14 czerwca 
w katowickiej Galerii Szyb Wilson.

– Jesteśmy coraz bardziej znani 
na świecie. Mówi się o nas w Bra-
zylii, Argentynie oraz w Turcji. 
Dzięki temu festiwalowi muzea mo-
gą pokazać na nowo swoje skarby 
– tłumaczy Jacques Dubois, kurator 
Art Naif Festiwal.

Wystawę będzie można oglądać 
do 7 lipca.

Robert Połzoń
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Ostatnio wiele się mówi o transplantacji narządów i tkanek. 
Czy można ten temat szerzej wyjaśnić? 

Izabela N. z Nowego Bytomia

PORADY LEKARZA

Odpowiada 
Adam Rozewicz
dr n. med.  

REKLAMA

WESOŁY ZĄBEK s.c. 
Dentystyka szkolna

Profilaktyka przede wszystkim!
Nieodpłatne świadczenia zdrowotne 

gwarantowane przez NFZ:

wizyta adaptacyjna do 6. roku życia• 
badanie jamy ustnej• 
usuwanie złogów nazębnych w znieczuleniu powierzchniowym• 
fluoryzacja kontaktowa/lakierowanie zębów stałych do 18. roku życia• 
uszczelnianie bruzd/lakowanie zębów stałych do 7. roku życia.• 

 
kontakt w siedzibie:

ul. Zamenhofa 12, 41-706 Ruda Śląska
tel./fax 32 340-29-70

e-mail: info@wesolyzabek.pl
REKLAMA

Warto wraz z początkiem lata 
wybrać się na kontrolną wizytę do 
kosmetyczki, aby ta, w zakresie 
swoich kompetencji, profesjonalnie 
oceniła stan naszego zdrowia i zale-
ciła ewentualne kuracje. Poza za-
biegami kosmetycznymi, kosmeto-
log potrafi w bardzo wczesnym 
stadium wykryć wiele chorób skó-
ry, które na danym etapie nie stwa-
rzają zagrożenia dla zdrowia i bar-
dzo łatwo jest je wyleczyć.

Konsultacje podczas pierwszej 
wizyty przeprowadzane są w więk-
szości gabinetów bezpłatnie, każda 
Pani może umówić się na wizytę 
i przyjść ocenić stan swojego zdro-
wia. Kosmetyczka w pierwszej ko-
lejności przeprowadzi wywiad 
z klientką – zapyta o przebyte cho-
roby, o obecne leczenie i o faktycz-
ny stan zdrowia klientki. Później 
następuje diagnoza skóry. Kierując 
się faktycznymi potrzebami klientki 
i jej życzeniem, dopasujemy kon-

Katarzyna Łucka
www.dobrykosmetolog.pl
tel. 502-860-907

PORADY KOSMETOLOGA

Od dłuższego czasu zastanawiam się nad wizytą w salonie kosmetycznym. Mam wrażenie, 
że moja twarz, szczególnie po zimie, potrzebuje szybkiej regeneracji. Przydałby się też zabieg 
na dłonie i ciało, ponieważ moja skóra jest bardzo przesuszona.  Sabina z Halemby

Z wizytą u kosmetyczki…
kretne serie zabiegów, takich, które 
pomogą najskuteczniej wyleczyć 
dolegliwości klientki, bądź też które 
najskuteczniej upiększą daną partię 
ciała. Wyróżniamy zabiegi na głów-
ne partie ciała jakimi są: ciało, 
twarz, dłonie i stopy. 

Najczęstszym zabiegiem wykony-
wanym na dłonie jest manicure. Pod-
czas tego zabiegu odżywiana jest 
płytka paznokci i odżywia się całe 
dłonie. Na stopach zaś wykonuje się 
pedicure – odpowiednik manicure na 
dłoniach. Na ciele najczęściej wyko-
nywana jest liposukcja kawitacyjna 
– zabieg, który prowadzi do efektu 
wyszczuplenia. Wykonuje się też der-
momasaż, który jest masażem podci-
śnieniowym. Zaleca się go zwłaszcza 
w celu redukcji cellulitu, tkanki tłusz-
czowej i ujędrnienia skóry. 

Zdecydowanie najbardziej popu-
larną częścią ciała w kosmetyce 
profesjonalnej jest twarz. To na niej 
wykonywana jest największa część 

Transplantacja narządów
Transplantacje narządów i tka-

nek są uznaną metodą leczenia 
wielu schorzeń. Niektóre narządy 
pozyskujemy w wyniku nieszczę-
śliwych zdarzeń, np. przeszczepy 
serca, bądź wiążą się one z okale-
czeniem chorego. Dlatego wielo-
krotnie chorzy umierają, nie docze-

kawszy się przeszczepu. Ograni-
czenia te nie występują w przypad-
ku przeszczepów szpiku. Prze-
szczepy szpiku ratują życie w licz-
nych schorzeniach, np. białaczkach, 
chłoniakach i wielu innych. Naj-
bezpieczniejsze są tzw. autologicz-
ne przeszczepy, tj. własnych komó-

rek chorego. Komórki pobieramy 
przed rozpoczęciem odpowiednie-
go leczenia, przed całkowitym 
zniszczeniem pozostałych komó-
rek szpiku i nowotworowych. Nie 
zawsze ten rodzaj przeszczepu jest 
skuteczny. Przy przeszczepach 
szpiku od innych dawców istotna 

jest zgodność komórek dawcy 
i biorcy. Oceniamy tzw. antygeny 
zgodności tkankowej HLA u daw-
cy i osoby chorej. Powinny być one 
jak najbardziej zbliżone. Najczę-
ściej poszukiwani są dawcy w ro-
dzinie chorego. Często musimy 
szukać dawców wśród osób nie-
spokrewnionych. Jak ich znaleźć? 
Służą temu banki danych np. w Pol-
sce Bank Danych Dawców Komó-
rek Macierzystych. Wystarczy się 
zarejestrować na stronie banku 
www.dkms.pl. Bank prześle pa-
łeczki do pobrania śliny. To wy-
starczy, aby zbadać i zapisać dane 
HLA w banku. Dzięki odpowied-

niej bazie danych wyszukujemy 
dawców. Istotne jest to, aby banki 
te posiadały jak najwięcej zareje-
strowanych potencjalnych dawców. 
Samo pobranie komórek jest bez-
pieczne i niegroźne dla dawcy. 
Można pobierać szpik z kości bio-
drowej, bądź komórki macierzyste 
bezpośrednio z krwi. Nie ryzyku-
jąc swojego zdrowia i życia, może-
my uratować komuś życie. Może to 
Ruda Śląska będzie miastem, gdzie 
będzie zarejestrowanych jak naj-
więcej potencjalnych dawców? Za-
leży to tylko od nas. „Jeśli człowiek 
ratuje jedno życie, to jest tak, jak 
gdyby uratował cały świat.” 

ZAPRASZA NA PROMOCYJNE 
BADANIA PROFILAKTYCZNE 
W CZERWCU 2013 ROKU

ROFILAKTYKA RAKA PROSTATY•	  – PSA    25	zł
PROFILAKTYKA	CHORÓB	WĄTROBY•	   20	zł 
 Aspat,Alat,bilirubina,GGTP 
DIAGNOSTYKA	CHORÓB	KRWI	I	INFEKCJI		 30	zł •	
Morfologia, OB., CRP
PROFILAKTYKA	MIAŻDŻYCY	 20	zł •	
Cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy
DIAGNOSTYKA	ZAKAŻENIA	BORELIOZĄ	 60	zł •	
ozn.przeciwciał IgG,IgM
PROFILAKTYKA	CHORÓB	TARCZYCY		 	30	zł •	
FT3, FT4, TSH
PROFILAKTYKA	CHOROBY	WRZODOWEJ	ŻOŁĄDKA		 30	zł •	
helicobact.Pylorii

NZOZ OSRODEK PIELEGNIARSTWA
„Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp. z o. o.

ul.	1	Maja	288	Ruda	Śląska	-	Wirek	
(naprzeciw	Kościoła	Ewangelickiego)

Tel.	32	242-05-06,	32	242-17-00

www.eopieka.pl
Punkt	pobrań	czynny	od	poniedziałku	do	piątku

od	8.00	do	10.00
ODBIÓR	WYNIKÓW	–	W	NASTĘPNYM	DNIU	od	8.00	do	16.00
						Możliwość	wysłania	wyników	drogą	elektroniczną!

Przyjazne warunki dla dzieci!!!!
Badania bez skierowania lekarskiego!!!!

    BADANIA  BEZ KOLEJEK!!!!

zabiegów i to pozytywne efekty 
w obrębie twarzy są najbardziej po-
żądane przez klientki. W zależności 
od życzenia klientki, wykonuje się 
na twarzy szereg różnych zabie-
gów. Najpopularniejszym zabie-
giem, w którym potrzebne jest je-
dynie minimum sprzętu, a maksi-
mum umiejętności, jest przedłuża-
nie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1. 
Do każdej rzęsy dokleja się drugą, 
jedwabną, której kształt i długość 
dopasowywane są do twarzy i oka 
klientki. Efekt jest zniewalający 
i utrzymuje się od miesiąca do 
dwóch. Efekt końcowy w dużej 
mierze zależy od umiejętności ko-
smetyczki. Na twarzy wykonuje się 
również mikrodermabrazję diamen-
tową, która polega na mechanicz-
nym złuszczaniu naskórka – co od-
mładza i odświeża skórę. Warto 
wspomnieć również o peelingu ka-
witacyjnym, mezoterapii bezigło-
wej i falach radiowych. 



Kapitan rekreacji Świat to za mało

Piotr Bąk w swojej domowej kolekcji po-
siada aż 16 pucharów z różnych dyscy-
plin rekreacyjnych. Foto: AP

WOKÓŁ NAS

Pięć miesięcy w podróży i prawie 
9 tysięcy przejechanych kilometrów 
na trasie: Brazylia, Paragwaj, Argen-
tyna, Chile, Australia, Nowa Zelan-
dia, Chiny, Kazachstan i Ukraina. 
Damian Szołtysik, członek Rudzkie-
go Klubu Grotołazów „Nocek” wraz 
ze swoim kolegą Krzysztofem Hilu-
sem 26 maja wrócił z podróży dooko-
ła świata.

– Od zawsze marzyłem o wyprawie 
rowerowej.  Podczas ustalania trasy 
starałem się uwzględnić kraje, w któ-
rych jeszcze nie byłem – mówi pan 
Damian. – Pod względem technicz-
nym przygotowywaliśmy się do wy-
prawy około pół roku.  Wliczała się 
w to rezerwacja biletów lotniczych, 
planowanie trasy oraz przygotowy-
wanie rowerów – dodaje.

W podróż panowie wyruszyli dru-
giego stycznia, wylatując do Ameryki 
Południowej. Rowerzyści głównie 
przemierzali rejony górskie.

– Zmęczenie nas nie zaskoczyło,  
we znaki dały nam się jednak brazylij-
skie upały. Często tak się zdarzało, że 
odczuwaliśmy wstępne objawy udaru. 
Towarzyszyły nam tam wahania tem-
peratur – od śnieżyc, poprzez wilgot-
ne deszcze i upały. Przez pierwsze 
dwa tygodnie trudno było znieść takie 
warunki – tłumaczy rowerzysta.

W połowie marca rowerzyści opu-
ścili Amerykę, udając się w stronę 
Azji, Australii i Oceanii.

– Nowa Zelandia to swoiste połą-
czenie Europy i USA – zauważa pan 
Damian. – W Chinach byliśmy często 
kontrolowani przez tamtejszą policję. 
Po opuszczeniu większych miast jak 
np. Hongkong, jechaliśmy przez tere-
ny, na których nie widziano Europej-
czyków. Napotkani tam ludzie chcieli 
robić sobie z nami zdjęcia – dodaje.

Robert Połzoń

Wiadomości Rudzkie 12.06.2013 11www.wiadomoscirudzkie.pl

Rowerzyści zobaczyli podczas podróży 
wiele malowniczych miejsc. Foto: arch.

Rekreacja w jego życiu zawsze 
zajmowała ważne miejsce. Za młodu 
uprawiał rekreacyjnie sporty, a dziś 
rekreację zapewnia mu jego domo-
wy sprzęt. W mieszkaniu zgromadził 
aż 11 urządzeń takich jak minigolf, 
domowej roboty bilard czy urządze-
nia do masażu, z których korzysta  
w wolnej chwili. Piotr Bąk po cichu 
zastanawia się, czy ktokolwiek w 
Rudzie Śląskiej jest w stanie wyka-
zać się pokaźniejszą kolekcją sprzę-
tu do rekreacji domowej. Okazuje 
się, że 84-letni mieszkaniec Nowego 
Bytomia to nie tylko sportowiec i 
miłośnik rekreacji, ale i konstruktor. 

Teraz, gdy jego pasją stał się golf, 
sam wymyśla rozgrywki i buduje na 
Nowym Bytomiu pole golfowe.

– Golf powstanie na ulicy Czarno-
leśnej, na terenach rekreacyjnych. 
Tam znalazłem na niego miejsce. Bę-
dę go budować przy pomocy MOSiR
-u. Jeśli mieszkańcy będą nim zain-
teresowani i inwestycja będzie opła-
calna, to wtedy położymy tam sztucz-
ną trawę – o projekcie opowiada pan 
Piotr.

Z pierwszego w Rudzie Śląskiej 
pola golfowego będzie mógł skorzy-
stać każdy. Na nim pan Piotr chętnie 
zmierzy się z innymi mieszkańcami, 

REKLAMA

chociaż – jak sam mówi – trudno bę-
dzie go pokonać.

 Agnieszka Pach

Ostra gra
Halembskie lasy w sobotę stały się 

miejscem zmagań drużyn biorących 
udział w grze terenowej „GRoT”. Zada-
nia były prawdziwym wyzwaniem dla 
uczestników zabawy, i często stawały 
się przeszkodami nie do przejścia.

– Uczestnicy rywalizowali w szesna-
stu punktach terenowych. W tych miej-
scach czekały na nich między innymi 
przeprawy linowe oraz kajakowanie.  
W sumie rywalizowało około stu dwu-

dziestu osób. Notujemy duży progres, bo 
rok temu startowało ponad osiemdzie-
sięciu zawodników – mówi Dariusz Ko-
walski, towarzyszący młodzieży z klu-
bów Nereusza, który jest organizatorem 
imprezy.

Zawodnicy rywalizowali w trzech 
kategoriach: drużyny rodzinno-sąsiedz-
kie, młodzieżowe oraz zespoły w kate-
gorii 18+.

–  Uczestniczę w grze pierwszy raz, 
ale bardzo mi się podoba. W jednej kon-
kurencji musieliśmy skonstruować tele-
graf i wysłać kod alfabetem MORSE’A, 

później naszym zadaniem było toczenie 
opony – opowiada  Anna Kawula, uczest-
niczka zabawy. Robert Połzoń

Przeprawa na linie była jedną z trudniej-
szych konkurencji. Foto: RP



Festyn Zdrowia Sportowa „Czwórka”!

W trakcie festynu młodzież mogła między innymi sprawdzić wydolność płuc. Foto: SH
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Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 
4 na Czarnym Lesie niemal od zawsze łączo-
ny był z Dniem Sportu. Po raz kolejny zorga-
nizowano tam imprezę mającą na celu pro-
mocję aktywnego i zdrowego trybu życia.

– Ideą tego dnia jest propagowanie wśród 
dzieci aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Chcemy, by dzieci były dzisiaj zajęte w jak naj-
bardziej aktywny sposób oraz żeby pokazały 
się w swoich ulubionych dyscyplinach – tłu-
maczyła Bożena Kania, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4. 

– W naszej szkole dzieci są naprawdę ak-
tywne i zaangażowane – przychodzą na wszel-
kie dodatkowe zajęcia, jak SKS czy gimnasty-
ka korekcyjna. Dzięki nowej sali gimnastycz-
nej nareszcie możemy się realizować, szcze-
gólnie jeśli chodzi o gry zespołowe – dodała.

– Dzięki takiej imprezie dzieciaki mogą sprawdzić 
się w różnych konkurencjach sportowych. Brałem 
udział m.in. w rzucie do kosza – dzielił się swymi 
wrażeniami Arkadiusz Lisowicz, jeden z uczniów. 

– Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 
chcieliśmy sprawić ogromną radość naszym 
uczniom. Zaprosiliśmy m.in. akrobatów z Kato-
lickiego Parafialnego Klubu Sportowego pod 
kierunkiem Danuty Wodarskiej, którzy cieszyli 
się ogromnym zainteresowaniem i podziwem 
dzieci. Jesteśmy szkołą promującą zdrowy tryb 
życia, dlatego dzieci otrzymały także jabłka 
i soczki – mówiła Grażyna Kukiełka, dyrektor 
placówki. – Z racji tego, że mamy tak piękną salę 
gimnastyczną, musimy ją wykorzystać maksy-
malnie. To nasz walor wychowawczy – dodała.

Magdalena Szewczyk

Czerwcowy festyn

Pogoda sprzyjała organizacji rodzinnego święta. Foto: RP

Kapturek po śląsku”, który zo-
stał przygotowany przez 
uczniów szkoły.

– Jestem pierwszy raz na tym 
festynie. Moje dziecko chodzi tu-
taj do szkoły. Taka inicjatywa 
bardzo mi się podoba. Dobrze, 
że podczas takich imprez promo-
wana jest kultura śląska – mówi 
pan Roman, uczestnik festynu. 

Robert Połzoń

W środę po raz kolejny Młodzie-
żowa Rada Miasta spotkała się, by 
debatować. Tym razem tematem 
przewodnim była legalizacja mari-
huany.

– Ten temat jest bardzo na czasie. 
Na arenie politycznej toczą się spo-
ry dotyczące legalizacji marihuany. 
Wydaje mi się, że opinia młodzieży 
jest pod tym względem bardzo waż-
na, bo chociaż problem ten dotyczy 
całego społeczeństwa, to przede 
wszystkim jest on bliski młodzieży 
– tłumaczyła Aneta Paleczna, wice-
przewodnicząca MRM.

Jak zwykle zdania uczestników 
debaty były podzielone.

– Takie używki jak alkohol czy 
papierosy są w naszym kraju legal-
ne. Marihuana jest mniej szkodliwa 
od nich, w związku z tym także po-
winna być ogólnodostępna. Ponad-
to legalizacja uniemożliwiłaby 
działanie dilerom. Łatwiej byłoby 
też kontrolować, czy osoba zażywa-
jąca marihuanę jest pełnoletnia – 
argumentowała Agata Kempa.

– Legalizacja marihuany spowo-
dowałaby wzrost liczby osób jej za-
żywających. W dodatku szkodliwie 
działa ona na wątrobę i drogi odde-
chowe. Nie jest w pełni bezpieczna 
– przekonywała Agnieszka Połap.

Sandra Hajduk
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O legalizacji marihuany

 Debata przebiegała bardzo burzliwie. Foto: SH

Konkurs plastyczny i profilaktyczno-
zdrowotny, pokaz filmów oraz zdrowe 
przekąski czekały w środę na uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
na Wirku  w ramach „Festynu Zdrowia”.

– Profilaktyka i promocja zdrowia to 
bardzo ważny element naszych działań. 
Taki „Festyn Zdrowia” jak ten dzisiej-
szy, organizowany jest właściwie co ro-
ku. W tym roku współpracujemy z Fun-
dacją Banku Ochrony Środowiska, któ-
ra dostarczyła nam szereg materiałów, 
w tym film pod tytułem „Śmietnik w mo-
jej głowie”, pokazujący w jaki sposób 
powinno się odżywiać. Stowarzyszenie 
Chrześcijańska Służba Charytatywna 
przygotowało posiłki z produktów eko-
logicznych. Dodatkowo uczniowie mogą 
skorzystać z porad dietetyka, zważyć się 
oraz sprawdzić poziom tłuszczu w orga-
nizmie – opowiadała Katarzyna Mar-
cisz, organizatorka festynu.

Uczniowie chętnie brali udział w imprezie.
– Mogliśmy spróbować jedzenia we-

getariańskiego, różnego rodzaju suró-
wek, owoców i przetworów. Wszystko 
było bardzo dobre i zdrowe – mówił Ma-
teusz Maziejuk.

– Duża część z nas nie zdaje sobie 
sprawy z tego, czy się dobrze odżywia-
my czy nie, dlatego takie festyny jak ten 
są bardzo ważne – dodała Patrycja Cie-
plak.

Sandra Hajduk

– „Czerwcówka” to nazwa fe-
stynu rodzinnego, który jest za-
razem wieloletnią tradycją na-
szej szkoły. Organizujemy go od 
dziesięciu lat. Bardzo cieszy nas 
to, że rodzice włączają się 
w przygotowanie tego wydarze-
nia. Jest to taka nasza wspólna 
inicjatywa – tłumaczy Alina 
Mgłosiek, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 41 w Rudzie. 

– Motywem przewodnim tego-
rocznego festynu jest „Nasza 
Mała Ojczyzna” – dodaje.

W piątek na festynie wystąpił 
między innymi Zespół Akorde-
onistów im. Edwarda Huloka. 
Przybyli uczestnicy mogli także 
skosztować śląskiego jedzenia 
i wziąć udział w konkursie gwa-
ry regionalnej oraz nacieszyć 
oko spektaklem „Czerwony 

Wymiana, by poznać skarby

Program był okazją do wymiany doświad-
czeń.  Foto: SH

Włosi, Turcy, Czesi i Francuzi 
gościli w minionym tygodniu 
w Rudzie Śląskiej. W ramach pro-
jektu Comenius, w którym rolę ko-
ordynatora pełnił Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 im. A. 
Mickiewicza w Rudzie, poznawali 
oni polskie, regionalne skarby. 

– Młodzi ludzie, którzy przyjeż-
dżają do nas zostają u rodzin, więc 
poznają kulturę od podszewki. 
Zwiedzają także ciekawe miejsca. 
Mieli okazję przejechać się kolejką 
wąskotorową w kopalni srebra 
w Tarnowskich Górach, zobaczyli 
Kraków i zwiedzili Auschwitz. 
Wzięli także udział w zajęciach re-

gionalnych w wiejskiej chacie, 
gdzie mieli okazję lepić śląskie bu-
łeczki i garnki z gliny, a także malo-

wać na szkle – opowiadał Mirosław 
Zimała, koordynator projektu.

Co zaskoczyło młodych z zagra-
nicy?

– Najzabawniejsze jest to, że 
w Polsce jestem bogata, gdyż jedno 
euro to cztery złote – śmiała się Ro-
sa z Włoch. – Bardzo mi się w Pol-
sce podoba. Zamierzam jeszcze raz 
przyjechać do Krakowa w sierpniu 
– deklarowała.

– Dzięki temu projektowi mogli-
śmy się bardzo dużo nauczyć i po-
znać nowych ludzi – podsumowała 
Natalia Schreiber, uczennica „Mic-
kiewicza”.

Sandra Hajduk

Dzień Sportu w SP nr 4 to już tradycja.
 Foto: MS

Kibicujemy kulturalnie

Dzieci przygotowały transparenty i wza-
jemnie się dopingowały. Foto: SH

Pod takim właśnie hasłem w sobotę 
w SP nr 2 na Bykowinie odbył się Dzień 
Sportu. Gra w piłkę nożną, siatkówkę, 
skok w dal czy jazda na rolkach – to 
tylko niektóre z atrakcji przygotowa-
nych dla najmłodszych.

– Hasło przewodnie dzisiejszego 
Dnia Sportu brzmi „Kibicujemy kultu-
ralnie”. W związku z tym dzieci musiały 
wcześniej przygotować plakaty oraz 

motywujące okrzyki. Tworzyły także 
ulotki mówiące o tym, jak należy zacho-
wywać się fair play. Dzisiaj mogą wziąć 
udział w różnego rodzaju zawodach 
sportowych – mówiła Halina Duda, wi-
cedyrektor SP nr 2.

Każde z dzieci mogło znaleźć tego 
dnia coś dla siebie.

– Mnie najbardziej podobała się gra 
w dwa ognie. Tam jest dużo fajnej zaba-
wy i ruchu – mówił 7,5-letni Kamil 
Kwiecień.

Sandra Hajduk



Teatralne „Misiakowo” Podsumowanie w Klubie

Przedszkolaki wystawiły przedstawienie o strażakach. Foto: SH
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Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy. Pośród zabaw i dziecięce-
go uśmiechu w miniony czwartek 
w Centrum Pomocy i Aktywności 
Osób Starszych podsumowane zo-
stały spotkania Klubu Babci, 
Dziadka i Wnusia, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Pro Ethica.

– To jest rozrywka dla babć 
i dziadków, którzy całymi dniami 
są z wnukami, dzięki czemu mogą 
spędzić czas pośród ludzi, ale i dla 
dzieci, które mają kontakt z rówie-
śnikami – tłumaczy Anna Nawrot 
ze Stowarzyszenia Pro Ethica. 
– Miał być piknik. Babcie bardzo 
się w to zaangażowały. Niestety ze 
względu na pogodę zdecydowali-
śmy się teraz zrobić część podsu-
mowującą, podczas której dzieci 
dostaną dyplomy i pokażą czego 

się nauczyły przez te pół roku – do-
daje.

– Zaangażowałam się w Klub, 
żeby pobawić się z dziećmi i wnuka-
mi. Bardzo mi się spodobała ta ini-
cjatywa. Była to dla mnie ciekawa 
przygoda. Dzieci mają frajdę i my 
też – mówi Teresa Jasińska.

Zajęcia cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Już wiadomo, że od 
września spotkania ruszą ponownie.

Agnieszka Pach

Parafialna zabawa

Najmłodsi parafianie bawili się podczas gier sportowych. Foto: RP

Mirosław Szołtysek wraz z ze-
społem.

– Festyn jest super, wszyscy 
świetnie się bawią, zarówno ro-
dzice jak i dziadkowie. Występo-
wały tu dzieci w wieku przed-
szkolnym. Panuje fajna atmosfe-
ra. Pogoda też nam w miarę do-
pisała – mówi pan Henryk, 
uczestnik festynu.

Robert Połzoń
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Podczas zajęć dzieci bawiły się razem ze 
swoimi babciami i dziadkami. Foto: AP

Teatralnie zrobiło się w trakcie 
minionego tygodnia w Żłobku 
Miejskim „Misiakowo”.

– Tegoroczny Dzień Dziecka 
w ,,Misiakowie” odbywa się pod 
hasłem „Teatralne Misiakowe spo-
tkania”. W poniedziałek wystąpili 
aktorzy z Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej. Dzisiaj natomiast za-
prezentowały się przedszkolaki 
z Miejskiego Przedszkola nr 47 – 
tłumaczy Anna Bujas, dyrektor 
„Misiakowa”. – Taka forma obcho-
dów to nasz autorski pomysł. Chce-
my w ten sposób rozwijać pasje te-
atralne wśród dzieci, bo potencjał 
mają wielki – dodała.

Przedszkolaki z MP nr 47 wystą-
piły w środę z przedstawieniem pt. 
„Czymu Handzik chcioł zostać fo-
jermanym” napisanym przez Moni-

kę Czoik. Dla przedszkolaków, po-
dobnie jak dla dzieci chodzących do 
żłobka, występ był dobrą zabawą.

– Handzik chciał zostać fojerma-
nym, bo jego tata nim był. Moim ma-
rzeniem było to, żeby wystąpić. W przy-
szłości chciałabym zostać aktorką – 
mówiła Alina z Przedszkola nr 47.

Zapach grilla oraz muzyka pły-
nąca ze sceny przyciągnęła w so-
botę wszystkich spragnionych ro-
dzinnej zabawy na festyn przy pa-
rafii św. Barbary na Bykowinie.

– Festyn ma na celu zintegrowa-
nie naszej parafii, propagowanie 
wartości katolickich oraz promo-
wanie tego, co nazywa się dobrą 
rodziną – tłumaczy ks. Arkadiusz 
Sitko, wikariusz parafialny.

– Przygotowaliśmy wiele atrak-
cji dla dzieci, między innymi gry 
i zabawy sportowe. Na dorosłych 
czeka loteria fantowa, z której 
dochód przeznaczymy na letni 
wyjazd naszych małych parafian 
do Wisły – dodaje ks. Sitko. 

Na scenie wystąpiła między in-
nymi orkiestra KWK „Halemba-
Wirek” i grupa dziecięca „Boże 
Nutki”. Gwiazdą wieczoru był 

– Fajnie jest być strażakiem, bo 
oni gaszą pożary i ratują ludzi – 
dodał także występujący tego dnia 
siedmioletni Kacper.

Przedstawienie wyreżyserowały: 
Katarzyna Skutnik, Anna Janas 
i Katarzyna Muzykant.

Sandra Hajduk

Utalentowani uczniowie koncertują

Sala pełna rodziców, gości, 
uczniów i pracowników Gimna-
zjum nr 11 na Nowym Bytomiu, a na 
scenie same talenty. W murach 
szkoły w miniony piątek już po raz 
11 odbył się doroczny Koncert 
Młodych Talentów.

– Koncert ma na celu pokazanie, 
jaką mamy utalentowaną młodzież. 
Dzieci same się zgłaszają, nikt ich 
do tego nie zmusza. Mogą przyjść 
i się zaprezentować, a są naprawdę 
różnorodnie utalentowane. Pokazu-
jemy im, że warto walczyć i rozwi-
jać ten talent – tłumaczy Anna Jan-
czewska-Połap, jedna z organizato-
rek i dodaje: – Ma to też takie zada-
nie troszeczkę profilaktyczne, bo 

dzieci pokazują, jak mile spędzać 
czas z daleka od używek czy kompu-
tera.

Poprzez koncert szkoła daje uta-
lentowanym uczniom możliwość 
pokazania się. W tym roku chęt-
nych do występów nie brakowało. 
Ku zaskoczeniu organizatorów, na 
spotkaniu pojawili się absolwenci 
szkoły, którzy również prezentowa-
li swoje talenty.

– Uwielbiam śpiewać. To jest ta-
kie uczucie, którego nie można po-
równać z niczym innym. Występ tu-
taj to teraz już jedyna moja okazja 
do pokazania się – zdradza Patryk 
Łącki, jeden z absolwentów.

Agnieszka Pach

Podwójne świętowanie w ZSP nr 1
Podwójnie świętowano w środę 

(5 czerwca) w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 na Nowym By-
tomiu. Połączono tam bowiem ob-
chody „Dnia Szkoły bez Przemocy” 
z obchodami „Dnia Sportu”.

– To cykliczna akcja, którą pro-
wadzimy od paru lat. Przygotowali-
śmy szereg atrakcji. Między innymi 
młodzież spotka się z aspirantem 
Krawczykiem z Komendy Miejskiej 
Policji w Rudzie Śląskiej, który opo-
wie o przepisach ruchu drogowego. 
August Jakubik, ultramaratończyk, 
będzie zachęcał młodych do aktyw-
nego spędzania czasu wolnego. 
Uczniowie będą także mogli obej-
rzeć film „Kiedyś będziemy szczęśli-

wi”. Oprócz tego odbywa się szereg 
zawodów sportowych przeprowa-
dzanych w różnych dyscyplinach – 

Spotkaniu towarzyszyły słowa piosenki Anny Marii Jopek „Bóg daje talent, a resztę mu-
sisz wygrać sam”. Foto: AP

Uczniowie ZSP nr 1 mieli okazję zapo-
znać się z zasadami ruchu drogowego.
 Foto: SH

opowiadał Robert Ślusarski, dyrek-
tor ZSP nr 1.

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się podchody interdyscyplinarne, 
w trakcie których grupy składające 
się z dwóch osób musiały odpowia-
dać na pytania z różnych dziedzin.

– Musiałam rozwiązać krzyżówkę 
związaną ze związkami frazeolo-
gicznymi. Były także kalambury – 
mówiła Dominika Kubzda, uczenni-
ca. – Zdecydowałam się wziąć udział 
w tej zabawie, bo chciałam aktywnie 
spędzić czas. Mogę wykonać jakieś 
zadanie, pomyśleć, pośmiać się. To 
zdecydowanie lepsze niż siedzenie 
na lekcjach – dodała.

Sandra Hajduk

Minął miesiąc, a twórcy graffiti znów 
dali o sobie znać. Tym razem po zielonym 
MAJowaniu nadeszła pora na malunki pro-
sto z tropikalnych lasów, które w sobotę 
powstawały na murze przy ulicy Hallera.

– Motywem głównym dzisiejszego malo-
wania jest dżungla. Pojawią się na ścianie 
drzewka i zwierzęta, między innymi tukan, 
żaba oraz małpa – tłumaczy jeden z uczest-
ników imprezy, twórca o pseudonimie Keed.

Graffiti po raz drugi
Prace rozpoczęły się o godzinie dzie-

siątej i trwały do wieczora.  Nie udało się 
jednak zakończyć całości tego samego 
dnia, dlatego reszta graffiti zostanie do-
kończona w innym terminie.

– Pokazujemy, że graffiti to jest sztuka. 
Miasto coraz bardziej zaczyna się przeko-
nywać do naszych działań, nawet w pew-
nej części zasponsorowało nam farby – 
mówi Piotr Borys, organizator akcji.

Mimo przelotnego deszczu pogoda sprzy-
jała malowaniu na murach. Foto: RP

– Chcemy, by takie inicjatywy coraz 
częściej odbywały się w Rudzie Śląskiej – 
dodaje.

Robert Połzoń
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Podczas zakończonych w ostatni 
piątek badań rudzianie wypełniający 
ankiety odpowiadali na kilkanaście 
różnych pytań dotyczących oceny ży-
cia w Rudzie Śląskiej oraz tego, jak 
miasto ma wyglądać w przyszłości. 
Rudzianie mogli ocenić m.in. jakość 
miejskiej komunikacji, stan infra-
struktury sportowej oraz utrzymania 
czystości w mieście. Pytania doty-
czyły również tych sfer życia w mie-
ście, które wymagają poprawy oraz 
oczekiwane przez nich kierunki roz-
woju naszego miasta. – Strategia roz-
woju miasta to najważniejszy miejski 
dokument, dlatego zależało nam, by 

Przygotowania pełną parą!

Jak się żyje w Rudzie Śląskiej i w jakim kierunku miasto powinno się rozwijać – to najważniejsze pytania, na jakie odpowiadali mieszkańcy Rudy Śląskiej  
w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych w sprawie opracowania nowej strategii rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Choć wyniki tych konsultacji 
poznamy za miesiąc, władze Rudy Śląskiej przystępują już do kolejnego etapu konsultacji. Apelują do mieszkańców o zapisywanie się na wrześniowe warsztaty, 
w których udział wezmą przedstawiciele wielu środowisk społeczno-gospodarczych Rudy Śląskiej oraz sami mieszkańcy.

jak najwięcej mieszkańców zaanga-
żowało się w jego powstanie – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
W ciągu trzech tygodni wypełnio-
nych zostało 1219 ankiet w wersji 
elektronicznej oraz 2800 ankiet  
w wersji papierowej. Ostateczna licz-
ba tych ostatnich może jeszcze ulec 
zmianie, gdyż w dalszym ciągu spły-
wają one z miejsc dystrybucji oraz od 
ankieterów przeprowadzających ba-
dania. – Ten wynik jest dla nas dowo-
dem, że mieszkańcy chcą się wypo-
wiadać w sprawach istotnych dla ich 
miasta. Nie mieliśmy jeszcze w mie-
ście konsultacji, w których wzięłoby 

udział tak wiele osób – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Wyniki ankiet powinny być znane 
w przeciągu miesiąca i na pewno będą 
wykorzystane w dalszych pracach nad 
nową strategią rozwoju miasta. – Rezul-
taty badań uwzględnione zostaną przy 
opracowaniu diagnozy społeczno- 
gospodarczej miasta, która jest punk-
tem wyjścia do powstania głównego 
zrębu strategii – zapewnia wiceprezy-
dent Michał Pierończyk.

Po opracowaniu diagnozy nastąpi 
kolejny istotny ważny etap w pracach 
nad strategią rozwoju, czyli spotkania 
warsztatowe, w których udział wezmą 

– Dzisiaj dziękujemy za 15 lat 
opieki św. Barbary nad miastem – 
mówił w trakcie kazania legat arcy-
biskupa, metropolity katowickiego 
– ks. prałat Grzegorz Olszowski.

 – Dobrze jednak wiemy, że ta re-
lacja Rudy Śląskiej do św. Barbary 
zaczęła się o wiele wcześniej. I dziś 
chcemy Bogu dziękować za wszyst-
kie dary, jakie Ruda Śląska, jakie 
każdy z was, za jej przyczyną otrzy-
muje – podkreślał. 

Naczelną zasadą, którą kierowali 
się twórcy herbu Rudy Śląskiej 

w jego obecnej formie, było połą-
czenie dwóch tradycji – tego, co 
śląskie, z tym, co rudzkie. Przedsta-
wia on połowę złotego orła w błę-
kitnym polu, co jest nawiązaniem 
do herbu województwa śląskiego; 
w białym polu widnieje natomiast 
postać św. Barbary w czerwonym 
płaszczu, z kielichem i mieczem w 
rękach. Za jej postacią widać zaś 
wieżyczkę.

Przypomnijmy, że herb rudzki nie 
zawsze jednak tak wyglądał. Pier-
wotny emblemat Rudy Śląskiej zo-

Święto rudzkiego herbu

Mija 15 lat od chwili, kiedy w herbie Rudy Śląskiej oficjalnie pojawiła się św. Barbara. Uroczystości z okazji święta rudzkiego herbu uświetniła msza święta 
z udziałem władz samorządowych i mieszkańców miasta oraz koncert zespołu „Śląsk”. – Tu – w herbie Rudy Śląskiej, najbardziej górniczego z wszystkich miast 
– nie może zabraknąć miejsca dla św. Barbary – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic. – Jej wizerunek wpisany jest w tożsamość tego miejsca, gdzie prawie 
każda rodzina ma tradycje górnicze, a „czarne złoto” zapewnia byt większości mieszkańców – dodała. 

Po zawód do Rudy Śląskiej

Ponad 1300 miejsc przygotowały rudzkie szkoły średnie dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. Około 900 z nich chcą w tym 
roku przyjąć rudzkie technika i szkoły zawodowe. Te ostatnie placówki warto wybrać, ponieważ swoim patronatem objęły je takie firmy 
i instytucje jak: Toyota, Skanska, Kompania Węglowa oraz Politechnika Śląska. Oprócz praktyk część z nich po zakończeniu nauki daje 
uczniom gwarancję zatrudnienia. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie potrwa do 25 czerwca.

W przyszłym roku szkolnym uczniowie nowego kierunku w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 6 będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni energetyki odnawialnej. 
Część z zajęć odbywać się będzie również w pracowniach Politechniki Śląskiej.

stał zatwierdzony przez władze pań-
stwowe w 1966 roku i obowiązywał 
przez 32 lata. W jego pierwszym 
polu widniała połowa orła białego 
na czerwonym tle, w drugim polu 
umieszczono zaś kopalnianą wieżę, 
a u dołu zielone, czarne i rude pasy. 
I choć pierwszy herb nie spełniał za-
sad heraldyki, to jego modyfikacja 
stała się możliwa dopiero po zmia-
nie systemu politycznego. 

Ostatecznie problem rudzkiego 
herbu powrócił w 1996 roku, kiedy 
to Rada Miejska wyraziła wolę 

ustanowienia św. Barbary patronką 
Rudy Śląskiej. Po deklaracji rudz-
kich rajców arcybiskup Damian Zi-
moń skierował stosowną prośbę do 
Stolicy Apostolskiej, a w 1998 roku 
przywiózł z Rzymu dekret w tej 
sprawie. Został on przekazany wła-
dzom miasta 6 czerwca. 

Choć rudzki emblemat z wize-
runkiem św. Barbary obowiązuje 
dużo krócej niż jego poprzednik, 
to mało kto może już chyba wy-
obrazić sobie Rudę Śląską bez pa-
tronki górników w jej herbie. 

– Uważam, że to dobrze, iż Świę-
ta Barbara jest patronką naszego 
miasta – komentowała pani Gabrie-
la, która na uroczystości przyjecha-

– Dzisiejszy rynek pracy potrze-
buje fachowców, dlatego z roku na 
rok coraz więcej młodych ludzi wy-
biera technikum lub szkołę zawo-
dową. Chcemy, żeby kontynuowali 
oni naukę w Rudzie Śląskiej. Od 
tego roku szkolnego w mieście 
funkcjonuje nowa szkoła górnicza, 
a już od września w trzech szko-
łach uruchomione zostaną cztery 
nowe kierunki kształcenia – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Nowoczesna baza dydak-
tyczna, praktyki w znanych 
i cenionych firmach oraz możli-
wość nauki języków obcych spra-
wiają, że przed absolwentami 
rudzkich szkół ponadgimnazjal-
nych stoją otworem również i za-
graniczne rynki pracy – dodaje 
prezydent.

Młodzież kończąca w tym roku 
gimnazjum od września będzie 
mogła wybierać oprócz dotychcza-
sowych, cztery zupełnie nowe kie-
runki, które będą uruchomione 
w trzech rudzkich szkołach ponad-
gimnazjalnych. W Technikum nr 4 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 uczniowie będą mogli 
kształcić się w dwóch zawodach: 
technik eksploatacji portów i ter-
minali oraz technik realizacji na-
grań i nagłośnień. – Pierwszy z kie-
runków przygotowuje uczniów 
m.in. do pracy przy eksploatacji 
środków transportu i obsłudze po-
dróżnych w portach i terminalach. 
Młodzież podczas nauki odbywać 

będzie praktyki w renomowanych 
firmach logistycznych oraz w por-
cie lotniczym Katowice – Pyrzowi-
ce. Drugi kierunek adresowany 
jest do uczniów, którzy ukończyli 
szkołę muzyczną lub mają uzdol-
nienia muzyczne potwierdzone roz-
mową kwalifikacyjną w szkole mu-
zycznej – wylicza Sebastian Kolon, 
rzecznik prasowy ZSP nr 4.

W ramach współpracy z Poli-
techniką Śląską w Technikum nr 6 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 6 rusza kierunek technik 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. – Zależy nam na do-
brym przygotowaniu ucznia do 

pracy z najnowocześniejszymi sys-
temami energetyki odnawialnej. 
Polska niestety jest jednym z kra-
jów europejskich, w którym te za-
soby są minimalnie wykorzystane, 
dlatego zawód ten ma ogromną 
przyszłość. Jak wyliczają eksperci, 
do 2020 r. w Polsce w branży tej 
powstanie nawet 200 tys. miejsc 
pracy – wyjaśnia Jolanta Szcze-
śniak, dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 6. W czasie 
kolejnych czterech lat uczniowie 
tego kierunku będą mogli uzyskać 
dodatkowe specjalistyczne certyfi-
katy w czasie szkoleń i kursów or-
ganizowanych głównie przez Sa-

int-Gobain, korporację zrzeszającą 
producentów i monterów urządzeń 
energetyki odnawialnej. W najbliż-
szy wtorek w szkole otwarta zosta-
nie nowoczesna pracownia energe-
tyki odnawialnej, w której znajdą 
się panele fotowoltaiczne, solary, 
wiatraki, odwracalne ogniwo pali-
wowe. Warto też dodać, że szkoła 
współpracuje również z firmą 
Skanska, która patronatem obej-
muje kierunek technik drogownic-
twa i gwarantuje zatrudnienie 
uczniom.

Ostatnim z nowych kierunków 
uruchamianych od nowego roku 
szkolnego w mieście jest technik 
automatyk sterowania ruchem ko-
lejowym w Technikum nr 1 w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1. W placówce tej od kilku już 
lat młodzież może też uczyć się 
na kierunku technik pojazdów sa-
mochodowych, nad którym patro-
nat objęła Toyota.

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku w Zespole Szkół nr 5 rozpo-
częła działalność Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa nr 7, która na trzech 
kierunkach kształci uczniów w za-
wodzie górnika. Kompania Wę-
glowa, która objęła patronatem 
placówkę, daje gwarancję zatrud-
nienia przyszłym absolwentom tej 
szkoły. Podczas tegorocznego na-
boru, absolwenci gimnazjów mogą 
składać dokumenty na kierunki 
ślusarz, elektryk, górnik eksploata-

cji podziemnej w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej nr 7 oraz na 
kierunek technik górnictwa pod-
ziemnego w Technikum nr 3, który 
również jest częścią Zespołu Szkół 
nr 5. Podobnie jak w przypadku 
szkoły zawodowej, kierunek obję-
ty jest gwarancją zatrudnienia 
w Kompanii Węglowej.

W tym roku blisko 1300 absol-
wentów rudzkich gimnazjów może 
wybierać spośród bogatej oferty 
przygotowanej przez szkoły po-
nadgimnazjalne w mieście. 425 
miejsc przygotowały dla tegorocz-
nych absolwentów gimnazjów 
cztery rudzkie zespoły szkół ogól-
nokształcących, pozostałymi dys-
ponują technika i zawodówki. Na-
bór do wszystkich szkół potrwa do 
25 czerwca do godz. 12.00. Jego 
zasady określa decyzja Śląskiego 
Kuratora Oświaty. – Młodzież za 
pomocą elektronicznej platformy 
ma możliwość zapisu do wybranej 
szkoły w Rudzie Śląskiej, bądź 
w innym mieście. Przy rekrutacji 
pod uwagę w głównej mierze bra-
ne są wyniki egzaminu gimnazjal-
nego. Uczniowie chcący kształcić 
się  w szkołach zawodowych po-
winni posiadać również odpowied-
nie zaświadczenie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w określonym zawodzie 
– tłumaczy Jerzy Jezusek, główny 
specjalista z Wydziału Oświaty.

TK

przedstawiciele różnych grup społecz-
nych z Rudy Śląskiej. Zespół roboczy 
biorący w nich udział składać się bę-
dzie z trzech podzespołów: ds. spo-
łecznych, ds. zasobów technicznych  
i środowiska, ds. gospodarczych i pro-
mocji miasta. – Do pracy każdego 
z podzespołów zaproszeni zostaną 
przedstawiciele różnych środowisk 
uczestniczących w życiu społeczno- 
gospodarczym miasta, m.in. radni, 
przedstawiciele inwestorów i firm, or-
ganizacji pozarządowych, naukowców 
mieszkających w naszym mieście – in-
formuje Aleksandra Kruszewska, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Warsztaty odbędą się w Śląskim 
Parku Przemysłowo-Technologicz-
nym 3, 12 i 26 września. Zaproszeni 
do udziału w nich zostaną również 
mieszkańcy miasta. Osoby, które 
chciałyby wziąć udział w warszta-
tach mogą swój akces zgłaszać do 19 
czerwca wysyłając na adres fundu-
sze@rudaslaska.pl specjalną dekla-
rację, dostępną na stronie miasta. 
Osoby składające deklaracje są pro-
szone o wskazanie nazwy podzespo-
łu, w którym chciałyby pracować. – 
Zależy nam, by byli to reprezentanci 
grup mieszkańców. Trzeba bowiem 
pamiętać, że poszczególne zespoły 

 Uroczystości uświetniła msza święta z udziałem władz samorządowych i mieszkańców 
miasta.

będą ok. 50-osobowe, a muszą się 
w nich znaleźć przedstawiciele wielu 
branż. Co ważne, prace podzespo-
łów przebiegać będą równolegle, 

dlatego jedna osoba może być człon-
kiem tylko jednego takiego podze-
społu – podkreśla Aleksandra Kru-
szewska.

Z okazji święta herbu na rudzkim rynku wystąpił zespół „Śląsk”.

ła z Wirku. – Osobiście z tą posta-
cią czuję się szczególnie związana 
– miałam męża górnika, a teraz syn 
pracuje w kopalni. Wierzę, że wiele 
dla nich za jej pośrednictwem „wy-
modliłam” – dodała.

W Rudzie Śląskiej działają czte-
ry kopalnie. Trzy z nich – „Pokój”, 
„Bielszowice” i „Halemba-Wirek” 
– należą do Kompanii Węglowej. 
Czwarty zakład górniczy to kopal-
nia „Śląsk”, będąca częścią kopalni 
„Wujek-Śląsk”, należącej do Kato-
wickiego Holdingu Węglowego. 
W rudzkich kopalniach pracuje po-
nad 14 tys. osób, z czego ok. 6,3 
tys. to mieszkańcy Rudy Śląskiej.

KP

Wypracowane podczas warsztatów 
cele i zadania posłużą do opracowa-
nia projektu strategii. Tak przygoto-
wany dokument zostanie poddany 
konsultacjom społecznym. – Każdy 
z mieszkańców będzie mógł wtedy 
wnieść swoje uwagi do projektu stra-
tegii – informuje Aleksandra Kru-
szewska. Ostateczna wersja strategii 
rozwoju miasta powinna być gotowa 
do końca 2013 r. Finałem prac nad 
tym miejskim dokumentem będzie 
przedłożenie pod obrady Rady Mia-
sta uchwały w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Miasta na lata 
2014 – 2030.

Aktualnie obowiązującym w mie-
ście dokumentem strategicznym jest 
„Strategia Wewnętrznego  i Zintegro-
wanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska 
do 2015 roku”. Dokument ten po-
wstał w 1997 r., a większość celów 
w nim zawartych została określona 
do 2007 roku oraz została zrealizo-
wana. TK

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy ważny etap prac nad nową 
strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. Dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców oraz wielu grup społecznych z Rudy Śląskiej 
udało nam się w krótkim czasie zebrać tak dużo cennych opinii  
o tym, jak się żyje w naszym mieście.

W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować rudzkim organi-
zacjom pozarządowym, przedstawicielom kopalnianych związków 
zawodowych, dyrektorom placówek oświatowych oraz uczniom 
rudzkich szkół i ich rodzicom. Wasz czynny udział w zakończo-
nych badaniach pozwoli na przedstawienie obrazu miasta z per-
spektywy jego mieszkańców. To z kolei jest podstawą do dobrego 
przygotowania takiego dokumentu, jak strategia rozwoju miasta, 
która powinna uwzględniać oczekiwania mieszkańców i aktualne, 
realne możliwości. 

Zachęcam do dalszego czynnego udziału w pracach nad no-
wym dokumentem strategicznym dla Rudy Śląskiej. Przed nami 
wrześniowe spotkania warsztatowe oraz konsultacje społeczne, 
którym poddany zostanie wypracowany projekt strategii rozwoju 
miasta.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
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„Nie umiera ten, kto ciągle trwa w naszej pamięci…”

Szanownej Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Męża
składają

funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

w dniach szczególnego smutku i żalu po śmierci 

Męża
wyrazy szczerego współczucia

składa 
Zarząd Okręgu Rudzkiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic 
wyrazy szczerego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci

Męża
składa

Zarząd i Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Męża
składa 

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o.
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„Życie grozi rozstaniem, ale śmierć łączy na zawsze.” 
Marek Hłasko

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Męża
składa Dyrektor MOSiR z pracownikami

Pani Prezydent 
Grażynie Dziedzic 
wyrazy szczerego 
żalu i współczucia
z powodu śmierci 

Męża
składa 
Zarząd 

Rejonowego Związku 
Emerytów, Rencistów

i Inwalidów
w Rudzie Śląskiej

 „Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba” 
Pwt.28.12 

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wraz z rodziną

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci 

Męża
śp. Janusza Dziedzic

przekazują
          Stowarzyszenie                                       Klub Radnych
„Razem dla Rudy Śląskiej”                  „Razem dla Rudy Śląskiej”

„Pamiętamy o tych, którzy odchodzą
– ta pamięć daje im nieśmiertelność.”

Pani 
Prezydent Grażynie Dziedzic

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Męża
składają 

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,

 a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Pani Prezydent 
Miasta Ruda Śląska 
Grażynie Dziedzic

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy

Z powodu śmierci

Męża
składają

Zarząd Stowarzyszenia  
Chór Mieszany „Słowiczek”  

w Rudzie Śląskiej
wraz z chórzystami

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża

składa 
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 

Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor

„Życie to prolog. 
Śmierć jest początkiem, 

nie końcem”

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci 

Męża
składają

pracownicy Urzędu Miasta 
Ruda Śląska

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Pani Grażynie Dziedzic

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Męża
składają

Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz pracownicy Śląskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o.

Pani Prezydent
Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego 

współczucia po śmierci 

Męża
składa 

Dyrektor 
wraz z Pracownikami
Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażynie Dziedzic

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Męża
składa

Rada Nadzorcza, członkowie Zarządu MGSM „Perspektywa”
oraz jej pracownicy

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża
składa 

Kierownictwo i załoga  O/KWK „Pokój”

„Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność.”
R. Kosik

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża Janusza
składają

Danuta Rosa oraz Pracownicy
Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia po śmierci 

Męża
składają Zarządy, Członkowie i Wolontariusze

Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew 
i Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw



„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla
Pani Grażyny Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
z powodu śmierci

Męża
składają 

dyrektorzy i pracownicy 
rudzkich placówek oświatowych
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Pani Prezydent Miasta Grażynie Dziedzic  
oraz Rodzinie

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża, Ojca
składa 

Kierownik Przychodni Dariusz Dworak
wraz z Pracownikami

„Chcąc dobrze poznać sens życia, trzeba przejść przez wielką burzę. 
Trzeba odejść od siebie a potem upaść i w tym upadku siebie odnaleźć.

 Własną znikomość, własną małość. 
I wówczas nagle przed człowiekiem otwiera się bezmiar szczęścia.” 

Księga Hioba

Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

Męża
składają

Joanna i Zbigniew Sochaccy oraz Zofia i Werner  Dobroczyńscy

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania, 
Jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,

Jak ten, co wierzy w chwili rozstania,
Że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Na ręce pani prezydent
Grażyny Dziedzic

składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża janusza
Łączymy się w bólu i modlitwie z najbliższą rodziną.

Grażyna Janduła-Jonda, Anna Krzysteczko, Ewa Guziel,
Jacek Morek, Michał Pierończyk 

z rodzinami

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
gdy widzi że zasłużył sobie na niebo”

Jan Grzegorczyk

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
składamy wyrazy współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach
po śmierci

Męża
janusza Dziedzica

Zarząd i Pracownicy Aquadrom Sp. z o.o. 

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża
przekazują

Dyrektor i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej

Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic 
składamy wyrazy szczerego współczucia po śmierci

Męża janusza
W żałobie i modlitwie łączymy się z Rodziną i Najbliższymi Zmarłego.

Zarząd Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
Kierownicy SPZOZ wraz z pracownikami służby zdrowia.

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MaŁżOnKa
składają

Zarząd i Pracownicy Zespołu Ciepłowni Przemysłowych 
„Carbo-Energia” sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

„Można odejść na zawsze, By stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Pani Prezydent Miasta Grażynie Dziedzic
oraz synowi adamowi

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w trudnych 
chwilach po śmierci

Męża i Ojca
składają

Kierownictwo i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. janusza Dziedzic
Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
składają w imieniu własnym i pracowników

Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

     Prezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu
Sławomir Święchowicz        Agnieszka Kozak

Wyrazy głębokiego 
współczucia oraz szczere 
słowa wsparcia i otuchy

dla
Pani Prezydent Miasta 

Ruda Śląska
Grażyny Dziedzic
z powodu śmierci 

Męża
składa

Kierownictwo 
oraz Pracownicy

Placówki Wsparcia 
Dziennego w Rudzie Śląskiej

Szanownej Pani Prezydent 
Grażynie Dziedzic

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

przekazują 
członkowie Stowarzyszenia „Przystanek”

 Pani Grażynie Dziedzic
 Prezydent Miasta Ruda Śląska

 wyrazy głębokiego współczucia ale jednocześnie wsparcia i pokrzepienia
 w trudnych chwilach po śmierci

 Męża
składają

radni klubu SLD oraz Rada Miejska i Zarząd 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rudzie Śląskiej 

„Ludzie których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili 

ślady w naszych sercach”.

Wyrazy głębokiego 
współczucia 

Pani Prezydent 
Grażynie Dziedzic 
z powodu śmierci 

Męża
składa 

Rudzkie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Niebanalnych In-nI



Szanownej Pani Prezydent
Grażynie Dziedzic

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Męża
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
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Pani Grażynie Dziedzic
Prezydentowi Miasta Ruda Śląska

wraz z synem  Adamem
wyrazy szczerego żalu 

i głębokiego współczucia po śmierci 

Męża i OJCa
składają

Jarosław Wieszołek 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

Jeżeli z Chrystusem współumieramy, z Nim również żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, 
wespół z nim królować będziemy (por. 2 Tym 2,11-12).

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażynie Dziedzic
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Męża
składa zarząd, pracownicy, mieszkańcy, wychowankowie i wolontariusze 

Ośrodka Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej 
oraz Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa 

w Rudzie Śląskiej-Halembie

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

Męża
Szanownej Pani Prezydent Miasta Grażynie Dziedzic

przesyłają
Kuratorzy Rodzinni Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Składamy najgłębsze 
wyrazy współczucia

Pani Grażynie Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

z powodu śmierci 

Męża
Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. Andrzej Małysiak 

wraz z załogą

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
 ks. Jan Twardowski

 Pani Prezydent Rudy Śląskiej Grażynie Dziedzic 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci 

Męża 
składają 

Zarząd oraz Pracownicy HUTy POKóJ S.A.

„Kiedy Kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic
wyrazy współczucia i żalu 

z powodu śmierci 

Męża
składa

Bogusław Ziętek 
Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” oraz Polska Partia Pracy

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska 
Grażynie Dziedzic

wyrazy najszczerszego współczucia
 z powodu śmierci 

Męża 
Doktora Janusza Dziedzica 

składają 
lekarze Oddziału ginekologiczno-położniczego 

w Rudzie Śląskiej

Pani Prezydent
Grażynie Dziedzic

wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci 

Męża
składa

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Kuś

„Dziś moją duszę w ręce 
Twe Powierzam”

Pani Prezydent 
Grażynie Dziedzic

wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia w trudnych 

chwilach po utracie

Męża 
Janusza

Zakład Poligraficzny 
Mewa Druk

Pani Grażynie Dziedzic 
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska
wyrazy głębokiego 

współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci 

Męża
składa 

Śląska Telewizja Miejska

„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów”
 Jan Paweł II

Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach 

po śmierci 

Męża
składają Anna i Arkadiusz Niewęgłowscy

„...Tak trudno żyć, gdy bliscy odchodzą...”

 Prezydent Miasta Ruda Śląska
Pani Grażynie Dziedzic

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach po śmierci 

Męża
składają Zarząd i Pracownicy Restauracji Wiśniowy Sad

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Męża
składają

Zarządy i Pracownicy firm
Elsat sp. z o.o., Sileman sp. z o.o., Sfera sp. z o.o.

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Prezydent Grażynie Dziedzic 
wyrazy współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

Męża
składa 

redakcja Wiadomości Rudzkich



„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Grażynie Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Męża 
składają 

członkowie Hufca ZHP Ruda Śląska
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Pani Grażynie Dziedzic
Prezydentowi Miasta Ruda Śląska

najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Męża
 składa 

Zarząd i Pracownicy
Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje...”

Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci 

Męża
składają

Lucyna Cerlak Dyrektor Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
wraz z Pracownikami

Wstrząśnięci wiadomością o śmierci 

Męża 
Pani Prezydent Miasta Grażyny Dziedzic

przesyłamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

w Rudzie Śląskiej 

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami

PANI PREZYDENT GRażYNIE DZIEDZIC
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża 
składają 

Zarząd oraz pracownicy P.W. „URASOL”

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 
słowa wsparcia i otuchy

dla PANI PREZYDENT GRażYNY DZIEDZIC
z powodu śmierci 

Męża 
składa Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” 

przy KWK HALEMBA-WIREK

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje
PANI PREZYDENT GRażYNIE DZIEDZIC

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Męża 
składa Zarząd GKS „URANIA”

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażynie Dziedzic

wyrazy głębokiego współczucia,
żalu i pokrzepienia w trudnych chwilach

po śmierci

Męża
składają

Związki Zawodowe przy KWK ,,Pokój”

Pani Prezydent 
Grażynie Dziedzic 
wyrazy szczerego 

współczucia 
z powodu śmierci 

Męża
Członkinie Rudzkiego 

Stowarzyszenia 
Amazonek RELAKS 
w Rudzie Śląskiej

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci 

Męża
przekazuje

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Miejskiego
im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

słowa wsparcia i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci 

Męża
składają

Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażynie Dziedzic

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają

Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Grażynie Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska
wyrazy współczucia 

i pokrzepienia 
w trudnych chwilach

po śmierci 

Męża
składa

Dyrekcja wraz z Pracownikami 
Rudzkiego Zakładu 

Aktywności Zawodowej

Uroczystości pogrzebowe 

śp.

 Janusza Dziedzic 

odbędą się w najbliższy 
czwartek, 13 czerwca br. w Bytomiu.

O godz. 11.00 w kaplicy cmentarza 
Mater Dolorosa  (ul. Piekarska 71) 

zostanie odprawiona w intencji zmarłego 
msza święta.

Pani Prezydent 
Grażynie Dziedzic 
wyrazy szczerego 
współczucia i żalu

po śmierci 

Męża
składają

właściciele Domu Przyjęć
,,SENATOR”

wraz z pracownikami
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USŁUGI
R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

R Centralne ogrzewanie, wod.-kan., gaz. – 
sprzedaż, usługi. Tel. 501-727-479, 32 248-75-
41 po 18.00.

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

R SERWIS AGD – naprawa pralek. Tel. 
530-412-007.

R Chwilówki. Pożyczki 500 zł w domu. Na-
tychmiast, bez zaświadczeń. Tel. 32 240-83-
20, 32 240-83-21.

R Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

R Potrzebujesz gotówki? KREDYTY 
Sprawdź nas! Wystarczy dowód osobisty. 
Tel. 731-35-35-35.

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

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

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408, 32 
252-97-79.

R POŻYCZKI dla firm będących na k.po-
datkowej, ryczałcie, KPiR na cele obrotowe, 
inwestycyjne. Dla firm nie wykazujących 
wszystkich przychodów, na stracie, dochód 
na oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32 
253-90-23, 795-406-305.

R Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-
55-81.

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kasperek.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelko-
wanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

R Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-
127-072.

R Instalacje c.o., wod.-kan. remonty, długo-
letnie doświadczenie. Tel. 722-131-143.

R Cyklinowanie, układanie – KUŚMIERSKI. 
Tel. 32-243-30-24, 501-281-222.

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

R Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
instalacje c.o., remonty. Tel. 32 244-40-90, 
784-699-569.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, panele, 
kafelkowanie. Tel. 506-838-748.

R Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. 
Tel. 605-560-605.

R Pożyczki z komornikiem. Tel. 605-848-324, 
Ruda Śl. 1, ul. Piastowska 35, czynne od 11.00 
do 14.00.

R Domofony, serwis RTV, tel. 500-540-743.

R Aż do 7.000 zł pożyczka bez BIK-u 
dzwoń 512-996-794, 728-874-276, dojazd 
gratis.

R Gotówka dla odrzuconych przez Banki! Tel. 
507-385-478, 728-874-276.

R Szybka pożyczka bez BIK-u do 7.000 zł, 
tel. 798-790-606, 728-874-276, dojazd.

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

R Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-
60.

NIERUCHOMOŚCI
R KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 502-052-885. ANEL.

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

R Nowy Bytom, dwupokojowe, 50 m2, 64 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Godula, dwupokojowe, 38 m2, 99 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 128 tys, www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Wirek, dwupokojowe, 30 m2, 69 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 41 m2, 
85 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 60 m2, 
123 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szerego-
we i bliźniaki, Halemba i Kochłowice od 
94 m2, od 265 tys., www.nieruchomosci-
gabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-731-
250.

R Bykowina – PILNIE sprzedam, 60 m2, 
155 tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Kochłowice – PILNIE sprzedam cztero-
pokojowe, 76 m2, 145 tys. GABRIEL, tel. 607-
706-692.

R Ruda Płd. – PILNIE sprzedam dwupoko-
jowe 43 m2, 105 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

R Sprzedam mieszkanie 37 m2 w Kochłowi-
cach po kompletnym remoncie. Cena 79 000 
zł, tel. 600-363-375.

R Do wynajęcia niedrogo stoisko piekarnicze 
– Halemba II, kiosk wyposażony pod sprzedaż 
pieczywa – targowisko Nowy Bytom oraz ład-
ny lokal ok. 100 m2na działalność gospodarczą 
– Ruda I. tel. 32 243-11-44, 609-439-935.

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 35 m2, 
66 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R CODZIENNIE NOWE NOWE OFER-
TY TANICH MIESZKAŃ na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOŚCI.PL

R Odstąpię bar piwny z ogródkiem w Święto-
chłowicach. Tel. 502-670-830.

R Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 45 m2 (2 
pokoje, kuchnia, łazienka) – Nowy Bytom, 
wieżowiec. Odstępne 700 zł plus czynsz i me-
dia. Tel. 603-576-374.

R Sprzedam mieszkanie 40 m2 w Wirku, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 791-736-
241.

R Do wynajęcia 1-pokojowe w Wirku i w Go-
duli umeblowane. Tel. 601-875-010.

R Sprzedam kiosk handlowy zamknięty w 
centralnym miejscu targowiska Wirek. Tel. 
502-670-830.

R Do wynajęcia od zaraz umeblowane M-4, 
Halemba II. Tel. 795-451-326.

R Godula – sprzedam 28 m2, 45 tys. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

R Sprzedam M-3, Nowy Bytom, po remoncie. 
Tel. 695-399-891.

R Do wynajęcia garaż nr 16 przy ulicy Bro-
dzińskiego 1, Halemba. Tel. 601-486-939.

R Kawalerkę na Goduli wynajmę. Tel. 504-
339-034.

R ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA-
MI. Tel. 601-934-091, 693-113-904.

R Sprzedam M-4, Ruda Śląska-Wirek, 54 m2. 
Tel. 32 726-44-17.

R Ruda jednopokojowe, 64 tys. Tel. 602-
450-869.

R Czteropokojowe, c.o. miejskie, tanio, 68 
m2, 126 tys. OKAZJA! LOKATOR, tel. 793-
396-040.

OGŁOSZENIA DROBNE

PREZYDENT MIAsTA
RUDA ŚlĄsKA 

OgłAsZA ROKOwANIA 

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego 
prawa do garażu murowanego nr 322 położonego 

w zespole garaży przy ul. szyb Zofii.
 
 Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest spółdzielcze 

własnościowe prawo do garażu murowanego nr 322 położonego 
w zespole garaży przy ul. szyb Zofii w Rudzie Śląskiej-Goduli na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska 
w użytkowaniu wieczystym do dnia 14.05.2026 r. Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
528/25 o powierzchni 18442 m2, obręb Orzegów, k.m.3, KW nr 
GL1S/00006537/3. 

 Na sprzedaż ww. prawa odbyły się przetargi w dniach 26.11.2012 r. 
oraz 28.04.2013 r. 

Garaż o powierzchni użytkowej 16,50 m2 posiada konstrukcję 
murowaną, stropodach żelbetowy, stalową bramę, betonową posadzkę, 
nie posiada kanału naprawczego, wykazuje znaczne zużycie techniczne: 
są widoczne pęknięcia tynku przy łączeniu stropodachu ze ścianami, 
pęknięcia w posadzce, brama jest w złym stanie i posiada uszkodzone 
zawiasy. 

 Cena wywoławcza do rokowań wynosi 3.400,00 zł. 
 
 Rokowania odbędą się w dniu 10.07.2013 r. o godz. 12.00 w sali 

213 Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach 
mogą uczestniczyć osoby fizyczne 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 
zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 2.07.2013 r. dokonają 
wpłaty zaliczki przelewem na konto tut. Urzędu i złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie 
rokowań wymagane dokumenty oraz oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie 
opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą 
przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny 
zakupu. Pozostałym uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po 
rokowaniach. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie 
stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie 
dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, 
organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona 
zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo do odwołania 
rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez 
wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 217), tel. (32) 244-90-56. Oględzin garażu 
można dokonać w dniu 24.06.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.

19 czerwca, na łamach naszej gazety 
będzie można złożyć życzenia z okazji Dnia OJCa.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
dwa rodzaje ogłoszeń w rewelacyjnie niskich cenach:
10 złotych za moduł 95 mm x 40 mm (bez zdjęcia) 

oraz
15 złotych za moduł 95 mm x 40 mm ze zdjęciem.

Na propozycje życzeń czekamy do poniedziałku 
(17 czerwca) do godz. 12.00. 

Życzenia można przesyłać mailowo 
(ogloszenia@wiadomoscirudzkie.pl) 
lub przynieść osobiście do redakcji 

(Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, w godz. 8.00-15.00).

Złóż życZenia Z okaZji Dnia ojca 
na łamach 

WiaDomości RuDZkich!
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ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl
Nowe bezczynszowe mieszkania w stanie deweloperskim :

Bytom, Rozbark ul. Cicha 10 B „Park Mickiewicza”
!!!MIESZKANIA od 43 m2 do 52 m2!!!

Cena 3 520,00 zł/m2

DOMY wolno stojące na nowo powstałym osiedlu  
„Srebrne Stawy” w Bytomiu-Szombierkach

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  630 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl. – Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl. – Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

Ruda Śl. – Ruda  pow. od 801 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  98 zł/m2

Ruda Śl. – Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl. – Orzegów  33 m2  29 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina  34 m2  45 tys. zł
M-2 Ruda Śl. – Bykowina   35 m2  25 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom  43 m2  69 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl. – Godula  55 m2  125 tys. zł 
M-5 Ruda Śl. – Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl. – Orzegów  113 m2 79 tys. zł
M-5 Bytom Centrum 76 m2 180 tys. zł
M-4 Ruda Ś. – Halemba  60 m2  1700 zł/m-c
M-4 Ruda Ś. – Halemba  58 m2  1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl. – Nowy Bytom 36 m2  900 zł/m-c
Ruda Śl. – Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl. – Nowy Bytom  106 m 2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl. – Nowy Bytom  90 m 2  3000 zł/m-c 
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R Wirek suterena 50 m2 do remontu sprze-
dam. Tel. 601-426-929.

R Sprzedam lub zamienię mieszkanie bez-
czynszowe 67 m2. Tel. 502-393-177.

R Sprzedam Godula, trzypokojowe 63 m2, 
160 tys. oraz garaż Stara Tylna 9 tys. Tel. 32 
248-15-68, 603-270-939.

R Do wynajęcia kawalerka. Kochłowice. 
Tel. 727-910-460.

R Sprzedam M-3, 38 m2, Halemba. Tel. 600-
445-053.

R Sprzedam M-4 w Rudzie Śląskiej, 64 m2. 
Tel. 513-974-709.

R Do wynajęcia kawalerka, Szombierki, 
700 zł/mc. Tel. 606-717-534.

R 890 m2 Kłodnica sprzedam działkę. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Dwupokojowe sprzedam Ruda 1. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Chudów, Mikołów sprzedam działkę. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Trzypokojowe sprzedam Bykowina, DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Nowy Bytom sprzedam 110 m2. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

R Bielszowice sprzedam dom. DOMLUX, tel. 
660-251-346.

R Bielszowice sprzedam kawalerkę. DO-
MLUX, tel. 660-251-346.

R Kochłowice lokal do wynajęcia. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

R Godula,Wirek sprzedam dwupokojowe. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Halemba sprzedam dom. DOMLUX, tel. 
660-251-346.

R Wynajmę dwupokojowe Ruda 1. DO-
MLUX, tel. 660-573-003.

R Do wynajęcia dwupokojowe, Orze-
gów, 700 zł/mc. Tel. 606-717-534.

NAUKA
R Bezpłatna Policealna Szkoła Antyterrory-
zmu i Ochrony. Katowice, tel. 32 203-27-01, 
605-294-324, www.grom-ochrona.pl.

MOTORYZACJA 
R Kupię Matiza, Punto, Polo, Corsę, Fiestę i inne 
– stan obojętny. Tel. 503-345-968.

R Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 503-345-968.

R Skup samochodów za gotówkę. Tel. 
505-049-833.

R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 793-780-654.

R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

R Sprzedam uszkodzonego Mercedesa Vaneo, 
cena do uzgodnienia, ważny przegląd i OC. 
Tel. 502-307-026.

PRACA
R Przychodnia NZOZ PANACEUM w Ru-
dzie Śląskiej-Halembie nawiąże współpracę w 
ramach świadczeń prywatnych z lekarzami 
specjalistami: neurologiem, kardiologiem, gi-
nekologiem, endokrynologiem i innymi specj. 
Telefon kontaktowy: 502-788-544.

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po szko-
le, przynajmniej 2 lata praktyki w zawo-
dzie. Studio Fryzjerskie ,,Lucjan”, tel. 
601-488-125.

 
R Cukiernia Vertigo Ruda Śląska przyj-
mie do pracy cukiernika/pomoc cukierni-
ka. Tel. 515-262-173, 515-081-174.

R Zatrudnię FREZERA TOKARZA WYTA-
CZACZA z doświadczeniem. Informacje: tel. 
501-593-810. www.bro-mar.pl. 

R Zatrudnię pracownika do warsztatu samo-
chodowego. Auto Service TOBOŁA, tel. 32 
248-79-12, 508-281-989.

RÓŻNE
R WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.

 
R Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221.

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

 
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

R Prawa do akcji spółek węglowych ku-
pię. Tel. 506-656-565, 694-392-863.

R Prawa do akcji KOMPANII wĘ-
glOwEJ kupię. Tel. 507-851-852.

R Sprzedam kurki odchowane, 4-miesięczne 
kolorowe oraz 12-miesięczne. Halemba, od 
pon. do piątku w godz. 16.00-18.00. Tel. 601-
081-517.

MATRYMONIALNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdziesiąt-
ką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 723-
317-804.

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)
tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32

602-521-635, 509-089-219
508-1750863

www.stemark.pl

OgłOsZENIE O PRZETARgU NIEOgRANICZONYM 

RUDZKA sPółDZIElNIA 
MIEsZKANIOwA 
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22 
e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie 
termomodernizacji 3 budynków w zasobach Rudzkiej spółdzielni 
Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
można odebrać od dnia 12.06.2013 r. do dnia 20.06.2013 r. w siedzibie 
Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy: 
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 

10902037000000053600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu 

w celu odebrania Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 306. 
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać 

faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych 
do wystawienia Faktury VAT. Cena formularza wynosi: 184,50 
PlN (z VAT). Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, 
w pokoju 213 do dnia 25.06.2013 r. do godziny 8.30. Otwarcie ofert 
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 25.06.2013 r. 
o godzinie 9.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert. 
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium 
przetargowe w kwocie : 30.000,- PlN/budynek. Wadium można 
wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 
000000053600 5415 do dnia 25.06.2013 r. do godz. 8.30. Uwaga! Za 
datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków 
na konto Zamawiającego. W przypadku wybrania oferty uchylenie 
się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania 
przyczyny. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami 
jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 (15) wew. 306 
w godzinach od 10.00 do 12.00. 

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 nierucho-
mości niezabudowanej położonej 
w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Mi-
kołowskiej, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków ja-
ko działka na nr 2817/2600  
o powierzchni 501 m2, zapisana na 
karcie mapy 2, w obrębia Stara 
Kuźnia, dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Rudzie Śląskiej prowa-
dzona jest księga wieczysta nr KW 
GL1S/00020490/5, przeznaczonej 
do zbycia poprzez zamianę pomię-
dzy Gminą Miastem Ruda Śląska, 
a osobą fizyczną.

RADY DZIELNIC
Kolejne spotkania konsultacyjne 

Klubu Radnych SLD z mieszkańcami 
miasta w sprawie powołania Rad Dziel-
nic odbędą się w następujących termi-
nach:

17 czerwca (poniedziałek), godz. • 
17.00 Godula, restauracja Paryżan-
ka, ul. Owocowa 24,
18 czerwca (wtorek), godz. 17.00 • 
Halemba, sala przy stadionie GKS 
Grunwald, ul. Kłodnicka,
19 czerwca (środa), godz. 17.00 • 
Ruda, ODK ,,Matecznik”, ul. Nor-
wida,
20 czerwca (czwartek), godz. 17.00 • 
Wirek, restauracja Tawerna, ul. Ka-
towicka 1a.

Kolejne spotkania odbędą się  
w dniach 24-27.06. w Orzegowie, Cheb-
ziu, Kochłowicach i Bielszowicach.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych 
położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Weteranów z przeznaczeniem  

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Weteranów, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 3910/125 o powierzchni 870 m2, 
– 3911/125 i 3916/98 o łącznej powierzchni 965 m2, stanowiące całość gospodarczą,
– 3912/125 i 3917/98 o łącznej powierzchni 1062 m2, stanowiące całość gospodarczą,
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 2.
Działki nr 3910/125 , 3911/125 oraz 3912/125 zapisane są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00001516/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), 
natomiast działki nr 3916/98 oraz 3917/98 pod nr KW GL1S/00007514/3 (w dziale III jest wpisane ograniczone 
prawo rzeczowe i inne ciężary, IV – wolny jest od wpisów). 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprze-
dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdo-
wą, oznaczonej numerem geodezyjnym 3913/125 o powierzchni 428 m2, obręb Kochłowice, k.m. 2, nr KW 
GL1S/00001516/5. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwier-
dzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 3910/125 stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu Mn2) oraz fragmentarycznie teren ulic lokalnych o li-
niach rozgraniczających w pasie o szerokości 15 m (symbol planu kl1/2) i teren ulic wewnętrznych o liniach 
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW), działki nr 3911/125 i 3916/98 stano-
wią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu Mn2), działka nr 3912/125 stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN1 i MN2) oraz teren ulic wewnętrznych o liniach 
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW), działka nr 3917/98 teren oznaczony 
symbolami Mn2 i kdW, natomiast działka 3913/125 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgranicza-
jących w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu kdW) i fragmentarycznie teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu Mn2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami Mn1, MN2, 
kl1/2 i kdW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej; grunt jest porośnięty trawą, krzewami 
i drzewami; znajdują się na nim pozostałości po ogródkach rekreacyjnych.

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Weteranów przez dział-
kę nr 3913/125. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowe grunty należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjaz-
du. Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 260 z 2013 r.), obiekty budowlane 
powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Weteranów.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wy-
noszącym 1/3 część działki nr 3913/125 wynoszą:

dla działki nr 3910/125 – • 92.000,00 zł
dla działek nr 3911/125 i 3916/98 – • 102.000,00 zł
dla działek nr 3912/125 i 3917/98 – • 112.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.07.2013 r. o godz. 12.00 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 (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 1.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach: 

dla działki nr 3910/125 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – • 4.600,00 zł
dla działek nr 3911/125 i 3916/98 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – • 5.100,00 
zł
dla działek nr 3912/125 i 3917/98 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 3913/125 – • 5.600,00 
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. Weteranów” oraz przed otwarciem przetargu przedło-

żą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie 
do 60 dni od daty zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 dni od daty przetargu, 
przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów 
i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający 
przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VaT pomniejszonej o wpłaco-
ne wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawar-
cia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Zastrzega się 
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. 32 244-90-
56.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska

OGŁasZa III PRZETaRG usTNY 
nieOGraniCzOny

Na sPRZEdaŻ lOkalI MIEsZkalNYCH 

Powierzchnia Powierzchnia Udział Cena Dzielnica  wysokość
użytkowa przynależnej w nieruch. Wywoł. opis   wadium
lokalu (m2) piwnicy (m2) wspólnej (%) (zł)     (zł)

1. ul. Piotra Niedurnego 45b/8   Nowy Bytom  3.000,00 zł
47,48 8,97  1,60  51.000,00 III piętro, 2 pok.+ kuch., łaz. 
    z wc, działka nr 673/88 
    o pow. 1558 m2, 
    KW nr GL1S/00007342/6 
2. ul. kędzierzyńska 18/5     Ruda  2.200,00 zł
 37,60  12,50   9,91  44.000,00 I piętro, 1 pok.+ kuch., łaz.,
    piec działka nr 1321/43 
    o pow. 775 m2, 
    KW nr GL1S/00012951/6
3. ul. Czarnoleśna 13/12    Nowy Bytom  1.400,00 zł
 38,09  5,07  7,83 27.000,00 II piętro, 1 pok.+ kuch., piec; 
    działki 3396/103 i 3397/103 
    o łącznej pow. 823 m2, 
    KW nr GL1S/00007857/9 
4. ul. kolista 2a/8   Nowy Bytom   2.600,00 zł
 40,30  6,30  4,47 51.000,00 II piętro, 2 pok.+ kuch., łaz., 
    działka nr 3115/218 
    o pow. 935 m2, 
     KW nr GL1S/00017815/6

Działy IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów. W dziale III KW nr GL1S/00007857/9 
wpisane jest prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Czarny Las 
wykaz 98, 100, 101, 102, 103. Działy III pozostałych ksiąg są wolne od wpisów.
Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporzą-
dzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 
i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w 
dniu 13.12.2012 r. dla lokali poz. 1, 2, 3, w dniu 10.12.2012 r. – dla lokalu poz. 
4.

 Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2013 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiąza-
ni są do wpłacenia wadium w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w 
terminie do dnia 4.07.2013 r. przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Ślą-
ska, z dopiskiem „wadium – lokal ul.................”. W przypadku przystąpienia do 
przetargu na zakup więcej niż jednego lokalu należy wpłacić oddzielne wadium 
na każdy z lokali. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane: zapoznać się z pełną treścią 
ogłoszenia o przetargu, zapoznać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 
218 (Dział Ekonomiczny, I piętro, pokój 15, tel. 32-242-01-33 wew. 112, 125) 
z planowanymi remontami na nieruchomościach jw. oraz z uchwałami Zebrań 
Właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości, w których realizacji 
będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie oględzin). 

 W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią 
ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl 
i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok pokoju 217), wpłaciły wa-
dium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem 
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozo-
stałym uczestnikom – zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi 
w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, 
tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie doko-
na wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

Wylicytowana cena nieruchomości (w przypadku poz.1, 3 cena lokalu i I opła-
ty z tytułu użytkowania wieczystego z VAT) jest płatna przed zawarciem umowy 
notarialnej. 

Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-

mi, pokój 217, tel. (32) 244-90-56.

Oględzin lokali można dokonać: w godz. od 14.00 do 15.00
– w dniu 17.06.2013 r. – lokalu poz. 1
– w dniu 18.06.2013 r. – lokali poz. 2
– w dniu 19.06.2013 r. – lokalu poz. 3
– w dniu 20.06.2013 r. – lokalu poz. 4 
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Cztery bramki zielonych
Czterobramkowym zwycięstwem 

Grunwaldu zakończyło się jego spo-
tkanie ze znajdującą się w strefie 
spadkowej Unią Ząbkowice. Mecz 
odbył się w sobotę na Halembie.

Dobrze zaczęli to spotkanie go-
ście. Po uderzeniu jednego z zawod-
ników Unii, piłkę odbił przed siebie 
Lamlih, dalej zdołali ją wybić 
obrońcy. Zaledwie dwie minuty 
później bliski zdobycia gola był 
Kot, jednak po dośrodkowaniu z le-
wej strony boiska wzdłuż pola kar-

Remisem 2:2 zakończyło się 
sobotnie spotkanie, w trakcie któ-
rego Slavia Ruda Śląska zmierzy-
ła się na wyjeździe z Zagłębia-
kiem Dąbrowa Górnicza. Pomimo 
tego, że ekipa z Rudy Śląskiej na 
pięć minut przed końcem spotka-
nia wygrywała 0:2, to nie udało 
jej się dowieźć zwycięstwa do 
końca meczu i musiała zadowolić 
się remisem.

Tylko remis
W pierwszej połowie Slavia 

miała kilka bardzo dobrych okazji 
do zdobycia bramki. Podanie 
Marcina Rejmanowskiego mógł 
wykorzystać Zalewski, który zna-
lazł się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem, jednak nie zdołał 
on umieścić piłki w siatce. Nato-
miast po strzale Kowalika futbo-
lówka odbiła się od poprzeczki. 
W 34 minucie Slavia – po samo-

bójczej bramce gospodarzy, obję-
ła prowadzenie. Wynikiem 0:1 
dla Slavii zakończyła się pierw-
sza połowa.

W 71 minucie spotkania 
z kontrą wyszedł Gancarczyk. 
Został on sfaulowany, a sędzia 
podyktował rzut karny, który na 
bramkę zamienił Met. Przewaga 
Slavii wzrosła tym samym do 
dwóch trafień. W 85 minucie me-
czu po rzucie wolnym głową do 
bramki Frankego skierował fut-
bolówkę zawodnik gospodarzy, 
strzelając bramkę kontaktową. 

nego nie sięgnął on piłki. Następnie 
akcje obu zespołów były skutecznie 
rozbijane przed polem karnym. 
W końcu w 31 minucie zawodnik 
przyjezdnych bliski był pokonania 
lobem Lamliha. Bramkarz zielonych 
zdołał jednak złapać piłkę. Wtedy 
Grunwald wyszedł z kontrą – Ma-
ciongowski wszedł w pole karne 
z prawej strony i nie dał szans golki-
perowi Unii. Zieloni objęli prowa-
dzenie. Dziewięć minut później 
Brzozowski wrzucił piłkę za obroń-

ców do Łęckiego, a ten przelobował 
bramkarza i umieścił ją w pustej 
bramce. Na przerwę zieloni scho-
dzili z dwubramkową zaliczką.

Na początku drugiej połowy ko-
lejno strzałami próbowali zaskoczyć 
golkipera Unii: Kot, Brzozowski 
i Dreszer. Bramkarz gości nie dał się 
jednak zaskoczyć, a uderzenie Dre-
szera było minimalnie niecelne. Po 
chwili dwukrotnie próbowali zasko-
czyć Lamliha goście, ale po ich 
strzałach futbolówka przeleciała tuż 
obok bramki. W 61 minucie Brzo-
zowski wyłożył piłkę do Kota, a ten 
umieścił ją w siatce. Przewaga zie-

Zagłębiak złapał w tym momen-
cie wiatr w żagle i poszedł za cio-
sem. Dwie minuty później, po 
kontrowersyjnym faulu gospoda-
rze ponownie wykorzystali rzut 
wolny i doprowadzili do remisu, 
a oba zespoły musiały podzielić 
się punktami.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – 

Slavia Ruda Śląska 2:2 (0:1)
Slavia Ruda Śląska: Franke 

– Goczoł (60. Koseła), Skorup-
ski, Met, Zalewski (89. Piecha), 
Puschhaus (87. T. Rejmanow-
ski), M. Rejmanowski, Moritz, 

Pozostałe wyniki: Zieloni Żarki – Górnik Pia-
secki 0:4, Victoria Częstochowa – LKS Kamie-
nica Polska 1:4, Sarmacja Będzin – Szombierki 
Bytom 3:0, Przyszłość Ciochowice – Górnik 09 
Mysłowice 5:1, Gwarek Tarnowskie Góry – Pi-
lica Koniecpol 2:1, Wyzwolenie Chorzów – Lot 
Konopiska 3:1
1. Szombierki Bytom  26  55  55-23
2. Grunwald Ruda Śląska  26  47  41-22
3. Górnik Piaski (Czeladź)  26  47  45-26
4. Zagłębiak Dąbrowa  26  44  44-38
5. Pilica Koniecpol  26  42  38-27
6. Slavia Ruda Śląska  26  40  46-34
7. Zieloni Żarki  26  38  34-47
8. Sarmacja Będzin  26  38  43-41
9. Wyzwolenie Chorzów  26  35  39-34
10. LKS Kamienica Polska  26  34  38-48
11. Gwarek Tarnowskie Góry  26  34  44-41
12. Przyszłość Ciochowice  26  30  31-34
13. Lot Konopiska  26  27  37-39
14. Unia Ząbkowice  26  21  34-50
15. Victoria Częstochowa  26  18  32-66
Górnik 09 Mysłowice  26  18  33-64

Pływanie

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

lonych wzrosła do trzech bramek. 
W 70 minucie przed dobrą okazją 
stanął Dreszer, jednak w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem strzelił 
prosto w golkipera gości. Osiem mi-
nut później obrońca Unii podał do 
Kota, a ten będąc przed bramkarzem 
wyłożył piłkę Ciołkowi, który po-
słał ją do pustej bramki, ustalając 
tym samym wynik meczu na 4:0.

Grunwald Ruda Śląska – Unia 
Ząbkowice 4:0 (2:0)

Grunwald Ruda Śląska: Lam-
lih – Oswald, Szpoton (kpt), Łęcki 
– Szczygieł (89’ Poprawa) – Gru-
chalski (46’ Szczypior), Dreszer 

Chmurczyk, Kowalik, Gancar-
czyk; rezerwa: Wójcik, Witor, 
Bocian, Szaruga;

Trener: Roman Cegiełka

Piłka nożna – IV liga grupa I
12 czerwca, środa, godz. 18.00 Szombierki Bytom – Grunwald Ru-

da Śląska
12 czerwca, środa, godz. 18.00 Slavia Ruda Śląska – Sarmacja Bę-

dzin
15 czerwca, sobota, godz. 11.00 Grunwald Ruda Śląska – Slavia 

Ruda Śląska
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

12 czerwca, środa, godz. 18.00 Jastrząb Bielszowice – Podlesianka 
Katowice

12 czerwca, środa, godz. 18.00 RKS Grodziec – Wawel Wirek
12 czerwca, środa, godz. 18.00 Unia Dąbrowa Górnicza – Urania 

Ruda Śląska
15 czerwca, sobota, godz. 11.00 Wawel Wirek – Rymer Rybnik
15 czerwca, sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska – Jastrząb 

Bielszowice

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

REKLAMA

(76’ Simon), Maciongowski, Cio-
łek (83’ Kucharz) – Kot, M. Brzo-
zowski

Rezerwa: Bolik – Lein
Trener: Teodor Wawoczny; II 

trener: Jacek Bratek

Przygotowania Manty do MP
Od kwietnia pływacy UKS-u Man-

ta Kochłowice rozpoczęli cięższe 
treningi zapowiadające przygotowa-
nia do swoich głównych startów se-
zonu. Dla jednych były to mistrzo-
stwa Śląska 12- i 13-latków, a dla 
innych będą to mistrzostwa Polski 
14-, 15- i 16-latków. 

Mityngi w Radlinie oraz Gliwi-
cach były kolejną szansą sprawdze-
nia się w rywalizacji i poprawy re-
kordów życiowych. Najlepszym 
wynikiem na tych zawodach było 
szóste miejsce Marty Skudlik, która 

popłynęła na 100 m w stylu kla-
sycznym. W pierwszej dziesiątce 
zmieściła się również Weronika 
Majewska płynąca stylem motylko-
wym. Natalii Szczelaszczyk (400 m 
stylem dowolnym) oraz Kubie Du-
dzińskiemu (100 m stylem zmien-
nym) zabrakło dwóch oczek, by 
zmieścić się w pierwszej dziesiątce. 
Czarek Ksiądz płynący 200 m żab-
ką otarł się o miejsce w pierwszej 
dwudziestce.

W pierwszy weekend czerwca star-
si zawodnicy UKS-u Manta Kochło-

wice spotkali się z rywalami w Oświę-
cimiu na Otwartych Mistrzostwach 
Okręgu Małopolskiego. Nazwa może 
okazać się mylna, gdyż na zawody do 
Oświęcimia przyjeżdża czołówka 
pływaków z całej Polski. Męska szta-
feta wywalczyła czwarte miejsce na 
4x100 m stylem dowolnym, w skła-
dzie: Patryk Jeziorski, Klaudiusz Ma-
tura, Arek Czyżak i Olaf Grabarczyk. 
Najbardziej upragniony przez każde-
go pływaka medal trafił na szyję 
wspomnianego wyżej Arka, który po 
niedawnej kontuzji wrócił do formy 

i pokazał jak zdobywać złoto na 50 m 
stylem motylkowym (28.81).

Damska część drużyny wykazała 
świetną walkę w sztafecie na 4x100 
m stylem zmiennym. Nicole Pio-
trowska, Karolina Komendera, Kin-
ga Klima oraz Magda Żydek wspól-
nie osiągnęły czas 5:39.76. Pomimo 
tego, że był to ostatni czas dla dru-
żyny, warto wspomnieć, że sztafeta 
była niezwykła, gdyż czas startu Ni-
cole pozytywnie zaskoczył wszyst-
kich, a Kinga popłynęła pierwszy 
raz w swoim życiu 100 m stylem 
motylkowym i to na długim base-
nie. Magda wróciła kilka tygodni 
temu do pływania po operacji, a Ka-

rolina kolejny raz pobiła rekord ży-
ciowy o około dwie sekundy. Nie 
można zapomnieć o Kubie Tomec-
kim, który pobił swój rekord życio-
wy z krótkiego basenu o trzy sekun-
dy na 200 m, a Magda Skudlik znów 
pokazała swoją mocną stronę star-
tów na długich dystansach. Świet-
nie popłynęła 800 m stylem dowol-
nym, łamiąc barierę 11 minut. Agata 
Matura w ładnym stylu poprawiła 
swój rekord na 100 m stylem grzbie-
towym. 

Wszystkim zawodnikom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy coraz 
większych sukcesów!

Dorota Sobek



W sobotę Urania zmierzyła się 
przed własną publicznością z wice-
liderem tabeli – Podlesianką Kato-
wice i uległa jej, przegrywając 4:5.

Początek meczu należał do go-
ści. Już w dziesiątej minucie po 
zamieszaniu w polu karnym, piłkę 
przy słupku do bramki Uranii we-
pchnął zawodnik Podlesianki i by-
ło 0:1. Kochłowiczanie szybko się 
jednak otrząsnęli. Już siedem mi-

nut później po zamieszaniu w polu 
karnym gości, piłkę strzałem mię-
dzy obrońców zapakował do bram-
ki Baron, doprowadzając do remi-
su. Niecałe dwie minuty później 
Oczko wszedł lewą stroną i wyso-
kim strzałem w długi róg dał swo-
jej drużynie prowadzenie. W 23 
minucie znajdujący się na wprost 
bramki Oczko wykorzystał dośrod-
kowanie Kamieńskiego i było 3:1.

Nie zagrali do końca

Wynikiem 1:2 zakończyło się 
spotkanie Wawelu Wirek ze znaj-
dującym się w dole tabeli Orłem 
Białym Brzeziny Śląskie. 

Od samego początku pierwszej 
połowy to Wawel był zespołem 
dominującym na murawie. W pią-
tej minucie z pierwszej piłki ude-
rzył Pyc, ale futbolówka przelecia-
ła tuż obok słupka. Dziesięć minut 
później z dystansu uderzył Piętoń, 
ale golkiper gości zdołał przenieść 
piłkę nad poprzeczkę. W 21 minu-
cie bliski trafienia był Majnusz, ale 

po jego strzale na długi słupek pił-
ka przeleciała tuż obok bramki. 
Następnie z dystansu próbowali 
swoich sił Grzegorz Kałużny i Pię-
toń, ale nie dał się zaskoczyć gol-
kiper przyjezdnych. W końcu w 40 
minucie Wawel objął prowadzenie. 
Futbolówka odbiła się w polu kar-
nym od ręki jednego z zawodni-
ków gości, a sędzia podyktował 
rzut karny, który na bramkę zamie-
nił Lokaj. Na minutę przed gwizd-
kiem kończącym pierwszą połowę 
spotkania, bliski trafienia głową 

Niewykorzystane sytuacje…

W sobotę na wyjeździe Jastrząb 
Bielszowice zmierzył się z Koleja-
rzem 24 Katowice. Rudzianie pod 
wodzą nowego trenera – Jacka Ja-
niaka – odnieśli zwycięstwo, strze-
lając decydującego gola w doli-
czonym czasie gry.

W pierwszej połowie oba ze-
społy miały bardzo dobre oka-
zje do tego, by strzelić bramkę. 

Henisz przejął piłkę po strzale 
Łukasika, ale jego uderzenie 
było na tyle lekkie, że nie spra-
wiło golkiperowi katowiczan 
żadnych problemów. Mateusz 
Dembiński znalazł się natomiast 
w sytuacji sam na sam z bram-
karzem, ale jemu także nie uda-
ło się umieścić piłki w siatce.

Na początku drugiej połowy 

Zwycięstwo w doliczonym czasie

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

W 51 minucie sędzia podykto-
wał rzut karny. Wykorzystał go Ba-
ron, a prowadzenie Uranii wzrosło 
do trzech bramek. Przełomowa 
okazała się być 56 minuta. Wtedy 
to z bliskiej odległości wepchnął 
piłkę do bramki Uranii zawodnik 
Podlesianki doprowadzając do wy-
niku 4:2. Goście ostro wzięli się do 
odrabiania strat. Już w 63 minucie 
strzelili kolejną bramkę, a minutę 
później uderzając z rzutu wolnego, 
zawodnik z Katowic trafił w samo 
okienko, doprowadzając do remisu 

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

był Grzegorz Kałużny, ale bram-
karz Orła zdołał przenieść piłkę 
nad poprzeczkę.

Od początku drugiej połowy 
spotkania goście ambitnie zaatako-
wali. W 46 minucie po zamiesza-
niu w polu karnym i strzale jedne-
go z zawodników Orła, piłka odbi-
ła się od słupka. W końcu w 78 
minucie zawodnik Orła, mocnym 
strzałem po ziemi pokonał Gawli-
ka. W 82 minucie goście wykorzy-
stali błąd obrońcy Wawelu i prze-
lobowali wysuniętego z bramki 
Gawlika, obejmując tym samym 
prowadzenie. W końcówce zawod-
nicy Wawelu rzucili się do odro-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

trochę lepiej prezentowali się 
gospodarze. Po akcji skrzydłem 
i wrzutce do wbiegającego za-
wodnika, objęli oni prowadze-
nie. Przed podwyższeniem go 
powstrzymał ich bardzo dobrze 
interweniujący Bechta. W 80 
minucie meczu Jastrząb zdołał 
doprowadzić do remisu. Strzał 
Patryka Dembińskiego dobił 
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STARE!!!!

Siatkarska potęga w Rudzie!
Reprezentacja Brazylii kade-

tek przylatuje na serię spotkań 
towarzyskich, aby sprawdzić się 
na parkiecie z mistrzyniami Eu-
ropy. Jedno z nich odbędzie się 
20 czerwca w Rudzie Śląskiej 
w hali MOSiR-u na Halembie. 

Warto przypomnieć że do ka-
dry naszych reprezentantek po-
wołana została Kornelia Mo-
skwa, zawodniczka KPKS-u Ha-
lemba, która przyczyniła się do 
zdobycia przez drużynę mistrzo-
stwa Europy. Oprócz Kornelii na 
parkiecie będziemy mieli możli-
wość śledzenia na ławce trener-
skiej poczynań drugiego trenera, 
którym jest Marcin Widera, nasz 
były zawodnik, a od kilku lat tre-
ner aktualnie szkolący nasze naj-
młodsze zawodniczki.

Jest to okres trwających roz-
grywek Ligi Światowej gdzie 
nasi reprezentanci m.in. z Bra-
zylijczykami walczą o wyjście 
z grupy. Jednak mało kto będzie 
miał możliwość zobaczenia 
tych meczów na żywo. Dlatego 
tym bardziej zapraszamy 
wszystkich pasjonatów siat-
kówki do halembskiej hali, 
gdzie będziemy gościć jedne 
z najlepiej zapowiadających się 
siatkarek świata.

Roszady w Gwieździe
Zespół Gwiazdy został zgło-

szony do I ligi futsalu. Wiadomo 
już o pierwszych zmianach ka-
drowych, jakie będą miały miej-
sce w drużynie. Dotychczasowe-
go trenera, Rafała Krzyśkę, za-
stąpi duet. Pierwszym trenerem 
będzie Tomasz Klimas, a drugim 
Szymon Łuszczek. 

Krzyśka natomiast został za-
wodnikiem GKS-u Tychy. Nie 
jest to jedyny zawodnik, którego 
nie zobaczymy już w barwach 
Gwiazdy. Uzgodniony został bo-
wiem transfer Marka Bugańskie-
go, który w nadchodzącym sezo-
nie będzie reprezentował barwy 
MKS-u Pogoń 04 Szczecin. Po 
półrocznym wypożyczeniu do 
Remedium Pyskowice wraca 
Krzysztof Piskorz. Mateusz 
Omylak, któremu skończył się 
kontrakt, także wyraził chęć 
odejścia. Z końcem czerwca mija 
termin wypożyczenia Jacka 
Hewlika (Clearex) i Michała Wi-
ducha (GAF Jasna Gliwice). Po-
jawiły się także głosy o przejściu 
Adama Jonczyka do Wisły Kra-
ków. Póki co, jednak krakowia-
nie nie skontaktowali się z zarzą-
dem Gwiazdy w sprawie transfe-
ru zawodnika.

Rudzianin trenerem Rekordu
Nowym trenerem futsalowej 

drużyny Rekordu Bielsko-Biała 
został rudzianin, Adam Kryger. 
Wychowanek Uranii zastąpił na 
tym stanowisku Andreę Buccio-
la, który został trenerem futsalo-
wej reprezentacji Polski. Gratu-
lujemy i życzymy sukcesów!

W skrócie

(4:4). Goście dalej byli w ofensy-
wie. W 70 minucie zawodnik Pod-
lesianki wykorzystał sytuację 
i strzelił obok interweniującego 
Pardeli, dając swojej drużynie pro-
wadzenie.

Urania Ruda Śląska – Podle-
sianka Katowice 4:5 (3:1)

Urania Ruda Śląska: Pardela, 
Baran, Gabryś, Jańczak, Grzesik 
(83’ Zawisza), Mikusz, Baron, 
Zalewski, Kamieński, Miszka, 
Oczko (46’ Kornas)

Trener: Stanisław Mikusz

bienia straty. Lokaj strzelił prosto 
w bramkarza, po strzale Piętonia 
piłka przeleciała minimalnie nad 
poprzeczką, a uderzenie Grzegorza 
Kałużnego zdołał wybronić bram-
karz. W 90 minucie czerwoną kart-
ką został ukarany Wilczek, który 
zatrzymał zmierzającego do pustej 
bramki z piłką zawodnika gości. 

Wawel Wirek – Orzeł Biały 
Brzeziny Śląskie 1:2 (1:0)

Wawel Wirek: Gawlik – Pyc, 
Grzywa, Wilczek, Buchcik (71’ 
Majnusz P.) – Majnusz D. (80’ Koż-
doń), Kowalczyk (86’ Lux), Piętoń, 
Lokaj – Kałużny G., Jaromin

Trener: Jarosław Zajdel

Tomasz Śmigała i było 1:1. 
W doliczonym czasie gry po za-
mieszaniu podbramkowym pił-
kę do bramki wbił Marcin Śmi-
gała i to Jastrząb zdobył cenne 
trzy punkty.

Kolejarz 24 Katowice – Ja-
strząb Bielszowice 1:2

Jastrząb Bielszowice: Bechta 
– Morawiec, Koniorczyk, Łuka-
sik, Sikora, Dembiński M., Ja-
niak, Skudlik, Kaczmarek, Śmi-
gała T., Henisz

Trener: Jacek Janiak

7 i 8 czerwca rozegrano Ogól-
nopolskie Turnieje Młodzików 
i Młodziczek w Zapasach. Mło-
dzicy rywalizowali w Woli, na-
tomiast Młodziczki w Radomiu.

Dziewczęta zaprezentowały 
się bardzo dobrze na tle swych 
rówieśniczek z całego kraju, 
zdobywając sześć medali: złote 
– Nicol Wiezner (32 kg) i Klau-
dia Krzykowska (57 kg); brązo-
we – Paulina Danisz (37 kg), 
Patrycja Kuc (40 kg), Karolina 
Stróżyk (44 kg) i Nikola Kuś 
(67 kg ).

W klasyfikacji klubowej pod-
opieczne Elżbiety Garmulewicz 
zajęły drugie miejsce, ustępując 
jedynie Suplesowi Wierzbica.

Młodzicy Slavii w zmaga-
niach „wolniaków” w Woli wy-
walczyli dziesięć medali: złoty 
medal zdobył rywalizujący w ka-
tegorii do 59 kg Piotr Kaproń; 
srebrne – Denis Kwiatkowski 
(35 kg), Dominik Dziewior (38 
kg), Dawid Sikorski (73 kg) 
i Patryk Zawada (85 kg); brązo-
we – Piotr Drobina (38 kg), 
Edwin Krawczyk (42 kg), Ke-
win Matusik (47 kg), Maciej 
Wieczorek (53 kg), Jakub Ga-
bryś (59 kg).

W klasyfikacji klubowej ZKS 
,,SLAVIA” Ruda Śląska uplaso-
wał się na pierwszym miejscu, 
wyprzedzając Mazowsze Tere-
sin i CSiR Dąbrowa Górnicza.

Worek medali zapaśników

Zapasy

W tych samych dniach roze-
grane zostały Akademickie Mi-
strzostwa Polski w Zapasach. 
Nadspodziewanie dobrze wy-
padli w tych zawodach repre-
zentanci Slavii Ruda Śląska.

Złote medale, a tym samym 
tytuły Akademickich Mistrzów 
Polski wywalczyli: Grzegorz 
Łabus (60 kg), Tomasz Jonkisz 
(96 kg), Kamil Wojciechowski 
(120 kg) oraz Izabela Strzałka 
(63 kg). Brązowe medale przy-
padły w udziale Hubertowi 
Gregorskiemu (66 kg) i An-
drzejowi Sokalskiemu (74 kg).

W klasyfikacji klubowej Sla-
via zdecydowanie zwyciężyła.

Od 31 maja do 1 czerwca 
w Osielsku odbywały się Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów w Zapasach w Sty-

lu Wolnym. W zawodach wzię-
ła udział siedmioosobowa ekipa 
ZKS-u „SLAVIA” Ruda Ślą-
ska. Z siódemki rudzian najle-
piej zaprezentowali się Grze-
gorz Łabus, który wywalczył 
srebro oraz zdobywca brązo-
wego medalu – Robert Strzał-
ka. 

Piąte miejsca w mistrzo-
stwach zajęli Dominik Frącko-
wiak (55 kg) i Aleksander Woj-
tachnio (84 kg).

Dzięki bardzo dobremu wy-
stępowi w Osielsku, nasz za-
wodnik Robert Strzałka zakwa-
lifikował się do reprezentacji 
Polski i będzie reprezentował 
barwy naszego kraju podczas 
mistrzostw Europy, które odbę-
dą się na początku lipca w Sko-
pje w Macedonii.
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Rowery

Śląski Spęd Rowerowy
Łucznictwo

Świetny występ
Agaty Wylężek

W III rundzie Pucharu Polski se-
niorów i juniorów w łucznictwie, 
kolejny udany występ odnotowała 
nasza najlepsza para zawodników: 
juniorka Agata Wylężek oraz se-
nior Adam Ścibski, oboje startują-
cy w kategorii „łuk klasyczny”. 
Przedpołudniowe kwalifikacje ro-
zegrane w formie klasycznej rundy 
FITA zakończyły się dla Agaty 
bardzo wysoką, czwartą lokatą, 
dzięki zdobyciu 1205 pkt, na które 
złożyły się kolejno: 290 pkt (70 m) 
+ 298 pkt (60 m) + 288 pkt (50 m) 
+ 329 pkt (30 m). Adam również 
wystartował nieźle, strzelając: 246 
pkt (90 m) + 294 pkt (60 m) + 299 
pkt (50 m) + 329 pkt (30 m), co 
w sumie dało mu 1168 pkt i po-
zwoliło na zajęcie w kwalifika-
cjach przyzwoitego 18 miejsca 
w gronie najlepszych seniorów 
w kraju.

W popołudniowych pojedynkach 
indywidualnych (rundkach), Agata 
potwierdziła świetną formę. Do 
poszczególnych pojedynków pod-

chodziła pewnie i z dużą swobodą, 
a o wynik mogliśmy drżeć jedynie 
w ćwierćfinale, który rozstrzygnęła 
na swoją korzyść dzięki dogrywce. 
Pojedynek półfinałowy był jej po-
pisem strzeleckim, dzięki czemu 
w finale musiała po raz pierwszy 
w swojej karierze zmierzyć się 
z trudną rolą faworytki. Sam poje-
dynek finałowy był wyjątkowo wy-
równany, a zarazem godny swojej 
rangi. Obie zawodniczki naprze-
miennie wygrywały kolejne serie, 
nie potrafiąc wyraźnie zaznaczyć 
swojej przewagi. I choć Agata mu-
siała w ostatecznym rozrachunku 
uznać minimalną wyższość swojej 
konkurentki (przegrywając w sto-
sunku 4:6), miejsce zajęte na dru-
gim stopniu podium jest kolejnym 
potwierdzeniem, iż jej obecność 
w kadrze Polski juniorów nie jest 
dziełem przypadku. Adam Ścibski 
odpadając w 1/8 finału, w klasyfi-
kacji końcowej poprawił się o kilka 
pozycji, zajmując ostatecznie 13 
pozycję.

?

?

REKLAMA

Śląski Spęd Rowerowy cieszył się dużym zainteresowaniem miłośników dwóch kółek.

Jak najlepiej uczcić Święto Cyklicz-
ne? Wielką Paradą Rowerową. Z ta-
kiego założenia wyszli miłośnicy 
dwóch kółek, którzy w niedzielę two-
rząc barwny peleton, przejechali przez 
największe miasta regionu. Nie zabra-
kło ich także w Rudzie Śląskiej.

– Zawsze finałowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy towarzyszy prze-
jazd na rowerze. Odbywa się on pod-
czas zimy. Wiele osób mówiło wówczas, 
że dobrze by było, gdyby taka inicjaty-
wa kontynuowana była również latem. 
W związku z tym, że mamy takie fajne 
Święto Cykliczne, postanowiliśmy się 
w nie wpisać organizując przejazd – 
mówił Wiesław Kurmański, inicjator 
Śląskiej Świątecznej Masy Krytycznej, 
czyli Śląskiego Spędu Rowerowego. – 
Jestem bardzo szczęśliwy, że duch 
w narodzie nie ginie. Pogoda nam do-
pisała, frekwencja także. Jechał z nami 
nawet 2,5-letni chłopczyk, który 
z uśmiechem pokonywał kolejne metry. 
To jest coś wspaniałego – dodał.

Rowerzyści wyruszyli z Katowic. 
Przejechali przez Chorzów, Święto-
chłowice, Rudę Śląską, Bytom i Za-
brze. Meta przejazdu znajdowała się 
pod radiostacją w Gliwicach. Tam od-
był się piknik rodzinny.

Wiele uwagi poświęcono tego dnia 
nie tylko dobrej zabawie, ale także bez-
pieczeństwu rowerzystów.

– Wszyscy rowerzyści mają na sobie 
odblaskowe opaski. Pozyskaliśmy je 
dzięki sponsorom, którym serdecznie 
dziękujemy. To bardzo dobrze, że kola-
rze dbają o swoje bezpieczeństwo i nie 
wstydzą się jeździć odblaskowo – pod-
kreślał Tadeusz Domżalski, współorga-
nizator przejazdu.

Z Katowic wyruszała niemal 
500-osobowa grupa rowerzystów. Po 
drodze dołączali się do nich kolejni. 
W Rudzie Śląskiej zbiórka odbyła się 
na placu Jana Pawła II na Nowym By-

Agata Wylężek jest reprezentantką Polski juniorów. Foto: Arch.

Rugby

Podwójne podium Igloo

tomiu. Tam także nie zabrakło tych, 
którzy postanowili czynnie przekony-
wać innych do tego, że rower jest naj-
lepszym środkiem transportu w mie-
ście.

– O dzisiejszej imprezie dowiedzia-
łem się ze strony internetowej. W związ-
ku z tym, że pogoda jest bardzo fajna, 
postanowiłem spróbować. Generalnie 
na rowerze staram się jeździć jak naj-
częściej, ale po raz pierwszy pojadę w ta-
kiej masie – mówił Marek Mrozek, ro-
werzysta z Rudy Śląskiej. – Polecam 
jazdę na rowerze każdemu. Taka aktyw-
ność gwarantuje świetne samopoczucie 
– przekonywał.

W sobotę 8 czerwca IGLOO 
RUGBY CLUB Ruda Śląska zwy-
ciężył w kolejnym turnieju Polskiej 
Ligi Rugby 7, rozegranym w Lubi-
nie. Drugi zespół rudzkich rugbistów 
także występujący w tym turnieju, 
zajął trzecie miejsce.

W rozgrywkach grupowych 
IGLOO RC I pokonało Gentlemen’s 
Rugby Club Łódź 34:0 i drugi zespół 
gospodarzy Miedziowych Lubin 
31:0. Z kolei IGLOO RC II w swojej 

grupie przegrało z KS Rugby Wro-
cław 12:19 i pokonało pierwszą dru-
żynę Miedziowych 12:10.

Los zetknął obydwie rudzkie dru-
żyny w półfinale, gdzie po zaciętej 
walce i najlepszym tego dnia meczu, 
zwyciężył pierwszy skład 
24:15, a okrasą meczów był piękny 
drop goal (celny kop piłki na bramkę 
po koźle) z połowy boiska w wyko-
naniu trenera rudzian Pawła Łętow-
skiego, grającego w drugiej druży-
nie.

W meczu o brąz IGLOO RC II 
sprawiło niespodziankę odprawiając 
z kwitkiem Gentlemanów z Łodzi 
19:5.

W finale IGLOO RC Ruda Śląska 
I pewnie zwyciężyło z KS Rugby 
Wrocław 24:5, mając problemy je-
dynie do przerwy (0:5).

Do pierwszego i trzeciego miejsca 
w turnieju rudzianie dodali tytuł 
MVP turnieju dla zawodnika ataku 
rudzian, Marcela Januszkiewicza.

W barwach obydwu drużyn 
IGLOO RC w Lubinie wystąpili: 

R. Szaciłowski, M. Gawron, D. 
Mańkowski, K. Jopert, K. Płusa, 
M. Jurczyński, M. Magner, M. 
Januszkiewicz, D. Blok, P. Siwu-
la, P. Maniecki, Ł. Fura, G. Ro-
gowski, P. Kołodziej, M. Greinert, 
M. Mucha, P. Łętowski. Trene-
rzy: Paweł Łętowski i Wojciech 
Borys.

Najwięcej punktów dla rudzian 
zdobył Krzysztof Płusa – 24 (cztery 
przyłożenia, dwa podwyższenia).

Warto przypomnieć, że w minio-
ny weekend grały także zawodnicz-
ki IGLOO RC, tym razem w bar-
wach reprezentacji Polski w turnie-
ju mistrzostw Europy grupy 
A w Pradze. Polki z czterema Dia-
blicami w składzie Angelika Pie-
korz, Patrycja Bober, Anna Szku-
dlarek, Stela Klinner w 12-druży-
nowej stawce zajęły czwarte miej-
sce, ocierając się o awans do naj-
wyższej klasy rozgrywek TOP 12 
– awansowały dwa najlepsze ze-
społy praskiego turnieju (Belgia 
i Szwecja).

W turnieju w Lubinie zagrały dwie drużyny Igloo RC Ruda Śląska. Foto: Arch



Michał Kozłowski, 
kierownik Okręgowej 
Stacji Kontroli
Pojazdów na Goduli
tel. 506-113-356

– W związku z tym, że obser-
wujemy ostatnio wzmożone za-
interesowanie montażem insta-
lacji gazowych, przygotowali-
śmy dla naszych Klientów bar-
dzo atrakcyjną ofertę. Cena 
montażu sekwencyjnej instalacji 
LPG zaczyna się już od 1850 
złotych. Koszt założenia instala-
cji gazowej w starszych samo-
chodach wynosi od 1450 zło-
tych. Dodatkowo przy zamonto-
waniu instalacji gazowej u nas 
Klient otrzyma do 30 litrów ga-
zu gratis. Oprócz niskich cen 
oczywiście oferujemy także swo-
je wieloletnie doświadczenie  
i fachowość.
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Zadowolenie naszych Klientów 
jest dla nas najważniejsze!

– Pracuje Pan tutaj od niedaw-
na?

– W firmie AUTO-BUD zatrudni-
łem się niedawno, ale w zawodzie 
mechanika pracuję od dziesięciu lat. 
Już wcześniej słyszałem na temat tej 
firmy wiele dobrego, a teraz przeko-
nałem się o tym, że nie były to puste 
słowa. Pracuję w grupie bardzo 
życzliwych osób. Jednak tym, co 
najbardziej zwróciło moją uwagę, 
jest podejście do Klienta. Tutaj jest 
on najważniejszy i każdy pracownik 
dba o to, by opuścił on to miejsce 
zadowolony. Ogromnym plusem jest 
fakt, że firma cały czas się rozwija, 
co mnie jako pracownikowi stwarza 
wiele możliwości. Niedługo pojawi 
się tu komputer, który umożliwi nam 
pełną diagnostykę i kasowanie błę-
dów. Mam wieloletnie doświadcze-
nie w montażu instalacji gazowych. 
To jest kolejna dziedzina usług, któ-
rą chcemy rozwijać.

– Warto zainwestować w insta-
lację gazową?

– Wiele osób decyduje się ostatnio 
na zamontowanie w swoim samo-
chodzie instalacji gazowej. Ma to 
głównie związek ze stale rosnącymi 
cenami paliw. Gaz jest w dalszym 
ciągu prawie dwukrotnie tańszy od 
benzyny oraz oleju napędowego. 
Jednak aby cieszyć się tańszym tan-
kowaniem, należy pamiętać o kilku 
bardzo ważnych rzeczach. Pierwszą 
z nich jest wybór dobrej firmy, która 
zajmuje się montażem instalacji ga-

zowych. Niejednokrotnie spotykamy 
się z instalacją urządzenia niepasują-
cego do danego modelu samochodu. 
Taki stan rzeczy może nieść za sobą 
przykre konsekwencje. Najpoważ-
niejszą z nich jest uszkodzenie silni-
ka. Jeśli tak się stanie, czeka nas 
spory wydatek. Oczywiście ta kwota 
jest uzależniona od modelu auta, ale 
można być pewnym tego, że liczona 
będzie ona w tysiącach złotych. 

Marcin Kazuch – mechanik, nowy pracownik firmy AUTO-BUD, tel. 511-092-323.

Ważne jest także odpowiednie wyre-
gulowanie instalacji gazowej, aby 
właściwie współpracowała ona z sil-
nikiem. W tym aspekcie najważniej-
sze jest doświadczenie montera.

– O czym jeszcze muszą pamię-
tać właściciele samochodów posia-
dających instalację gazową?

– Należy pamiętać o regularnym 
przeglądzie instalacji gazowej. Jest 
to bardzo ważne, bo może nas uchro-

nić przed większymi wydatkami 
w przyszłości. Niejednokrotnie zda-
rza się, że tankujemy na stacjach, 
które według nas dbają o jakość pali-
wa. Nie zawsze tak jest, co my me-
chanicy widzimy na przykład po 
tempie zanieczyszczenia filtra gazu. 
Jeśli będziemy przestrzegać tych 
podstawowych zasad, to z pewno-
ścią nie pożałujemy inwestycji  
w instalację gazową.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OMEGA
GODULA ul. Stara 1, czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 -72 55 888

PROMOCJA!!!
Montaż instalacji gazowych  

do samochodów 

już od 1450 zł
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