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SESJA RADY MIASTA

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Kolejna sesja za nami

Prezydentem RP został Andrzej Duda

W niedzielę odbyła się druga tura wyborów na prezydenta RP. Rudzianie mogli wybierać
spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu zdobyli najwięcej głosów. Ostatecznie
wygrał Andrzej Duda – kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany w budżecie miasta i wieloletniej prognozie ﬁnansowej, sprawozdania z działalności rudzkich instytucji kultury oraz wniesienie nowych udziałów do MPGM-u – to niektóre z tematów, poruszanych przez radnych podczas czwartkowej (21.05.) sesji Rady Miasta. Tym razem przebiegała ona
stosunkowo szybko i bez dłuższych dyskusji.

Bronisław Komorowski otrzymał
48,45 proc. Frekwencja w całym
kraju wyniosła 55,3 proc., a w naszym mieście – 53,31 proc. Na Andrzeja Dudę zagłosowało w Rudzie
Śląskiej 51,39 proc., a na Bronisława Komorowskiego – 48,61 proc.
Joanna Oreł

li Bronisław Komorowski (PO) i
Andrzej Duda (PiS). Swój głos rudzianie w niedzielę mogli oddać w
80 obwodowych komisjach wyborczych w naszym mieście.
Ostatecznie wygrał Andrzej Duda, który zdobył 51,55 proc. Natomiast dotychczasowy prezydent,

W związku z tym, że w pierwszej
turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów (50 proc.), na 24 maja zarządzono drugą turę wyborów,
w której wzięło udział dwóch kandydatów (w pierwszej turze zdobyli
oni największą liczbę głosów), czy-
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W podzięce za wspólne lata

– Jestem w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów już 47 lat. O tym, by się zapisać zdecydowałam zaraz po śmierci męża – opowiada Łucja Szincel, 92-letnia mieszkanka
Wirku. – Wspólne spotkania i wyjazdy zawsze były dla mnie rozrywką. Choć teraz nie uczestniczę czynnie we wszystkim, co się dzieje wokół związku, nadal staram się przychodzić na
spotkania – dodaje.

To była 14. sesja Rady Miasta obecnej kadencji.
Tradycyjnie już na początku obrad
przedstawiono sprawozdanie z działań
prezydent Grażyny Dziedzic w okresie
międzysesyjnym. Tutaj najważniejszymi
punktami były: rozstrzygnięcie Krajowej
Izby Odwoławczej ws. przetargu na budowę trasy N-S oraz opinia RIO na temat
budżetu. – Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z kwietnia pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2014 rok
z trzema zastrzeżeniami, do których złożono odwołanie – wyjaśniała w imieniu prezydent sekretarz miasta Grażyna JandułaJonda.
Dłuższa dyskusja wywiązała się
w punkcie obrad dotyczącym zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie ﬁ-
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nansowej. Radni dopytywali m.in. o wywołaną w związku z tym sprawę rozliczeń
płatności z Kompanią Węglową. Ciekawym tematem było również wprowadzenie do wieloletniej prognozy ﬁnansowej
zapisu o stworzeniu nowego przedsięwzięcia „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej”,
które ma zostać zrealizowane do końca
2017 roku.
Następnie radni przegłosowali m.in.
projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań ﬁnansowych za 2014 rok
Miejskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także wniesienia nowych udziałów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.
Joanna Oreł

Foto: MS

Foto: JO

W poniedziałek (25.05.) w restauracji Słowiczek odbyło się specjalne spotkanie rudzkich emerytów. – Zarząd koła dzielnicowego
nr 10 w Wirku w związku z tym, że
mamy już ogromną liczbę członków,
postanowił uhonorować długoletnich działaczy należących do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To novum w naszym mieście, które postanowiłem
zainicjować, by wyróżnić tych, którzy płacą składki od wielu lat,
wspomagając przez to naszą działalność – tłumaczył Henryk Piórkowski, przewodniczący koła nr
10.
Podczas spotkania wyróżniono
22 członków koła, którzy uczestniczą w życiu PZERiI od 21 do 47 lat.
W ciągu pięciu lat liczba członków
wireckiego koła wzrosła z 200 do
500.
Magdalena Szewczyk

Podczas spotkania uhonorowano członków koła.
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Z RUDZKICH DRÓG

Czas na drogowe rewolucje. Co powinni o nich wiedzieć kierowcy?
W życie weszły nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Zmian jest wiele, a niektóre kary są surowsze. Mogą je odczuć nie tylko młodociani kierowcy, ale również starsi stażem zmotoryzowani. Tym
bardziej, że wprowadzono nowy taryﬁkator mandatów.

Foto: KMP Ruda Śląska

Zachowanie szczególnej ostrożności leży
w obowiązku każdego kierowcy, jednak po
18 maja niestosowanie się do tej zasady jest
jeszcze bardziej bolesne w skutkach niż w latach
ubiegłych. Weszły bowiem w życie zmiany
w przepisach o ruchu drogowym oraz karnych.

Od 18 maja kierowcy muszą liczyć się z surowszymi karami.
– Przede wszystkim zaostrzone zostały
sankcje wobec osób, które pozwalały sobie na
kierowanie pojazdem bez posiadania stosownych uprawnień. Do tej pory było to wykroczenie, za które groziła kara grzywny. Od 18
maja traktowane jest to jako przestępstwo,
więc oprócz kary grzywny, możliwe będzie
także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym jednak ostatecznie zdecyduje sąd
– wyjaśnia Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Mamy nadzieję, że zmiana tego przepisu utemperuje tych, którzy nie zdając egzaminu, wsiadali za kółko – dodaje.

Ci z kolei, którzy wcześniej posiadali
prawo jazdy, ale dokument został im cofnięty, a i tak będą kierowali samochodem, tym samym dopuszczą się aż dwóch
przestępstw, czyli niestosowania się do
sądowego zakazu oraz prowadzenia samochodu bez posiadania odpowiednich
uprawnień. Poza tym narażą się oni na
kolejną karę grzywny, a ponadto – na karę ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia do dwóch lat. Niezależnie od
rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie
mógł także wydać zakaz prowadzenia
pojazdów.

Kolejne zmiany dotyczą prędkości.
Obecnie po jej znacznym przekroczeniu
(co najmniej o 50 km/h) w terenie zabudowanym zostanie zatrzymane prawo jazdy
na trzy miesiące. Jednak jeżeli w tym czasie kierowca zdecyduje się na prowadzenie
samochodu bez dokumentu, wówczas czas
jego wstrzymania zostanie przedłużony
o kolejne trzy miesiące. – Kiedy taki „delikwent” znów zostanie przyłapany na prowadzeniu samochodu, prawo jazdy zostanie
cofnięte mu przez starostę. Aby je odzyskać,
kierowca będzie musiał spełnić wszystkie
warunki, jakie stawiane są osobom, ubiegającym się o uzyskanie dokumentu po raz
pierwszy – przestrzega Arkadiusz Ciozak.
Liczba wypadków, których sprawcami
są pijani kierowcy, sprawiła, że także ten
zapis prawa o ruchu drogowym zmieniono.
Prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości kierowca ukarany zostanie zakazem
prowadzenia pojazdów na minimum trzy
lata oraz grzywną w wysokości minimum
pięciu tysięcy złotych, jeśli dopuścił się te-

go czynu po raz pierwszy. Kolejny raz będzie go kosztował dziesięć tysięcy złotych.
Ta sama kwota będzie jednocześnie minimalną sumą, jaka zostanie nałożona na kierowcę, który spowodował wypadek, będąc
pod wpływem alkoholu. Poza tym, na takich kierujących i powodujących wypadki
w stanie nietrzeźwości wzorem lat ubiegłych zostaną nałożone zakazy prowadzenia pojazdów na okres piętnastu lat, czyli

o pięć lat dłużej niż przed zmianami. Z kolei minimalny czas, na który zakaz będzie
orzekany, to 3 lata. – W Rudzie Śląskiej nie
odnotowaliśmy jeszcze żadnego przypadku
zatrzymania prawa jazdy. Ku naszej uciesze, od poniedziałku (18.05.) zaobserwowaliśmy, że kierowcy jeżdżą spokojniej.
Zdaje się, że nowe przepisy dały im do myślenia – podsumowuje oﬁcer prasowy.
Dominika Kubizna
REKLAMA

BLIŹNIAKI Z 2015 r.
TYLKO
ZA 444 TYS.
Gwarantujemy:
•
•
•
•

zapach lasu,
śpiew ptaków,
ciszę i spokój,
świetny dojazd.

Dom 157 m2 z garażem
Działka ok. 360 m2
Atrakcyjna lokalizacja
Nowa, niższa cena

tel. 664-431-986 | www.nowedomy.wix.com/ruda-slaska
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Na Mieszka 1 warunki życia niezbyt królewskie |N��� B����

– Hałas przeszkadza nie tylko
w ciągu dnia, ale również w nocy. Do
tego dochodzi nieprzyjemny zapach,
który jest szczególnie uciążliwy, gdy
wiatr wieje od wschodu, a także o poranku, kiedy powietrze jest nieruchome – sygnalizują mieszkańcy ulicy
Mieszka 1.
Zgłaszają oni, że wiąże się to
z funkcjonowaniem zakładów mięsnych Nik-Pol, które od kilku miesięcy działają przy ul. Chorzowskiej 58.
– W ostatnim czasie wpłynęła do nas
informacja od mieszkańców ulicy
Mieszka I dotycząca nadmiernego hałasu oraz nieprzyjemnych zapachów
– przyznaje Tomasz Olesiński, kierownik controllingu wewnętrznego
w Nik-Polu.
W związku z tym 15 maja przeprowadzono badanie emisji hałasu. Spra-

wozdanie będzie gotowe za około dwa
tygodnie. – Zaznaczam w tym miejscu,
że nie ma żadnej pewności, że potencjalny hałas słyszany przez mieszkańców ulicy Mieszka I jest hałasem dochodzącym z terenu naszego zakładu.
Bo przecież nie jesteśmy jedynym
działającym w tym rejonie zakładem
– tłumaczy Olesiński. – Odnosząc się
do „przykrego zapachu”, informuję, że
te właśnie zapachy odczuwalne były jeszcze przed
Tomasz Olesiński z Nik-Polu zaznacza,
rozpoczęciem budowy Nikże wybudowane przy ﬁrmie budynki
Pol sp. z o.o. i dla nas są
i urządzenia są nowe oraz spełniają
również uciążliwe. Dochowymagania. Niemniej jednak
dzą one od strony wschodUrząd Miasta rozpatrzy skargę
niej naszego zakładu (temieszkańców. Jeszcze w tym miesiącu
ren hałd w rejonie Huty
w Nik-Polu zostanie przeprowadzona
Pokój), gdzie są gromakontrola przestrzegania i stosowania
dzone odpady – dodaje.
przepisów o ochronie środowiska.
Joanna Oreł

Walka o... boiska

Foto: JO

Uciążliwe zapachy oraz hałas przez 24 godziny na dobę – to
problemy mieszkańców domków przy ulicy Mieszka 1 w Nowym Bytomiu. Rudzianie twierdzą, że pojawiły się one wraz
z uruchomieniem zakładów Nik-Pol. Firma zleciła badania
w celu sprawdzenia tych sygnałów.

W zakładach Nik-Pol przeprowadzono już kontrolę.

| R��� Ś�����

Rudzcy urzędnicy podkreślają, że
boiska w Rudzie Śląskiej należy podzielić na te przy klubach sportowych
oraz pozostałe boiska typu orlik. Te
pierwsze miasto oddało na 15-letnie
użytkowanie czterem klubom sportowym. – Kluby sportowe są odpowiedzialne za utrzymanie przekazanych
boisk, dlatego w ramach rekompensaty pobierają opłaty za wynajem, które
przeznaczane są na utrzymanie boiska

– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta.
O jakich kwotach mowa? – Za wynajem boiska przy GKS Grunwald
opłata wynosi 40 zł. To symboliczna
kwota, w przypadku gdy do godziny
14.00 z boiska bezpłatnie korzystają
szkoły, a dopiero po 14.00 można grać
odpłatnie. Klub musi posiadać fundusze na utrzymanie obiektu – wyjaśnia
Teodor Wawoczny, trener Grunwaldu.

– Należy pamiętać, że są to pełnowymiarowe boiska, a nie orliki. Cena jest
tym bardziej atrakcyjna – dodaje.
Za pozostałe orliki, którymi zarządza MOSiR opłat nie ma. Jednak
z uwagi na duże zainteresowanie korzystaniem z boisk, obowiązują zapisy
na określone godziny. Ułatwia to tworzenie harmonogramu wynajmu murawy.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

W jednym z ostatnich numerów „Wiadomości Rudzkich” poruszyliśmy temat orlików w Rudzie Śląskiej. Jeden
z Czytelników w odpowiedzi na artykuł zgłosił, że rzeczywistość dotycząca korzystania z boisk, nie jest zbyt
kolorowa. – Chciałbym dowiedzieć się, dlaczego za wynajem orlików trzeba tyle płacić. Czy ceny te nie mogłyby być niższe? – zastanawia się mieszkaniec. – Duży problem stanowią także zapisy na boiska, których można
dokonywać tylko od poniedziałku do piątku – dodaje.

Mieszkańcy chcieliby darmowych boisk.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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RUDA ŚLĄSKA

Komunikacyjne propozycje mieszkańców
Choć wiele problemów komunikacji miejskiej w Rudzie Śląskiej jest na bieżąco rozwiązywanych, mieszkańcy na co dzień bacznie obserwują działalność KZK
GOP oraz proponują nowe rozwiązania. Dotyczą one m.in. linii nr 120 i 147, a także lokalizacji niektórych przystanków.
Mieszkańcy chcieliby m.in., aby
linia nr 120 była obsługiwana przez
przegubowe autobusy. To jednak
wiąże się z większymi kosztami.
Pozytywnie została za to rozpatrzona
prośba dotycząca postoju autobusu
nr 147 na dodatkowych przystankach
w Nowym Bytomiu. To zresztą niejedyny
„przystankowy” problem w tej dzielnicy.
wiąże się z dodatkowym obciążeniem
rachunku ekonomicznego dla każdego
miasta, przez które przebiega trasa
komunikacji autobusowej nr 120 –
podkreśla Nowak.
Wiele zastrzeżeń dotyczy również
funkcjonowania linii nr 147. W ostatnim czasie w dzielnicy Nowy Bytom
zwiększono liczbę przystanków tego
autobusu o trzy. Jednak nie wszystkie
kursy zatrzymują się przy ul. Chorzowskiej i ul. Pokoju. Wkrótce ma
się to zmienić. – Mając na względzie
dobro mieszkańców oraz wszystkich
podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej na terenie miasta informuję, że od czerwca tego roku
wszystkie kursy autobusu linii nr 147
będą obsługiwały wszystkie przystanki komunikacji zbiorowej na jej trasie,
mianowicie „Nowy Bytom-Centrum”,

foto: arch.

Na jednym ze spotkań prezydent
z mieszkańcami Kochłowic padła
propozycja, by linia nr 120 kursująca
również przez inne miejscowości, była obsługiwana przez większy tabór.
Bowiem krótkie autobusy, zdaniem
mieszkańców, mają problem z pomieszczeniem wszystkich pasażerów.
– Są pory dnia, w których naprawdę
nie da się wejść do autobusu, a jeśli
się już wejdzie, nie da się ruszyć – tłumaczył rudzianin podczas spotkania
z prezydent.
– Propozycja ta zostanie przekazana bezpośrednio do KZK GOP.
Chciałbym jednakże zwrócić uwagę,
że w związku z przebiegiem trasy linii
120 biegnącej również poza Rudą
Śląską przez następujące miasta:
Knurów, Gierałtowice, Mikołów, Chorzów i Katowice, trzeba pamiętać, że
na wskazaną propozycję muszą wyrazić zgodę również wcześniej wymienione miasta – tłumaczy Andrzej Nowak, pełnomocnik prezydent miasta
Ruda Śląska ds. transportu zbiorowego.
Przeszkodą w tego rodzaju zmianach mogą być jednak fundusze poszczególnych miejscowości. – Zaakceptowanie propozycji dotyczącej
zwiększenia taboru autobusowego

Linia 147 będzie zatrzymywała się na dodatkowych przystankach.
„Nowy Bytom-Osiedle Otylia”, „Nowy Bytom-Pokoju” – zapowiada Andrzej Nowak. – Mam nadzieję, że
wprowadzona na wniosek mieszkańców dzielnicy Nowy Bytom zmiana,
zostanie pozytywnie przyjęta przez
pozostałych podróżnych korzystających z linii nr 147 – dodaje.
Starsi pasażerowie mają z kolei
ogromny problem z pokonaniem drogi między przystankiem „Nowy Byto-

m-Osiedle Otylia” a „Nowy BytomCentrum”. – Przydałby się przystanek
na żądanie w pobliżu głównego skrzyżowania. Starsza osoba, która chce
się przesiąść do innej linii, ma problem, by przejść tak dużą odległość.
Mógłby on znajdować się w pobliżu
wieży wodnej – proponuje jeden
z mieszkańców. – Wskazane miejsce
ze względu na jego położenie, znaczne
natężenie ruchu pojazdów w tym rejo-

nie, ciąg komunikacji pieszej, a także
znajdujące się nieopodal skrzyżowania z ul. Parkową i z ul. Chorzowską,
w mojej ocenie nie pozwalają usytuować tam przystanku w taki sposób,
by podróżny mógł bezpiecznie i w pełni z niego korzystać. Ale wymaga to
dodatkowych opinii m.in. z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego
– informuje Nowak.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794 – 666 – 646
Baran – Przed
weekendem pozałatwiaj to, co ważne w pracy czy urzędach, byś
nowy tydzień zaczął ze spokojem na sumieniu. Dobry
czas, by zadbać o urodę.
Byk – Ułóż dobry
plan, a uda Ci się
ogarnąć
chaos
w pracy czy w domu. Gwiazdy sprzyjają pozbywaniu się
starych rzeczy – możesz zacząć domowe porządki.
Bliźnięta – Zadbaj
teraz o zdrowie,
zwróć uwagę na
swoją dietę, przyda się w niej
więcej warzyw. Uważaj na to kogo podrywasz, romans w pracy
może nie być słuszną decyzją.
Rak – To dla Ciebie ważny tydzień,
może się w nim

rozpocząć coś całkiem nowego jak i zakończyć. Zwiększ
swą pewność siebie, pomocna może okazać się literatura
w tym temacie.
Lew – Możesz poczuć się przygnębiony i zrzucać
wszystkie niepowodzenia na
los, a tymczasem gwiazdy Ci
sprzyjają. Uwierz w swoje
szczęście i zacznij działać.
Panna – Zastanów
się jak zdobyć pieniądze na swoje
potrzeby i zacznij działać.
Teraz nowe pomysły mają
szansę na realizację. W miłości będzie pozytywnie i gorąco.
Waga – Nie obawiaj się swoich
dylematów, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz
na podjęcie decyzji i mów
otwarcie o tym, że musisz coś
przemyśleć. Nie pozwól na
działanie pod naciskiem.
Skorpion – Życie
zacznie kręcić się
wokół
miłości

i uczuć. Teraz wszystko może się zdarzyć i zmienić Twoje życie, nawet jeśli wcześniej niczego nie planowałeś.
Strzelec – Będzie
to czas, który
przyniesie miłe
i ciekawe chwile. To doskonała okazja na analizę swojej
kariery i zarobków. Możesz
wpaść na genialne pomysły.
Koziorożec – Zaczniesz kombinować, jak więcej
zarobić czy zaoszczędzić.
Zamiast ciągle myśleć i się
zastanawiać, zacznij działać,
a skutecznie powiększysz
swój budżet.
Wodnik – Uporasz się z zaległościami, a nawet
będziesz z pracą do przodu.
W weekend pozwól sobie na
większy luz, odpocznij,
umów się na randkę, zabaw
się.
Ryby – Dostaniesz energetycznego kopa i poczujesz, że możesz osiągnąć
wszystko, zacząć nowy rozdział życia. Nie słuchaj innych, rób to, co dyktuje Ci
serce.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

1

2

3

4

5

6

8

9

Poziomo: 1 – skrzydło wiatraka, 5 – nie anoda, 8 – kotka, 9 – ojczyzna Odyseusza, 11 – ubi16
ja śnieg na stoku, 12 – gratka, 15 – miła woń, 17 15
– kraina na Słowacji, 20 – dawn. mieszkaniec
Puszczy Tucholskiej, 21 – słynna Rubika, 24
– bęben używ. w Indiach, 25 – fundament, pod22
walina, 28 – kopalniany gaz, 2 – gagatek, 32 21
4
– dowcipny utwór sceniczny, 33 – aleja, 36
– dawny referat, 39 – ptak wróblowaty z Australii, 42 – niby gwiazda, 43 – szwajcarskie frytki,
45 – elektroda dodatnia, 46 – mit. gr. syn Urano- 28
9
sa i Gai, 47 – monogram sułtański.
Pionowo: 1 – poczet, orszak, 2 – gat. wierzby,
3 – konopie manilskie, 4 – ślad po przejściu piły,
34
5 – dawny wóz na dwóch kołach, 6 – surowy 33
befsztyk, 7 – w tenisie ścięcie piłki, 10 – koma,
wada obiektywu, 13 – zbiór map, 14 – paśnik
dla zwierzyny, 16 – gat. kawy brazylijskiej, 17
– składnik benzyn, 18 – imię męskie, 19 – prze- 42
sunięcie pracownika na wyższe stanowisko, 21
– klown, 22 – mit. gr. bożek płodności, 23 – toaletka, 26 – lęk, 27 – mit. gr. wódz Argonautów,
30 – opera Rachmaninowa, 31 – mniszka bud- 46
dyjska, 34 – napar, 35 – dziki karp, 37 – korsarz,
38 – występuje w herbacie, 40 – wulkaniczna
skała osadowa, 41 – gaz szlachetny, 44 – cztery metry sześcienne
drewna.
Hasło krzyżówki nr 17 brzmiało: „Śpiewające fortepiany”. Nagrodę otrzymuje Joanna Nandzik. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realiza-
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Lena Malinowska
córka Moniki i Krzysztofa
ur. 18.05. (4110 g i 57 cm)

Kacper Rolnik
syn Sabiny i Karola
ur. 14.05. (3770 g i 57 cm)

Ewa Sowa
córka Agnieszki i Janusza
ur. 14.05. (2330 g i 47 cm)

Liliana Niezgoda
córka Angeliny i Łukasza
ur. 15.05. (3370 g i 52 cm)

Zoﬁa Olga Żydek
córka Marzeny i Andrzeja
ur. 19.05. (3300 g i 55 cm)

Maja Łukowiak
córka Sandry i Adama
ur. 20.05. (4200 g i 58 cm)

Aleksandra Pol
córka Barbary i Michała
ur. 20.05. (3720 g i 55 cm)

Jakub Dąbek
syn Debory i Mariusza
ur. 19.05. (4030 g i 57 cm)

Julia Moj
córka Izabeli i Patryka
ur. 20.05. (3340 g i 53 cm)

Nadia Ziembińska
córka Agnieszki i Marcina
ur. 20.05. (3280 g i 54 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Magdalena Janus
córka Katarzyny i Adama
ur. 20.05. (3480 g i 56 cm)

Zoﬁa Bogdoł
córka Magdaleny i Rafała
ur. 20.05. (3520 g i 56 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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cji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40)
z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą
na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

Grażyna Jeromin-Gałuszka
Opowieść o przemijaniu i nieprzemijaniu. O wielkiej miłości, która
zniszczyła przyjaźń, i o przyjaźni, która pokonała trudną miłość.
Stara willa w sennym kurorcie, a w niej kobiety, które los zetknął ze
sobą po wielu latach.
Lili, ekscentryczna właścicielka wilii, dawno temu oświadczyła swej
przyjaciółce, że nigdy się do niej nie odezwie, i wytrwała w tym postanowieniu sześćdziesiąt pięć lat.
Ada w dzieciństwie przyjeżdżała tu z matką, żeby leczyć chore serce. Jej
owiany tajemnicą pobyt przedłuża się na całe lato.
Kalina miała wszelkie predyspozycje, aby stać się wielką artystką, ale
wszystko w swoim życiu, łącznie z licznymi talentami, zaprzepaściła.
Lili, Ada i Kalina - a między nimi stara Józefa, dawniej pomoc do wszystkiego, teraz odsunięta od wszelkich zajęć - spędzają wiele miesięcy pod
jednym dachem. Złość, gniew, a przede wszystkim obojętność, z czasem
zmieniają się w przekonanie, że z każdego życia da się coś uratować. Wystarczy tylko o to coś zawalczyć.
Wiktor, który rozpoczyna i kończy tę opowieść, nie znalazł się tam przypadkiem.
Nic tam nie działo się przypadkiem, choć od przypadku wszystko się
zaczęło.

Tydzień w Korei Północnej.

1500 kilometrów po najdziwniejszym kraju świata

Igor Beker
syn Karoliny i Grzegorza
ur. 20.05. (3500 g i 55 cm)
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Aleksander Wójcicki
syn Weroniki i Rafała
ur. 19.05. (3150 g i 54 cm)

7

1

REKLAMA

Christian Eisert

Berlin Wschodni, 1988 r.: Christian Eisert jako uczeń po raz pierwszy
słyszy o zjeżdżalni wodnej w kolorach tęczy, którą polecił wybudować w
Pjongjangu przywódca Korei Północnej Kim Ir Sen. Autorowi tak bardzo
zapadła ona w pamięć i tak bardzo go zafascynowała, że dwadzieścia pięć
lat później postanowił spełnić swoje marzenie: wraz z przyjaciółką, fotoreporterką Thanh Hoang, Eisert wyrusza na poszukiwania kolorowej zjeżdżalni w najdziwniejszym kraju świata.
W ciągu sześciu dni Christian Eisert przemierzył 1500 kilometrów po
różnych zakątkach Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i zobaczył jej największe – według północnych Koreańczyków – atrakcje turystyczne. Przy okazji wielokrotnie udało mu się zajrzeć za kulisy systemu i
skonfrontować się z największymi absurdami tego kraju, takimi jak autostrady bez samochodów czy urzekające kompozycje z kwiatów i rakiet. Po
jakimś czasie przestały go dziwić pluskwy w szaﬁe czy pokój hotelowy bez
prądu, ale za to wyposażony w automat do lodów włoskich…
A to wszystko ze sfałszowaną tożsamością i pod stałym nadzorem tajnych służb.
Efekt tej podróży – „Tydzień w Korei Północnej” – jest po prostu obłędny!
Wrażliwy zgrywus udowodnił tą książką, że dorósł także do dłuższych
form wypowiedzi, jak Jonas Jonasson w „Stulatku, który wyskoczył przez
okno i zniknął”.
„Hamburger Abendblatt ”
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INWESTYCJE

Lato coraz bliżej, koniec
przebudowy kąpieliska także
Trzy nowe baseny, dwie zjeżdżalnie, siłownia na powietrzu oraz nowoczesny plac zabaw – jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z takich atrakcji będziemy mogli skorzystać już w lipcu. Kończy się modernizacja kąpieliska w Nowym Bytomiu.
W ramach prac na rudzkim kąpielisku powstaną:
basen sportowy, basen rekreacyjny oraz brodzik.
Złaknieni wodnych atrakcji i sportu będą mogli
także skorzystać z siłowni napowietrznej i boiska.
Z kolei dla zwolenników relaksu przygotowana
zostanie platforma z leżakami do opalania.

trwać jeszcze kilka dni – zapowiada
Piotra Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji w rudzkim magistracie. – Zakładamy, że mieszkańcom basen będzie
udostępniony najpóźniej do połowy lipca. Oddany zostanie cały teren ośrodka
– dodaje.
Inwestycja w sumie będzie kosztowała ok. 16,5 mln zł. Warto dodać, że
także na lato gotowe mają być nie tylko
same baseny, ale również wspomniane
dodatkowe atrakcje. – Po oddaniu
obiektu do użytkowania nie będą prowadzone już żadne prace – podkreśla
Janik.
Joanna Oreł

Foto: JO

dzie można również skorzystać z boiska do koszykówki. A wszystko to za
niewiele ponad miesiąc. – Zbliżamy się
do końca robót budowlanych. Uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych przewidujemy do 30 czerwca br.
Natomiast oﬁcjalne otwarcie warunkować będzie rozruch technologiczny
i aprobata próbek wody, co może po-

REKLAMY

W sumie powstają trzy nowoczesne baseny.

Foto: JO

– Przebudowa kąpieliska trwa już
kilka miesięcy. Obserwuję niemalże codziennie plac budowy, bo spaceruję tą
drogą z córką. Zastanawia mnie tylko,
czy budowlańcom uda się skończyć do
lata – mówi pani Justyna, mieszkanka
Nowego Bytomia, mama 2-letniej Alicji.
W istocie – choć na placu budowy
przy ul. Ratowników jest jeszcze sporo
do zrobienia, to urzędnicy obiecują, że
do końca czerwca jedyny w mieście
basen otwarty będzie gotowy. Jego remont trwa od jesieni ubiegłego roku,
a zmiany zapowiadają się rewolucyjnie. Istniejący od kilkunastu lat obiekt
został kompleksowo przebudowany.
W ramach prac powstaje 25-metrowy
basen sportowy z wydzielonymi torami
(maksymalna głębokość – 1,8 metra),

W ramach prac wybudowano także przebieralnie.

basen rekreacyjny (46 metrów długości
i 23 metry szerokości, o głębokości od
0,6 do 1,2 metra). Znajdzie się także
coś dla najmłodszych. Budowany jest
bowiem brodzik o głębokości od 0,15
do 0,4 metra. W ramach inwestycji powstają również nowe szatnie.
Ciekawie zapowiadają się także dodatkowe atrakcje w basenie rekreacyjnym. Będzie tam można skorzystać
z dwóch zjeżdżalni, a jedna z nich ma
mieć trzy tory. Na tym jednak nie koniec zmian. W pobliżu basenów zaplanowano platformę do opalania, na której znajdzie się miejsce na 35 leżaków.
Powstaje także duży plac zabaw z urządzeniami do ćwiczeń oraz scena przeznaczona na występy artystyczne. Bę-

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT
Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39

tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl
godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym
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Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Oto nagrodzone maluszki.
grywkach – puchary. Do boju
stanęło aż osiem miejskich
przedszkoli nr: 7, 8, 9, 12, 14,
38, 40 oraz 44.
– Potyczki przedszkolaków
to sprawdzona forma podsumowania projektu „Mały Ratownik” realizowanego od lat

Bykowina

Od 25 lat razem
To była piękna, srebrna
rocznica. Bo choć nie jest to
małżeństwo, ale z pewnością
jedna wielka rodzina. Niedawno członkowie koła Związku
Górnośląskiego w Bykowinie
świętowali jubileusz 25-lecia
jego istnienia.
Uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w kościele pod
wezwaniem św. Barbary, której przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Nowak. Po jej

zakończeniu uczestnicy jubileuszowych obchodów udali
się na salę przy klubie sportowym Grunwald w Halembie.
Obecni byli członkowie koła,
ich rodziny oraz zaproszeni
goście, w tym m.in.: wiceprezydent miasta Michał Pierończyk, zastępca prezesa Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki,
przewodnicząca Krainy Rudzkiej Weronika Szołtysek, rad-

NOWY BYTOM

Foto: MS

„Do Re Mi” po raz ósmy

Udział w festiwalu wzięło ok. 150 dzieciaków.
Ten kolorowy, pełen dobrej
zabawy festiwal to nieodłączna część kulturalnego repertuaru Rudy Śląskiej. W piątek
(22.05.) w Miejskim Centrum
Kultury po raz 8. odbył się festiwal artystyczno-wokalny
„Do Re Mi”, w którym udział
biorą dzieci niepełnosprawne
z oddziałów integracyjnych

i miejskich placówek specjalnych.
– Wyjątkowe w tej imprezie
jest to, że przyciąga ona coraz
więcej placówek, które chcą
uczestniczyć w tym wydarzeniu. W tym roku oprócz Rudy
Śląskiej, udział biorą także
grupy z aż trzech miast ościennych: Katowic, Zabrza i Cho-

ny Jakub Wyciślik oraz przedstawiciele kół Związku Górnośląskiego.
Z okazji jubileuszu członkowie koła zostali odznaczeni
odznaką „Zasłużony dla
Związku
Górnośląskiego”
oraz wręczono im okolicznościowe dyplomy. Po części
oficjalnej rozpoczęła się zabawa przeplatana konkursami,
które prowadził prezes koła
z Bykowiny Andrzej Malisz.
Przetestował on uczestników
między innymi ze znajomości
tradycji i obrzędów śląskich.
JO

rzowa. To potwierdza jego
niezwykle pozytywną energię
– tłumaczyła Jolanta Panchysz, dyrektorka Miejskiego
Przedszkola nr 12 z oddziałami integracyjnymi, które było
organizatorem imprezy.
Podczas festiwalu dzieci
miały szansę zaprezentować
swoje umiejętności artystyczne na wielkiej scenie. W imprezie wzięło udział prawie
150 podopiecznych. Wszystkie występy śledziło jury, które wyłoniło najlepszych.
– Nasza ekipa nie wyobraża
sobie, by ta impreza mogła się
nie odbyć. Od grudnia rozpoczynamy przygotowania do
niej. Nad wszystkim czuwają
panie pracujące w oddziale
integracyjnym naszej placówki na czele z panią Izabelą
Fiszer. Wszystkim serdecznie
dziękuję – mówiła Jolanta
Panchysz.

MS

Wyjątkowi włodarze

Foto: JO

we wspomnianych przedszkolach. Podczas niego dzieci mają okazję sprawdzić swe fizyczne umiejętności, jak również
popisać się wiedzą z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej – wyjaśniała Irena Kasperek, dyrektorka Miejskiego
Przedszkola nr 14.
Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli młodzi zawodnicy
KPKS-u „Halemba”, wprawiający zebranych w zachwyt
swymi gimnastycznymi pokazami. Ta niezwykle emocjonująca impreza zakończyła się
zwycięstwem
Miejskiego
Przedszkola nr 14. Na podium
stanęły również maluszki
z Miejskiego Przedszkola nr 8
oraz Miejskiego Przedszkola
nr 9. 
DK

Świętowanie rozpoczęto na scenie MCK.
Ruda Śląska na tydzień przeszła w ręce nowych włodarzy.
Byli nimi niepełnosprawni mieszkańcy naszego miasta, świętujący w ten sposób trzynasty już Tydzień Godności Osób Niepeł-

nosprawnych. Uroczystości zainaugurowała czwartkowa
(21.05.) gala 25-lecia istnienia Ośrodka Adaptacyjnego dla
Dzieci Niepełnosprawnych oraz 10-lecia Stowarzyszenia Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Jaskółka”.
– To szczególna uroczystość. Oddaję wam na cały tydzień
klucz do bram miasta i serdecznie dziękuję za to, że jesteście, że
pomagacie nam inaczej patrzeć na świat i uczycie olbrzymiej
pokory – podkreślała prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Obok podopiecznych, ich rodziców oraz pedagogów, głównym gospodarzem imprezy był Arkadiusz Staisz, dyrektor
ośrodka, pracujący w nim od samego początku. – Galą w Miejskim Centrum Kultury na Nowym Bytomiu chcemy wspólnie
świętować ten niezwykły jubileusz i nadal realizować nasze największe marzenie, jakim jest danie wychowankom tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie dać – zaznaczył Arkadiusz Staisz.
Impreza została wzbogacona o występy osób niepełnosprawnych z rudzkich szkół, przedszkoli oraz ośrodków opiekuńczych. 
JO

Integracyjnie w Halembie

Foto: JO

Foto: arch. MP nr 14

Piłka dla każdego!

Podczas festynu zagrał zespół Bez Nazwy.
Integracja i dobra zabawa – takie cele przyświecały uczestnikom pikniku integracyjnego, który został zorganizowany w sobotę (23.05.) przez Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej na

Rodzina w sile

Foto: JO

Chebzie

Z potyczek przedszkolaków rozegranych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1
w ubiegły wtorek (19.05.)
nikt nie wyszedł z pustymi rękoma. Każdy uczestnik otrzymał w prezencie piłkę, a placówki biorące udział w roz-
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Dzieci korzystały m.in. z zajęć ruchowych.
Nie tylko podopieczni, ale także ich wielopokoleniowe rodziny oraz przyjaciele mogli wspólnie bawić się podczas sobotniego
(23.05.) festynu przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3 na Wirku.

stadionie Grunwaldu w Halembie. – Tradycyjnie już włączamy
się w obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych
w naszym mieście. Dla naszych podopiecznych to szczególna
okazja, żeby także poza ośrodkiem spotkać się i zintegrować –
podkreślała Joanna Nawa, dyrektorka Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej.
Piknik integracyjny był skierowany głównie do środowisk
skupionych w domach pomocy społecznej, ośrodkach dla osób
niepełnosprawnych, a także m.in. do szkół i organizacji pozarządowych. – Razem z wszystkimi osobami, z którymi współpracujemy na co dzień, przez kilka godzin mogliśmy bawić się przy muzyce, zabawach integracyjnych oraz przekąskach – opisywała
Joanna Nawa. – Wszyscy zawsze chętnie przyjeżdżają na festyn,
by raz w roku sympatycznie spędzić czas. Bo najważniejsza jest
dla nas zabawa oraz integracja – dodała.

JO
Dla gości przygotowano szereg atrakcji – od ruchowych, przez
muzyczne, po kulinarne.
– Natalka już od ośmiu lat chodzi do tej szkoły i co roku staramy się być na festynie, bo atrakcji jest naprawdę sporo – podkreślała Bożena Rinz, mama jednej z podopiecznych.
Uczestnicy festynu mogli m.in. zobaczyć popisy umiejętności
uczniów, a także sprawdzić, jak wyglądają poszczególne pracownie i sale rehabilitacyjne. Przygotowano również m.in. zajęcia
ruchowe i karaoke, a także liczne pokazy. – Za każdym razem
staramy się zaprosić kogoś szczególnego. W ubiegłym roku byli
to zawodnicy klubu sportowego Slavia, a w tym roku odbyły się
pokazy capoeiry – mówił Wojciech Jagielski, dyrektor ZSS nr 3.
Wśród tegorocznych atrakcji jedną z najciekawszych był również ogród sensoryczny, który powstaje przy szkole. – Podczas
festynu można było skorzystać z doznań węchowych, bo sadzone
były zioła. Oprócz tego mamy część smakową, ogród kolorowy,
gdzie sadzimy różnobarwne rośliny oraz ogród dźwięków – wyliczał dyrektor. 
JO

Piłkarskie święto
Stadion Grunwaldu stał się w poniedziałek (25.05.) areną piłkarskiego święta. W Rudzie Śląskiej odbył się XIII Regionalny
Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, który jest ważną
imprezą dla wszystkich zawodników, biorących udział w sportowej rywalizacji.
– Olimpiady Specjalne to stowarzyszenie, w którym organizujemy zawody w naszym śląskim oddziale w aż 19 dyscyplinach. Turniej piłki nożnej odbywa się po raz trzynasty. W tym
roku cieszy nas liczba drużyn biorących udział, bo jest ich 17,
co daje ponad 140 sportowców z całego Śląska. To wszystko
w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej – tłumaczył Dariusz Wosz, dyrektor regionalny

Olimpiad Specjalnych Polska Śląskie, które są organizatorem
turnieju. – Ta impreza jest podsumowaniem cyklicznych zajęć
sportowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest
przepustką do zawodów ogólnopolskich, ale także okazją do dobrej zabawy – dodał.
– Przygotowania do takiego turnieju trwają cały rok. Od zeszłego roku każdy z naszych zawodników podniósł swoje umiejętności piłkarskie o 200 proc. Wygraliśmy pierwszy mecz i liczymy na taką samą przewagę w drugim meczu – mówił Marcin
Rudyk, nauczyciel wychowania fizycznego i jeden z opiekunów drużyny Herosów z ZSS nr 4.
MS
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W drodze ku lepszemu życiu

Wybrali przystanek pozytywnej energii

Maciek i Piotrek z rodzicami nieustannie walczą o lepsze jutro.
Maciek i Piotrek Giermanowiczowie to już
znani bohaterowie. Chłopcy pomimo stwierdzonej encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej (częściowego uszkodzenia mózgu) nie
zamykają się przed światem. Chcąc być w nim
jednak bardziej aktywni – potrzebują specjalnego wózka, umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się. Jak się domyślacie, upragniony sprzęt dla bliźniaków nie jest tani, kosztuje
bowiem 26 tys. złotych. – Marzy mi się z żoną,
byśmy mogli z synami pojechać do parku czy w
wiele innych miejsc, w które na razie ciężko
nam się dostać – podkreśla Robert Giermanowicz, ojciec chłopców.
Na potrzeby tych dzielnych chłopaków rudzianie nie pozostali obojętni! Na portalu

zrzutka.pl bracia mają utworzony specjalny
profil, gdzie zainteresowani mogą dokonywać
wpłat o dowolnej kwocie. Ponadto w sobotę
(30.05.) na nowobytomskim placu Jana Pawła II
w ramach obchodów Dnia Dziecka zostanie
przeprowadzona zbiórka przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, z której dochód przybliży malców do zakupu upragnionego wózka.
Maciusiowi i Piotrusiowi można pomóc przekazując darowiznę na konto (wpłaty krajowe):
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Bank
BPH S.A, 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,
koniecznie z dopiskiem (tytułem): 23299 Giermanowicz Maciej – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
DK

– Są wśród nas osoby, które przygodę
z przystankiem PaT rozpoczęły w gimnazjum i zostały aż do szkoły średniej. Są
też tacy, którzy przyszli dopiero w szkole
średniej, ale do dziś są z nami jako instruktorzy – podkreśla Krzysztof Piechaczek, koordynator VI Śląskiego Przystanku PaT z KMP Ruda Śląska. W sobotę (23.05.) podczas tegorocznej edycji
akcji młodzi ludzie przez kilka godzin
szlifowali swoje talenty pod okiem instruktorów, a nawet... zaręczali się!
W VI Śląskim Przystanku PaT (skrót
od projektu „Profilaktyka a Ty”) wzięło
udział ponad 400 młodych uczestników
z całego Śląska. – Przygotowaliśmy ponad trzydzieści warsztatów, w tym ok.
dziesięciu związanych z tańcem. Jednymi z najciekawszych były zajęcia hiphopowe. Poprowadził je Branko Bielopotocky ze Słowacji, mistrz Europy
i świata w hip-hopie. Oprócz tego przygotowano m.in. zajęcia z zumby, dancehallu, fitnessu, a także samby – wylicza
Piechaczek.
Te ostatnie warsztaty również poprowadziła tancerka światowej klasy, bo
Sophie Kobus (instruktorka samby brazylijskiej z RPA). Na wysokim poziomie utrzymywały się także zajęcia muzyczne. Opiekunem grupy wokalnej był
bowiem Robert Osam (znany m.in.
z programu „Jaka to melodia”). – Wy-

Foto: JO

Profilaktyka

Foto: arch.

Pomagamy

Warsztaty, które prowadził Robert Osam, przyciągnęły tłumy.
brałam te warsztaty, bo Robert Osam
jest osobą bardzo znaną, a jego zajęcia
są na naprawdę wysokim poziomie. Ponadto, gdy dowiedziałam się, że na
warsztatach śpiewamy soul to w ogóle
byłam zachwycona. Robert nam nie odpuszczał, ale to bardzo dobrze, bo dzięki
temu wiele mogłam się nauczyć – mówi
Iwona Szybiak, jedna z uczestniczek zajęć wokalnych.
Swoje miejsce podczas VI Śląskiego
Przystanku PaT znalazły również osoby
zainteresowane m.in. poezją, nauką capoeiry i rock&rolla, fotografią, grą na
bębnach, zajęciami szachowymi, tkackimi i modowymi oraz chodzeniem na

szczudłach, czy kuglarstwem lub samoobroną. – Dla mnie najważniejszym
i najfajniejszym efektem naszych spotkań jest to, że pozostaje liczna grupa
osób, które jadą z nami później na ogólnopolski finał PaT-u W tym roku odbędzie się on 10 czerwca na Stadionie
Narodowym – mówi Piechaczek. – Sporo z tych osób zostaje z nami także przez
cały rok i uczestniczy w realizacji projektów.
Sporo z tych osób zostaje również
razem na całe życie. Wśród nich znaleźli się Monika i Mariusz, którzy zaręczyli się podczas tegorocznych warsztatów. 
Joanna Oreł
REKLAMA
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Dzień Ciepłownika w Carbo-Energii na sportowo i rodzinnie
W pierwszej połowie rozpoznanie możliwości przeciwnika. W drugiej – festiwal bramek. Zaś na zakończenie zmagań świetna zabawa w rodzinnym gronie. Tak w skrócie można podsumować niedzielne
spotkanie na stadionie GKS Wawel-Wirek, które stanowiło kolejną odsłonę obchodów 20-lecia istnienia Zespołu Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia. Prócz zmagań młodzików i turnieju rzutów karnych,
głównym punktem programu było starcie drużyny Carbo-Energii z Reprezentacją Śląska Oldbojów w piłce nożnej.

Od lewej: wiceprezes zarządu spółki Carbo-Energia Jerzy Warmuziński wraz z prezesem
spółki Antonim Pielokiem oraz Zbigniewem Cieńciałą, prezesem zwycięskiej Reprezentacji Śląska Oldbojów.

– Wśród naszych pracowników
i w kierownictwie spółki panuje prawdziwy duch sportowy. Dwa tygodnie
temu odbył się turniej siatkarski, podczas którego udało nam się zająć drugie miejsce. Teraz zmierzyliśmy się
z piłkarzami, którzy niegdyś grali
w pierwszej czy w drugiej lidze, więc
przeciwnik był zacny, a my daliśmy
z siebie wszystko – podkreśla Antoni
Pielok, prezes zarządu spółki CarboEnergia.
W niedzielę (24.05.) emocje były
widoczne na boisku od pierwszych
minut spotkania. Najpierw w zakończonym remisem przedmeczu zmierzyły się drużyny Gwiazdy Ruda Śląska i MKS-u Pogoń Ruda Śląska
(Rocznik 2002). Następnie sportowy
duch walki został połączony z dobrą
zabawą za sprawą konkursu rzutów
karnych, podczas którego bramki bronił Jerzy Warmuziński, wiceprezes
zarządu spółki, a równocześnie pomysłodawca świętowania na sportowo.
– Więcej piłek obroniłem niż puściłem,
także proporcje były dobre. Frekwencja dopisała i naprawdę zrobiło się
wesoło. Recepta na sukces? Kondycja,
zwinność, szybkość reakcji, a także
umiejętność przewidywania, co zrobi
druga strona, no i odrobina szczęścia
– wylicza Jerzy Warmuziński.
Ostateczna weryfikacja umiejętności nastąpiła jednak w momencie, gdy
na murawie pojawiła się silna „jedenastka” pracowników spółki CarboEnergia, gdzie w opasce kapitana wystąpił prezes Antoni Pielok, by zmierzyć się z Reprezentacją Śląska Oldbojów. Przeciwnik był poważny,
o czym zresztą świadczył przebieg
spotkania. – Pierwsza połowa była
bardzo wyrównana. Żadna z drużyn
nie chciała stracić bramki. Cios za

cios, ale nikt nie chciał się odkryć –
relacjonuje Paweł Spyra z kolegium
sędziów Katowice, który sędziował
spotkaniu. – Po zmianie stron rozpoczął się festiwal bramek. Widać było,
że mimo upływu lat drużyny świetnie
radzą sobie na boisku. Myśleliśmy, że
będzie to jednostronny pojedynek, ale
Carbo-Energia pokazała klasę.
Podobnie spotkanie oceniają reprezentanci obydwu drużyn. – Pojedynek
był troszkę nierówny z uwagi na nasze
większe doświadczenie, ale najważniejsza była dobra zabawa i cieszymy
się, że mogliśmy uczestniczyć w tym
święcie Carbo-Energii – podkreśla
Zbigniew Cieńciała, prezes Reprezentacji Śląska Oldbojów.
Ostatecznie to właśnie jej piłkarze
zwycięsko zakończyli potyczki wynikiem 6:2. – Przyznam, że dawno nie
strzeliłem bramki, a dzisiaj w końcu
mi się to udało. Każdy strzał przynosi
radość, a przecież po to się spotkaliśmy się, by dać trochę radości sobie
i innym dookoła – ocenia Mariusz
Śrutwa, były gracz m.in. Ruchu Chorzów, Legii Warszawa i reprezentacji
Polski, który zagrał w meczu. – Mogliśmy zobaczyć piłkarzy, którzy
w swojej karierze wielokrotnie stawali
przed wielkimi wyzwaniami na boisku

Oto reprezentanci drużyn, które stoczyły główny mecz – zespół Carbo-Energii (w żółtych koszulkach) oraz Reprezentacja Śląska Oldbojów (czarne koszulki).

i każdy mecz traktują od serca. To była
dobra okazja ku temu, by nie tylko piłkarze, ale i widzowie mogli powspominać to, co działo się na ligowych boiskach – dodaje Henryk Bąk, kierownik Reprezentacji Śląska Oldboyów.
Jednak to nie wynik liczył się najbardziej. – Cieszymy się, że firma organizuje tego typu spotkania, bo większość z nas zna się od 20 lat, a nawet
i dłużej. Część pracowników także poza pracą spotyka się, by na sportowo
i w rodzinnym gronie spędzić czas.
Dobrze, że także w ten sposób świętujemy – zaznacza Andrzej Kulczyk,
który przejął w trakcie meczu dowodzenie nad drużyną Carbo-Energii od
Prezesa Zarządu Antoniego Pieloka.
Ta rodzinna atmosfera udzielała się
także poza boiskiem. Bowiem dla rodzin oraz gości, którzy zajrzeli w niedzielę na stadion GKS-u Wawel-Wirek, przygotowano m.in. crashball,
animacje, zabawy muzyczno-taneczne, dmuchany plac zabaw dla dzieci,
a także przekąski. – Chcieliśmy, aby
nasze urodziny miały trochę inną formę niż tradycyjny festyn. Dzięki temu
dobrze mogli bawić się zarówno ci,
którzy grali, jak i ci, którzy oglądali –
podsumowuje wiceprezes Jerzy Warmuziński.

Na boisku trwała zacięta walka o piłkę. Zawodnicy Carbo-Energii nie dawali za wygraną.

Jedną z atrakcji był turniej rzutów karnych.

W przedmeczu zmierzyły się drużyny Gwiazdy Ruda Śląska i MKS-u Pogoń Ruda Śląska.

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo – Energia” sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32
www. carboenergia.pl | e-mail: carboenergia@carboenergia.pl

Podczas niedzielnego festynu najmłodsi mogli korzystać m.in. z crashballu.
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Platforma zarządzająca zamkami do drzwi, inteligentny system parkowania, czy inteligentna przechowalnia do rowerów
– to tylko niektóre z rozwiązań zaprezentowanych przez kilkanaście zespołów, które z całego kraju przyjechały do Rudy Śląskiej na ﬁnał konkursu Smart City Challenge. Stawką konkursu było 100 tys. zł na realizację projektu.

„Smart” w Rudzie Śląskiej
Smart City Challenge to specjalna
edycja ogólnopolskiego konkursu
Startup Roadshow poświęcona pomysłom na innowacje w zakresie inteligentnych miast. Organizatorami
przedsięwzięcia byli: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wraz ze Śląskim Klastrem Multimedialnym, ﬁrmą
BT Skyrise, funduszem kapitałowym
Black Pearls oraz przy współudziale
Microsoftu. – Miasta jeśli chcą być
bardziej konkurencyjne, funkcjonalne
i przyjazne dla swoich mieszkańców,
muszą wciąż się rozwijać – tłumaczy
Jarosław Pilarczyk, prezes zarządu BT
Skyrise Sp. z o.o. – To wymaga ogromnej pracy w wielu obszarach: bezpieczeństwa, transportu, komunikacji,
edukacji, obsługi obywateli itd. Na
Zachodzie to już się dzieje. Rozwój inteligentnych miast powinien być
wspierany przez nowe technologie,
władze oraz samych mieszkańców –
podkreśla.
Zwycięski projekt przygotował zespół, którego członkowie kiedyś ze
sobą studiowali, a obecnie pracując
w różnych branżach, w różnych miastach Polski – w Warszawie i Gdańsku
– postanowili połączyć siły i stworzyć
innowacyjny projekt, który polega na
inteligentnym zarządzaniu zamkami
do drzwi. – Jest to rozwiązanie, które

znajdzie zastosowanie w miastach i
dotyczy zarówno dużych ﬁrm, instytucji, jak również deweloperów. Jak się
szacuje, każdego roku w Polsce koszt
obsługi recepcyjnej wynosi 9 mln zł.
Nasz projekt pozwoli zaoszczędzić
znaczną część tych środków – tłumaczy Piotr Dybiec, jeden z autorów
zwycięskiego projektu.
Pomysł
inteligentnego
zamku
w skrócie polega na działaniu platformy zarządzającej, która pozwala na
weryﬁkację poprzez telefon osoby, która korzystać będzie z pomieszczenia,
lokalu, apartamentu. Natomiast zamiast
klucza, drzwi otwierać się będą za pomocą kodu otrzymanego SMS-em.
W ten sposób zaoszczędzone zostaną
koszty obsługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można weryﬁkować również ﬁrmy sprzątające bądź inne służby
techniczne, które zajmują się obsługą
rożnego rodzaju pomieszczeń.
Zwycięzcy konkursu otrzymają 100
tys. zł. Nagroda zostanie przekazana
w formie „inwestycji” poprzez utworzenie przez organizatorów z pomysłodawcą nowej spółki z o.o. i objęciem w zamian 10% udziałów w jej
kapitale zakładowym. – Zdecydowaliśmy się na taki a nie inny wybór, ponieważ projekt ten był najbardziej zaawansowany i obecnie rodzi największe szanse na sukces – wyjaśnia wybór

zwycięzcy Agata Kukwa, przedstawiciel funduszu kapitałowego Black Pearls.
Jury postanowiło także wyróżnić
dwa inne projekty poprzez merytoryczne wsparcie oraz pomoc w dostosowaniu produktu do wymagań rynkowych. W ten sposób nagrodzono projekt inteligentnego parkowania, przygotowany przez zespół z Warszawy.
– W ciągu całego życia tracimy ponad
100 dni tylko i wyłącznie szukając
miejsca parkingowego. A według badań 60 proc. osób w zeszłym roku zrezygnowało ze swoich planów z powodu nie znalezienia miejsca parkingowego – wyjaśnia Przemysław Kowalski, skąd pomysł, by zająć się takim
tematem.
Drugie wyróżnienie przypadło
w udziale dwójce gdańszczan, którzy
opracowali modułowe przechowalnie
do rowerów, które będzie można zainstalować w różnych przestrzeniach
miasta oraz na osiedlach mieszkaniowych. – Moduły można łączyć i budować w górę, bądź w dół. Na przestrzeni 7 na 2 m potraﬁmy zmieścić 20 rowerów. System inteligentnej przechowalni do rowerów polega na pobraniu
ID użytkownika, pobraniu roweru i
umieszczeniu go za pomocą ruchomego chwytaka na specjalnym uchwycie.
Całość zajmie najwyżej 30 sekund –

Zwycięzcy konkursu otrzymają 100 tys. zł na realizację projektu.
wyjaśnia zasadę działania współautor
projektu Bartłomiej Bondarczuk.
W ﬁnale konkursu Smart City Challenge wzięło udział 9 zespołów, natomiast w eliminacjach ponad 20. Konkurs jest częścią większego projektu
Startup Roadshow, który odbywa się
w kilku miastach Polski. Gospodarzem rudzkiego ﬁnału był Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.

Jak ważna jest idea „smart city”
pokazują zaprezentowane przez organizatorów dane, według których
55 proc. ludności świata mieszka w
miastach, 21 megamiast na świecie
liczy 10 milionów mieszkańców, a
60 proc. procent światowego PKB
generuje 600 największych miast
świata.
TK

Ulubionym potrawom z dzieciństwa poświęcona jest kolejna odsłona konkursu Rudzkie Smaki. Tym razem Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej zachęca mieszkańców do zgłaszania przepisów potraw sprzed wielu lat. Do końca maja można przesyłać przepisy na smaki dzieciństwa, te niezapomniane, do których
lubimy wracać.

Smaki dzieciństwa

Być może będą to pierogi babci, szarlotka mamy, albo jeszcze inna potrawa,
która wywołuje ciepłe wspomnienia.
Zbliża się Dzień Dziecka. Obok prezentu, na który z pewnością czeka każdy
maluch, miłym akcentem tego święta
będzie jakiś smakołyk – niespodzianka.
Można też zaprosić dzieci do wspólnego gotowania i przygotować razem ulubioną potrawę. – Zachęcam do podzielenia się swoimi smakami dzieciństwa.
Może dla innych będą one ciekawą inspiracją i pomysłem na niespodziankę z
okazji Dnia Dziecka – zachęca Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
UM w Rudzie Śląskiej.
Konkurs „Rudzkie Smaki – sezon II”
jest kontynuacją zabawy, która zainaugurowana została na początku ubiegłego roku. Przez cały rok rudzianie przesyłali przepisy i receptury na potrawy

związane z lokalną kuchnią. Co miesiąc
jeden z zaproponowanych przepisów
zostawał „smakiem miesiąca” i traﬁał
na stronę internetową miasta do specjalnie przygotowanej zakładki „Rudzkie
Smaki”, a jego autor otrzymywał nagrodę.
– Zeszłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy go kontynuować –
mówi Krzysztof Piecha. – Podsumowaniem zabawy był kulinarny kalendarz,
a jednocześnie praktyczna książka kucharska przygotowana przez samych
mieszkańców. Przy tej okazji chcemy zarówno ocalić od zapomnienia tradycyjne receptury, skrywane w babcinych
kredensach, jak i zachęcić mieszkańców
do kulinarnych eksperymentów – dodaje.
W 2015 roku również wybierane i nagradzane są „smaki miesiąca”, ale

w każdym miesiącu konkurs dotyczy
konkretnych propozycji. – W lutym panowie mogli się popisać swoimi kulinarnymi zdolnościami i przygotować coś
z okazji Dnia Kobiet, marzec był okazją
do wyszukania i przypomnienia sobie
przepisów na świąteczne potrawy,
a kwietniowa edycja „Rudzkich Smaków” przebiegała pod hasłem „Rudzki
kosz piknikowy” – przypomina Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. –
Do końca maja zaś czekamy na przepisy
na potrawy z dzieciństwa – dodaje Piecha.
Przepisy można przesyłać drogą emailową na adres media@ruda-sl.pl,
pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki” bądź składać
osobiście w Wydziale Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
IM

Co jedliście najchętniej w dzieciństwie? Czekamy na Wasze zgłoszenia.
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Ogłoszony został już pierwszy przetarg związany z uruchomionym w tym roku w Rudzie Śląskiej programem wspierania jednorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Odbędzie się on 22 czerwca. Do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczona została nieruchomość w dzielnicy Godula, którą po pięciu
latach będzie można wykupić z 75-procentową bonifikatą.

Pierwszy przetarg dla budownictwa jednorodzinnego

Cena wywoławcza działki przy ul. Smoluchowskiego to nieco ponad 60 tys. zł.
– Jeżeli zwycięzca przetargu postawi
budynek, zgłosi go do użytkowania
i opodatkowania oraz zamieszka w nim
w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania
wieczystego, to po pięciu latach będzie
mógł wykupić nieruchomość za 25 procent wartości – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Nabywca musi również zapłacić cenę
nieruchomości jednorazowo do dnia za-

warcia umowy sprzedaży, nie posiadać
zaległych zobowiązań finansowych
względem miasta i nie korzystać z ulg
w spłacie należności przypadających
miastu. Prawo do tej bonifikaty wygaśnie po upływie 10 lat od dnia zawarcia
umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
Nieruchomość przy ulicy Smoluchowskiego w dzielnicy Godula ma powierzchnię 459 m2, położona jest w po-

bliżu granicy ze Świętochłowicami.
W jej rejonie przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Ustny przetarg nieograniczony na oddanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynku
jednorodzinnego odbędzie się 22 czerwca. Cena wywoławcza to 60 200 zł netto.
Szczegóły przetargu można znaleźć na
stronie www.rudaslaska.bip.info.pl w zakładce „Nieruchomości”.
Łącznie z terenem przy ul. Smoluchowskiego miasto chce w tym roku
przeznaczyć do oddania w użytkowanie
wieczyste w trybie przetargu 55 gminnych nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową. 23 z nich zlokalizowane
są w dzielnicy Bielszowice (ul. Górna,
Narutowicza, Mierosławskiego, Grottgera, Kokota, Wysoka, Kingi, Na Piaski), 16 w dzielnicy Godula (ul. Smoluchowskiego i Akacjowa), 12 w dzielnicy
Kochłowice (ul. Barbary, Borówkowa,
Wirecka, Grobla Kolejowa, Kochłowicka), 3 w dzielnicy Wirek (ul. Kałusa,
Strażacka, Jankowskiego), 1 w dzielnicy
Bykowina (ul. Korfantego). Powierzchnia działek wynosi od 0,06 ha do 0,38
ha.
Program wspierania jednorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego opiera

się na dwóch uchwałach, przyjętych
w lutym tego roku przez Radę Miasta na
wniosek prezydent Grażyny Dziedzic. –
Dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie będą chcieli skorzystać z bonifikaty, uchwała wprowadziła
możliwość wykupu na własność bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków – podkreśla Michał Pierończyk,
zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami.
Dotychczas było to możliwe po 20 latach istnienia prawa użytkowania wieczystego i 10 latach dysponowania nim przez
zainteresowaną osobę. Dla nieruchomości
wykorzystywanych w innych celach
uchwała zmniejszyła oba okresy o połowę.
Tymczasem trzy tygodnie temu wojewoda śląski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę, zawierającą wniosek
o stwierdzenie nieważności części
uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży
nieruchomości oraz bonifikat od opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek
procentowych tych bonifikat.
Wojewoda zakwestionował dwa przepisy uchwały. Pierwszy dotyczy zasto-

sowania 75-procentowej stawki bonifikaty, kiedy nieruchomość sprzedawana
jest użytkownikowi wieczystemu, pod
warunkiem istnienia prawa użytkowania
wieczystego od co najmniej 5 lat oraz
wybudowania budynku, zgłoszenia go
do użytkowania i opodatkowania oraz
zamieszkania w nim w terminie 3 lat od
dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Drugi stanowi, że prawo do bonifikaty wygasa po
upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy
ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Wojewoda stoi na stanowisku,
że takie ograniczenie kręgu podmiotów,
które mogą ubiegać się o bonifikatę, narusza konstytucyjną zasadę równości
oraz nie jest zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Władze miasta nie zgadzają się z tymi
zarzutami. – Będziemy bronić naszego
stanowiska przed sądem, ponieważ uważamy je za przemyślane i dobre dla rozwoju miasta. Wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom osób młodych, które chcą
wybudować domy jednorodzinne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Co
istotne, fakt skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie
wstrzymuje wykonania uchwały.

WG

Poważnie i rozrywkowo zapowiada się czerwiec w Rudzie Śląskiej. Na początek hity operowe i operetkowe, a później tradycyjne już Dni Rudy Śląskiej. –
Zapraszam wszystkich do skorzystania z oferty kulturalnej w Rudzie Śląskiej – zachęca Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Na pewno każdy znajdzie coś
interesującego dla siebie, a cała oferta jest bezpłatna – dodaje.

Imprezowy czerwiec

6 czerwca na rudzkim rynku zabrzmią największe
hity operowe i operetkowe.
6 czerwca mija 25. rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego. W tym
dniu Ruda Śląska obchodzi również 17.
rocznicę oddania miasta pod opiekę św.
Barbary, której postać jest umieszczona
w herbie miasta. Obchody obu rocznic
rozpocznie uroczysta sesja Rady Miasta
Ruda Śląska, która odbędzie się wyjątkowo w Miejskim Centrum Kultury o godz.
15.00. Na godzinę 18.00 zaplanowano

zaś uroczystą mszę św. w intencji mieszkańców Rudy Śląskiej. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewni Orkiestra Dęta
KWK Bielszowice oraz rudzkie chóry:
Acalanthis, Gloria oraz Michael. Msza
św. zostanie odprawiona w kościele św.
Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu.
Artystycznym finałem obchodów będzie spektakl w wykonaniu solistów, orkiestry, chóru i baletu Opery Śląskiej.

Rudzki Informator Samorządowy

„Hity Operowe i Operetkowe” będą doskonałą rozrywką nie tylko dla miłośników muzyki klasycznej. Posłuchamy
najbardziej znanych arii i kompozycji autorstwa m.in. Bizeta, Czajkowskiego,
Rossiniego, Moniuszki czy Straussa. Całości dopełni magiczna scenografia i oryginalne kostiumy artystów. – Udział
w takich uroczystościach to patriotyczny
obowiązek, świadectwo naszego szacunku do naszej małej ojczyzny, jej historii
i tradycji – podkreśla prezydent Dziedzic.
W czerwcu tradycyjnie odbywają się
Dni Rudy Śląskiej. W tym roku potrwają
od 12 do 14 czerwca. Początek największej miejskiej imprezy zaplanowano na
17.30, kiedy swój repertuar zaprezentuje
Mateusz Ziółko. O godz. 19.00 sceną zawładnie Kamil Bednarek, a gwiazdą
pierwszego dnia będzie grupa Enej, która
zaprezentuje swoje przeboje o godz.
21.30. – 13 czerwca zapowiada się jak
prawdziwy hit – zapowiada Andrzej
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury
i Kultury Fizycznej. – Przede wszystkim
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Donatan & Cleo, najpopularniejszy duet ostatnich lat, no i Paweł Kukiz. Ponadto będziemy mieli okazję posłuchać
Luizy Farouni, RockerFelera i Mesajah
– wymienia.
Dni Rudy Śląskiej zamknie zespół
Cree, który wystąpi 14 czerwca o godz.
17.15 oraz spektakl „Skazany na bluesa”. – Mamy i rozrywkę, i trochę rocka
oraz bluesa. To wszystko w jednym miejscu i bezpłatnie, mam więc nadzieję, że
wspólnie będziemy obchodzić kolejne
święto Rudy Śląskiej – podsumowuje
Andrzej Trzciński. Nie można zapomnieć o imprezach towarzyszących,
m.in. o paradzie motocykli i samochodów zabytkowych, która będzie miała
miejsce 13 czerwca. Ponadto bezpieczny powrót do domu zapewnią autobusy
bezpłatnych linii komunikacyjnych kursujących po każdym dniu.
W czerwcu odbywa się także Święto
Szlaku Zabytków Techniki, w którym
Ruda Śląska rokrocznie bierze udział.
Tegoroczna Industriada odbędzie się 13
czerwca jak zwykle na zabytkowym

osiedlu Ficinus w Wirku. W obchody włączyli się również właściciele domu handlowego Kaufhaus. Motywem przewodnim tegorocznej Industriady jest praca.
Po raz kolejny będziemy mogli aktywnie i kulturalnie spędzić czas na Ficinusie
26 czerwca, jak zwykle w ostatni piątek
miesiąca. O godz. 17.00 zapraszamy na
bezpłatną wycieczkę po zabytkowym
osiedlu wraz z przewodnikiem. Natomiast o godz. 18.00 w sali parafialnej kościoła ewangelickiego rozpocznie się
spotkanie z liryką miłosną Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej.
– Cieszę się, że nasza perełka, którą
z pewnością jest Ficinus, staje się ulubionym miejscem wielu rudzian do spędzania wolnego czasu – mówi prezydent
Dziedzic. – Czasem nie doceniamy pięknych miejsc, obok których mieszkamy.
Dobrze, że nasze patrzenie na poindustrialne zabytki zmieniło się i ta część
śląskiej spuścizny staje się coraz bardziej
widoczna nie tylko w krajowym, ale wręcz
międzynarodowym wymiarze – podkreśla.
AS
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Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12,
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań,
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
których wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Joanny 7/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 48,80 m2  99.600,- zł
ul. Czereśniowa 9/2, 2 p. + k., parter
o pow. 36,60 m2  71.800,- zł
ul. Konstantego Latki 4c/9, 2 p. + k., II piętro
o pow. 50,64 m2  122.300,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
o pow. 37,00 m2  85.000,- zł
ul. Konstantego Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 50,64 m2  114.100,- zł
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Walentego Fojkisa 8/21, 1 p. + k., IV piętro
o pow. 35,98 m2  79.400,- zł
ul. Ludwika Piechy 7/2, 4 p. + k., parter
o pow. 72,93 m2  159.200,- zł
ul. Królowej Jadwigi 6a/2, 1 p. + k., parter
o pow. 38,00 m2  83.000,- zł
ul. Bytomskiej 5c/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 50,49 m2  122.600,- zł
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Wolności 7b/3, 4 p. + k., parter
o pow. 62,00 m2  128.200,- zł
ul. Fiołków 8b/11, 2 p. + k., III piętro
o pow. 50,70 m2  115.960,- zł
ul. Zofii Nałkowskiej 4b/2, 1 p. + k., parter
o pow. 31,72 m2  62.400,- zł
ul. Adama Mickiewicza 6/55, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 39,50 m2  85.100,- zł
ul. Bzów 3a/11, 1 p. + k., III piętro
o pow. 36,70 m2  93.400,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/83, 2 p. + k., VII piętro
o pow. 38,70 m2  83.100,- zł
ul. Cypriana Norwida 6/101, 2 p. + k., VIII piętro
o pow. 39,30 m2  82.600,- zł
ul. Cypriana Norwida 20c/6, 2 p. + k., I piętro
o pow. 42,78 m2  88.262,- zł
ul. Wolności 7b/10, 2 p. + k., II piętro
o pow. 39,00 m2  78.900,- zł
ul. Wolności 7a/4, 2 p. + k., I piętro
o pow. 47,00 m2  106.200,- zł
ul. Fiołków 1/7, 3 p. + k., II piętro
o pow. 63,90 m2  155.403,- zł
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Główna 26/15, 1 p. + k., III piętro
o pow. 28,70 m2  68.900,- zł
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwareckiej 23/13, 2 p. + k., V piętro
o pow. 48,65 m²  108.600,- zł
ul. Franciszka Wilka 7/30, 2.p. + k., X piętro
o pow. 32,93 m2  68.200,- zł
ul. Emila Szramka 3/5, 1 p. + k., I piętro
o pow. 30,90 m2  68.400,- zł
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 15/16, 3 p. + k., V piętro o pow. 54,70 m2  23.700,- zł
ul. Alojzego Jankowskiego 18c/16, 2 p. + k., V piętro o pow. 42,78 m2  95.300,- zł
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4a/17, 2 p. + k., IV piętro
o pow. 38,80 m2  87.200,- zł
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/21, 4 p. + k., X piętro o pow. 62,20 m2  130.000,- zł
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Piotra Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro
o pow. 37,50 m2  89.100,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro
o pow. 34,00 m2  87.377,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej ważności winien
zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem ceny wynikającej
z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu (należy podać
miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul.
Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni
przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67 1020 2401 0000 0002 0045 0502 w
PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która pierwsza złożyła
wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z wymianą
okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew.
209.

Dzień wolny w czerwcu br.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ustanawia dzień 5 czerwca 2015 r.
tj. piątek dniem wolnym od pracy dla pracowników RSM.
W czasie dni wolnych dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby.
Przypominamy telefony: 32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zarząd RSM
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 86 604 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności nw. lokali
mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 42 300 zł,
wadium: 4 230 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,05 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2
– cena wywoławcza: 76 200 zł,
wadium: 7 620 zł,
postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 35,70 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem
udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.
Termin i miejsce przetargu:
19 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej
204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 27 maja 2015 r. do 17 czerwca 2015
roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Śląsk z siedzibą przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, Informacji dodatkowych dotyczących
warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku pod numerami telefonów : 32 781-66-16
wew. 25 i 62 lub kom. 728-35-017.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 17 czerwca 2015 r. (środa) – decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201
2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie
po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we
wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń
woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

| Polecamy
Krzysztof Daukszewicz
Tuskuland

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez
spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów
części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pokoju, Pokoju 2b,
Chorzowskiej 2b w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu, stanowiących własność Miasta Ruda Śląska, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów dzierżaw zawartych na czas oznaczony na
okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje, że na platformie ALEO wystawiony jest na sprzedaż samochód służbowy marki VW Passat o numerze rejestracyjnym SL 50000
wycofany z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska. Ogłoszenie na platformie
ALEO będzie aktywne do dnia 8.06.2015 r. do godziny 12.00.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej w rejonie ul. Piotra Skargi,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż
murowany na czas nieoznaczony.

Najnowsza książka Krzysztofa Daukszewicza, znanego i cenionego satyryka, który od
wielu lat obserwuje naszą rzeczywistość,
to satyryczny rozrachunek z polską sceną
polityczną ostatnich lat. Tak naprawdę tę
książkę napisali wszyscy, którzy współtworzyli zieloną wyspę premiera Donalda Tuska.
I Pan, i Pani, i nasi wybrańcy z ulicy Wiejskiej. Autor jest tylko subtelnym szydercą,
inteligentnym wrażliwcem i trafnym komentatorem naszego życia codziennego.
Zbiór tekstów ilustrowany rysunkami Henryka Sawki.
To historia Polski w satyrze ostatnich kilku
lat. Znajdziemy w niej i Antoniego Macierewicza nadającego zza brzozy, i Krystynę Pawłowicz mającą na mieście ksywkę „Babeczka
z kubeczka” i epitafia, między innymi:
Tu na cmentarzu stoi Leszek Miller
i nie wie, czego chce czy samemu się położyć,
czy pogrzebać SLD.
Autor będzie próbował też wyjaśnić co to
jest gender, ale z dość miernym skutkiem,
bo za każdym razem trafiał w Beatę Kempę.
W całej książce jest dużo więcej takich zaskoczeń.
Krzysztof Daukszewicz
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 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.

 Kompleksowe remonty mieszkań
solidnie i fachowo. Tel. 602-445-909.
 Absolutnie nowe pożyczki, szybko! Tel. 32 307-40-41, 794-131-131.

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

 Ale szybka gotówka do 25.000
zł!!! Sprawdź. Tel. 668-681-880.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności. Tel. 32 230-39-74.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ tel. 888-484-868.
 Gładzie, kafelkowanie, hydraulika,
malowanie, panele. Tel. 501-815416.
 Czyszczenie tapicerek, dywanów.
Tel. 501-672-226.

U����� ����������
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 27,
tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.
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 N. Bytom – sprzedam 2-pokojowe
37 m2, 79.000 zł. GABRIEL, tel. 607706-692.

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

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.


Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69
tys., Solidarności 30 m2, komfort, Kochłowice 37 m2, I piętro, Lecha 29 m2,
59 tys., Paderewskiego 37 m2 atrakcyjne. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Dwupokojowe: Chroboka 47 m2,
68 tys., Energetyków 35 m2, Bykowina
50 m2, Wirek 46 m2.. LOKATOR, tel.
793-017-323.
 Trzypokojowe: Kochłowice 55 m2,
Kukułcza 63 m2, Halemba, 55 m2, 139
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Kupię działkę budowlaną w Kochłowicach. Tel. 604-295-717.
 Do wynajęcia mieszkanie, sklep –
Orzegów. Tel. 505-147-476.
 Sprzedam kawalerkę, Ruda 1. Tel.
511-565-145.

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

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

 Sprzedam ogródek. Tel. 694-080815.

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


Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.

 Sprzedam umeblowany dom wolnostojący, Halemba, wysoki parter,
120 m2, grunt 500 m2,cena 350 tys.
Tel. 880-981-125.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.
 Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Chwilówki, kredyty. Tel. 535006-200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.

 Halemba, dwupokojowe, 45 m2,
110 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

 Do wynajęcia kawalerka – Ruda
1. Tel. 793-690-816.

 Halemba, jednopokojowe, 30 m2,
78 tys., www.ANEL.pl. tel. 502-052885.

 Zamienię wyremontowane M-3,
62 m2 (ocieplony budynek) na M-4
lub M-5. Tel. 791-537-941.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam działkę budowlaną
(937 m2) w Bielszowicach ul. Pawłowska-osiedle domków jednorodzinnych. Tel. 601-463-807.

 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691523-055.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka
od 105 m2 od 300.000 zł.
HALEMBA ul. Chłopska
108 m2 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 350.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie. Tel. 606-274-056.

 Bykowina – 2-pokojowe 47 m2,
95.000 zł. GABRIEL tel. 607-706-692.

 Kredyty, pożyczki, konsolidacje.
Dzwoń, tel. 500-853-100.
 PAJĄCZEK. Usługi transportowe,
przeprowadzki, przewóz osób. Tel.
505-180-050.

 OKAZJA! Do wynajęcia lokal na
działalność 40 m2, centrum Nowego
Bytomia. Tel. 603-372-240.


Bykowina, jednopokojowe, 32
m2, 67 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 44 m2, 87
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33
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 W eleganckim bloku w Wirku wynajmę lub sprzedam ładne dwupokojowe mieszkanie. Tel. 604-603-509.
 Sprzedam ogródek działkowy w
Wirku. Tel. 533-219-907.


Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel.
791-669-630.
 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.
 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502865-808.
 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.

Centrum Ubezpieczeń i Kredytów

•
•
•

Bogata oferta ubezpieczeń – Najtańsze rozwiązania – tylko u Nas
Komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, na życie, ﬁrmowe i inne.
Duży wybór kredytów gotówkowych, konsolidacyjnych
i hipotecznych – Pomagamy w uzyskaniu kredytu ludziom
w trudnych sytuacjach

Małgorzata Uba
512-391-977
512-379-799
ul. Halembska 21
41-706 Ruda Śląska
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 9.00-17.00
posrednictwoﬁnansowe@sluzbowy.email

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

P����

Firma BAREX z Zabrza zatrudni
samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków z uprawnieniami. Prawo jazdy
mile widziane. Nawiążemy również
współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi. Kontakt, tel. 32 740-91-63,
696-099-922.
 Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Rudzie Śląskiej, poszukuje pracowników na pełen etat na stanowiska: kucharz, pizzerman, kelner/
kelnerka. Cv prosimy składać w Restauracji
lub
przesłać mailem na adres: poczta@
kuznia-smaku.pl.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości gruntowej położonej przy ul.
Magazynowej w Rudzie Śląskiej-Rudzie, stanowiącej własność
Miasta Ruda Śląska, która przydzielona zostanie w trybie
bezprzetargowym na podstawie umowy dzierżawy zawartej na
czas oznaczony na okres 3 lat na rzecz dzierżawcy.

 Kelnera, kelnerkę do restauracji
zatrudnię. Tel. 600-410-944.
 Zatrudnię glazurnika-gipsiarza. Tel.
508-099-051.
 Przyjmę do saloniku prasowego
Ruda Śl.-Nowy Bytom. Tel. 669-975755.
 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 518-103-998.
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 Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej udzieli korepetycji, matematyka, chemia. TANIO.
SOLIDNIE. Tel. 606-157-640.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.

M����������

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.

K���� ���������
Gapcio to malutki ok. 5-letni psiak znaleziony na ulicy. Nikt go nie szukał, a on
widać tęskni za rodziną. To psiak o bardzo fajnym, kochanym charakterze.
Gapcio akceptuje psy i koty. Lubi wygodę, miękkie legowiska, widocznie był
kanapowcem. To idealny malutki towarzysz na długie lata. Kontakt w sprawie
adopcji, tel. 509-471-357.

Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
PREZYDENT MIASTA
RUDA
ŚLĄSKA
oraz salą
ceremonialną
do odprawiania
uroczystości
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta
wykazu garażu usytuowanego na
terenie
Miasta
Ruda Śląska:
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu
znajduje się
ul. Katowickiej-Otylii
– garaż nr 220,
kawiarnia i kwiaciarnia
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego

Pogrzeby
tradycyjne
z ekskluzywną
do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzeczoprawą
najemcy.
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Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego przekazujemy wszystkim samorządowcom
wyrazy uznania za codzienną, odpowiedzialną pracę na rzecz naszego miasta i regionu.
Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie, z jakim służycie Państwo
mieszkańcom Rudy Śląskiej.
Życzymy wszystkim wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć,
satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Kazimierz Myszur
Przewodniczący
Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro), wykazu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
przy ulicy Akacjowej w Rudzie Śląskiej oznaczonej jako działka nr 4.2-1455/24 o powierzchni 8m2, objęta księgą
wieczystą KW Nr GL1S/00007869/6 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana w drodze
bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność
osób ﬁzycznych z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce 4.2-1455/24.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – do 3 lat – pomieszczeń znajdujących się w budynku kontenerowym, mieszczących się w Rudzie Śląskiej
przy ulic Ratowników 2 o łącznej powierzchni 108,43 m2 przeznaczony
na prowadzenie działalności gastronomicznej, składający się z sali konsumpcyjnej 60,78 m2, kuchni 23,17 m2, zmywalni 5,82 m2, magazynu
2,57 m2, wc dla personelu 2,64 m2, korytarza 13,45 m2 przeznaczonych
na cele związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej.
Przetarg odbędzie się dnia 12.06.2015 r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy gen. Hallera 14a.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR, na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR-u (www.bip.mosir.rsl.pl).
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda
Śląska.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego nr 17
mieszczącego się w Rudzie
Śląskiej w budynku przy ulicy
Jadwigi Markowej 22, który przydzielony zostanie w
trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy użyczenia
zawartej na czas nieoznaczony na prowadzenie działalności statutowej.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ul. Halembskiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejącą kabinę sekcyjną kolejowej trakcji elektrycznej, Partyzantów, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Janasa, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, Porębskiej,
Przedszkolnej – Karola Goduli, 1 Maja (Halemba), 1 Maja ( Czarny Las), Magdziorza, 11 Listopada,
które zostaną oddane w najem w okresie Wszystkich Świętych, tj. w dniach od 26.10.2015 r. do
4.11.2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie handlu w rejonie cmentarzy.
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P���� ����� – III L���

Efekt „nowej miotły” zadziałał w Grunwaldzie
P������ Ł������ G���� 0:1 (0:1) G������� R��� Ś�����
Przed sobotnim meczem (23.05.) Grunwaldu z Polonią Łaziska na ławce trenerskiej rudzian nastąpiła zmiana. Po gorszych wynikach Jacek Bratek udał się na
urlop, a na jego miejsce wskoczył prezes
Teodor Wawoczny. Efekt „nowej miotły”
zadziałał na „zielonych” pozytywnie.
– Wiosną zdobyliśmy 10 punktów w 14
meczach, w których aż siedem razy schodziliśmy z boiska nie strzelając ani jednej
Grunwald: Soldak – Kiepura, Szpoton (kpt),
Wolek, Szczypior – Włodarczyk, Maciongowski,
Jagodziński, Dreszer – Kot, Stanisławski. Rezerwa:
Radkiewicz – Jaskiernia, Szczygieł, Kowalski,
Brzozowski, Nowicki. Trener: Teodor Wawoczny.

P���� ����� IV ����,
�����: ������ I

Sarmaci
skarcili
Slavię
S������� B����� 2:1 (0:0)
S����� R��� Ś�����
Niezwykle ciężki mecz stoczyli w sobotę (23.05.) podopieczni trenera Piotrowicza. Rudzianie pojechali do Będzina, gdzie
stawili czoła zdeterminowanej Sarmacji.
Gospodarze, tak jak to Sarmaci mają
w zwyczaju, zdołali się zmobilizować
i w stylu „pospolitego ruszenia” pokonać
nieskutecznych tego dnia rudzian.
Slavia: Strąk – Puschhaus, Met,
Kowalik, Moritz – D. Maciaszczyk,
Korban, Wujec, Gancarczyk –
Zalewski, Rejmanowski. Zmiany:
Lach, Jamrozy. Trener: Marek
Piotrowicz.
Drużyna gospodarzy od samego początku była dużo bardziej ruchliwa i lepsza
w rozegraniu. Środek zdominowany przez
Sarmację nie pozwolił rudzkiej drużynie
rozwinąć skrzydeł. Pierwsza bramka padła
w 52. minucie. Sarmaci zdołali przerwać
swą niedyspozycję strzelecką. Znajdujący
się z prawej strony pola karnego Skórski
przerzucił piłkę górą do zamykającego na
długim słupku akcję Dyrdy. Po jego strzale
było już 1:0 dla Sarmacji.
W 85. minucie jeden z zawodników gospodarzy wpadł w pole karne. Strąk przy
próbie interwencji powalił napastnika. Sędzia wskazał na wapno. Do karnego podszedł Skórski. Podcinką posłał piłkę
w drugą stronę bramki i zmienił wynik na
2:0 dla Sarmacji. W doliczonym czasie gry
rudzianie zdobyli honorową bramkę. Ładnym strzałem z dystansu popisał się Zalewski. Mimo kolejnych prób Slavia nie
zdołała już zremisować.

bramki, a w czterech innych spotkaniach
traﬁaliśmy zaledwie jeden raz. Trzeba było więc coś w tej sytuacji zrobić – tak tłumaczył zmianę na ławce trenera prezes
i zarazem nowy szkoleniowiec Grunwaldu Teodor Wawoczny.
Grunwald zdominował cały mecz, jednak wygrał różnicą tylko jednego gola.
Jedyna bramka w spotkaniu wpadła w 27.
minucie. Dośrodkowanie w pole karne
obrońca Polonii wybił przed szesnastkę,
do piłki dobiegł Dreszer i posłał ją do siatki.
– Dawno nie rozegraliśmy takiego spotkania na wyjeździe, w którym przeciwnik
miał tak mało szans na zdobycie goli. Była

zaledwie jedna wyborna sytuacja gospodarzy. W drugiej połowie nastawiliśmy się
na grę defensywną, aby nie stracić bramki, a przeciwnikowi strzelić gola z kontry.
Były dwie doskonałe sytuacje, ale w jednym przypadku Dreszer zamiast strzelać
z 16 metrów będąc na wprost bramki zdecydował się na podanie do współpartnera.
W jeszcze lepszej sytuacji, na kilka minut
przed zakończeniem meczu był Jaskiernia,
który powinien oddać strzał z 8-9 metrów
na bramkę, tymczasem niepotrzebnie szukał kolegi z drużyny – relacjonował Teodor Wawoczny. – Cieszę się bardzo, że
chłopcy zdobyli te trzy bardzo cenne wyjazdowe punkty – dodał.

L��� ��������, �����: K������� II

Do ostatniej sekundy
U����� R��� Ś����� 2:1 (0:0) S���� O������

Dramat, cuda i happy end – taką mieszankę wybuchową zafundowali swoim
sympatykom piłkarze Uranii. W sobotę
(23.05.) na boisko rudzian przyjechał zespół Sokoła Orzesze. Ten przeciwnik
w założeniu miał być łatwym kąskiem
dla podopiecznych trenera Mikusza. Niestety, praktyka okazała się bardziej skomplikowana.
Pierwszej połowie towarzyszyła nuda
i to w najokazalszym wydaniu. Co prawda gospodarze mieli więcej akcji, jednak
w koncertowy sposób je marnowali. Żadna z ekip nie potraﬁła w tej części gry
wejść na wyższe obroty.
Ciekawie było w drugiej połowie. Ciśnienie w żyłach kibiców podskoczyło
w 54. minucie, gdy wysoka wyrzutka le-

Wyniki z „A” Klasy
Pogoń Nowy Bytom 0:0
Strażak Mikołów
Urania II Ruda Śląska
0:1 FC Katowice
Hetman 22 Katowice
2:6 Jastrząb Bielszowice
Wyniki drużyn młodzieżowych
Juniorzy: Wawel 2:0 Urania
(Górnik, Kasiński)

Urania: Koperwas, Hejdysz, Cieślik,
Jańczak, Zawisza, Musiał, Gabryś,
Kornas, Miszka, Zalewski, Piecha (70’
Kamieński). Trener: Stanisław Mikusz.
ciała w bramkę Uranii. Piłka przeleciała
przez ręce Koperwasa, spadła pod nogi
Kancelisty, a ten skierował ją wprost do
siatki. Od tego momentu zaczęli grać gospodarze. W 80. minucie meczu akcja
Uranii przyniosła oczekiwany skutek –
na lewym skrzydle przyspieszył Kornas
– dograł na środek do Miszki, a ten skierował piłkę wprost do siatki. Wtedy zaczęła się walka o gola na wagę złota.
Urania przycisnęła, w efekcie czego kibice oglądali wiele ciekawych wydarzeń
pod bramką gości – wybicie z linii bram-

Rocznik 1999
Górnik Mysłowice
0:6 Slavia
(Wojciechowski x 2, Cierpich x 2, Goliński, Walczewski)
Slavia 0:8 Rozwój
Rocznik 2000
Urania 1:2 Wawel
Rocznik 2001
– Imielin 7:1 Slavia (Szefer),

Rudzianie walczyli zaciekle.
kowej przez obrońcę, strzał w poprzeczkę i wreszcie w ostatniej sekundzie meczu strzał Jańczaka, który przesądził
o wyniku spotkania i ostatecznym zwycięstwie.

Gwiazda 4:7 Grunwald
(Ogłoza x 4, Majchrzyk, Olbryś, Witek)
Rocznik 2002:
Wawel Wirek 1:2 Grunwald
(Pietrzak – Hertlein, Olszynka),
Grunwald 4:0 Bonito Murcki
Rocznik 2003
AKS Mikołów 3:1 Slavia (Szczygieł),
AKS Mikołów 1:2 Grunwald, Wawel 5:1
Jedność Siemianowice

L��� ��������, �����: K������� II

Lux dał Wawelowi trzy punkty
Z�������� T����� 0:1 (0:1) W���� W����

Kolejny dobry mecz ma za sobą zespół
Wawelu Wirek. W sobotę (23.05.) rudzianie pokonali w wyjazdowym spotkaniu
Wawel: Gawlik – Kałużny
K. Buchcik, Pyc, Wypiór –
Wawrzyczek, Maciejok, Rutkowsk
i Jaromin – Lux, Deptuch. Zmiany:
Sławik, Foryś, Aleksa, Leszków.
Trener: Jarosław Zajdel

Zamkowiec Toszek. Mecz był bardzo brutalny. Jedyna bramka w tym meczu, która
zburzyła mury toszeckiego „zamku” zdobyta została przez niezwykle skutecznego
w tym sezonie Luxa.
– Był to typowy mecz walki. Sędzia dopuścił do bardzo brutalnej gry w meczu.
Gospodarze nie przebierali tego dnia
w środkach i faulowali naszych graczy.

Piłkarsko byliśmy lepsi od Zamkowca.
W 25. minucie Lux znalazł się w sytuacji
sam na sam i zdobył gola, który później
okazał się decydujący – mówił Jarosław
Zajdel, trener Wawelu. – Po bramce goście
atakowali, ale mądrze broniliśmy i groźnie
kontratakowaliśmy. W 90. minucie kapitan
gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę –
dodał.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tabela III ligi
Odra Opole
34 78 75-29
Polonia Bytom
34 75 80-25
Ruch Zdzieszowice 34 70 72-33
BKS Stal BB.
34 69 72-24
Rekord Bielsko-Biała 34 62 64-45
GKS 1962 Jastrzębie 34 60 51-36
Szombierki Bytom
34 54 58-37
Skra Częstochowa
34 52 56-36
Górnik II Zabrze
34 50 56-46
Podbeskidzie II B-B 34 46 51-52
LKS Czaniec
34 46 37-46
Ruch II Chorzów
34 44 57-58
Pniówek Pawłowice Śl.34 43 44-45
Swornica Czarnowąsy 34 41 40-66
Grunwald Ruda Śl. 34 37 42-60
Piast II Gliwice
34 33 53-72
Polonia Łaziska Górne 34 32 29-54
Górnik Wesoła
34 29 36-62
Małapanew Ozimek 34 15 20-84
Skalnik Gracze
34 14 22-105

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabela ligi okręgowej,
grupa: Katowice II
Energetyk ROW II
25 61 78-17
Wilki Wilcza
25 52 55-20
LKS 1908 Nędza
25 51 63-23
Wyzwolenie Chorzów 25 47 48-28
Orzeł Mokre
25 40 47-43
Urania Ruda Śląska 25 40 57-41
Wawel Wirek
25 39 39-30
Tempo Paniówki
25 35 41-36
KS 94 Rachowice
25 34 41-44
TKKF Zuch Orzepowice 25 33 42-56
ŁTS Łabędy
25 31 30-32
Buk Rudy Wielkie
25 28 31-46
Czarni Pyskowice
25 27 46-70
MKS Zabrze-Kończyce 25 22 31-60
Zamkowiec Toszek
25 14 22-67
Sokół Orzesze
25 11 22-80

Sportowy
rozkład jazdy
27 maja (środa) godz. 18.00
Grunwald Ruda Śląska
– Ruch Zdzieszowice
30 maja (sobota) godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – KS Rachowice
30 maja (sobota) godz. 11.00
Concordia Knurów – Slavia Ruda Śląska
29 maja (piątek) godz. 19.30
Gwiazda Ruda Śląska
– Cuprum Polkowice
30 maja, godz. 13.00,
stadion MOSiR przy ul. Czarnoleśnej 12
– impreza plenerowa „Żyję zdrowo
– na sportowo”. W programie: pokazowy
trening piłkarski prowadzony przez trenera z Polish Soccer Skills, rozgrywki piłkarskie o Puchar Prezydent Miasta Ruda
Śląska, zabawa na wolnym powietrzu.
Gościem specjalnym będzie
Marcin Baszczyński.

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 27.05.2015

23

Brazylijskie jiu-jitsu

Zapasy

Championi z Bastionu

Slavia i Pogoń z medalami!

nował
wszystkie
walki dające mu drogę do finału. W walce o złoto nie było
jednak już tak łatwo,
ponieważ wygrał on
ją dopiero na punkty.
Na rybnickim turnieju wiele chciał też
udowodnić Roman
Zug, którego z poprzednich zawodów
w Bytomiu wyelimiBastion zdobył drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. nowała kontuzja.
Tym razem zdrowie
dopisało, a zawodnik
nie
miał
sobie
równych.
W
ostatniej
walce poddał ryMaj przyniósł kolejny sprawdzian dla rudzkich fiwala przez tzw. duszenie baseballowe. Po złoty krąghterów z klubu Bastion. Na VI Otwartych Mistrzożek tego dnia sięgnął także Michał Gawron.
stwach Śląska, które odbyły się w sobotę (23.05.)
Srebrnym krążkiem w Rybniku musieli zadowolić
w Rybniku, klub z naszego miasta reprezentowało
się Denis Sekura i Marek Filip. Ten pierwszy – po stopięciu zawodników i każdy nich zdobył medal w swoczeniu paru dobrych walk w finale – musiał jednak
jej kategorii wagowej.
uznać wyższość przeciwnika po tym, jak ten zdołał
Tego dnia na najwyższym stopniu podium stanęło
założyć mu balachę (dźwignię na staw łokciowy –
trzech zawodników. Po raz kolejny świetnie na zawoprzyp. red.).
dach zaprezentował się Mariusz Nowak, który zdomi-

Akrobatyka
Złoto dla Oliwii i brąz dla Łukasza
na mistrzostwach Polski
W niedzielę (24.05.) zakończyły się Mistrzostwa
Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na
Ścieżce i Trampolinie, które odbyły się w Chorzowie.
Zjechali tam najlepsi zawodnicy z kraju, aby rywalizować w najważniejszej
imprezie sezonu. Tytuł mistrzowski na tym turnieju
wywalczyła Oliwia Hałup- Na najwyższym stopniu podium Oliwia Hałupka.
ka, zostając pierwszą w historii 13-letnią mistrzynią Polski seniorów.
swoją partnerką Kingą Lewicką (DOSiR
Oliwia tradycyjnie już startowała w trójSokolnia Chorzów). Warto wspomnieć, że
ce wraz z Magdą Rajtor i Martą Śrutwą.
Łukasz z Kingą na co dzień startują w kaDziewczyny po raz kolejny udowodniły, że
tegorii wiekowej 12-18 lat, więc tym więknieprzypadkowo nazywane są królowymi
sze należą się im brawa za pokonanie starpolskiej akrobatyki sportowej.
szych i bardziej doświadczonych kolegów.
Na tym turnieju kolejnym wielkim sukKolejny bardzo udany start potwierdził
cesem pochwalić się może także inny rutakże ich dobrą dyspozycję, dzięki której
dzianin. Brąz w kategorii dwójek mieszauzyskali rekomendację na mistrzostwa Eunych zdobył Łukasz Wojtaszczyk repreropy, które w tym roku odbędą się w Niemzentujący Katolicki Parafialny Klub Sporczech.
towy „Halemba”. Sukces ten osiągnął ze

W Rudzie Śląskiej mieliśmy prawdziwe święto zapasów.
Podczas Otwartych Mistrzostw Rudy Śląskiej w zapasach dzieci rozegranych w sobotę (23.05.) w hali
MOSiR-u w Orzegowie wystartowało 77 zawodniczek i zawodników. Ciekawostką jest fakt, iż w zawodach uczestniczyli reprezentanci pięciu województw:
wielkopolskiego (Husarz Gniezno), małopolskiego
(Prądniczanka Kraków), opolskiego (Orły Namysłów), dolnośląskiego (WKS Śląsk Milicz) i śląskiego
(Piast Wola, CSiR Dąbrowa Górnicza, KS Pogoń Ruda Śląska i ZKS SLAVIA Ruda Śląska).

Zawodnicy i zawodniczki Slavii, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach wagowych: Julia Danisz,
Roksana Gwózdek, Weronika Szczepanik, Patrycja
Cuber, Wiktoria Piasecka, Marcel Krupa i Tomasz
Gawron.
Zawodnicy rudzkiej Pogoni, którzy co roku walczą w tym turnieju, zdobyli pięć medali. Złote wywalczyli: Dorian Bzdyra, Szymon Brzeziński i Karol
Wrzos. Srebrny zdobył Rafal Bzdyra, natomiast brązowy Franciszek Sikora.

Rugby

Futsal

Gryfy wicemistrzem II Ligi Rugby

Gwiazda
bliżej
ekstraklasy!

KS IGLOO Rugby Ruda Śląska 24:22 (17:10) Biało-Czarni Nowy Sącz
Niezwykle zacięty i wyrównany mecz na
zakończenie rozgrywek II ligi w sezonie
2014/2015 zafundowali kibicom na Burloch Arenie zawodnicy rudzkich Gryfów
i Biało-Czarnych Nowy Sącz. Już przed
ostatnią kolejką było wiadomo, że awans
do I ligi wywalczył zespół Czarnych
Pruszcz Gdański, to jednak spotkanie
w Rudzie nie było meczem o „pietruszkę”,
ale o zajęcie drugiego, prestiżowego miejsca w tabeli.
Po pierwszych dwóch przyłożeniach rudzian znów zanosiło się na kolejny pogrom
na Burlochu, jednak na szczęście dla widowiska obudzili się nowosądeczanie i zaczęli
przeprowadzać coraz groźniejsze akcje i coSkład Rudzian: Żuławnik
(Fura), Nowak, Jopert, Muc, D.
Mańkowski, Pepliński, Michalak,
J. Mańkowski, Płusa, Magner,
Jackowiec, Mucha, Bryński, Mol,
Siwula (Kołodziej).

raz mocniej naciskać na Gryfy. Po zdobytym przyłożeniu i kopniętym karnym zbliżyli się do rudzian na 12:10. Przed przerwą
gospodarze jeszcze zapunktowali i pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem 17:10, co
zapowiadało niesamowite emocje w drugiej.
Po przerwie coraz mocniej i lepiej grali
goście, którzy zdobywając dwa przyłożenia
na przestrzeni 10 minut, wyszli na prowadzenie 22:17. W tym momencie zapowiadało się na sensacyjną porażkę Gryfów na
Burloch Arenie, ale świetną akcję przeprowadził Mateusz Magner, który doprowadził
do remisu. Krzysztof Płusa wykorzystał
podwyższenie wyprowadzając Gryfy na
prowadzenie 24:22, którego rudzianie nie
oddali już do końca meczu.
Swój drugi sezon w II lidze Gryfy ponownie zakończyły na drugim miejscu.
Punkty dla Rudy w tym meczu zdobyli: Dominik Bryński 10 pkt (2 p), Krzysztof Płusa
9 pkt (p, 2pd), Mateusz Magner 5 pkt (p).

Siatkówka

Festiwal zagrywek, bloków i zbić
W sobotę (23.05.) zakończył się trzydniowy Festiwal Siatkówki na Halembie.
Trzeciego dnia rozegrany został turniej minisiatkówki. W czwartek i piątek na parkiecie rywalizowały młodziczki i kadetki.
W pierwszym dniu odbył się Szkolny
Turniej Młodziczek. Przez siedem godzin
walczyło między sobą dziewięć zespołów
z całego Śląska. Na podium znalazły się go-

spodynie (KPKS Halemba), przegrywając
mecz finałowy w tie-breaku z drużyną
z Tych, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowały się dziewczyny z Żywca.
W drugi dzień Festiwalu rozegrany został turniej kadetek. Do rywalizacji stanęło
sześć zespołów, które do naszej hali przybyły z całego Śląska. Po raz kolejny na podium stanęły zawodniczki z Żywca, tym

razem na jego najwyższym stopniu. Pokonały one w finale drużynę z Zabrza. W meczu o trzecie miejsce zwyciężył zespół
z Borowej Wsi. Nie był to zbyt udany dzień
dla gospodyń, które zajęły dopiero szóste
miejsce.
Turniej minisiatkówki odbywał się
w dwóch kategoriach – dwójek i czwórek.
Rywalizowały między sobą przede wszyst-

kim dzieci z naszego miasta, reprezentujące
klasy sportowe ze Szkoły Podstawowej nr
24 (KPKS), Młodzieżową Akademię Siatkówki (Akademia) i Szkołę Podstawową nr
4 (SP 4). Jedynym przyjezdnym zespołem
był MKS Czechowice-Dziedzice, którego
młode zawodniczki miały okazję po raz
pierwszy brać udział w turnieju siatkarskim.

Koniec sezonu nie oznaczał końca emocji dla rudzkiej Gwiazdy. W niedzielę
(24.05.) podopieczni trenera Klimasa zmierzyli się w pierwszym barażu o utrzymanie
z Cuprum Polkowice. Rudzianie dominowali przez większość meczu i wygrali 3:6.
Zawodnicy Gwiazdy byli faworytem
i dobrze wywiązali się z tego zadania.
Praktycznie przez cały mecz atakowali
i nie dawali zbyt często dochodzić do sytuacji strzeleckich gościom. Pierwszą bramkę w meczu zdobył Hewlik i Gwiazda w 5.
minucie objęła prowadzenie. Gospodarze
szybko odpowiedzieli i zaledwie po minucie był remis. W 8. minucie doszło do wymiany ciosów. Tym razem po kombinacyjnie rozegranym rzucie wolnym bramkę dla
Gwiazdy zdobył Działach. Ambitnie walczący gospodarze doprowadzili jednak
znowu do remisu w 13. minucie gry. Minutę później Martyn wyprowadził na prowadzenie Gwiazdę. Minął kwadrans meczu,
a kibice w Polkowicach już obejrzeli 5 bramek. Lewa noga Martyna nie zawiodła
i wychowanek Gwiazdy dał ekipie rudzian
dwubramkowe prowadzenie. Przed przerwą padła jeszcze jedna bramka dla Gwiazdy. Tym razem na listę strzelców wpisał się
Siadul.
Zaledwie po 19 sekundach gry w drugiej
połowie z rzutu wolnego gola zdobył Łuszczek.W 32. minucie odżyły jednak nadzieje
gospodarzy, którzy strzelili trzeciego gola.
Rewanż rozegrany zostanie w piątek
(29.05.) o 19.30 na Halembie.
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