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Jesteśmy ambasadorem regionu
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29 marca 2010 roku zaczęła nadawać Telewizja TVS. Projekt oparty o wielu fantastycznych ludzi, z doskonałym zapleczem technicznym, studiem oraz ra-
mówką pełną ciekawych programów. O tym jak zmieniała się stacja na przestrzeni lat i co dziś kryje się pod marką TVS rozmawiamy z założycielem i preze-
sem Telewizji TVS – Arkadiuszem Hołdą.

– Panie Prezesie, Telewizja TVS 
świętuje 10. urodziny, pamięta Pan 
dzień startu?

– Pamiętam bardzo dobrze ten 
dzień. To było ważne wydarzenie  
w moim życiu. Długie przygotowania 
i dopracowywanie każdego szczegółu. 
Pamiętam jak wchodziłem do studia 
z moją rodziną. Otwarcie stacji prowa-
dził Marek Czyż. Był trochę zdener-
wowany i pytał, jak to wszystko bę-
dzie, jaka będzie oglądalność. Wiele 
emocji wtedy się pojawiało, ale mieli-
śmy znamienitych gości – wszyscy 
byli pod wrażeniem tego, co zobaczy-
li. Towarzyszył nam też Zespół Śląsk, 
który pięknie śpiewał.

– Faktycznie  otwarcie studia i za-
powiedź ramówki robiły niesamowi-
te wrażenie! Konkurencja się bacz-
nie przyglądała. Nie żałuje Pan swo-
jej decyzji?

– Podjąłbym taką samą decyzję dla-
tego, że jakaś konkurencja na rynku 
telewizyjnym zawsze jest dobra i zdro-
wa dla jednej i dla drugiej strony. Pa-
trząc z perspektywy tych 10 lat to była 
dobra inicjatywa. Ona wypromowała 
wiele zespołów muzycznych, dała 
możliwość rozwinięcia się wielu oso-
bom. Pokazała nie tylko w Europie, 
ale też w innych krajach, gdzie przesy-

łamy nasz sygnał, czyli do Stanów, 
Australii, Nowej Zelandii, że  potrafi-
my postawić na regionalizm, pokazy-
wać Śląsk z dobrej strony, chwalić się 
tym, co dobre. Nazwałbym to takim 
swoistym ambasadorstwem naszego 
regionu.

– Stacja stawiała na region, potem 
stała się trochę bardziej ogólnopol-
ska?

– Rzeczywiście sam początek to by-
ło postawienie tylko na region. Nieste-
ty, ekonomia jest nieubłagalna i trzeba 
było spiąć rachunki, żeby stacja była 
stacją dochodową. To oznaczało, że 
należy myśleć szerzej i zaczęliśmy się 
interesować innymi możliwościami 
utrzymania bądź co bądź kosztownej 
stacji. Dlatego nieznacznie zmienili-
śmy nasz profil. Na to mają wpływ 
wyniki oglądalności i ekonomią stacji 
rządzi telemetryka.

– A dziś jaki jest profil stacji? 
Wróciły serwisy informacyjne…

– Stacja jest dalej stacją regionalną, 
wychodzącą może bardziej z regionu, 
ale skierowaną do widzów w całym 
kraju i Europie. Dalej pokazujemy 
newsy, które promują nasz region 
– ten wizerunek jest bardzo pozytyw-
ny. Nie ma polityki w naszej stacji, my 
się odcinamy od tego. Chcemy prze-

kazywać głównie ładunek pozytywnej 
energii,  między innymi poprzez dobrą 
muzykę. 

– Marka TVS to dziś nie tylko te-
lewizja. To Radio Silesia, studio na-
grań i fundacja.

– To są kolejne, niezbędne kroki że-
by się rozwijać. Takie możliwości 
w trakcie prowadzenia stacji się poja-
wiły. Na przykład rozgłośnia radiowa 
Radio Silesia 96,2 FM. Radio jest uzu-
pełnieniem telewizji i odwrotnie. 
Stworzyliśmy także studio nagrań. 
Mamy artystów z którymi ściśle 
współpracujemy, którym nagrywamy 
płyty i organizujemy własne koncerty. 
Bilety na koncerty sprzedają się mo-
mentalnie. I to był strzał w dziesiątkę.

Pomagamy również potrzebującym 
za pośrednictwem utworzonej Funda-
cji TVS. Wspieramy również zdol-
nych, młodych ludzi, których nie stać 
na szkolenie, studia, a którzy mają nie-
przeciętny talent.

– Ostatnim dzieckiem TVS-u jest 
Centrum Szkoleniowe.

– To jest oferta skierowana do przed-
siębiorców, którzy chcieliby mieć le-
piej wykształconych pracowników. 
Myślimy o właścicielach małych, śred-
nich i mikrofirm, którzy chcą się roz-
wijać poprzez specjalistyczne szkole-

nia. Tu nie ma dla nas ograniczeń. De-
dykowane szkolenia dofinansowane są 
do 80%, co dla przedsiębiorców jest 
bardzo atrakcyjne i korzystne.

 – Panie Prezesie i tu Pan stawia 
kropkę, czy jeszcze przecinek? Coś 
kolejnego jeszcze może powstanie?

– Ja mam za dużo pomysłów. Cza-
sem się boję, że mi braknie czasu na 
ich realizację. Wykorzystuję swoje do-
świadczenia ze Szwecji jako Konsula 
Honorowego Szwecji. Mam kontakt 
ze Szwedami a technika i badania na-

ukowe w Szwecji są jednymi z najbar-
dziej rozwiniętych na świecie. Nie ma 
lepszej rzeczy niż podglądanie co ro-
bią ci, którzy rzeczywiście w tym 
przodują. To staram się wykorzysty-
wać w Wyższej Szkole Technicznej. 

– Czego zatem Panu życzyć?
– Zdrowia i żebym dalej miał takie 

szczęście w znajdywaniu dobrych pra-
cowników, którzy mi pomagają w re-
alizacji tych wszystkich pomysłów.

– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek

Arkadiusz Hołda, założyciel i prezes TVS.
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Spotkania z mieSzkańcami

Zarząd miasta spotkał się m.in. z mieszkańcami Rudy Śląskiej w Bielszowicach.
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Przeniesienie do nowego budynku 
oraz przekształcenie placówki w zespół 
szkolno-przedszkolny. To jeden z możli-
wych scenariuszy dla Szkoły Podstawo-
wej nr 17 w Bielszowicach, która noto-
rycznie boryka się ze skutkami szkód 
górniczych. Szczegółową analizę takiego 
rozwiązania zapowiedziała prezydent 
Grażyna Dziedzic podczas spotkania 
z mieszkańcami tej dzielnicy. – Cała 
sprawa rozbija się o szkody górnicze. Nie 
mamy gwarancji, że nawet po komplek-
sowym remoncie za dwa, trzy lata sytu-
acja się nie powtórzy i znowu budynek, 
który ma swoje lata, trzeba będzie napra-
wiać. Jednym z rozwiązań jest budowa 
nowej szkoły. Oczywiście wymaga to do-
głębnej analizy oraz rozmów z dyrekcją 
placówki, rodzicami oraz przedstawicie-
lami górnictwa – podkreślała prezydent 
Grażyna Dziedzic. 

Zdaniem władz miasta nowa placówka 
mogłaby powstać w pobliżu dotychcza-
sowej, a stanowiłby ją parterowy budy-
nek z gotowych elementów modułowych. 
– Takie rozwiązania są z powodzeniem 
stosowane w wielu miejscach w Polsce. 
Atutem tego typu budynku jest bardzo 
krótki czas jego budowy, co jest niezwy-
kle ważne, jeśli chodzi o inwestycję 
oświatową, gdzie na pierwszym miejscu 
liczy się komfort uczniów – informowała 
odpowiedzialna za oświatę wiceprezy-
dent Anna Krzysteczko. 

Dodatkowo, jeśli doszłoby to takiej in-
westycji, miasto chciałoby utworzyć 
w budynku oddział przedszkolny. – Było-
by to idealne rozwiązanie. Musimy pa-
miętać, że ta część miasta intensywnie się 
rozwija. Powstaje tu wiele nowych do-
mów, na co niewątpliwie ma wpływ reali-
zowany przez nas od kilku lat program 
wspierania budownictwa jednorodzinne-
go. Dodatkowo ciągle mamy w tej okoli-
cy kolejne nieruchomości, które można 
na ten cel zagospodarować – tłumaczyła 
w Bielszowicach Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy tej dzielnicy poruszali też 
problem parkowania. Jako przykład po-
dawane były tu m.in. ulice ks. Niedzieli 
oraz Cicha. – Wiadomo nie od dziś, że  
z uwagi na działającą tu kopalnię znale-
zienie miejsca parkingowego w Bielszo-
wicach to nie lada wyzwanie. Nie może-
my też ograniczać parkowania na par-
kingach wybudowanych przez miasto, 
gdyż są one ogólnodostępne i mają słu-
żyć wszystkim mieszkańcom – zwracał 
uwagę wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

Jednocześnie zapowiedział on, że po 
dokładnej wizytacji w zgłoszonych loka-
lizacjach zarówno przedstawiciele Wy-
działu Dróg i Mostów, jak i Straży Miej-
skiej, będą szukać optymalnego rozwią-
zania niedogodności w tym zakresie. 

Kochłowiczanie z kolei zaintereso-
wani byli wycinką drzew, parkingami, 
modernizacją dróg, a także opłatami za 
posiadanie psa. – Czy podjęte zostaną 
jakiekolwiek działania w celu remontu 
ulicy Świętochłowickiej? Najpierw roz-
jeżdżały ją samochody z kopalni, teraz 
niszczą ją samochody ciężarowe z oko-
licznej budowy nowych domów – mówi-
ła jedna z mieszkanek. – Musimy zacze-
kać, aż ustaną trwające w tym rejonie 
prace budowlane i wtedy wyremontuje-

my drogę. W obecnych warunkach re-
mont mija się z celem – tłumaczyła Bar-
bara Mikołajek-Wałach, naczelnik Wy-
działu Dróg i Mostów.  

Jedna z mieszkanek dopytywała nato-
miast o zasadność wnoszenia opłaty za 
psa i możliwości kontroli jej uiszczania. 
– Wpływy z opłaty od posiadania psów 
zostają przeznaczone na część wydat-
ków związanych z utrzymaniem schroni-
ska dla zwierząt, zakupem torebek na 
psie odchody i usługą czipowania psów. 
W ubiegłym roku z tego tytułu do Urzędu 
Miasta wpłynęło 206 tys. 300 zł – przy-
pomniał wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk. – Nie jest to podatek, tylko opłata, 
dlatego nie możemy skontrolować 
wszystkich, czy taką opłatę wnieśli. W tym 
przypadku liczymy na uczciwość samych 
właścicieli. Ponadto, jeżeli do Straży 
Miejskiej wpłynie informacja, że ktoś 
nie zgłosił psa, jesteśmy w stanie to 
sprawdzić – wyjaśniła wiceprezydent 
Anna Krzysteczko.

Następne spotkanie odbędzie się w po-
niedziałek, 23 kwietnia o godz. 17.00 
w Miejskim Centrum Kultury przy  
ul. Niedurnego 69. Skierowane będzie 
do mieszkańców Nowego Bytomia 
i Chebzia. AW

Czas na Bielszowice i Kochłowice
za nami dwa kolejne spotkania z mieszkańcami. tym razem zarząd miasta odpowiadał na pytania 
mieszkańców Bielszowic i kochłowic.

SpotkAniA Z mieSZkAńcAmi  
– WioSnA 2018

23.iV – poniedziałek, godz. 17.00  
– dla mieszkańców nowego Bytomia i chebzia – mck,  

ul. piotra niedurnego 69

26.iV – czwartek, godz. 17.00 – Ruda – mDk, ul. Janasa 28

7.V – poniedziałek, godz. 17.00  
– dla mieszkańców Goduli i orzegowa  

– Sp nr 36, ul. Bytomska 45

10.V – czwartek, godz. 17.00  
– Halemba – zespół Szkolno-przedszkolny nr 2,  

ul. kaczmarka 9

14.V – poniedziałek, godz. 17.00   
– Bykowina – R.o.D. Sielanka, ul. plebiscytowa

oGŁoSzenia

inFoRmAcJA DLA mieSZkAńcÓW oSieDLA  
„FińSkicH DomkÓW” W BieLSZoWicAcH

18 kwietnia o godz. 16.30 w Szkole podstawowej nr 17  
przy ul. Szkolnej 22 odbędzie się spotkanie dotyczące  

zmiany systemów ogrzewania budynków osiedla na ekologiczne  
oraz możliwości dofinansowania tych inwestycji przez miasto  

oraz Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w katowicach.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

Jeden z mieszkańców Rudy zwrócił się do naszej redakcji w sprawie chodnika i ścieżki rowe-
rowej, która niedawno powstała przy ul. Zabrzańskiej. Chodzi o kilkusetmetrowy fragment 
ulicy od przystanku Chebzie-Styczyńskiego do skrzyżowania z ulicą Kokotek. – W chodni-
ku zostały umieszczone latarnie oraz krzywo zamocowane znaki. Niezagospodarowane są 
także trawniki wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto w niektórych miejscach przy 
latarniach brakuje też kostki brukowej. Czy remont ten będzie jeszcze kończony, czy zostanie 
to w takim nieładzie? – pyta pani Katarzyna, jedna z naszych Czytelniczek. 

 Ścieżka rowerowa i chodnik zostaną dokończone w kwietniu.
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Ścieżka i chodnik będą dokończone

Po opuszczeniu placu budowy 
przez ekipę, wielu mieszkańców 
było przekonanych, że nowo po-
wstała ścieżka rowerowa oraz 
chodnik są gotowe. Jednak jak się 
okazało, budowlańcy wrócą na 
ul. Zabrzańską jeszcze w tym 
miesiącu. – W sprawie prowadzo-
nych prac na ulicy Zabrzańskiej 
w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Kokotek informujemy, że nie moż-
na mówić tu o powstałych uster-
kach, ponieważ część prac celo-
wo została przesunięta na wiosnę, 
ze względu na niesprzyjające wa-
runki atmosferyczne, panujące 
w grudniu ubiegłego roku – tłu-
maczy Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. – Część prac, m.in. uporządkowanie tere-
nów zielonych, uzupełnienie brakujących kształtek oraz 
przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego wykonanych 

zostanie w kwietniu tego roku. Dodatkowo informuje-
my, że oznakowanie pionowe po zakończeniu tych prac 
także zostanie szczegółowo sprawdzone – zapowiada.

    Agnieszka Lewko

RUDA

Początek wiosny to zawsze moment, kiedy śmieci przykuwają większą uwagę ze strony 
mieszkańców. Te pojawiają się głównie na nieużytkach, ale także w rejonach cmentarzy, 
garaży i ogródków działkowych. – Nie wiem jak to możliwe, że w czasach kiedy wszyscy pła-
cimy za śmieci tyle samo, są jeszcze ludzie, którzy wolą swoich odpadów pozbywać się w ten 
sposób – pisze do naszej redakcji pan Andrzej z Rudy 1. 

Śmieci zalegają m.in. przy cmentarzach.
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Problem dzikich wysypisk wciąż aktualny 

Na problem ten zwracają też uwagę uczestnicy spo-
tkań prezydent miasta z mieszkańcami poszczególnych 
dzielnic. – Koło mojego domu nagminnie zatrzymują 
się samochody, których kierowcy wystawiają ze swoich 
bagażników śmieci i odjeżdżają – mówiła mieszkanka 
Bielszowic. – Nowa ustawa nie wyeliminowała dzikich 
wysypisk. Sprzątamy jakiś teren, a po krótkim czasie 
znów jest on zaśmiecony. Ci, którzy to robią, nie zasta-
nawiają się, jakie powodują koszty dla miasta – zazna-
czył podczas jednego ze spotkań wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – W ubiegłym roku koszt likwidacji 
dzikich wysypisk wyniósł 130 tys. zł. Naprawdę te pie-
niądze można przeznaczyć na coś innego – dodał. 

Mieszkańcy zwracali też uwagę na bałagan w okoli-
cach cmentarzy tuż po świętach wielkanocnych. Pro-
blem ten wraca zresztą przy okazji każdych świąt. 
– Zarządcy cmentarzy są informowani o dodatkowych 
odbiorach odpadów, a jeżeli pomimo dodatkowych ter-
minów odbiorów odpadów komunalnych z terenu 
cmentarza liczba pojemników jest niewystarczająca, 
zarządca powinien rozważyć możliwość zwiększenia 
liczby pojemników poprzez zmianę deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi na czas świąt, czego często nie czyni – tłumaczy 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.  

Podobnie jak przy cmentarzach sprawa wygląda 
w okolicach ogródków działkowych i garaży. Worki 
z odpadami i porozrzucane śmieci to niemalże codzien-
ność. Straż Miejska zachęca do interweniowania w każ-
dym takim przypadku.  Arkadiusz Wieczorek

RUDA ŚLĄSKA

REKLAMY
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MPGM TBS SP. Z O.O.

MPGM TBS, które od 2015 roku zarządza terenami 
zielonymi w mieście, w sumie zajmuje się 194 hektara-
mi parków, zieleńców oraz rond i pasów drogowych. 
– Było to dla nas nie lada wyzwanie, ale dziś z perspek-
tywy czasu możemy ocenić, że dobrze poradziliśmy so-
bie z nowym zadaniem zleconym przez Miasto Ruda 
Śląska. Trzeci rok pracy nad zielenią miejską mogą 
zresztą ocenić sami mieszkańcy – podkreśla Bogusław 
Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o.o.

To było widać zresztą w ostatnich dniach. Od 28 
marca do 10 kwietnia pracownicy Biura Utrzymania 
Zieleni MPGM TBS sadzili bratki m.in. na zieleńcach 
i w parkach. Kwiaty pojawiły się m. in. na plantach im. 
Ks. A. Gutsfelda przy ul. Katowickiej w Wirku, na zie-
leńcu przy ul. Bytomskiej w Orzegowie, w parku im. 
Mickiewicza w Goduli, na zieleńcu przy ul. Górnoślą-
skiej w Bykowinie, na plantach w Rudzie oraz na zie-
leńcach przy ul. Gierałtowskiego/Piastowskiej/Maya 
w Rudzie, przy ul. Ks. Niedzieli w Bielszowicach oraz 
przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielszowi-
cach, a także na kochłowickich plantach. – Łącznie na-
sadzono około 30 tys. bratków w różnych kolorach. 
Oprócz nasady ww. kwiatów, na wielu zarządzanych 

Miasto pięknieje na wiosnę 
Wraz z nadejściem wiosny kwietniki przy ulicach naszego miasta rozbłysnęły feerią barw, a na zie-
leńcach i w parkach pojawiły się przepiękne dywany kwiatowe. To znak, że Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwo Społecznego zabrało się za ukwiecanie 
Rudy Śląskiej. Zobaczyć możemy głównie bratki, krokusy i narcyzy, ale dołączają do nich także inne 
kwiaty. W sumie kolorowych roślin będzie aż 167 tys. sztuk!

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

41-710 Ruda Śląska,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

www.mpgm.com.p l 

terenach zaczęły kwitnąć rośliny cebulowe tj. krokusy, 
narcyzy i wiele innych kwiatów. Przykładowe lokaliza-
cje to zieleniec przy ul. Brodzińskiego w dzielnicy Ha-
lemba, okolice ronda turbinowego przy ul. 1 Maja 
w dzielnicy Ruda, czy zieleniec przy ul. Górnośląskiej 
w dzielnicy Bykowina. Łącznie będzie 137 tys. roślin 
cebulowych – podsumowuje Wioletta Szmatłoch, kie-
rownik Biura Utrzymania Zieleni MPGM TBS Sp. 
z o.o. – Mieszkańcy są zachwyceni kwiatami i uprzej-
mie proszą o jeszcze więcej – dodaje.

Jak się zresztą okazuje – widzą to nie tylko miesz-
kańcy naszego miasta. – Należy podkreślić, że jesteśmy 
liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę roślin kwiato-
wych na miejskich terenach i często mamy telefony 
z miast sąsiednich z prośbą o namiary na kwiaty i pod-
powiedzi co do nasadzeń – mówi Andrzej Gut, wice-
prezes MPGM TBS Sp. z o.o.

Kolejne nasadzenia planowane są w czerwcu tego 
roku. Wówczas w mieście mają pojawić się begonie 
stale kwitnące. Jednak sezonowe, cykliczne nasadzenia 
to nie koniec wizualnych zmian, jeżeli chodzi o zieleń 
miejską w Rudzie Śląskiej. Od momentu jej przejęcia 
w zarządzanie MPGM TBS sukcesywnie zwiększa in-

tensywność nasadzeń kwiatów i liczbę donic. – Przy-
kładowo na przełomie 2017 i 2018 roku spółka prze-
prowadziła spore przedsięwzięcie w postaci wymiany 
wiekowych donic, zastępując je nowymi, ku radości 
wielu mieszkańców. Łącznie zakupiono 51 sztuk donic 
i waz. Co więcej, w ramach możliwości fi nansowych 
spółka poprawia estetykę istniejących kwietników. 
W ostatnim czasie zostały „podrasowane” kwietniki na 
Zieleńcu przy ul. Bytomskiej oraz przy ul. Gierałtow-
skiego/Piastowskiej/Maya – wylicza Wioletta Szma-
tłoch.

Spółka MPGM TBS podkreśla jednak, że utrzyma-
nie cieszących oko zieleńców w jej zakresie to jedno, 
ale ważna jest także świadomość społeczna, która prze-
kłada się na koszty utrzymania zieleni. Przykładowo 
koszt zakupu i nasady kwiatów wraz z ich nawożeniem 
na kwietniku ziemnym o pow. 20 m kw. wynosi około 
1500 zł. A tymczasem zdarzają się sytuacje, że efekty 
utrzymują się przez tydzień. – Staramy się pielęgnować 
kwiaty na bieżąco według potrzeb. Natomiast kwietniki 
przeważnie są odchwaszczane raz w miesiącu. Nie-
mniej jednak niezbędna jest dbałość nas wszystkich 
o dobro wspólne – apeluje prezes Bogusław Waćko. 

Zieleniec przy ZSP nr 2 na Czarnym Lesie 
pokrył się kwiatami.

Nowe donice można zobaczyć 
m.in. w Parku Strzelnica.

To miejsce w Goduli, które tradycyjnie 
cieszy oko kolorami.

Na zieleńcu przy ul. Piastowskiej 
ułożono kompozycję z bratków.

Dookoła placu Jana Pawła II posadzono tej wiosny bratki. Kwiaty w donicach zdobią także skwer przy ul. Wolności.
Również mieszkańcy Bykowiny mogą podziwiać 

kolorowe dywany kwiatowe i donice.
Na skwerze przy kościele pw. Ducha Świętego 

pojawił się okrąg z kwiatów.

Oko cieszy też zieleniec przy ul. Szyb Powietrzny.

Na plantach Żwirki i Wigury również pojawiły się kwiaty. 
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1. Sportowe szkolenie grup seniorskich:
1. Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 50 000 zł
2. Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 55 000 zł
3. Górniczy Klub Sportowy Grunwald Ruda Śląska 14 000 zł
4. Górniczy Klub Sportowy Wawel Ruda Śląska 14 000 zł
5. Górniczy Klub Sportowy Urania Ruda Śląska 14 000 zł
6. Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska 23 000 zł
7. Towarzystwo Piłkarskie Jastrząb Ruda Śląska 5 000 zł
8. Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska 25 000 zł
9. Miejski Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska 14 000 zł

10. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska 25 000 zł
11. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska 25 000 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy Wolej Ruda Śląska 6 000 zł
13. Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska 25 000 zł

14. Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śląska 25 000 zł

2. Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży:
1. Zapaśniczy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 208 600 zł

2. Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 142 000 zł

3. Górniczy Klub Sportowy Grunwald Ruda Śląska 142 000 zł

4. Górniczy Klub Sportowy Wawel Ruda Śląska 142 000 zł

5. Górniczy Klub Sportowy Urania Ruda Śląska 270 600 zł

6. Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska 242 500 zł

7. Towarzystwo Piłkarskie Jastrząb Ruda Śląska 95 000 zł

8. Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska 124 000 zł

9. Miejski Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska 122 000 zł

10. Towarzystwo Lekkoatletyczne Pogoń Ruda Śląska 110 000 zł

11. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska 90 000 zł

12. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska 92 000 zł

13. Uczniowski Klub Sportowy Wolej Ruda Śląska 10 000 zł

14. Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba Ruda Śląska 143 000 zł

15. Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska 32 200 zł

16. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe Zryw Ruda Śląska 52 700 zł

17. Uczniowski Klub Sportowy Halembianka 2001 Ruda Śląska 11 400 zł

18. Uczniowski Klub Sportowy Grot Ruda Śląska 55 000 zł

19. Klub Sportowy Kyokushin Karate Ruda Śląska 30 000 zł

20. Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska 26 000 zł

21. Uczniowski Klub Sportowy Manta Ruda Śląska 70 000 zł

22. Rudzki Klub Sportowy MAT Ruda Śląska 30 000 zł

23. Uczniowski Klub Sportowy Floret Ruda Śląska 26 000 zł

24. Szkółka Rekreacyjno-Sportowa Orlik Ruda Śląska 31 000 zł

25. Olimpiady Specjalne Oddział Ruda Śląska 18 000 zł

26. Tenisowy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 38 000 zł

27. Ciężarowy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska 26 000 zł

28. Uczniowski Klub Sportowy Śląsk Ruda Śląska 16 000 zł

29. Rudzki Klub Grotołazów Nocek Ruda Śląska 5 000 zł

30. Zapaśniczy Klub Sportowy Milon Ruda Śląska 7 000 zł

31. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Bielik Ruda Śląska 27 000 zł

32. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska 49 000 zł

33. Uczniowski Klub Sportowy Capoeira Ruda Śląska 6 000 zł

34. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Ruda Śląska 30 000 zł

3. Organizacja zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym:

1.
Caritas Archidiecezji Katowickiej  
– Ośrodek dla Niepełnosprawnych 
Najświętsze Serce Jezusa

XX Spartakiada Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Olimpiada Radości

3 000 zł

2.
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej  
Grunwald Ruda Śląska

Liga Polsko-Czesko-Słowacka 2 000 zł

3.
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej  
Grunwald Ruda Śląska

Festiwal Piłki Ręcznej z Okazji 
Odzyskania Niepodległości  
i 100-lecia Piłki Ręcznej w Polsce

3 000 zł

4.
Górniczy Klub Sportowy Urania  
przy KWK Polska – Wirek

Turnieje Halowe Piłki Nożnej 4 000 zł

5. Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska
VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki 
Dziewcząt i Chłopców o Puchar 
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

4 000 zł

6. Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska
XXVIII Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka 5 000 zł

7.
Katolicki Parafialny Klub Sportowy 
Halemba Ruda Śląska

Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce 
Sportowej, Skokach na Ścieżce  
i Trampolinie Dzieci i Młodzieży  
– Ruda Śląska 2018

5 000 zł

8.
Katolicki Parafialny Klub Sportowy 
Halemba Ruda Śląska

Międzynarodowy Młodzieżowy 
Festiwal Siatkówki  
– Ruda Śląska 2018

4 000 zł

9.
Katolicki Parafialny Klub Sportowy 
Halemba Ruda Śląska

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików – Ruda Śląska 2018 4 000 zł

10. Rudzki Klub Sportowy MAT Ruda Śląska Organizacja Turniejów Szachowych 1 580 zł

11.
Klub Sportowy Zgoda  
Ruda Śląska-Bielszowice

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
Młodziczek o Puchar Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska

2 000 zł

12.
Towarzystwo Lekkoatletyczne  
Pogoń Ruda Śląska

Organizacja Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w biegu na 
10 000 metrów wraz z mitingiem 
kwalifikacyjnym w 2018 roku

10 000 zł

13.
Towarzystwo Lekkoatletyczne  
Pogoń Ruda Śląska

Organizacja mitingu  
TL „Pogoń” Ruda Śląska  3 000 zł

14.
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
Gwiazda Ruda Śląska

Cykl Turniejów Piłki Halowej  
– VI Turniej o Puchar Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska  
oraz VI Memoriał im. Dawida Hanca

2 000 zł

15.
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 
Gwiazda Ruda Śląska

XV Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej 11-latków o Puchar 
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
w Piłce Nożnej

5 000 zł

16.
Rudzkie Towarzystwo Hokejowe  
Zryw Ruda Śląska

IV Międzynarodowy Turniej Hokeja 
na Lodzie 3 000 zł

17. Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby 7 3 000 zł

18.
Szkółka Rekreacyjno-Sportowa 
Orlik Ruda Śląska

Rudzki Puchar Orlika 2 000 zł

19.
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda 
Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska

Olimpiada Sportowa 2018 4 000 zł

20.
Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie

XVI Śląski Turniej Piłki Nożnej 
Olimpiad Specjalnych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

5 000 zł

21.
Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie

XVII Śląski Turniej w Halowej Piłce 
Nożnej Olimpiad Specjalnych 
dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

5 000 zł

22.
Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie

XXXIII Śląski Turniej Bowlingowy 
Olimpiad Specjalnych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

5 000 zł

23.
Klub Rekreacyjno-Sportowy  
TKKF Jastrząb Ruda Śląska

XIV Memoriał Radnego Jana 
Koniecznego 4 000 zł

24.
Klub Rekreacyjno-Sportowy  
TKKF Jastrząb Ruda Śląska

Bieg na dystansie 100 km na  
100-lecie Odzyskania Niepodległości 2 000 zł

25.
Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF Jastrząb Ruda Śląska

XX Międzynarodowy Rudzki Bieg 
12 h, IX Mistrzostwa Śląska w biegu 
12 godzinnym, IX Sztafeta 4 h

12 000 zł

26.
Miejski Klub Sportowy Pogoń  
Ruda Śląska

Turniej Piłkarski Pogoń Cup 3 000 zł

Ponad 2,5 mln zł z budżetu miasta przeznaczone zostanie w tym roku na szkolenie 
dzieci i młodzieży. Na szkolenie grup seniorskich w pierwszym półroczu zabezpieczono 

z kolei 320 tys. zł. Dofinansowano też 26 imprez sportowych, które zorganizowane 
zostaną tego roku w Rudzie Śląskiej.

Środki finansowe podzielone zostały w ramach otwartego konkursu ofert.  
Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym oceniane były przez komisję 

konkursową, która oprócz samych ofert brała pod uwagę posiadaną  
przez kluby sportowe bazę, wyniki sportowe uzyskane w roku 2017,  

liczbę zawodników oraz liczbę drużyn zgłoszonych do rozgrywek.
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Od zera do trzech milionów 
W związku z dużym zainteresowaniem tematem podziału środków na działalność sportową w naszym mieście, rozmawiamy z wiceprezydent Anną 
Krzysteczko, odpowiedzialną m.in. za tę dziedzinę w Rudzie Śląskiej.

Fo
to

: A
W

– Na jakie wsparcie mogą liczyć kluby 
i organizacje sportowe?

– W naszym mieście środki na sport 
przydzielane są pod koniec roku kalenda-
rzowego, dzięki czemu kluby sportowe ma-
ją zapewnione finansowanie już od stycznia, 
a nie tak jak w wielu miastach ościennych 
dopiero od marca. Środki finansowe na za-
dania z zakresu sportu w Rudzie Śląskiej na 
2018 rok zostały rozdysponowane zgodnie 
z zarządzeniem prezydent miasta, po prze-
analizowaniu oceny i propozycji komisji 
konkursowej, która dokonała oceny ofert 
złożonych do otwartego konkursu. Przypo-
mnę, że w 2011 roku, po wyborach samo-
rządowych, w projekcie budżetu zaplano-
wane środki na działalność sportową wyno-
siły zero złotych. Pomimo, że prezydent 
Grażyna Dziedzic przejęła urząd dopiero 
pod koniec roku, do budżetu w ostatnim 
momencie udało się wprowadzić prawie  
2 miliony złotych na sport. Przez ostatnie 
lata bardzo się to zmieniło. Z roku na rok 
staramy się, aby środków na ten cel było co-
raz więcej. W ostatnich latach jest to już 
kwota ponad 3 mln złotych. W tym roku mó-
wimy o 3 milionach 345 tys. 580 zł w budże-
cie miasta. Pieniądze te rozdysponowano na 
sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
(2 mln 250 tys. zł), sportowe szkolenie grup 
seniorskich, przy czym zgodnie z wnioskiem 
Rady Sportu podzielono kwotę na dwa  
okresy – pierwszy do końca czerwca 2018 r. 
w wysokości 320 tys. złotych, drugi w wy-
sokości 400 tys. złotych do końca roku oraz 
na organizację i udział w imprezach sporto-
wych o zasięgu lokalnym, krajowym i mię-
dzynarodowym (105 tys. 580 zł). Dodam, 
że w sumie na otwarty konkurs ofert złożo-
no 85 ofert na łączną kwotę 4 mln 923 tys.  
48 zł.

– Jakie są kryteria przyznania pienię-
dzy w poszczególnych kategoriach?

– Jeżeli chodzi o sportowe szkolenie 
dzieci i młodzieży, wspieramy m.in. utrzy-
manie i wynajem obiektów sportowych, 
udział w imprezach sportowych, pracę 
szkoleniowców i sędziów, zakup sprzętu 
sportowego, licencje zawodnicze i klubo-
we, badania lekarskie oraz stypendia spor-
towe dla zawodników osiągających I-III 
miejsca na zawodach rangi Mistrzostw Pol-
ski w dyscyplinach objętych programem 
olimpijskim. Podstawą otrzymania środ-
ków było zadeklarowanie liczby drużyn, 
które zostaną zgłoszone do rozgrywek na 
2018 rok, jeżeli klub reprezentuje sport 
drużynowy oraz liczbę zawodników  
– mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy w po-
przednim roku uczestniczyli co najmniej 
dwukrotnie w zawodach. Drugim ważnym 
kryterium są wyniki sportowe uzyskiwane 
przez zawodników danego klubu. Komisja 
konkursowa oceniała także możliwości 
klubu w realizacji zadań, podział kosztów, 
udział środków pochodzących z innych 
żródeł, jak również dotychczasową współ-
pracę z klubami, które realizowały zadania 
w latach ubiegłych. 

W roku 2018 szkolenie dzieci i młodzie-
ży prowadzą 34 stowarzyszenia sportowe 
dla ponad 3200 uczestników w takich dys-
cyplinach sportu jak: zapasy w stylu wol-
nym i klasycznym, piłka nożna, futsal, pił-
ka ręczna kobiet i mężczyzn, koszykówka 
kobiet i mężczyzn, lekkoatletyka, tenis sto-
łowy i ziemny, akrobatyka sportowa, siat-
kówka, rugby kobiet i mężczyzn, hokej na 
lodzie, karate, łucznictwo, pływanie, sza-
chy, szermierka, ponoszenie ciężarów, 
boks, ratownictwo wodne oraz sport osób 
niepełnosprawnych.

– A jak to wygląda w przypadku szko-
lenia grup seniorskich? 

– Jak już wspomniałam, zadanie zostało 
podzielone na dwa etapy. Pierwszy obej-

muje okres od stycznia do końca czerwca 
2018 roku. Zadania realizuje 14 klubów 
sportowych dla ponad 350 uczestników. 
Na wniosek klubów piłkarskich i Rady 
Sportu klub sportowy KS Slavia Ruda  
Śląska jako wiodący otrzymał większą pu-
lę pieniężną. Pozostałe kluby otrzymały 
środki z uwzględnieniem pozycji drużyny 
w systemie rozgrywek prowadzonych 
przez związki sportowe. Dofinansowane 
zostały kluby prowadzące szkolenie w na-
stępujących dyscyplinach sportowych: 
piłka nożna, futsal, zapasy w stylu wol-
nym i klasycznym, koszykówka, tenis sto-
łowy, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, siat-
kówka oraz rugby. W maju zostanie ogło-
szony otwarty konkurs ofert na drugi etap 
wspierania szkolenia grup seniorskich, 
który obejmie okres od 1 lipca do 31 grud-
nia 2018 roku. Podział środków będzie 
uwzględniał wyniki osiągnięte we współ-
zawodnictwie sportowym w pierwszym 
półroczu 2018 roku.

– Pozostała jeszcze kategoria zawo-
dów sportowych...

– Środki finansowe na wsparcie zadania 
w wysokości 105 tys. 580 zł zostały rozdy-
sponowane pomiędzy 16 stowarzyszeniami 
sportowymi na organizację 26 imprez spor-
towych dla blisko 6 tys. uczestników. Kry-
teria podziału uwzględniały w szczególno-
ści wspieranie imprez odbywających się 
cyklicznie. Najważniejsze z nich to: 
XXVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśni-
czy im. Ryszarda Dworoka, XX Międzyna-
rodowy Rudzki Bieg 12-godzinny, turnieje 
dla osób niepełnosprawnych organizowane 
przy współpracy z Olimpiadami Specjalny-
mi, XX Olimpiada Radości dla osób niepeł-
nosprawnych oraz XV Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej 11-latków. Wśród do-
finansowanych nowych imprez sportowych 
mamy dwie ogólnopolskie, które odbędą 

się na oddanym w 2017 roku nowym sta-
dionie lekkoatletycznym, a mianowicie 
młodzieżowe mistrzostwa Polski w biegu 
na 10 tys. metrów oraz mityng lekkoatle-
tyczny. Są to imprezy organizowane przy 
współudziale Towarzystwa Lekkoatletycz-
nego Pogoń Ruda Śląska.

– A kto ma szansę na nagrody prezy-
dent miasta w dziedzinie sportu?

– Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, która 
powstała w oparciu o ustawę o sporcie, 
wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki 
sportowe mogą otrzymać zawodnicy  
– mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy uzy-
skali wyniki sportowe w dyscyplinach 
sportowych objętych programem igrzysk 
olimpijskich i paraolimpiady. Kryteria po-
działu nagród dla tych zawodników to 
wiek obejmujący seniorów, młodzieżow-
ców, juniorów i juniorów młodszych oraz 
osiągnięcia, czyli igrzyska olimpijskie, mi-
strzostwa świata, mistrzostwa Europy oraz 
mistrzostwa Polski. Natomiast zawodnicy, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe 
w dyscyplinach sportowych nieolimpij-
skich, mogą otrzymać nagrody uznaniowe 
w zależności od wyniku sportowego, po-
pularności dyscypliny sportowej w mieście 
oraz stopnia rywalizacji sportowej. Za 
osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 ro-
ku nagrody otrzymali przedstawiciele na-
stępujących dyscyplin sportowych: zapasy, 
lekkoatletyka, łucznictwo, judo, akrobaty-
ka sportowa, futsal, karate, ju-jitsu, węd-
karstwo oraz hokej na lodzie. W ubiegłym 
roku nagrodzono 91 zawodników oraz  
14 trenerów na łączną kwotę 57 tys. 180 zł. 
Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień 
dla zawodników, trenerów oraz działaczy 
sportowych mogą składać zawodnicy peł-
noletni, trenerzy lub kluby sportowe, a są 
one dostępne na stronie internetowej mia-
sta.

– W tym roku przeznaczono 900 tys. zł 
na utrzymanie i poprawę bazy sportowej 
w naszym mieście, stanowiącej własność 
klubów sportowych. Czy to nie za mało?

– Bardzo istotne znaczenie ma stały roz-
wój bazy do uprawiania sportu. W Rudzie 
Śląskiej realizuje się to poprzez dofinanso-
wanie niezbędnej bazy do zadań publicz-
nych dla klubów. W 2018 roku dofinanso-
wano kluby: GKS Grunwald Ruda Śląska, 
GKS Wawel Wirek, GKS Urania Ruda Ślą-
ska, KS Slavia Ruda Śląska, KS Zgoda Ru-
da Śląska-Bielszowice, TP Jastrząb Biel-
szowice, KS Pogoń Ruda Śląska, MKS 
Pogoń Ruda Śląska, TKS Slavia, CKS  
Slavia, UKS Grot, RTH Zryw, KPKS Ha-
lemba oraz SRS Gwiazda Ruda Śląska. 
Prócz corocznego dofinansowania realizu-
jemy długofalowe zadania, które przynoszą 
wymierne efekty. W ostatnich latach przede 
wszystkim inwestowano w nowe obiekty. 
Mamy otwarty niedawno stadion lekkoatle-
tyczny z zapleczem i widownią. Stale roz-
wijamy też Burloch Arenę. Powstały boiska 
sportowe ze sztuczną nawierzchnią dla klu-
bów piłkarskich, boiska przyszkolne, si-
łownie napowietrzne, ścieżki, tory i trasy 
rowerowe oraz zmodernizowano kąpielisko 
przy ul. Ratowników. Nowo powstałe 
obiekty sportowe służą nie tylko zawodni-
kom różnych dyscyplin sportu, ale i pozo-
stałym mieszkańcom. Korzyść jest więc 
obopólna. AW
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21 lat.
Studentka 
Administracji 
Publicznej w Wyższej 
Szkole Bankowej. 
Chciałaby pracować 
w służbach 
mundurowych. 
Interesuje się sportem 
oraz motoryzacją. 
Lubi podróżować.

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2018. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją miss. Głosować można za pomocą SMS-ów, na 
naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.wiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a wystarczy wysłać wiadomość o tre-
ści: miss.numerkandydatki na numer 71100 (np. miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł  + VAT (tj.1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 14 marca od godz. 8.00 do 25 kwietnia do godz. 12.00. Podczas gali 
fi nałowej, która odbędzie się 28 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Mira Gruszczyk
23 lata. 
Swój wolny 
czas w dużej 
mierze poświęca 
modelingowi. 
Spełnia się w tym, 
co robi i zawsze 
stara się czerpać 
z życia wszystko, 
co najlepsze. 
Uwielbia podróże. 

21 lat. 
Swoją przyszłość 
wiąże głównie 
ze sceną oraz 
wokalistyką. Udziela 
się charytatywnie 
w Domu Pomocy 
Społecznej. Wolny 
czas uwielbia spędzać 
na podróżowaniu 
i kocha Pieniny.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie Śląskiej. 
W przyszłości chce 
zostać asystentką 
stomatologiczną. 
W wolnym czasie 
biega i chodzi na 
siłownię.

17 lat. 
Uczy się 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 5 na kierunku 
technik obsługi 
turystycznej. 
Jej pasjami są 
akrobatyka 
sportowa i taniec.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 o profi lu technik 
usług fryzjerskich. 
W wolnym czasie czyta 
książki i uprawia sport. 
W przyszłości zamierza 
zostać trenerem 
personalnym.

23 lata.
 Studentka trzeciego 
roku Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej 
w Wyższej Szkole 
Bankowej. Ma na swoim 
koncie kilka nagród 
zdobytych w konkursach 
wokalnych. W wolnych 
chwilach aktywnie 
spędza czas na siłowni. 

19 lat. 
Tegoroczna maturzystka. 
Uczy się w na kierunku 
technik technologii 
odzieży. Uczestniczka 
konkursów dla młodych 
projektantów mody. 
W przyszłości zamierza 
stworzyć własną markę. 
Lubi pływanie i dobrą 
książkę.

18 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej w klasie 
o profi lu teatralnym. 
Uwielbia gotowanie 
dla przyjaciół 
i rodziny. 

19 lat.
Dużą wagę przykłada 
do rozwoju osobistego. 
Próbuje swych sił 
w różnych dziedzinach 
takich jak teatr, sport czy 
wolontariat. Jednak to 
taniec podbił jej serce. 
W wolnym czasie lubi 
poświęcić się dobrej 
lekturze.

18 lat. 
Uczennica Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 4 w Rudzie 
Śląskiej. Do niedawna 
zawodniczka w klubie 
lekkoatletycznym 
TL Pogoń Ruda 
Śląska. Interesuje się 
podróżowaniem oraz 
modelingiem.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
ją sport i zdrowy 
tryb życia. Swoja 
przyszłość wiąże 
z dietetyką. 

22 lata.
Od najmłodszych lat 
pasjonuje ją scena, 
aktorstwo i występy 
wokalne. Swoją 
przyszłość wiąże 
z kosmetologią. 
Studia na tym 
kierunku zamierza 
rozpocząć jesienią 
tego roku.

2. Andżelika Łach 3. Monika Konopka 4. Mirela Małagocka

5. Martyna Marek
16 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
się chemią i biologią. 
W wolnym czasie 
chętnie sięga po 
ołówek i szkicuje 
przyrodę oraz ludzi.

6. Oliwia Hałupka 7. Weronika Dewar 8. Aleksandra Kocyba 9. Weronika Kier

10. Aleksandra Kęska 11. Patrycja Szczurowska 12. Karolina Niedworok 13. Angelika Kadzimierz 14. Anna Sznapka 

REWITALIZACJA

Plan na zieloną rewitalizację
Ponad 180 ha terenów zielonych w Rudzie Śląskiej może zostać objętych rewitalizacją. Chodzi m.in. o obszary wzdłuż Bytomki i Kochłówki, a także rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach. 
Władze miasta chcą na ten cel sięgnąć po środki zewnętrzne, także w partnerstwie z innymi miastami. Teraz swój pomysł chcą omówić z mieszkańcami. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 
25 kwietnia o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury. Podczas konsultacji przedstawione zostaną także dotychczasowe efekty prac nad rewitalizowaną od początku roku hałdą przy ul. 1 Maja.

– Ruda Śląska to wbrew pozorom zielo-
ne miasto, którego ponad jedną trzecią po-
wierzchni stanowią właśnie tereny zielone. 
Coraz częściej rudzianie z nich korzystają. 
Chcemy im to ułatwić i poprawić komfort 
użytkowania tych miejsc, stąd rozpoczęli-
śmy lub za chwilę ruszymy z rewitalizacją 
kilkunastu takich przestrzeni – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Trwa rewi-
talizacja hałdy, rozpoczęły się już pierwsze 
prace przy zagospodarowywaniu terenu 
w rejonie ul. Bujoczka, niedługo ogłosimy 
przetarg na rekultywację terenu po kok-
sowni Orzegów, ponadto w tym roku będzie 
gotowy pierwszy odcinek Traktu Rudzkiego 
– wylicza.

Wymienione przestrzenie obejmują po-
nad 45 ha. Co ważne, na wszystkie te dzia-
łania miasto pozyskało środku unijne. Jak 
zapowiadają władze Rudy Śląskiej, to nie 
koniec planów jeśli chodzi o zieloną rewi-
talizację. – Myślimy o kolejnych terenach, 
które chcemy udostępnić mieszkańcom. 
Mamy możliwość pozyskania kolejnych do-
fi nansowań na ten cel, zarówno indywidu-
alnie jak i w partnerstwie z innymi miasta-
mi. Teraz te pomysły chcemy przedyskuto-
wać z mieszkańcami – tłumaczy wicepre-
zydent Michał Pierończyk.

Miasto wstępnie wytypowało do poten-
cjalnej rewitalizacji ponad 180 ha terenów 

zielonych. Największy z nich dotyczy ob-
szaru położonego wzdłuż Bytomki, gdzie 
miałaby powstać m.in. ścieżka pieszo-ro-
werowa. Kolejny duży teren obejmuje oto-
czenie tzw. Rowu Rudzkiego II oraz rejon 
ul. Piastowskiej, Emilii Plater oraz Hlonda. 
Kolejne propozycje miejsc to: obszar Góry 
Hugona od strony Rudy Śląskiej, teren hał-
dy w Orzegowie, rejon średniowiecznego 
gródka w Kochłowicach, czy  obszar 
wzdłuż Kochłówki. 

Szczegóły dotyczące wstępnej propozy-
cji zagospodarowania tych miejsc zostaną 
przedstawione podczas spotkania z miesz-
kańcami, które odbędzie się 25 kwietnia 
o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kul-
tury w Nowym Bytomiu. Na sali obecni 
będą również przedstawiciele dwóch innych 
miast – Chorzowa i Świętochłowic. – Plan 
działań, który zostanie przedstawiony, obej-
muje także tereny zielone w tych miastach. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu o środki na re-
alizację tych zadań będziemy mogli się sta-
rać w partnerstwie, co może ułatwić ich 
pozyskanie – tłumaczy wiceprezydent Pie-
rończyk. – Przypomnę, że już wcześniej 
współpracowaliśmy z naszymi sąsiadami 
w ramach projektu Miasto 3, dzięki któremu 
opracowanych zostało kilka ważnych doku-
mentów strategicznych ze Strategią Rozwo-
ju Miasta do 2030 r. na czele – dodaje. 

Ewentualne partnerstwo z Chorzowem 
i Świętochłowicami oprócz rewitalizacji 
terenów zielonych w poszczególnych mia-
stach pozwoli na utworzenie sieci połączeń 
pomiędzy tymi przestrzeniami. 

– Sprawi, że z miejsc tych będą mogli bez 
przeszkód korzystać mieszkańcy wszystkich 
tych miast. Ma to ogromne znaczenie, także 
w kontekście współpracy i rozwoju w ra-
mach metropolii – ocenia Michał Pieroń-
czyk.  

Podczas zapowiadanego spotkania 
z mieszkańcami obecni będą mogli się za-
poznać z postępem prac nad rewitalizacją 
hałdy przy ul. 1 Maja. W ramach tej inwe-
stycji teren zagospodarowany zostanie jako 
miejsce rekreacji. Powstanie tam m.in. in-
dustrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, 
siłownia, tor do jazdy na BMX oraz liczne 
miejsca odpoczynku. Pierwsze prace na 
hałdzie rozpoczęto na początku stycznia. 
Całość inwestycji ma być gotowa jesienią 
tego roku. Przedsięwzięcie realizowane jest 
ze środków unijnych w ramach dwóch pro-
jektów – Lumat i Traktu Rudzkiego.  Przy-
pomnijmy, że Trakt Rudzki, którego zago-
spodarowywana hałda jest tylko jednym 
z odcinków, docelowo ma być ścieżką ro-
werowo-pieszą, a miejscami także rolkar-
ską. W ramach projektu zrewitalizowanych 
zostanie łącznie siedem dużych obszarów 

zielonych, w tym kilka parków o łącznej 
powierzchni 35 ha. Całość ma być gotowa 
w 2019 r., a na realizację tego zadania mia-
sto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Ponadto w mieście rozpoczęły się także 
prace związane z rewitalizacją 5 ha cennego 
przyrodniczo obszaru znajdującego się po-
między ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dziel-
nicy Ruda. Dodatkowo w tym roku miasto 
pozyskało blisko 17 mln zł na rekultywację 

terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzię-
ki tym środkom do życia przywróconych 
zostanie prawie 5 ha zdegradowanego tere-
nu. Powstanie tam ogólnodostępny teren 
zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dy-
daktyczną. Odrestaurowane zostaną także 
pozostałości zabytkowych obiektów byłego 
zakładu. W tym roku miasto chce wyłonić 
fi rmę, która zaprojektuje całość, a następnie 
zrealizuje przedsięwzięcie. Inwestycja ma 
być gotowa w 2020 r. 

TK

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ZIELONYCH 

PRZESTRZENI W MIEŚCIE

25 kwietnia 2018 r., godz. 16.00, Miejskie Centrum Kultury
ul. Niedurnego 69, Ruda Śląska – Nowy Bytom

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie koncepcja 
budowy Traktu Rudzkiego, propozycje połączeń zielonych przestrzeni 

pomiędzy Chorzowem, Rudą Śląską, Świętochłowicami 
oraz Parkiem Śląskim, a także postępy prac nad rewitalizacją 

hałdy w rejonie ul. Tołstoja/1 Maja.

OGŁOSZENIE
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Teatralny „Morcinek”
NowY BYToM 

XXXIV Morcinkowe Święto Teatru za nami. Ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz ko-
lejny udowodnili, że są niezwykłymi aktorami. We wto-
rek (10.04) w Miejskim Centrum Kultury w Nowym 
Bytomiu odbył się uroczysty finał, podczas którego pod-
sumowano tegoroczną edycję tego szkolnego święta. 
W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Świat się śmie-
je”. – Morcinkowe Święto Teatru to już tradycja w naszej 
szkole, która rozpoczęła się ponad trzydzieści lat temu, 
kiedy  byłam  jeszcze  uczennicą  tej  szkoły – zaznaczyła 
Magdalena Foik-Winek, polonistka w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. –  Tradycję  zapoczątkowały 
pani Wiesława Żurek wraz z panią Krystyną Maciągow-
ską, a my teraz chcemy godnie ją kontynuować – dodała. 
Teatralne święto w „Morcinku” trwało trzy dni, podczas 
których młodzi aktorzy wystawili kilka spektakli i kaba-
retów. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Świat się 
śmieje”, a uczniowie według własnego pomysłu mogli 
je zinterpretować. Po zakończeniu występów na scenie 

Grand Prix w kategorii gimnazjum otrzymała klasa 2cg 
za spektakl musicalowy „Aleksander Hamilton”, 
a pierwsze miejsce zajęła klasa 2ag za spektakl „Siedem 
zegarków kopidoła Joachima Rybki”. Z kolei w katego-
rii liceum Grand Prix otrzymała klasa 2b za spektakl pt. 
„Miłość bez tytułu”, a pierwsze miejsce zdobyła klasa 3a 
za spektakl pt. „Sen nocy zielonej”. AL

W spektaklach zagrali uczniowie 
liceum i gimnazjum.
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Pamiętamy o więźniarkach
NowY BYToM

65 lat minęło...
RudA

Wystawa prac, uroczysta gala, koncerty oraz szereg 
wspomnień – w ten sposób Młodzieżowy Dom Kultury 
świętuje w tym roku 65-lecie istnienia. A wspominać 
jest co, bo przez te wszystkie lata swoje talenty  
w MDK-u szlifowało tysiące rudzian, a wielu z nich 
jest dzisiaj gwiazdami krajowego formatu.

Zgodnie z tym także jubileusz został przygotowany 
w formie artystycznej. Na początku kwietnia w Mu-
zeum Miejskim otwarto wystawę prac plastycznych 
oraz plakatów sztuk teatralnych teatru „Wizjer”. Na-
stępnie w MDK-u zorganizowano jubileuszową galę 
pod hasłem „Nasz drugi dom”, a dzień później odbył 
się tutaj koncert pt. „Powrót do źródeł”, w którym wy-
stąpili m.in. wychowankowie MDK-u. – Wystąpił duet 
sióstr Wajs, które przed laty karierę muzyczną zaczyna-
ły właśnie u nas, w studiu lokalnym Wojciecha Sanoc-
kiego  oraz  Jarosław  Jakubiec,  zajmujący  się  tworze-
niem  muzyki  filmowej  (a  także  aktorka  i  wokalistka 
Adrianna Noszczyk – przyp. red.). Natomiast gościem 
specjalnym  była  jedna  z  czołowych wokalistek  jazzo-
wo-soulowych, Ewa Uryga – wymienia Jerzy Mazurek, 
wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Jak pod-
kreśla, to nie koniec tegorocznych imprez. – Planujemy 

Podczas jubileuszu zaprezentowali się  
wychowankowie MDK-u.

m.in. zrobić pokaz teatralny wraz z naszymi byłymi wy-
chowankami,  bo  tak  się  składa,  że  także  w  tym  roku 
przypada 20-lecie teatru „Wizjer” – zapowiada Mazu-
rek. – Chcemy postawić nie tylko na promocję naszych 
dokonań, ale również podkreślić wkład byłych i obec-
nych wychowanków oraz nauczycieli w dzieło wycho-
wania artystycznego młodych ludzi – zaznacza.

Dodajmy, że obecnie w MDK-u działa ok. 60 kół, 
a w zajęciach uczestniczy łącznie ok. 600 wychowan-
ków. Natomiast zajęcia prowadzi 25 nauczycieli.  JO
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Młodzież upamiętniła więźniarki 
obozu KL Ravensbrück.
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Gala finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu  
„W Kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ra-
vensbrück” odbyła się w czwartek (12.04) w Miejskim 
Centrum Kultury. Młodzież z całej Polski zaprezento-
wała wiersze lub fragmenty prozy obozowej, a także 
miała okazję spotkać się z byłymi więźniarkami obozu 
Ravensbrück. Konkurs był hołdem dla ofiar zabitych 
w niemieckim obozie Ravensbrück oraz ocalałych  
więźniarek. 
– Byłe więźniarki  oszukały  nie  tylko  pędzący  czas, 

ale także swoich katów, bo żyły pięknie, mimo koszma-
rów i całej ohydy, która działa się wokół. Poezja, która 
powstała w tych mrocznych warunkach, dowodzi tego, 
że mimo życia w piekle, te kobiety potrafiły marzyć, ko-
chać i śnić – powiedziała Anna Krzysteczko, wicepre-
zydent Rudy Śląskiej podczas gali finałowej konkursu. 
– Jest z nami dzisiaj wielu młodych ludzi, którzy recytu-
jąc poezję lagrową, na moment utożsamiają się z boha-
terami tamtych wydarzeń. Więźniarkom natomiast na-
leży się ogromny szacunek i uznanie za to, że dały nam 

nadzieję na życie i wolność – dodała. W półfinałowych 
przesłuchaniach konkursowych wzięło udział ponad 
300 uczniów. Z kolei w finale rywalizowało 26 finali-
stów, którzy zmierzyli się z literaturą faktu. – W Miej-
skim  Centrum  Kultury  spotkały  się  cztery  pokolenia. 
Stworzyliśmy most pamięci – zaznaczyła Maria Lorens, 
pomysłodawczyni konkursu i córka śp. więźniarki KL 
Ravensbrück Katarzyny Matei.      AL

Pięć nowych pracowni w CKPiDZ
CZARNY LAS

Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego i Do-
skonalenia Zawodowego przy ul. Glinianej 2 mogą cie-
szyć się z nowych sal do nauki zawodu. Zmodernizo-
wanych i wyposażonych zostało aż pięć pracowni, 
w których można się kształcić w branży gastronomicz-
nej, mechanicznej, elektrycznej, fryzjerskiej i handlo-
wej. W piątek (13.04) nastąpiło oficjalne otwarcie no-
wych sal. 
– Na rynku brakuje fachowców. Ten problem wystę-

puje  nie  tylko w  naszym mieście,  ale w  całej Polsce. 
Poradzenie sobie z tym to wyzwanie dla całego systemu 
oświaty. Z tego powodu ogromną wagę przywiązujemy 
do tego, by rudzkie technika i szkoły branżowe były do-
brze  wyposażone.  To  przyciąga  młodzież,  która  chce 
uczyć  się  w  dobrych  warunkach – podkreśliła Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

W salach warsztatowych uczyć się będą uczniowie 
z klas: technik usług fryzjerskich, technik elektryk, ku-
charz i technik żywienia i usług gastronomicznych, 
cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator obrabiarek 

Zmodernizowana została  
m.in. pracownia gastronomiczna.

skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
ślusarz oraz sprzedawca. – Na  specjalistów  w  tych 
branżach  od  kilku  lat  istnieje  duże  zapotrzebowanie 
wśród pracodawców. Modernizacja naszych pracowni 
pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowe-
go, a tym samym na zwiększenie szans absolwentów na 
lokalnym  i  regionalnym  rynku  pracy – zaznaczył Jan 
Lomania, dyrektor CKPiDZ. AL
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Maraton dla fantastycznych dzieciaków
NowY BYToM 

Maja Pocztańska, Wojciech Pietrzyk, Maciej i Piotr 
Giermanowicz oraz Franciszek Przybyła to dzieciaki, 
dla których w Nowym Bytomiu zorganizowany został 
Charytatywny Maraton Fitness. W sobotę (14.04) halę 
sportową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 po 
raz kolejny odwiedzili rudzianie o wielkich sercach, 
którzy postanowili pomóc, bo nie jest im obojętny los 
drugiego człowieka. 

Dzięki funduszom zebranym podczas imprezy dzie-
ci będą mogły wybrać się na turnus rehabilitacyjny. 
– Dziękujemy za każde serce okazane dla Maćka, Piotr-
ka,  Wojtka,  Franka  i  Mai,  czyli  naszej  fantastycznej 
piątki. W tym roku w maratonie wzięło udział około stu 
osób, które walczyły i dawały z  siebie wszystko na za-
jęciach fitness, a dzieciaki wspaniale się bawiły – pod-
kreśliła Anna Stężały-Pocztańska, jedna z organizato-
rek maratonu. – Udało nam się zebrać 4100 zł z cegie-
łek,  a  z  licytacji  około  4500  zł.  Potrwają  one  do  

W ramach akcji zebrano dotychczas ponad 8 tys. zł.

20  kwietnia,  więc  jeśli  chcesz  wspomóc  fantastyczną 
piątkę i przeznaczyć fundusze na leczenie i rehabilita-
cję,  dołącz  do  nas – zachęcała Aleksandra Michalik, 
druga z organizatorek maratonu. 

Dla dorosłych w trakcie odbyła się zumba, zajęcia 
deepwork, cross basic, body&mind control, zdrowy 
kręgosłup oraz trening funkcjonalny. Nie zabrakło tak-
że atrakcji dla dzieci.  AL
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Utalentowana SP nr 18
KoChłowICe 

Najserdeczniejsze podziękowanie dla Ordynatora Neurologii Szpitala 
Miejskiego w Goduli, całego personelu lekarskiego, specjalne ukłony  

dla lekarki Anny Muchy Mazurkiewicz 
i całego personelu medycznego za wzorową i serdeczną opiekę 

składa Barbara Magner

oGłoSZeNIe

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 z Kochłowic 
udowodnili, że niejeden mają talent. W piątek (13.04) 
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 odbył 
się piąty już Dzień Talentów, podczas którego dzieci 
popisały się swoimi umiejętnościami. 
–  Wielu  uczniów  naszej  szkoły,  przełamując  swój 

strach  i  wstyd,  zaprezentowało  swoje  zdolności  oraz 
pasje. Na scenie pojawili się więc wokaliści, tancerze, 
czy aktorzy. Mogliśmy również podziwiać sztuczki z jo-
jo – podkreśliła Ewa Malich, nauczycielka w  Szkole 
Podstawowej nr 18. – Warto podkreślić, że całe popołu-
dnie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Każdy pokaz 
był  nagradzany  oklaskami  i  słowami  aprobaty.  Pani 

dyrektor naszej szkoły podziękowała wszystkim uczest-
nikom i wyraziła nadzieję, że ten dzień stanie się inspi-
racją  do  ujawnienia  nieodkrytych  jeszcze  talentów 
– dodała. Podczas V Szkolnego Dnia Talentów można 
było podziwiać m.in. występ działającego przy Pałacu 
Młodzieży w Katowicach Zespołu Folklorystycznego 
„Ślązaczek”, Teatr Nauczycieli SP nr 18 w przedsta-
wieniu pt. „Podróże Wielkiego Baja” oraz występy ar-
tystycznie uzdolnionych uczniów SP nr 18. W czasie 
imprezy odbył się także kiermasz ciast, licytacja oraz 
loteria fantowa, a cały zebrany dochód został przekaza-
ny na wsparcie podopiecznych Fundacji Przyjaciół 
Świętego Mikołaja w Rudzie Śląskiej. AL



10www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 18.04.2018



11www.wiadomoscirudzkie.pl  ROZRYWKA | 18.04.2018

OGŁOSZENIE

Piotr Kajzer
syn Eweliny i Marcina

ur. 30.03. (3330 g i 57 cm)

Aleksandra Zbierańska
córka Moniki i Łukasza

ur. 30.03. (3300 g i 56 cm)

Kamila Gruszka córka 
Aleksandry i Przemysława
ur. 30.03. (3300 g i 53 cm)

Natalia Lacheta
córka Roksany i Roberta

ur. 31.03. (3512 g i 56 cm)

Szymon Górka 
syn Beaty i Patryka

ur. 30.03. (3300 g i 56 cm)

Antoś Marek
syn Moniki i Adama

ur. 30.03. (3250 g i 54 cm)

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE
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21
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Poziomo:1 – ubita z białek, 5 – eu-
ropejska wieś bocianów, 8 – opłata 
pocztowa, 9 – ogół czasopism, 11 – li-
chy utwór literacki, 12 – materiał wy-
buchowy, 15 – przepływa przez Lon-
dyn, 17 – magazyn, 20 – okazała gale-
ra, 21 – jap. walka zapaśnicza, 24 – 
stolica Afganistanu, 25 – stolica Tur-
cji, 28 – styl jazzu, 29 – oczodół, 32 – 
Troja, 33 – rzym. skarga sądowa, 36 
– mit. babil. bogini miłości, 39 – uży-
wana przez dzieci i sportowców, 42 – 
frywolny taniec, 43 – środek cyrku, 45 
– wizerunek, 46 – pokarm, 47 – zato-
ka Morza Czerwonego. 

Pionowo:1 – obok podaży, 2 – gat. 
papugi, 3 – francuski bandyta, 4 – fl i-
sak, 5 – zawija do niego statek, 6 – 
kuna leśna, 7 – wierzba wiciowa, 10 
– wąski pas ziemi, 13 – stolica kraju 
Nauru, 14 – ojczyzna Odyseusza, 16 
– mniszka buddyjska, 17 – piekło 
u mahometan, 18 – cienkie deszczułki 
na złamaną kończynę, 19 – gat. mar-
garyny, 21 – kiesa, trzos, 22 – opust, 
23 – kasza z bulw manioku, 26 – jeden 
z palców, 27 – zubożały Samuraj, 30 
– jarmark, 31 – rockowy zespół, 34 – 
pies gończy, 35 – przyczyna pożaru, 
37 – rysa, wada, 38 – ewolucja nar-
ciarska, 40 – najmniejszy z bawołów, 
41 – pogoda, 44 – imię żeńskie. 

Hasło krzyżówki nr 9 brzmiało: 
I może czasem w złym humorze. Na-
grodę otrzymuje Ewę Szmajduch. Po 
odbiór zapraszamy do redakcji. Na-
grodę tj. kupon o wartości 50 złotych, 
który jest do realizacji w fi rmie han-
dlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. 

Hlonda 38-40) z tej krzyżówki otrzy-
ma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwią-
zania czekamy do 10 dni od daty za-
mieszczenia konkursu.

NAJMŁODSI RUDZIANIE
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20 kwietnia 2018 r., godz. 17.00 
Salka parafialna kościoła ewangelickiego - Ruda Śląska - Wirek, ul. Kubiny 

„RolniK W Sutannie. KS. FRanciSzeK BuSchmann (1876-1954).  

PRoBoSzcz W BielSzoWicach”
– spotkanie autorskie z Rafałem Wawrzynkiem. 

WStĘP WolnY

PaRtneRzY
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WIREK daWnIEj I dzIś
Dziś nasz dodatek dzielnicowy poświęcony będzie Wirkowi. Bo sko-
ro publikujemy w nim m.in. informacje o punktach usługowych 
i handlowych, to ta dzielnica bez dwóch zdań zasługuje na miano 
handlowej. To tu od lat działa słynne, czwartkowe targowisko, znaj-
duje się jedyne centrum handlowe w mieście, a także działa szereg 
sklepów i zakładów usługowych. Wróćmy jednak do historii tej 
dzielnicy, zwanej kiedyś Nową Wsią, której rozwój w dawnych cza-
sach opierał się na hutach i kopalniach, a przez lata zmienił się jej 
charakter, podobnie zresztą jak ulice miasta.  JO

KoścIół EWangElIcKo-augsbuRsKI
daWnIEj I dzIś 

ulIca sIEnKIEWIcza daWnIEj I dzIś

Mało kto wie, że niegdyś ulica Sienkiewicza nazywała się Morgenrothstrasse.
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Przez lata przy ul. Sienkiewicza zaczęło pojawiać się coraz więcej sklepów.
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szyb andRzEja daWnIEj I dzIś

Historia Szybu Andrzej sięga XIX wieku, kiedy to powstał on do obsługi 
kopalni Błogosławieństwo Boże (Gottessegen) – jednej z najstarszej 
w Rudzie Śląskiej.

Choć jest zabytkiem i został wyremontowany w ubiegłej dekadzie, to stoi 
pusty. Kilka lat temu pojawiły się plany, by w Szybie Andrzeja utworzyć re-
staurację, scenę muzyczną oraz taras. Niestety spełzły one na niczym.
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* Archiwalne zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

W tym roku w dzielnicy szykuje się szereg zmian. Kluczowymi inwe-
stycjami będzie kontynuacja budowy trasy N-S oraz budowa Traktu 
Rudzkiego. Oprócz tego zaplanowano budowę miasteczka rowerowe-
go i miniparku linowego przy ul. Kolberga, kompleksów garażowych 
przy ul. Kempnego oraz Tołstoja, czy kompleksu boisk przy SP nr 16 
(wraz z termomodernizacją szkoły). Ponadto zrewitalizowane zostaną 
podwórka przy ul. Tuwima/Sienkiewicza/Odrodzenia i przy ul. Kra-
sińskiego 20-22, a także hałda przy ul. 1 Maja (w ramach projektu 
LUMAT). Miasto chce także objąć termomodernizacją kilka budyn-
ków i podłączyć je do sieci ciepłowniczej. W planach jest również  
m.in. wspomniana renowacja zabytkowego domku na Ficinusie. 

jaK zmIEnI sIę WIREK?

Neogotycka świątynia  
– dziś parafia Ewangelicko-
Augsburska Odkupiciela wy-
budowana została w latach 
1901-1902. W jej wnętrzach 
zachowało się pierwotne wy-
posażenie w postaci ołtarza, 
ambony oraz chóru z pro-
spektem organowym, które 
są ze sobą połączone.

Współcześnie obiekt 
wpisuje się idealnie w za-
bytkowy charakter kolonii 
Ficinus. Kościół nie tylko 
jest często odwiedzany 
w trakcie Industriady, ale 
w jego obiektach organizo-
wane są spotkanie i koncer-
ty w ramach ,,Twórczych 
piątków na Ficinusie”.
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uRząd pocztoWy daWnIEj I dzIś

Początkowo poczta na Wirku działała przy ul. Poststrasse (do 1910 roku). 
Następnie przeniesiono ją na ul. Hűttenstrasse.
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Obecnie siedziba poczty mieści się przy ul. Dąbrowskiego. 
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ulIca KatoWIcKa daWnIEj I dzIś

Zmiana nazwy nie ominęła także ulicy Katowickiej  
– dawniej Laurastrasse.
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Współcześnie przy ulicy tej mieści się m.in. stadion klubu Wa-
wel Wirek, rondo, liczne sklepy i punkty usługowe. Krajobraz przy 

tej ulicy zmienia się zresztą cały czas. Przykładem tego jest dom handlowy Hermes. 
Jeszcze kilka lat temu była to ruina. Obecnie trwa kompleksowy remont obiektu. 
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Ficinus
Wirek ma swoje pe-
rełki, którymi może 
się pochwalić. Jedną 
z nich zapewne jest 
kolonia robotnicza 
Ficinus – jedyny 
obiekt z Rudy Ślą-
skiej, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki województwa ślą-
skiego. Przy ul. Kubiny znajduje się szereg 16 domków, które zbudo-
wano z piaskowca. Razem tworzą one jeden z najstarszych zachowa-
nych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. 
W większości z domków znajdują się obiekty usługowo-handlowe, co 
idealnie wpisuje się w handlowy klimat dzielnicy. Mało tego – w ra-
mach tegorocznej rewitalizacji dzielnicy ma rozpocząć się komplekso-
wy remont jednego z zabytkowych budynków na Ficinusie, w którym 
w przyszłości ma być biblioteka i punkt informacji turystycznej. 

HIstoRIę łączą zE WspółczEsnoścIą
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bogata oferta produktów * promocyjne ceny
szybkie i przyjemne zakupy * miła obsługa 

szeroka gama usług * dobra lokalizacja

Skorzystaj 
z naszej oferty!

WIREK

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW

Ruda Śl. - Wirek, ul. 1 Maja 291
Tel. 692 933 222 

e-mail: 
biuro@nauka-jazdy-daria.pl

www.nauka-jazdy-daria.pl

L

MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska 
ul. Sienkiewicza 4 
Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

KUCHNIE | SZAFY 

MEBLE

Ruda Śl. – Wirek, ul. Teatralna 2
tel. (32) 242 01 97

pn-pt 10-18,  sob 9-13
www.mekona.com.pl

NOWA
POWIĘKSZONA 
EKSPOZYCJA

Sprzedaż ratalna! 
Transport fi rmowy!

OŚRODEK
PIELĘGNIARSTWA

„POMOC
W ZDROWIU

I W CHOROBIE”
SP Z O.O.

ul. 1 Maja 288, 41-710 Ruda Śl.
tel. 32 2420-506, 32 2421-700

info@eopieka.pl 
www.eopieka.pl

Pomoc w zdrowiu
i chorobie
Poznaj NZOZ Ośrodek Pielęgniarstwa

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ 
POMOCY DLA SENIORÓW:

OPIEKA DOMOWA: Kompleksowa pomoc oparta 
o indywidualny plan opieki, dostosowany do potrzeb 

pacjenta, wspierający rodzinę w sprawach życia 
codziennego, dający poczucie bezpieczeństwa i opiekę.

Dla kogo jest ta usługa?
osób starszych | osób potrzebujących pomocy przy 

codziennych czynnościach | osób mających problemy 
w poruszaniu się.

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
(W TYM RÓWNIEŻ BEZPŁATNA W RAMACH NFZ)

Kompleksowe, profesjonalne usługi pielęgniarskie, oparte
o indywidualny plan opieki, zakres czynności jest zależny 

od woli pacjenta i jego najbliższych. Kompleksowa 
współpraca z opiekunami, lekarzami, możliwość pobytów 

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Dla kogo jest ta usługa?

osób leżących lub wymagających pomocy przy poruszaniu 
się | osób po hospitalizacji | osób po udarach (wylewach)

wypadkach | osób dotkniętych chorobą Alzheimera 
i innymi chorobami otępiennymi.

NOWOCZESNE LABORATORIUM ANALITYCZNE
Punkt pobrań, przyjazne warunki dla dzieci, brak kolejek, 

dobre ceny, wyniki on-line nawet tego samego dnia, 
pakiety badań skoncentrowane na konkretną chorobę lub 

dolegliwości, szybkie wykrywanie poważnych chorób.
Przykładowe badania: morfologia 6,00 zł, ob. 4,00 zł, 
cholesterol całkowity 5,00 zł | ca 125,00 - 35,00 zł, PSA 

całkowity 25,00 zł, borrelia igg/igm 30,00

ZŁOTO, SREBRO, ZEGARKI,
BIŻUTERIA, UPOMINKI

SKLEP JUBILERSKO
-ZEGARMISTRZOWSKI S.M. MINKINA

ul. Dąbrowskiego 23, tel. 32 242-00-29

www.jubiler-minkina.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza 
II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczyste na okres do dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie 

w rejonie ulicy Szyb Walenty z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. 
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewiden-
cji gruntów jako działka nr 432 o powierzchni 419 m2, użytek „Bz”, obręb Ruda, k.m.5, 
KW nr GL1S/00014923/5 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi teren lasów i zadrzewień (symbol na pla-
nie ZL1) oraz częściowo teren produkcyjno-usługowy (symbol na planie PU1) z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe 
oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi 
logistyczne. 

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

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 11.000,00 zł. 
Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za 

użytkowanie wieczyste gruntu:
– pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia 

aktu notarialnego,
 – opłat rocznych w wysokości 3% ww. ceny – płatnych do końca marca każdego roku 

przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym wysokość opłaty rocznej może być 
aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podle-
gają powiększeniu o podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości), 
– w terminie do dnia 8.05.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł 

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Szyb Walenty” (za 
datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00

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

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

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. 
Dz.U. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgło-
szą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6, w terminie do dnia 8.05.2018 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej 
kopercie. 

Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w II 
przetargu ustnym nieograniczonym na nabycie w użytkowanie wieczyste na okres do 
dnia 5.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa 
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty”. Zgłoszenie złożone bez napisu 
jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia 
zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

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

ści nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wa-

dium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.           
   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji 

na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 
248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

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

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

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nie-
ruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol na planie MN1) oraz teren ulic 
wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol na planie KDW). 

Niezabudowana działka nr 1304/138 o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest płaska, niezago-
spodarowana, porośnięta drzewami i roślinnością niskopienną, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicz-
nej ulicy Przemysłowej. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 49.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest 

płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213  Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które:
– zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości), 
– w terminie do dnia 8.05.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł przelewem na konto: 

Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, 
z dopiskiem „wadium – ul. Przemysłowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00.

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

 pozostawione poza obecnymi granicami kraju 
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo-
ści poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w prze-
targu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 
217, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 8.05.2018 r. do godz. 16.00.

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

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

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

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

od zawarcia umowy, podpis.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

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

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

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl
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USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-
kań, itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Docieplenia budynków, remonty elewa-
cji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

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

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

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

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa 
do zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań:

I PRZETARG
1) Ruda Śl. 1, ul. Adama Mickiewicza 8/14,   2 p + k, I – piętro, 39,10 m2  kwota wywoławcza 68.850,- zł
1) Ruda Śl. 10, ul. Ignacego Paderewskiego 15A/26  1 p + k, VIII – piętro, 31,90 m2  kwota wywoławcza 68.070,- zł
3) Ruda Śl. 10, ul. Ignacego Paderewskiego 7A/13,  1 p + k, VI – piętro, 33,90 m2  kwota wywoławcza 61.500,- zł
4) Ruda Śl. 5, ul. Franciszka Wilka 6A/8   2 p + k, III – piętro , 48,65 m2   kwota wywoławcza 89.210,- zł 
5) Ruda Śl. 6, ul. Olszynowa 5/14    2 p + k, III –piętro, 38,00 m2  kwota wywoławcza 77.870,- zł

II PRZETARG
6) Ruda Śl.1, ul. Wolności 7B/3    4 p + k, parter, 62,00 m2  kwota wywoławcza 105.600,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11, wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

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

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, ob-
szywamy), wykładzin, tapicerki, faktury VAT. 
Tel. 602-642-294.

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

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

 Remonty kompleksowe mieszkań, do-
mów, WOD.-KAN., C.O., domofony, monito-
ring. Tel. 793-442-600.

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

 Kompleksowe remonty pod klucz. Tel. 
609-693-450.

NIERUCHOMOŚCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, go-
tówka, tel. 668-591-916.

 Sprzedam – Szewczyka 32 m2, tel. 793-
017-323, inne oferty na www.lokator.nieru-
chomosci.pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Biel-
szowicach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 
601-934-091, 667-588-400.

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

 Atrakcyjne domy szeregowe: WIREK, 
ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA, 
GODULA, os. Paryż od 125 m2 cena od 
335.000 zł. HALEMBA, ul. Solidarności 

od 74 m2 cena od 255 000 zł. Pomagamy 
uzyskać kredyt hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl, 
tel. 691 523 055.

 Sprzedam 2 działki po 1200 m2, Orze-
sze. 90 zł/m2. Tel. 506-137-347.

 Sprzedam działkę 6900 m2, Orzesze. 80 
zł/m2. Tel. 727-003-880.

MOTORYZACJA

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

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

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

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA 
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 
32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska - 
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

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

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

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

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni 
pracowników budowlanych doświadcze-
nie min 2 lata, kierownika budowy, bryga-
dzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 601-504-
030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska 
zatrudni pracowników w specjalności ogól-
nobudowlanej. Kierownika budowy. Tel. 
601-504-030.

 Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Rudzie 
Śląskiej poszukuje opiekunek do pracy przy 
osobach starszych w miejscu ich zamieszka-
nia. Informacje, tel. 505-054-823.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie 
z doświadczeniem do ciężkiej pracy fi zycz-
nej. Informacji udzielam w godzinach od 
9.00 do 12.00 tel. 691-911-683.

 Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 
608-761-133.

 Studio Urody Orchidea poszukuje fry-
zjerki oraz stylistki paznokci. Tel. 506-026-
299.

 Zatrudnię panią-wykształcenie średnie 
lub wyższe wiek ok 30 lat do pracy w biurze 
w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV ze 
zdjęciem proszę przesłać na adres biuro@
hofman-dompogrzebowy.pl.

 Zatrudnię elektryków i elektromonte-
rów, lub całe brygady. Tel. 668-189-468.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-386.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66 781-989-873.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-

852.

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 
z 2008 r. Cały okres serwisowana. Tel. 32 
242-24-11.

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

Stomatolog | Ginekolog | Dietetyk
Chirurg | Radiologia | Dermatolog

Pracownia Protetyczna 
– Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED DIETETYK 

PAULA JAMRÓZ ORAZ KRZYSZTOF SKORUPA 

ZAPRASZAMY DO SALONU Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

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

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

Tel. 32 700-70-78

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

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

posiada do wynajęcia od zaraz 
nw. lokale użytkowe + boksy handlowe 

zgodnie z wykazem.

Ww. wykaz lokali i boksów handlowych oraz  
szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
www.rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym 
pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 
12.

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

(II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, która zostanie 

oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod tereny zielone, ulicy Brata 
Alberta, która zostanie oddana w najem i dzierżawę z przeznaczeniem 

pod istniejący parking, miejsce magazynowo-składowe i działalność 
usługową oraz w dzierżawę z przeznaczeniem pod tereny zielone oraz 
ulicy Mieszka I, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem 

pod istniejące ogródki rekreacyjne.
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PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę 

na czas oznaczony na okres do 3 lat pomieszczenia 
o powierzchni użytkowej 41,7 m2, znajdującego się w obiekcie 

hali sportowej w rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy 
Bytomskiej 13, na cele związane z prowadzeniem siłowni. 

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSir 
i urzędu Miasta ruda Śląska. dodatkowych informacji udziela 

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji – dział techniczny  
tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 ruda Śląska.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
16.04.2018 r. do dnia 7.05.2018 r., na tablicy ogłoszeń 

urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 
obok pokoju 221) dwóch wykazów niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta 

ruda Śląska, położonych w rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Gęsiej, zapisanych na karcie mapy 6, obręb 
Bielszowice, oznaczonych numerami geodezyjnymi 
jak niżej, które zostaną oddane w drodze przetargu 

nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego: 

1307/935 o powierzchni 1749 m• 2, kW Gl1S/00006393/1, 
cena nieruchomości (netto) wynosi 240.000,00 zł,
1309/38 o powierzchni 999 m• 2, kW Gl1S/00026293/6, cena 
nieruchomości (netto) wynosi 141.000,00 zł.

Serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia, wsparcie 

oraz udział w uroczystościach  
pogrzebowych 

śp. Jana Zachariasz
składa

Aleksandra Zachariasz
z mamą i siostrami

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, obok pokoju 222) 

wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta ruda Śląska 
położonej w rudzie Śląskiej-Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda 

kokota, stanowiącej działkę nr 773/73 o powierzchni  
366 m², obręb Bielszowice, karta mapy 6, kW nr Gl1S/00028710/0, 
która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi  51.000,00 zł.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. karola Goduli, 
która zostanie oddana w najem w okresie święta Wszystkich 

Świętych z przeznaczeniem na prowadzenie handlu, ul. 
ryszarda Magdziorza, która zostanie oddana w najem w okresie 
Święta Wszystkich Świętych z przeznaczeniem na prowadzenie 
handlu, ul. 1 Maja (Halemba), która zostanie oddana w najem 

w okresie święta Wszystkich Świętych z przeznaczeniem na 
prowadzenie handlu.
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21 kwietnia 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl

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

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

TERminy 
pozoSTałych 
biEgóW:

19 maja 2018
16 czerwca 2018
7 lipca 2018
4 sierpnia 2018
8 września 2018
6 października 2018
3 listopada 2018
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Zapaśnicy odnotowali kolejne dobre starty 
podczas ogólnopolskich zawodów.

Udany weekend zapaśników
ZaPaSy

REKLaMa

Pobiegli dla Jana Koniecznego
BiEgi 

Już po raz czternasty miłośnicy biegania upamiętnili 
Jana Koniecznego, czyli zmarłego w 2005 roku radne-
go Rudy Śląskiej. Memoriał jego imienia odbył się 
w sobotę (14.04) na stadionie lekkoatletycznym przy  
ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. – Ten bieg odby-
wał się każdego roku w rudzkim Parku Kozioła, ale 
w tym roku po raz pierwszy zorganizowany został na 
tym nowym obiekcie, który był marzeniem Jana Ko-
niecznego. Teraz mamy możliwość właśnie tutaj uczcić 
jego pamięć – zaznaczył August Jakubik, ultramaratoń-
czyk. – Ten bieg to także świetna okazja, żeby rozwinąć 
swoją sprawność fizyczną i zadbać o zdrowie – dodał. 

Podczas zawodów biegacze mogli rywalizować w po-
szczególnych kategoriach wiekowych oraz na różnych 
dystansach. – To dobra forma aktywności zarówno dla 
najmłodszych jak i starszych. Tutaj wiek nie ma znacze-
nia – powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej. 

Memoriał Jana Koniecznego powstał z myślą o zmar-
łym radnym, który był członkiem Rady Miasta Ruda Ślą-
ska w latach 1994-2005 r. Był on także inicjatorem m.in. 
Festiwalu Orkiestr Dętych, który co roku odbywa się 
w Parku im. A. Kozioła w dzielnicy Ruda.

Memoriał biegowy organizowany 
jest w Rudzie Śląskiej od 14 lat. 

Szczypiornistki niepokonane
Piłka ręczna 

Piłkarki ręczne z Bielszowic nie poddają się. W nie-
dzielę (15.04) pokonały wyżej notowaną w tabeli dru-
żynę z Jarosławia 23:20 prowadząc do połowy 11:7. Był 
to piąty mecz z rzędu dziewczyn  Zgody bez porażki. 
Na pierwszą bramkę trzeba było czekać do 6. minuty. 
Dla drużyny z Jarosławia zdobyła ją Wiktoria Kostuch 
i było to jedyne prowadzenie gości w tym spotkaniu. 
Zgoda odpowiedziała od razu bramkami Dominiki 
Krzysteczko ze skrzydła oraz z karnego Magdy Kube-
rek. Do 23. minuty spotkania wynik oscylował w okoli-
cach remisu. Zgoda wychodziła na prowadzenie, jednak 
Jarosław ją doganiał. W międzyczasie w bramce Zgody 
świetnie radziła sobie Natalia Podsiedlik, broniąc mię-
dzy innymi dwa rzuty karne w odstępie minuty.

Końcówka pierwszej połowy to przewaga bielszowi-
czanek. Dzięki bramkom Oliwii Fraksztajn, Oli Jaro-
szewskiej, Kasi Wojcik oraz Sandry Pietrowskiej, ru-
dzianki odskoczyły na cztery bramki swoim rywalkom 
(11:7). W drugiej połowie od 45. minuty (17:11) Zgoda 

nie wykorzystała kilku okazji. Jarosław zdobywał 
bramkę za bramką i wypracowana przewaga gospodyń 
zaczęła maleć. W 50. minucie goście zmniejszyli stratę 
do czterech bramek (18:14), a w 55. minucie do trzech 
bramek (20:17). W 58. minucie bramkę dla Zgody zdo-
była Natalia Kita, a w odpowiedzi Jarosław rzucił dwie 
bramki i na tablicy pojawił się  wynik 22:20. W ostat-
nich sekundach spotkania bramkę dla Zgody zdobyła 
jednak Gabi Zelek i rudzianki wygrały mecz 23:20.

Piłkarki Zgody pokonały drużynę  
San Jarosław 23:20. 

Rudzcy zapaśnicy Pogoni i Slavii wywalczyli worek 
medali podczas ogólnopolskich zawodów, które odbyły 
się w ubiegły weekend (14-15.04).  W Myślenicach zor-
ganizowano Memoriał Władysława Ruska, Marka Hora-
bika i Grzegorza Gomulaka, podczas którego zapaśnicy 
zmierzyli się w stylu klasycznym. Zawodnicy Pogoni 
z tych zawodów przywieźli cztery medale. Złoto zdobyli: 
Dorian Bzdyra (68 kg) oraz Wiktor Zimny (41 kg). Z ko-
lei srebrny medal wywalczył Franek Sikora (52 kg), a brą-
zowy Rafał Bzdyra (55 kg). Zapaśnicy Slavii pojechali 
natomiast  na mistrzostwa Śląska dzieci i kadetów w za-
pasach w stylu wolnym i zapasach kobiet, na których  by-
li najliczniejszą (aż 46 zawodniczek i zawodników) i naj-
silniejszą ekipą na gościnnej sali w Dąbrowie Górniczej. 

– Podczas otwarcia zawodów zostały wręczone wy-
różnienia, będące podsumowaniem Rankingu Śląskie-
go Związku Zapaśniczego za rok 2017 w grupie mło-
dzik dla najlepszych zawodników. Pamiątkową statuet-
kę dla najlepszego młodzika odebrał nasz zawodnik 
Tomasz Gawron, za co składamy mu wielkie gratulacje 
– komentuje Tomasz Garczyński, trener ZKS-u Slavia 
Ruda Śląska. – Po otwarciu i rozgrzewce przyszedł czas 
na rywalizację. Walki budziły mnóstwo emocji. Były łzy 
radości i smutku, jednak wiemy, że wygranymi na tych 
zawodach byli wszyscy, którzy podjęli rywalizację na 
zapaśniczych matach – dodał. 

Złote medale w grupie wiekowej kadet zdobyli: 
Emilia Pisula, Paulina Danisz, Tomasz Gawron oraz 

Urania nie dała rady przeciwnikom
Piłka nożna 

Nie mogli świętować kibice Uranii podczas meczu 
w Kosztowach. Od pierwszych minut nie porywał on 
specjalnie, a minimalną przewagę na początku zdobyli 
gospodarze. Jednak to Urania stworzyła sobie pierwszą 
piękną sytuację – z kontrą wyszedł Bujny, ale piłka od-
biła się jedynie o poprzeczkę bramki gospodarzy. W 17. 
minucie gry zawodnicy z Kochłowic domagali się autu, 
a zamieszanie wykorzystali gospodarze wrzucając pił-
kę w pole karne. Sytuację próbował ratować Robert 
Grzesik i głową skierował piłkę do własnej bramki. Po 
zdobyciu gola tempo gry jeszcze bardziej spadło i nie-
wiele można było zaobserwować do dość przypadko-
wej sytuacji z 37. minuty gry, gdy to w polu karnym 
zawodnik gospodarzy odbił piłkę ręką i sędzia nie miał 
wyjścia dyktując „jedenastkę”. Na bramkę rzut karny 
spokojnie zamienił Zalewski i do przerwy było 1:1. Już 

pierwsza akcja drugiej połówki zakończyła się powo-
dzeniem. W 50. minucie było już 3:1. W 53. minucie 
kolejna piłka wylądowała przy słupku bramki Uranii, 
podwyższając prowadzenie. To odebrało Uranii szansę 
i nadzieję na zwycięstwo. W 79. minucie gry po pięk-
nie rozegranej akcji piłka odbiła się od dwóch zawod-
ników i ostatecznie od nóg Pardeli. 87. i 88. minuta to 
kolejne stuprocentowe sytuacje dla gospodarzy, jednak 
zakończone niecelnymi strzałami. 

Wyjazdowy mecz z Unią Kosztowy 
okazał się przegrany dla Uranii. 

Unia kosztowy – Urania 4:1 (1:1)

Jakub Czerczak. W grupie wiekowej dzieci na najwyż-
szym stopniu podium stanęli: Oliwia Smołka, Agniesz-
ka Jastrzembska, Zuzanna Sobczyk, Natalia Palka, We-
ronika Bańko, Artur Żołdak i Jakub Olech.

Na tym jednak nie koniec sukcesów. Duży sukces 
odnotował zawodnik ZKS-u Slavia Ruda Śląska Grze-
gorz Łabus, który zajął trzecie miejsce w turnieju o Pu-
char Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym, bę-
dącym jednocześnie X Memoriałem Marcina Jureckie-
go. Zawody rozegrane zostały w Białogardzie i miały 
bardzo silną obsadę międzynarodową. Rudzianin zaj-
mując trzecie miejsce, okazał się najwyżej sklasyfiko-
wanym Polakiem w kategorii do 61 kg.

Urania: Pardela, P. Grzesik, r. Grzesik, cieślik, 
Barczak, Henisz, Skudlik, zalewski, nowak (’78 

Gomola), Gondek (’62 Piecha), Bujny (’81 ogiński). 
Sędzia główny: Jakub kołodziejczyk. asystenci: 

Dariusz Schmidt, zenon chudy. 

zgoda: Podsiedlik – kuberek (4), Jaroszewska (4), 
zelek (3), Ściuka (2), zwierko (2), Fraksztajn (2), 

Dominika krzysteczko (2), Pietrowska (2), Wojcik 
(1), kita (1), olszynka, Martyna krzysteczko, 

Zawada.
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Akrobaci nie zawiedli
AkRObATykA

OGŁOSZENIE

Pięć złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy 
medal zdobyli zawodnicy KPKS-u Halemba 
podczas Indywidualnych Mistrzostw Śląska 
w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce, 
które odbyły się w sobotę (14.04) w Bielsku-Bia-
łej. Rudzka ekipa liczyła 54 zawodników w kla-
sie młodzieżowej i trzeciej sportowej. 

Klasa młodzieżowa: dwójki mieszane – I miej-
sce: Julia Kuczera, Szymon Jaworek, II miejsce: 
Paulina Serwińska, Franciszek Tatarek; dwójki 
chłopców – I miejsce: Szymon Jaworek, Franci-
szek Tatarek, dwójki dziewcząt – II miejsce: Ju-
lia Galowy, Martyna Kahl; trójki dziewcząt – II 
miejsce: Emilia Dziedziejko oraz Julia Galowy, 
Martyna Kahl. Skoki na ścieżce chłopców: IV 
miejsce: Szymon Jaworek, V miejsce: Franci-
szek Tatarek, III klasa sportowa – dwójki mieszane – 
I miejsce: Lena Hudzik, David Biliaiev, II miejsce: 
Martyna Niedochodowicz, Kajetan Szal; dwójki dziew-
cząt – I miejsce: Julia Jessel, Monika Skorupa, II miej-
sce: Julia Rasek, Karolina Gołąb, III miejsce: Alicja 
Szal, Maja Kuropatwa, IV miejsce: Marta Szebesz-

czyk, Emilia Krawczyk, V miejsce: Maja Mrozek, Do-
rota Prokopowicz;  trójki dziewcząt – I miejsce: Julia 
Rasek, Karolina Gołąb, Monika Skorupa, V miejsce: 
Natalia Rudzka, Julia Białobrzeska, Amelia Ksinie-
wicz, VI miejsce: Zuzanna Krawieczek, Iga Pluta, Pola 
Mendocha.

Młodzi akrobaci po raz kolejny wrócili 
z medalami do Rudy Śląskiej. 

Ju-jitsu górą 
Ju-JITSu 

To był udany czas dla rudzkich zawodników ju-jitsu.  
Academia Gorila pokazała na co ich stać podczas III Su-
per Pucharu Polski No-Gi, gdzie zawodnicy zdobyli aż 
dziewięć medali, w tym cztery złote, cztery srebrne i je-
den brązowy. – Razem z Academią Gorila z Rybnika, cał-
kowicie dominując zawody, zdobyliśmy najwięcej punk-
tów jako drużyna, co bardzo dobrze rokuje na najbliższe 
starty – komentował Tomasz Paszek z Academii Gorila. 

Teraz przed zawodnikami start w Mistrzostwach Pol-
ski ADCC (21.04) oraz Puchar Polski BJJ (19.04) 
w Koninie. Dobrą formą popisała się także wychowan-
ka Rudzkiego Klubu Ju-Jitsu przy ODK RSM ,,Matecz-
niku” Małgorzata Baucz, która reprezentowała Polskę 
na Otwartym Pucharze Węgier. Po ciężkich walkach 
rudzianka zdobyła srebrny medal w kategorii ne-waza 
do 32 kg. Dziewczyna walczyła również w no-gi do 36 
kg z przeciwniczkami cięższymi o 4 kg i także wywal-
czyła srebrny medal. Z kolei ubiegły weekend okazał 
się udany dla Igora Wiśniewskiego, który na co dzień 
trenuje w klubie Kong Sao. – Igor Wiśniewski wrócił na 
Śląsk jako mistrz i wicemistrz Polski. W swojej kategorii 
wagowej do 50 kg, w konkurencji fighting U-18 wywal-

czył srebrny medal. Natomiast złoty krążek i tytuł mi-
strza Polski przyniosły mu rewelacyjne walki w konku-
rencji U-18 ne-waza – podkreślił Sylwester Czarnota, 
trener zawodnika. – Warto dodać, że mistrzostwa Polski 
w ju-jitsu to impreza na bardzo wysokim poziomie, gdzie 
swoje siły mierzą rewelacyjni zawodnicy m.in. z takich 
klubów jak: Berserkers czy Akademia Gorila. Tym bar-
dziej cieszy zwycięstwo Igora, który  stoczył bardzo do-
bre walki i pokazał doskonałą technikę – dodał. 

Zawodnicy Academii Gorila  
wywalczyli dziewięć medali. 

PIŁkA NOżNA W SkRócIE 
20. kolejka (14-15 kwietnia)

Pogoń Ruda Śląska – MKS Mysłowice 1:1:
1:0 Cioch, 28. minuta, 1:1 W. Kowalski, 80. minuta.
Grunwald Ruda Śląska – Podlesianka Katowice 0:6:
0:1 Zając, 2. minuta (rożny), 0:2 Kaczmarczyk, 18. mi-
nuta, 0:3 Kubacki, 31. minuta, 0:4 Zając, 66. minuta, 
0:5 Zając, 75. minuta, 0:6 Kaczmarczyk, 80. minuta. 

Unia Kosztowy – Urania Ruda Śląska 4:1:
1:0 R. Grzesik, 17. minuta (samobójcza), 1:1 Za-
lewski, 37. minuta (karny), 2:1 Iwan, 46. minuta, 
3:1 Wolny, 50. minuta, 4:1 Małkowski, 52. minuta 

Krupiński Suszec – Wawel Wirek 1:2: 
0:1 Lux, 30. minuta, 1:1 T.Biber 32. minuta, 1:2 G. 
Kałużny, 33. minuta. 

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚLąSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, wykazu części   

nieruchomości gruntowej (lokali użytkowych), która przydzielona zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, położonych 

przy: ul. Solna 5, katowicka 45, Piaseczna 2, Solidarności 5, ks. L. Tunkla,  
czarnoleśna 6A, Gierałtowskiego 3A oraz Gierałtowskiego 3b.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

OGŁOSZENIE
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