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Sesja zbojkotowana. Radni PO, PiS i RAŚ nie przyszli

Bojkotem można nazwać to, co się stało podczas ostatniej sesji Rady Miasta (26 czerwca). Na sali sesyjnej obec-
nych było tylko 12 radnych. Nie przyszli przedstawiciele PO, PiS oraz RAŚ, choć tego dnia niektórzy z nich brali udział 
w posiedzeniach komisji. 26 czerwca powinno odbyć się głosowanie nad udzieleniem absolutorium prezydent Graży-
nie Dziedzic. Jednak od pewnego czasu było już wiadomo, że opozycja w tym terminie nie miałaby większości. 
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W środę 26 czerwca na sesji Rady Miasta nie zjawili się radni PO, PiS oraz RAŚ.
Foto: SH
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NOWOŚĆ: 
ślub w plenerze!

Zanim sesja została przerwana, 
wszystko wyglądało tak jak zawsze. 
Na początku Rada Miasta przyznała 
wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała 
Gabriela Golicz – właścicielka i prezes 
telewizji kablowej Elsat, uhonorowani 
zostali także działacze i zawodnicy Za-
paśniczego Klubu Sportowego SLA-
VIA Ruda Śląska. Zaraz po tym prze-
wodniczący Rady Miasta Jarosław 
Wieszołek (PiS) ogłosił przerwę w ob-
radach. Na sali zabrakło bowiem quo- 
rum.

– To jest kpina i obraza mieszkań-
ców – takie głosy płynęły z sali sesyj-
nej.

– To, co się dzisiaj stało, nasuwa mi 
refleksję, że trzeba złożyć wniosek 
nadzwyczajny o rozwiązanie Rady 
Miasta Ruda Śląska – komentował po 
zakończeniu obrad radny Józef 
Osmenda.

– To bojkot o podłożu politycznym! 
Byliśmy gotowi do dyskusji. Komisja 
Rewizyjna w osobach: Jan Wyżgoł, 
Jarosław Kania, Marek Wesoły i Bar-
bara Wystyrk-Benigier złożyli wnio-
sek o nieudzielenie absolutorium pre-
zydent Grażynie Dziedzic. Dziś się nie 
pojawili, bo nie mieliby argumentów, 
by ten wniosek obronić – podkreślała 
radna Anna Łukaszczyk.

Zapytaliśmy przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej Jana Wyżgoła (PO) 
dlaczego nie przyszedł na sesję.

– Byłem już pod Urzędem, gdzie spo-
tkałem osobę właściwie zaprzyjaźnioną, 
która powiedziała – dosłownie cytuję – 
„chłopie, nie idź tam, tam nie ma wa-
szych, a już na was czekają”. No i stąd 
ta decyzja – mówił radny Jan Wyżgoł. 

Inni radni też mieli swoje powody, by 
na sesji się nie pojawić.

– Niestety miałem inne obowiązki 
i nie mogłem dotrzeć na czas. Kiedy by-
łem w drodze to okazało się, że sesja się 
zakończyła, tak, że nie mogłem po prostu 
być – powiedział radny Marek Wesoły.

– Przeczytałem artykuł w „Rzepie”  
i tak mi skoczyło ciśnienie, że musiałem 
wejść do wanny z zimną wodą – uzasadnił 
swoją nieobecność radny Andrzej Stania.

Sesja została przerwana, ale zdaniem 
radnego Dariusza Potyrały, zgodnie 
z obowiązującym regulaminem w takiej 
sytuacji sesja powinna zostać zakończo-
na. W Regulaminie Rady Miasta czyta-
my: „Po otwarciu sesji Przewodniczący 
obrad na podstawie listy obecności 
stwierdza prawomocność obrad. W przy-
padku braku quorum i niemożliwości 
jego osiągnięcia Przewodniczący zamy-
ka obrady, wyznaczając nowy termin 
sesji (…).” Tak się jednak nie stało.

– Taka postawa jest kolejnym dowo-
dem na to, że dla radnych PO, PiS 
i RAŚ ważniejszy jest interes partyjny 
od interesu miasta. Jest też dowodem 
na to, jak instrumentalnie opozycja 
traktuje najważniejsze dla miasta pro-
blemy. Powyższą tezę potwierdza  po-
stawa przewodniczącego Rady Miasta, 
który przerwał obrady do 2 lipca br. – 
skomentowała zachowanie opozycji 
Grażyna Dziedzic.

– 2 lipca opozycja będzie już dyspo-
nować odpowiednią większością gło-
sów pozwalającą jej przegłosować 
uchwałę  spełniającą „dyspozycje” 
partyjne. Jest to nadużycie prawa, a co 
najważniejsze, lekceważenie miesz-
kańców Rudy Śląskiej –  dodała prezy-
dent Dziedzic.

Po jej stronie stanęli również związ-
kowcy. Ponad 30 organizacji związko-
wych z różnych zakładów pracy w Ru-
dzie Śląskiej zajęło wspólne stanowi-
sko, w którym oskarżają PO, PiS 
i RAŚ o niekończącą się walkę poli-
tyczną, która nie służy dobru miasta, 
a jedynie chęci zdobycia władzy. Za-
apelowali też do posłów Danuty Pie-
traszewskiej i Grzegorza Tobiszow-
skiego o zaprzestanie „partyjnych 
prześladowań”.

Sandra Hajduk

Rudzki Nocny
Streetball
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Wyciek gazu
Około 70 osób zostało ewakuowanych, 

po tym jak na Halembie przy ulicy Kacz-
marka doszło do wycieku gazu. Powodem 
czwartkowego zdarzenia była awaria in-
stalacji podziemnego zbiornika zasilane-
go gazem, który okazał się nieszczelny. 
Mieszkańcy jeszcze tego samego dnia 
wrócili do domów.

Niewypał
Strażnicy miejscy zabezpieczyli kolej-

ny niewypał pochodzący prawdopodobnie 
z czasów II wojny światowej. Pocisk zna-
leziono w Bielszowicach na terenie hałdy 
w pobliżu ul. Kingi. Znaleziskiem zajęły 
się odpowiednie służby.

\
Złodziej w kopalni

Po kilkutygodniowych działaniach ha-
lembscy policjanci zatrzymali pracowni-
ka kopalni Halemba podejrzanego o wła-
mania i kradzieże z szafek łańcuszko-
wych. Okazał się nim 47-letni mężczyzna. 
Jego sposób działania był zawsze podob-
ny. Najpierw za pomocą piłki do metalu 
przecinał zabezpieczenie, by następnie 
kraść dokumenty, telefony i bony żywno-
ściowe. Grozi mu dziesięć lat więzienia.

Bez kasku
Na Wirku funkcjonariusze straży miej-

skiej ujęli 20-latka, który przewoził skute-
rem swojego kolegę. Obaj mężczyźni nie 
posiadali obowiązkowych kasków. Co 
więcej, właściciel nie miał również obo-
wiązkowego ubezpieczenia. Sprawę prze-
kazano policji.

Wypadek na autostradzie 
Do tragicznego wypadku doszło  

w niedzielę wieczorem na rudzkim odcin-
ku autostrady A-4. Z kładki dla pieszych 
przebiegającej nad autostradą w Kochło-
wicach spadła lub zeskoczyła młoda ko-
bieta. Zginęła na miejscu. Jak się okazało, 
była to 17-letnia mieszkanka Rudy Ślą-
skiej. Zidentyfikowała ją rodzina. W po-
niedziałek policja przesłuchała świadka 
zdarzenia. Ma to pomóc w ustaleniu, czy 
było to samobójstwo.

Statystyki
Urodzenia – 49
Zgony  – 25
Małżeństwa  – 24
Rozwody  – 2

WOKÓŁ NAS

Ponad 20 tysięcy uczniów za-
kończyło edukację w Rudzie Ślą-
skiej. W Szkole Podstawowej nr 4 
na Czarnym Lesie odbył się uro-
czysty apel w wykonaniu uczniów 
klasy szóstej. 

– Zakończenie roku szkolnego 
jest momentem szczególnym. Dla 
uczniów to czas wypoczynku po in-
tensywnej pracy w roku szkolnym. 
Dla grona pedagogicznego to czas 
ogromnej satysfakcji, gdyż w tym 
roku szkolnym wszyscy uczniowie 
uzyskali promocję do klasy progra-
mowo wyższej – tłumaczyła Graży-
na Kukiełka, dyrektor SP nr 4.

– Ten rok szkolny był wymagają-
cy, ale jestem zadowolona, bo mam 
dobre oceny i świadectwo z czerwo-

Żegnaj szkoło! 

nym paskiem. Teraz zamierzam tro-
chę odpocząć. Pojadę do cioci do 
Warszawy i na wieś do wujka – mó-
wiła Izabela Skorupa, uczennica 
klasy szóstej.

– Zżyłyśmy się z nauczycielami 
i klasą, dlatego będziemy tęsknić – 
opowiadały szóstoklasistki Patrycja 
Kruczek i Ania Hene. 

Na uroczystościach pojawił się 
także gość specjalny: – W imieniu 
Prezydent Miasta chciałam podzię-
kować za kolejny rok szkolny, 
wszystkim pracownikom za trud, 
cierpliwość i pracowitość, a Wam 
kochani uczniowie – za chęci 
i wszelkie starania – mówiła Alek-
sandra Piecko, naczelnik Wydziału 
Oświaty.  MS
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Koncertowe zakończenie

– Prawdziwy muzyk nigdy nie od-
kłada instrumentu na bok. Nie cho-
dzi tu o ciężką pracę przez całe wa-
kacje, ale o zwykły kontakt z muzy-
ką – tłumaczył Mirosław Krause, 
dyrektor rudzkiego Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia podczas 
koncertu końcoworocznego.

– To był bardzo udany i obfity 
w nagrody rok. Ten sukces jest efek-
tem ciężkiej i systematycznej pracy, to 
cały proces, który opiera się nie tylko 
na uczniach, ale przede wszystkim na 
pracy nauczycieli oraz rodziców – 
wyjaśniał dyrektor. 

Koncert był kwintesencją mijają-
cego właśnie roku szkolnego bogate-
go w nagrody – goście usłyszeli naj-
zdolniejszych uczniów placówki, 

W trakcie koncertu końcoworocznego zaprezentowała się m.in. orkiestra Zespołu Szkół 
Muzycznych. Foto: MS

Wszyscy starają się pomóc 
jak tylko mogą. Zorganizowano 
już bieg charytatywny oraz sze-
reg festynów. Do akcji zbierania 
pieniędzy na operację ośmiolet-
niego Kacpra z Bykowiny przy-
łączyli się także uczniowie ZSP 
nr 2 na Czarnym Lesie. Tam od-
był się V koncert charytatywny.

– Idea pomocy innym nie jest 
nowa w naszej szkole. Już po 
raz piąty organizujemy koncert 
charytatywny na rzecz jakiegoś 
dziecka. Każdego roku wybiera-
my inne dziecko, któremu chce-
my pomóc. O Kacperku dowie-
dzieliśmy się od jednej z nauczy-

cielek. Postanowiliśmy, że w tym 
roku zebrane pieniądze prze-
znaczymy na jego operację – 
opowiada Wiesława Cyganek, 
nauczycielka koordynująca or-
ganizację koncertu. – Ucznio-
wie każdej klasy mogli kupić za 
symboliczną złotówkę bilet-ce-
giełkę. Wszystkie klasy świetnie 
wypełniły to zadanie. Niejedno-
krotnie uczniowie wpłacali 
większe kwoty. W efekcie uzbie-
raliśmy już 700 złotych – doda-
je.

Koncertowi towarzyszył kier-
masz. Na scenie natomiast za-
prezentowali się uczniowie ZSP 

nr 2 oraz ich rówieśnicy z in-
nych szkół.

– Fajnie, że wszyscy się tak 
zaangażowali. Aż uśmiech sam 
się pojawia na twarzy, gdy się 
widzi, ile osób chce pomóc – 
podsumowała Paulina Gancarz, 
uczennica odpowiedzialna za 
organizację imprezy.

Do zebrania pełnej kwoty na 
operację chłopca brakuje jesz-
cze 40 tysięcy złotych. Wszy-
scy, którzy chcą pomóc mogą to 
zrobić wpłacając dowolną kwo-
tę na konto fundacji na rzecz 
dzieci z wadami serca Cor In-
fantis – 86 1600 1101 0003 0502 
1175 2150 z dopiskiem „Kacper 
Chmiel”. 

Sandra Hajduk

Koncert dla Kacpra

Swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali uczniowie z ZSP nr 2 oraz ich rówieśnicy 
z innych szkół. Foto: SH

a także orkiestry, zespoły, chóry, gru-
py kameralne i wokalistów oraz Big 
Band.

– Wakacje nadchodzą, ale trzeba 
ćwiczyć i być systematycznym. W mia-
rę możliwości, gdy wyjeżdżam, zabie-
ram ze sobą instrument – mówił gra-
jący na puzonie Robert  Smentek. 

Mimo nadchodzącej przerwy, dy-
rektor szkoły myśli już o wrześniu:

– Mówiąc o przyszłym roku, trzeba 
wspomnieć, że mieliśmy wspaniałą 
rekrutację – zgłosiło się ponad 200 
uczniów do nauki na I stopniu. Udało 
nam się również odbudować klasę 
skrzypiec,  mamy wielu nowych, mło-
dych i utalentowanych nauczycieli. 
Szkoła się rozwija – podkreślał Miro-
sław Krause. MS

Już jedenasty raz
– Życzę sportowej walki. Uwa-

żam, że jedenasta edycja Świetlan-
dii została otwarta – tymi słowami 
Grażyna Dziedzic – prezydent mia-
sta i pomysłodawczyni pierwszej 
edycji Świetlandii – oficjalnie 
otworzyła przegląd świetlic środo-
wiskowych i socjoterapeutycznych. 
Po jej słowach przyszedł czas na 
wspólną zabawę i rywalizację.

– Impreza ma na celu spotkanie 
się, wymianę doświadczeń i zorga-
nizowanie zajęć dla dzieci, które 

większość czasu spędzają w świetli-
cach środowiskowych. Ma to być 
dzień poświęcony na to, by wspa-
niale się bawić – tłumaczył Jaro-
sław Czapelka, jeden z organizato-
rów. 

– To fajna impreza, cieszę się że 
tutaj jestem. Biorę udział w konku-
rencji z kulami. Polega ona na tym, 
że staramy się, by naszą kulę dorzu-
cić jak najbliżej białej kuli. Potem 
odległość jest mierzona – opowiadał 
Patryk, jeden z uczestników.

Świetlandia odbyła się już po raz jedenasty. Foto: AP

W tym roku impreza przybrała 
charakter sportowy. Jej organizato-
rami były: Ośrodek Świętej Elżbie-

ty z Rudy Śląskiej oraz Zgromadze-
nie Sióstr św. Elżbiety, przy pomocy 
ośrodka Caritas z Halemby.  AP

Szóstoklasiści nie ukrywają, że będą tęsknić za szkołą. Foto: MS
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OGŁOSZENIA

Spółka potrzebuje dokapitalizowania. Foto: arch.

– O dokapitalizowanie Aquadro-
mu staraliśmy się jeszcze przed 
otwarciem obiektu, kiedy między 
innymi ważyły się losy szeroko za-
krojonej kampanii marketingowej. 
Niestety, wówczas Rada Miasta nie 
wyraziła zgody na podwyższenie 
kwoty kredytu. Brak wnioskowanej 
kwoty w bilansie spółki spowodo-
wał konieczność pokrywania nie-
których kosztów inwestycyjnych, 
operacyjnych i finansowych z przy-
chodów ze sprzedaży. Mimo to 
z sukcesem przygotowaliśmy 
i otworzyliśmy obiekt dla naszych 
Klientów w grudniu 2012 roku i od 
tego czasu odwiedziło nas blisko 
170 tysięcy osób. W szczególności 
to dzięki Klientom spółka posiada 
płynność finansową i na bieżąco 
reguluje swoje zobowiązania. Po-
trzeba dokapitalizowania wynika 
natomiast z przepisów prawa han-
dlowego i niskiego kapitału zakła-
dowego naszej spółki, który musi 
zostać powiększony, by spółka mo-
gła dalej funkcjonować. Obecnie 
jest za wcześnie, by mówić o bilan-
sie zysków i strat w niepełnym roku 
funkcjonowania Aquadromu. Niski 
kapitał zakładowy czyni spółkę 
bardzo wrażliwą na występowanie 
takich sytuacji jak obecna. Jest to 
szczególnie widoczne właśnie 
w początkowym okresie rozruchu 
– tłumaczy Zarząd Aquadromu.

Ale na tym nie koniec kłopotów  
w Aquadromie. Ostatnia sesja Ra-
dy Miasta nie przyniosła żadnych 
nowych rozwiązań, bo część rad-

nych na sesję nie przyszła. Nie 
wiadomo więc czy i jak dokapita-
lizowany będzie rudzki Aqu-
drom.

– Wnioskowaliśmy do Rady Mia-
sta o dokapitalizowanie spółki na 
kwotę ponad 7,5 mln złotych. Te 
pieniądze powinny uratować Aqu-
adrom przed ogłoszeniem upadło-
ści. Jest to ważne, ponieważ posta-
wienie spółki w stan upadłości 
spowoduje, że kontrolę nad całym 
parkiem wodnym, czyli majątkiem 
gminy, przejmie syndyk. Dlatego 
tak bardzo zależało nam na podję-
ciu przez Radę Miasta uchwały o do-
kapitalizowaniu spółki. Niestety 
radni opozycji uznali, że ich intere-
sy partyjne są ważniejsze od losów 
Aquadromu – tłumaczy prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Spółka Aquadrom nie jest w sta-
nie spłacać kredytu zaciągniętego 
na budowę parku wodnego. Robi 
to miasto. Dzięki temu zmniejsza 
się zadłużenie spółki wobec ban-
ku, ale za to rosną zobowiązania 
wobec miasta. A to pogarsza sytu-
ację bilansową spółki Aquadrom. 
Dokapitalizowując ją można było 
wyeliminować jej zobowiązania 
wobec miasta. Dzięki temu spółka 
mogłaby poprawić swój wynik fi-
nansowy. – Nasza propozycja, to 
czysty zabieg księgowy, miasto – 
przypominam – już wydało te pie-
niądze na spłatę kredytu i rat od-
setkowych – dodaje prezydent Gra-
żyna Dziedzic.

 Monika Herman-Sopniewska

Co dalej  
z Aquadromem?

– Sytuacja rudzkiego parku wodnego jest tak zła, że prak-
tycznie natychmiast musimy go dokapitalizować. Jeżeli tego 
nie zrobimy, to spółce grozi upadłość, a to oznacza, że mają-
tek miasta, poręczony na kwotę 230 mln złotych, trafi w ręce 
syndyka – te słowa zawarte w oświadczeniu Prezydent Miasta 
wywołały falę pytań i niepewności. Mieszkańcy zastanawiają 
się, czy to już koniec najbardziej kontrowersyjnej inwestycji 
w mieście.



Noc na bunkrze
WOKÓŁ NAS

Co łączy żołnierzy w mundurach 
wojennych, koncert akustyczny  
i Rudę Śląską? Bunkier w Kochło-
wicach. W sobotę w schronie bojo-
wym nr 75 odbyła się „Noc na bun-
krze”.

– Od kilku lat opiekujemy się 
schronem bojowym i trzeba go jakoś 
pokazać przede wszystkim mieszkań-
com miasta. W zeszłym roku to się 
udało, mam nadzieję, że w tym roku 
również tak będzie. Program jest  
ciekawy i myślę, że nikt się nie powi-
nien nudzić – mówi Przemysław No-
parlik ze Stowarzyszenia ,,Genius 
Loci – Duch Miejsca”.

Jedną z atrakcji było zwiedzanie 
bunkra z przewodnikiem. Wieczo-
rem odbył się panel dyskusyjny oraz 
wieczór filmowy dotyczący zabyt-
ków Rudy Śląskiej. – Jestem tu już 
drugi rok z rzędu. Bardzo podoba mi 

się taka inicjatywa. Jestem mile za-
skoczony tym, że w dzisiejszych cza-
sach ludzie potrafią zrobić coś sami 
z siebie – tłumaczy Stanisław Waś-
kiewicz.

Kolejna możliwość zwiedzenia 
bunkra już we wrześniu lub po zor-
ganizowaniu większej grupy.  AP

Ratownicy świętowali

29 czerwca świętowali wszyscy WOPR-owcy. Foto: AP

200 osób młodych wiekiem i doj-
rzałych metryką odnalazło w Cen-
trum Inicjatyw Społecznych na By-
kowinie swój drugi dom. Dzięki 
Stowarzyszeniu Pro Ethica, które 
uruchomiło Centrum Pomocy i Ak-
tywności Osób Starszych nie mogły 
one narzekać na nudę i poczuły się 
potrzebne. W czwartek (27.06.) na-
stąpiło podsumowanie pierwszego 
etapu realizacji projektu.

– Najważniejsze, co udało się 
osiągnąć w ramach tego projektu, 
to ogromna wspólnota ludzi. Oni 
bardzo związali się z tym miejscem. 
Wiele osób w wieku emerytalnym 
znalazło tutaj swój drugi dom. Spę-
dzali tu mnóstwo czasu na przeróż-

nych zajęciach prozdrowotnych i ar-
tystycznych. Tak naprawdę to miej-
sce tętniło życiem przez pięć dni 
w tygodniu po cztery godziny dzien-
nie – mówiła o projekcie Anna Na-
wrot, animator społeczny.

– Brałam udział w zasadzie we 
wszystkich zajęciach – opowiadała 
Barbara Podgórska. – Na spotka-
niach panuje koleżeńska atmosfera. 
Robi się tutaj wiele rzeczy, na które 
w domu nie ma czasu, jak tworzenie 
biżuterii czy malowanie obrazów – 
dodała.

Już po wakacjach Centrum Po-
mocy i Aktywności Osób Starszych 
rusza z nowym programem.

Sandra Hajduk
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Kącik adopcyjny
Anoda to 10-letnia suczka, która 5 lat czeka na nowy dom. Sunia począt-

kowo jest nieufna, wiele przeszła, ale widać, że brakuje jej bliskości czło-
wieka. Anoda to sympatyczna suczka, nie wykazująca cienia agresji. Sunia 
potrafi podawać łapkę i siadać w różnych śmiesznych pozycjach. Uwielbia 
drapanie za uszkiem. Kontakt w sprawie adopcji: tel. 510-268-586.

Codziennie czuwają nad wodą, aby 
pływającym nie stała się krzywda. 
Gdy jest taka potrzeba, narażają swo-
je życie, by ratować innych. O kim 
mowa? O ratownikach WOPR-u, któ-
rzy w minioną sobotę obchodzili swo-
je święto.

– Dla nas jest to przede wszystkim 
pasja, a dla społeczeństwa bezpie-
czeństwo. Myślę, że nasza praca jest 
bardzo ważna. Pływanie moim zda-
niem powinno być jak czytanie – każ-
dy powinien to umieć. Słońce i ładna 
pogoda sprawia, że ludzie myślą, iż 

potrafią więcej. My jesteśmy od tego 
aby ich tonować – tłumaczy Mariusz 
Komendera, prezes Oddziału Miej-
skiego WOPR-u w Rudzie Śląskiej.

Bycie ratownikiem wodnym to wiel-
ka odpowiedzialność, ale i chluba. 

– Zdecydowałem się być ratowni-
kiem, bo lubię pływać i chciałem po-
magać ludziom. To dla mnie wyróż-
nienie – mówi Paweł Bubała. 

Sezon letni dopiero się zaczyna, 
zatem życzymy jak najmniej akcji ra-
towniczych podczas nadchodzących 
wakacji. Agnieszka Pach

REKLAMA

Podczas imprezy odbyła się prezentacja 
grupy rekonstrukcji historycznej.

Foto: AP

Podsumowanie projektu było okazją do pokazania prac uczestniczących w nim osób.
  Foto: SH

Aktywni dzięki projektowi

Gdy w szafie brakuje miejsca, 
a ubrania już się znudziły, nie ma 
nic lepszego niż wymiana. Taka 
okazja nadarzyła się w miniony pią-
tek (28.06.) w Bibliotece Centralnej 
na Wirku, gdzie odbyła się Biglote-
ka, czyli wielka wymiana ubrań.

– Bardzo możliwe, że panie wyjdą 
stąd z nowymi ubraniami.  
Każda z nas ma w szafie coś, co jest 
za małe, za duże lub zostało kupione 
przypadkowo. To wszystko można tu 
przynieść – opowiada Agnieszka 
Gut, organizatorka akcji.

A dlaczego przyszły rudzianki?
– Raczej nie szukam tu nic dla 

siebie. Bardziej chcę żeby ktoś so-
bie mógł ponosić moje rzeczy, bo 
ostatnio trochę przybrałam na wa-
dze – mówi Janka, jedna z pierw-
szych uczestniczek. – Ta akcja jest 
bardzo fajna. Podobne od dawna są 

Wymień się

organizowane w Wielkiej Brytanii. 
Oglądam je często w telewizji. 
Ostatnio nawet mówiłam, że i u nas 
przydałaby się taka akcja, no i pro-
szę – dodaje.

Jeśli akcja przyjmie się wśród 
rudzianek, możliwe, że pierw-
sza Bigloteka nie będzie ostat-
nią.

Agnieszka Pach

Bigloteka to świetna okazja do odświeżenia swojej szafy. Foto: AP



STARE!!!!

Dostojny jubileusz
WOKÓŁ NAS

Będzie skatepark
Niemal 230 tys. złotych 

będzie kosztowała budowa 
nowego kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego wraz ze 
skateparkiem. Rudzki magi-
strat właśnie rozstrzygnął 
przetarg w tej sprawie. 
Oprócz nowoczesnej infra-
struktury dla rolkarzy i de-
skorolkarzy, przy ul. Gwardii 
Ludowej wybudowany zo-
stanie też nowy plac zabaw. 
Budowa obiektu ma się za-
kończyć na początku listopa-
da.

Wakacje młodych radnych
15 posiedzeń, kilka debat 

oksfordzkich i niezliczona 
pomoc okazywana potrzebu-
jącym – te statystyki zamy-
kają dwuletnią działalność  
V kadencji Młodzieżowej 
Rady Miasta Ruda Śląska. 
W ubiegły czwartek zakoń-
czyły się jej prace. – Wasza 
obecność w tej radzie świad-
czy o tym, że nie boicie się 
brać odpowiedzialności za 
miasto – podkreślała podczas 
uroczystej sesji młodych rad-
nych prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Dla młodych lu-
dzi była to znakomita lekcja 
demokracji – dodała prezy-
dent.

Likwidacja linii nr 215 
Zgodnie z informacją na-

desłaną przez KZK GOP, od 
1 lipca linia autobusowa nr 
215 została zlikwidowana. 
Zastąpiono ją linią nr 121, 
która kursuje na zmienionej 
trasie i ze zwiększoną czę-
stotliwością (do 25 minut 
w godzinach szczytu). Wię-
cej informacji na ten temat 
na stronie www.kzkgop.
com.pl.

Wytańczyli podium

Oryginalny pomysł choreogra-
ficzny, bardzo dobra technika wy-
konania i widowiskowość prezenta-
cji – między innymi te elementy 
brało pod uwagę jury w Ogólnopol-
skim Festiwalu Tańca Freestyle 
Częstochowa 2013 „Tańcz z nami”, 
który odbył się w środę 19 czerwca. 
Bardzo dobrze zaprezentowały się 
tam zespoły taneczne działające 
przy ODK „Matecznik”. Z festiwa-
lu przywiozły one dwa cenne trofea. 
Bezkonkurencyjny w swojej kate-

gorii wiekowej był dziecięcy zespół 
taneczny „Promyczki”. W innej ka-
tegorii wiekowej (12-15 lat) drugie 
miejsce zajął zespół „May Day”.

– Takich osiągnięć jak to mamy 
na swoim koncie więcej – mówi 
Magdalena Zielińska, trenerka ze-
społu „Promyczki”. – Receptą na 
sukces jest pasja i energia tych dzie-
ci. One są bardzo pracowite, regu-
larnie chodzą na zajęcia, a takie 
podejście procentuje – dodaje.

Sandra Hajduk
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Grzyby i portrety
Niecodzienna artystka i rzadko 

spotykana wystawa, zagościły  
w piątek w Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stara Bykowina. Na 
ścianach Małej Galerii swoje dzie-
ła wystawiła Renata Krzewińska-
Kozłowska.

– Pracowałam w Głównym In-
stytucie Górnictwa w laboratorium 
mikrobiologicznym, gdzie zajmo-
wałam się grzybami pleśniowymi. 
Od samego początku bardzo mnie 
one fascynowały. Już wtedy wi-
działam je na płótnie – mówiła 
Renata Krzewińska-Kozłowska.  
– Grzyby zaczęłam malować w mo-
mencie gdy przeszłam na emerytu-
rę – dodała.

Artystka podkreślała, że obrazy 
te pokazują świat, który nie jest 
dostrzegalny na pierwszy rzut oka. 
Drugą inspiracją malarki jest czło-
wiek. Zafascynowana twórczością 
Modiglianiego, maluje portrety 
swoich bliskich.

– Grzyby w malarstwie to bar-
dzo specyficzny temat, ale bardzo 

podoba mi się kolorystyka tych ob-
razów. Cała ta kolekcja wraz z por-
tretami robi na odbiorcy duże wra-
żenie – komentował pan Andrzej, 
uczestnik wernisażu.

Wystawę będzie można oglądać 
do końca lipca.

Robert Połzoń 

Świat grzybów na płótnie zachwycał róż-
norodnością barw. 

Foto: RP

Śpiew w murach Domu Śpiewa-
czego „Słowiczek” na Wirku to nic 
nowego. Jednak tym razem okazja 
była niezwykła. W sobotę (29.06.) 
Chór Mieszany „Słowiczek” obcho-
dził swój jubileusz 94-lecia istnienia.

– Taki jubileusz to duże wyróżnie-
nie. Jesteśmy jednym z najstarszych 
chórów na Śląsku. Ale wyróżnienie 
polega też na tym, że chór przetrwał 
tyle czasu, chociaż były różne okresy 
– wspomina Bernard Gidziela, obec-
ny prezes. 

– Chór jest mieszany pod dwoma 
względami. Po pierwsze śpiewają  
w nim zarówno kobiety jak i mężczyź-
ni, po drugie może pochwalić się róż-
norodnym repertuarem. Członkowie 
zdecydowanie śpiewają z pasją, ina-
czej by ich tu nie było, jednak coraz 
trudniej nam o nowe osoby – ocenia 
Bernard Gidziela.

94-lecie chóru to nie jedyny sobot-
ni jubileusz. Tego dnia 10-lecie swo-
jej pracy artystycznej z chórem „Sło-
wiczek” obchodziła dyrygent Barbara 
Orlińska.

– Ten czas pracy w chórze oceniam 
bardzo miło. Panuje tu świetna at-
mosfera, a chórzyści są rewelacyjni 
nie tylko jako śpiewacy, ale i jako lu-
dzie. Takim momentem, który najbar-
dziej zapadł mi w pamięci, był wyjazd 
na Białoruś, kiedy to nie mogliśmy 
wykonać hymnu Polski, a publiczność 
domagała się go. Zaśpiewaliśmy 
hymn. Zapanowało wtedy wielkie 
wzruszenie – wspomina Barbara Or-
lińska  i dodaje: – Czego można mi 
życzyć na dalsze lata pracy w chórze? 
Aby jak najwięcej młodych ludzi 
przyszło do „Słowiczka” i żeby chór 
dotrwał do 100-lecia.

 Agnieszka Pach

REKLAMA

Zespół taneczny „Promyczki” zajął na festiwalu w Częstochowie pierwsze miejsce.
 Foto: Arch.

Chór powstał w 1919 roku z inicjatywy rudzkich entuzjastów pieśni obyczajowej.
Foto: AP
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ZŁOTE GODY 

Nasi Jubilaci
21 czerwca w Ośrodku Świętej Elż-

biety w Rudzie odbyła się uroczystość 
złotych godów. Serdecznie gratulujemy 
Jubilatom.

Rozalia i Stanisław Bonkowie.

Wanda i Eugeniusz Gorewodowie.

Joanna i Romuald Krzyścikowie.

Irena i Jan Olszynkowie.

Joanna i Zygmunt Skrzyczekowie Elfryda i Leon Sznurowie.

Ingeborga i Stanisław Twardochowie. Brygida i Gerard Żymłowie.

REKLAMA

Lidia i Jan Balonowie.

Lidia i Bernard Gawlinowie.

Maria i Horst Himmelowie.

Krystyna i Stefan Nierobowie.

Maria i Stefan Pliszkowie.
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INTERWENCJA

– „Jestem szczęśliwym mieszkań-
cem Rudy Śląskiej, dzielnicy Ha-
lemba. Moje szczęście i radość ży-
cia w harmonii z naturą burzy co-
dzienny widok na ulicy Energety-
ków” – napisał w mailu mieszkaniec 
Halemby. Pan Andrzej zastanawiał 
się także nad tym, czy straż miejska 
reaguje na takie sytuacje.

Z prośbą o reakcję zwróciliśmy 
się do odpowiednich instytucji.

– W związku z interwencją doty-
czącą przepełnionych pojemników 
na selektywną zbiórkę odpadów ko-
munalnych zlokalizowanych przy 
ul. Energetyków, na osiedlu pomię-
dzy blokami o numerach 8-12, in-
formuję, że odpowiedzialny Przed-

siębiorca, bezpośrednio po otrzy-
maniu wyżej wymienionej informa-
cji, został telefonicznie zobowiązany 
do wywozu zalegających odpadów 
– poinformowała nas Ewa Wyciślik, 
naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. 
– 29 maja 2013 r. przeprowadzono 
kontrolę prawidłowości wykonanej 
usługi, o czym następnie drogą ma-
ilową poinformowano także zgła-
szającego do nas tę sprawę miesz-
kańca. Równocześnie pisemnie po-
uczono odpowiedzialnego Przedsię-
biorcę, co do prawidłowości wyko-
nania zobowiązań zawartych 
w umowie – dodała.

Jak zapewnił nas Krzysztof Pie-
karz, komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej, ta jednostka tak-
że stara się dopilnować tego, by 
wokół śmietników panował porzą-
dek.

– Dzielnicowy tutejszej jednostki 
na bieżąco informuje o zauważonych 
nieprawidłowościach przedmiotowe 
firmy oraz merytoryczny wydział 
Urzędu Miasta – podkreślał.

Taki bałagan wokół śmietnika na odpady segregowane zastał mieszkaniec Halemby. 
Foto: arch.

– Problem jest taki, że frag-
ment ulicy Tunkla w Kochło-
wicach po intensywnych opa-
dach zamienia się w małe je-
zioro. Wtedy ciężko poruszać 
się na tym odcinku. Tak stało 
się również w ostatnim czasie, 
gdy nawałnice wróciły. Chodzi 
o miejsce pod starym wiaduk-
tem kolejowym, który jest już 
długo nieużywany. Opady gro-
madzą się pod nim tworząc du-
żą kałużę, uniemożliwiającą 
przejazd. Czy jest szansa, żeby 
jakoś rozwiązać ten problem? 
Przecież to nie są jednorazowe 
sytuacje, tylko uciążliwy kło-
pot, a deszcze raczej nie ustą-
pią – z tym problemem zwrócił 
się do redakcji pan Andrzej. 
My z kolei zainterweniowali-
śmy w Urzędzie Miasta i otrzy-
maliśmy taką odpowiedź:
-Miasto w bieżącym roku 

opracowuje dokumentację pro-
jektową rozbiórki tego mostu 
i po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę przystąpi do prac roz-
biórkowych wraz z wykona-
niem odwodnienia ul. Tunkla 
w omawianym rejonie – infor-
muje Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta.

*  Z redakcyjnej
 skrzynki

Jeśli jednak taka sytuacja wy-
darzy się obok Państwa miejsca 
zamieszkania, prosimy o zgło-
szenie jej swojemu dzielnicowe-

mu bądź w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska.

SH

Śmietnikowy bałagan

Niebieski na papier, żółty na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, biały na białe szkło a zielony na szkło 
kolorowe. Co jednak zrobić, gdy pojemnik na odpady segregowane jest przepełniony, a wokół niego porozrzucane są śmieci? 
Jak to się ma do ekologii? Z takim problemem zgłosił się do redakcji „Wiadomości Rudzkich” pan Andrzej z Halemby.
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GODULA

ORZEGÓW

CHEBZIE

NOWY BYTOM

CZARNY LAS

RUDA

BIELSZOWICE

WIREK

HALEMBA

KOCHŁOWICE

BYKOWINA

REJON XI
STARA BYKOWINA, 

KOCHŁOWICE
st. insp. Stanisław Gawlik
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liwości uzyskania pomocy ze stro-
ny odpowiednich organizacji. 

„Graffiti” – są to wszystkie 
działania mające na celu ograni-
czenie dewastacji elewacji budyn-
ków.

„Nielegalne wysypiska” – dzia-
łania mające na celu ograniczenie 
tworzenia nielegalnych wysypisk 
na terenie miasta. Dużą w tym za-
sługę mają mieszkańcy, którym nie 
jest obojętny wygląd miasta.

Dzielnicowi są po to, by dbać 
o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Mają zapobiegać popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń. W związku 
z tym prowadzą szereg działań 
i czynności prewencyjnych. Zada-
niem dzielnicowego jest również 
kontrolowanie przestrzegania pra-
wa. Strażnicy miejscy mają prawo 
do wystawiania mandatów, a nawet 
mogą doprowadzić do odholowa-
nia nieprawidłowo zaparkowanych 
samochodów. 

Ich zadaniem jest jednak przede 
wszystkim pomoc społeczności lokal-
nej w jej codziennych problemach, 
w ramach posiadanych kompetencji 
i uprawnień. – Funkcjonariusze na-
wiązują kontakt i współpracę z miesz-
kańcami dzielnicy oraz realizują  
zadania z zakresu profilaktyki spo-
łecznej i edukacji – wyjaśnia Krzysz-
tof Piekarz, komendant Straży  
Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Współ-
pracują z placówkami oświatowymi, 
administracjami budynków, Policją, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, parafiami, przychodniami 
zdrowia itp. To właśnie przedstawi-
ciele tych podmiotów, a przede  
wszystkim mieszkańcy, w codzien-
nych kontaktach wskazują dzielnico-
wym sprawy wymagające interwencji.

 – Praca strażnika dzielnicowego 
jest bardzo odpowiedzialna ze 
względu na specyfikę problemów 
występujących w dzielnicy, w której 
pełni on służbę i wymaga od niego 
indywidualnego podejścia do każ-
dego problemu zgłaszanego mu 
przez mieszkańców – dodaje ko-
mendant. 

Najczęstsze problemy zgłaszane 
dzielnicowym to dzikie wysypiska, 
zakłócenie ciszy nocnej, zanie-
czyszczanie skwerów i trawników 
przez zwierzęta domowe, spożywa-
nie alkoholu w miejscach niedo-
zwolonych oraz nieprawidłowe 
parkowanie. 

Od 1996 r. Straż Miejska realizu-
je program profilaktyczno-prewen-
cyjny „BEZPIECZNE MIASTO”. 
W jego ramach zostały wyodręb-
nione następujące działania:

„Bezpieczna szkoła” – to dzia-
łania polegające na kierowaniu pa-
troli Straży Miejskiej w okolice 
wybranych szkół, zabezpieczeniu 
imprez szkolnych, organizacji zajęć 
profilaktyczno-wychowawczych.

„Bezpieczna droga do szkoły” 
– akcja przeprowadzana jest co 
roku w sierpniu i wrześniu i polega 
na kontroli oznakowania przejść 
dla pieszych, sprawności sygnali-
zacji świetlnej oraz zabezpieczeń 

(barierki, łańcuchy, itp.) w otocze-
niu wszystkich przedszkoli i szkół 
w mieście. Strażnicy miejscy czu-
wają również nad prawidłowym 
zachowaniem się kierowców w ich 
obrębie oraz pomagają dzieciom 
w przechodzeniu przez jezdnię. 
Przeprowadzają również specjalne 
zajęcia mające na celu przyswoje-
nie najmłodszym mieszkańcom 
Rudy Śląskiej zasad bezpiecznego 
korzystania z dróg i chodników.

„Jestem sobą – jestem trzeźwy, 
czyli zero tolerancji dla nietrzeź-
wości” – interwencje w ramach tej 
akcji odnoszą się głównie do popeł-
nianych przestępstw i wykroczeń 
przez osoby nietrzeźwe. Funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej w ramach 
prowadzonych działań organizują 
również prelekcje w szkołach po-
nadpodstawowych.

„Bezpieczne wakacje” – celem 
akcji jest nauczenie dzieci i mło-

dzieży umiejętności zachowania się 
w sytuacjach trudnych, konflikto-
wych, a także przede wszystkim 
omówienie, gdzie i jak należy bez-
piecznie korzystać z kąpieli wod-
nych i słonecznych. 

Ponadto uczniowie poznają spo-
soby udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz sami uczest-
niczą w pozorowanych sytuacjach, 
jakie mogą przytrafić się na akwe-
nach wodnych.

„Twoja dzielnica” – to wszyst-
kie działania prowadzone przez 
dzielnicowych. 

„Posesja” – działania polegające 
na kontroli stanu czystości prywat-
nych nieruchomości usytuowanych 
na terenie miasta. 

„Znicz” – akcja ta rozpoczyna się 
w pierwszych dniach października 
i polega na zwiększeniu częstotli-
wości patroli Straży Miejskiej na 
cmentarzach oraz w ich rejonach. 

„Złomowiec” – to głównie kon-
trole mające na celu identyfikację 
osób dokonujących dewastacji, 
kradzieży a następnie sprzedaży 
przedmiotów (np. pokryw studzie-
nek kanalizacyjnych, kratek ście-
kowych, itp.) z materiałów żeliw-
nych i metali kolorowych. 

„Bezdomni” – zimą funkcjona-
riusze Straży Miejskiej ujawniają 
miejsca przebywania bezdomnych, 
których następnie informują o moż-

Głównym zadaniem pracy strażnika dzielnicowego jest współpraca z mieszkańcami, bo to oni najlepiej wiedzą, jakie sprawy wymagają interwencji w ich dzielnicy. Ponieważ sporo mieszkańców Rudy Śląskiej nie zna swoich dzielnicowych, albo nie wie, gdzie 
ich szukać, prezentujemy dziś Państwu 14 funkcjonariuszy Straży Miejskiej – dzielnicowych.

REJON VIII

NOWY BYTOM
WSCHÓD

insp. Jacek Maćkowski

REJON IX

WIREK
st. str. 

Alicja Kilka

REJON I

RUDA PÓŁNOC
st. insp. 

Dariusz Majsner

REJON II

RUDA CENTRUM
mł. insp. 

Krzysztof Kściuk

REJON V

BIELSZOWICE
mł. str. 

Dorota Suchta

REJON XIV

HALEMBA, 
KŁODNICA

insp. Robert Grubski

REJON VI

CZARNY LAS
st. str. 

Karolina ŻywotREJON XIII

HALEMBA
st. insp. 

Adam Pelikan

REJON IV

GODULA
insp. Marek Bryła

REJON X

BYKOWINA
mł. str.  

Waldemar Boniecki

REJON III

ORZEGÓW
str. Michał Merkel

REJON VII

NOWY BYTOM 
ZACHÓD

mł. insp. Anna Więcek

REJON XII

KOCHŁOWICE
st. insp. Piotr Kozina

Rodzaj przeprowadzonych działań 
przez funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej
Rok 2011 Rok 2012

Liczba podjętych interwencji 15415 18800

Liczba pouczeń 11275 12238

Liczba nałożonych mandatów karnych 3145 2629

Suma nałożonych mandatów karnych 339 020 zł 290 570 zł

Liczba skierowanych wniosków  
do Sądu Rejonowego

995 446

Liczba osób doprowadzonych 
do Miejskiej Izby Wytrzeźwień 

773 709

Liczba ujętych sprawców przestępstw 50 54

Liczba czynności związanych  
z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia

1643 1683

Konwoje dokumentów i wartości 
pieniężnych na potrzeby  

miasta Ruda Śląska
447 378

Liczba ujawnionych wykroczeń przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicznemu  

2923 2975

Liczba wykroczeń dotyczących 
nieprawidłowego parkowania  

i przekroczenia dozwolonej prędkości
4101 3550

Liczba interwencji naruszających zapisy 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2645 3116

Liczba czynów zabronionych 
naruszających przepisy ustaw:  

o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym,  
o odpadach oraz o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (w tym Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Ruda Śląska  

i inne akty prawa miejscowego)

1742 1626

Liczba kontroli nieruchomości pod kątem 
gospodarki odpadami komunalnymi – 

stałymi i ciekłymi
541 392

Liczba zajęć profilaktyczno-prewencyjnych 
przeprowadzonych 

w rudzkich placówkach oświatowych 
83 56

StAtyStyKI StRAŻy MIEJSKIEJ

StRAŻ MIEJSKA RUDA ŚLĄSKA

ul. Hallera 61
41-709 Ruda Śląska 9

tel. alarmowy: 986
tel. 32 342-30-60, fax. 32 248-67-02

strona internetowa: 
http://strazmiejska.rudaslaska.pl

e-mail: straz@rudaslaska.pl

Zgłoszenia i interwencje można zgłaszać  
przez całą dobę telefonicznie

bądź bezpośrednio u dyżurnego.

Pozostałe telefony:
Sekretariat – wew. 7200

Referat Ochrony Porządku Publicznego 
– wew. 7540, 7550

Referat Dzielnicowych – wew. 7730, 7740
Referat Wykroczeń i Kontroli Ruchu Drogowego:
– funkcjonariusze zajmujący się wykroczeniami

– wew. 7410, 7420
– funkcjonariusze zajmujący się ruchem drogowym  

– wew. 7450, 7460.

„Mandat zaufania” wręczany 
przez strażników jest formą po-
uczenia i tym samym ostrzeżenia 
osoby kąpiącej się w miejscu za-
bronionym przed niebezpieczeń-
stwem utraty zdrowia lub życia. 
„Mandat zaufania” można otrzy-
mać jednak tylko raz. Osoba 
przyłapana po raz kolejny na 
nielegalnej kąpieli nie jest już 
traktowana ulgowo i za tego typu 
wykroczenie może otrzymać 
zgodnie z art. 55 kodeksu wy-
kroczeń karę sięgającą nawet 
250 zł. – Działania prewencyjne 
przez nas prowadzone mają na 
celu nie tyle karanie, co prze-
strzeganie przed negatywnymi 
skutkami kąpieli w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych – wyja-
śnia Andrzej Nowak ze Straży 
Miejskiej.

 „Mandat zaufania” upoważ-
nia do jednorazowego bezpłatne-
go skorzystania z kąpieliska 
MOSiR-u w Nowym Bytomiu. 
Tam pod okiem wykwalifikowa-
nych służb ratowniczych można 
bezpiecznie korzystać z wod-
nych atrakcji. Projekt realizowa-
ny jest we współpracy z Wod-
nym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym oraz Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

W ubiegłym roku strażnicy 
miejscy wręczyli ponad 100 
mandatów uprawniających do 
wejścia na basen. W poprzednich 
latach liczba ta oscylowała na 
podobnym poziomie. Akcja 
rudzkiej straży miejskiej prowa-
dzona jest już od ośmiu lat. Dzia-
łania zainicjowane w 2005 r. 
były odpowiedzią na wysoką 
ilość wypadków śmiertelnych, 
do których dochodziło w trakcie 
kąpieli w wodnych akwenach 
niestrzeżonych znajdujących się 
w Rudzie Śląskiej.

Najbardziej tragiczny był rok 
2004, kiedy to podczas kąpieli 
na dzikich kąpieliskach utonęło 
pięć osób. W 2011 roku rudzka 
policja odnotowała dwa przy-
padki utonięć. W 2012 r. rudzkie 
służby na szczęście nie odnoto-
wały tego typu zdarzeń.

Mandat  
zaufania

Wraz z rozpoczęciem wakacji 
rudzcy strażnicy miejscy przystę-
pują do akcji „mandat zaufania”. 
Wzorem lat ubiegłych strażnicy 
miejscy patrolując miejsca, w któ-
rych znajdują się dzikie kąpieli-
ska, będą wręczać korzystającym 
z nich tzw. mandaty zaufania. 
Upoważniają one do jednorazo-
wego bezpłatnego skorzystania 
z basenu miejskiego, ale przede 
wszystkim mają uzmysłowić „uka-
ranym” skalę niebezpieczeństwa 
związanego z korzystaniem z dzi-
kich kąpielisk.

Poznaj swojego dzielnicowego!



Pogotowie ratunkowe•	  
999, 32 248-79-04 
Straż	pożarna	 •	
998, 32 244-70-60 
Policja •	 997, 32 244-92-00  
Telefon alarmowy  
w sieciach komórkowych 112 
Pogotowie gazowe •	 992, 32 
244-36-05 
Pogotowie	ciepłownicze	•	
993, 32 344-78-00 
Pogotowie  •	
wodno-kanalizacyjne  
994, 32 342-42-00 
Straż	miejska	 •	
986, 32 342-30-60,  
32 248-67-02
Centrum	Zarządzania	•	
Kryzysowego	 
800-158-800, 603-880-887
Pogotowie interwencyjne •	
TOZ	Fauna	 
32 248-03-62, 501-215-284
Pogotowie  •	
energetyczne 991 

WAŻNE	TELEFONY

Urząd	Miasta	 •	
32 248-62-81 do 89 
Urząd	Skarbowy	 •	
32 342-04-00 
Powiatowy	Urząd	Pracy	•	  
32 771-59-00 
Miejski	Ośrodek	Pomocy	•	
Społecznej	 
32 344-03-23 
Prokuratura Rejonowa •	  
32 788-15-20 – 21
Szpital	Miejski	w	Rudzie	•	
Śląskiej	Sp.	z	o.o. 
tel 32 344-07-24

Poziomo: 1 – zwierzę leśne, 5 – stoli-
ca Kuby, 8 – narzędzie ogrodnicze, 9 – 
imię żeńskie, 11 – trud, 12 – dowódca 
kozaków, 15 – gagatek, 17 – eland, 20 – 
zmiany barw nieba przed zmrokiem, 21 
– dawniej wyziewy, opary, 24 – wypłaca 
ją ZUS, 25 – tojad, 28 – sworzeń, 29 – 
samica dzika, 32 – zrośnięcie się, 33 – 

neuryt, 36 – lichy utwór literacki, 39 – 
ptak z rodz. nektarników, 42 – indyjskie 
przejściowe piekło, 43 – dychawica, 45 
– oracz, 46 – w astronomii przyrząd do 
pomiaru kątów, 47 – ozdoba tałesu. 

Pionowo: 1 – klika, 2 – znak zodiaku, 
3 – imię żeńskie, 4 – pierwiastek che-
miczny, 5 – pierwiastek chemiczny, 6 – 
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TELEFONY	ALARMOWE

Najmłodsi	–	witamy	 
w	Rudzie	Śląskiej!

Samanta Więcław
córka Magdaleny i Mariusza
ur. 17.06. (3950 g, 57 cm)

Maja Świerczek
córka Lilianny i Sebastiana
ur. 17.06. (4000 g, 55 cm)

Seweryn 
Smułkowski
syn Katarzyny 
i Rafała
ur. 3.05. 
(4125 g,
59 cm) 

Tymon Hulok
syn Magdaleny i Łukasza

ur. 17.06. (3450 g, 55 cm)

Zdjęcia noworodków wykonane przez Studio Fotograficzne Entuzja

Jakub Proksza
syn Soni i Daniela

ur. 16.06. (3350 g, 55 cm)

Laura Koniorczyk
córka Natalii i Michała

ur. 16.06. (2600 g, 48 cm)

Nikola Konopka
córka Barbary i Tomasza

ur. 15.06. (3800 g, 58 cm) 

Artur Duda
syn Patrycji i Andrzeja

ur. 24.06. (3850 g, 56 cm)

Julia Dębicka
córka Marty i Radosława

ur. 24.06. (3010 g, 51 cm)

Kinga Kurowska
córka Patrycji i Adama

ur. 24.06. (3130 g, 56 cm)

Alicja Zalewska
córka Marii i Michała

ur. 25.06. (3080 g, 52 cm)

Konrad Błażejewski 
syn Aleksandry i Zbigniewa
ur. 22.06. (2300 g, 48,5 cm)

Lena Wojtanowska
córka Doroty i Łukasza

ur. 23.06. (3300 g, 58 cm) 

Kacper Gadowski
syn Katarzyny i Kamila 

ur. 24.06. (3650 g, 56 cm)

wierzba wiciowa, 7 – rewolwer, 10 – 
nadwozie samochodu, 13 – ludowy po-
eta muzułmański, 14 – lek przeciw angi-
nie, 16 – w mitologii słowiańskiej bogini 
wiosny, 17 – niejedna w talii, 18 – krew-
niak strusia, 19 – gorzknik, 21 – płoć 
kaspijska, 22 – w mitologii rzymskiej 
bogini pasterstwa, 23 – bucz, sieć do po-
łowu raków, 26 – kulisty kaktus, 27 – 
wermut jugosłowiański, 30 – drugi sate-
lita Saturna, 31 – obrządek, 34 – mniej-
szy od atomu, 35 – miasto w Japonii, 37 
– ptak z rodz. ibisów, 38 – zatoka Morza 
Czerwonego, 40 – grube płótno, 41 – 
niejedna w kredycie, 44 – rockowy ze-
spół muzyczny.

Hasło krzyżówki nr 21 brzmiało:  
Sprzedana narzeczona. Nagrodę otrzy-
muje Krystyna Feliks z Rudy Śl. Po od-
biór nagrody – kuponu o wartości 50 
złotych, który jest do zrealizowania w Fir-
mie Handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl, ul. 
Hlonda 38-40) zapraszamy do redakcji 
„WR” od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-15.30. Nagrodę z tej krzyżówki 
otrzyma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 36) zamieszczo-
ny poniżej kupon oraz hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiąza-
nia czekamy do dwóch tygodni od daty 
zamieszczenia konkursu. 

REKLaMa

Preparaty ziołowe dla dzieci i dorosłych• 
Herbaty, miody, syropy, soki, oleje, ekoprodukty,  • 
zdrowa żywność
Kosmetyki naturalne dla młodzieży, dorosłych, ciężarnych • 
i niemowląt; maści
Mydła syryjskie i hiszpańskie; solanki z polskich  • 
uzdrowisk
Suplementy diety, produkty dla diabetyków  • 
i odchudzające
Preparaty wzmacniające odporność i witalność• 
Konsultacje irydologa• 

tel. 535 570 111

KUPON RABATOWY 10%
Ruda Śl.-Nowy Bytom,

 ul. Chorzowska 2
(skrzyżowanie z ul. Niedurnego 

naprzeciw kina Patria)

czynne: pn-pt 9-17; sob 9-13



Lato to wymarzony czas na przepro-
wadzenie remontu mieszkania, zwłasz-
cza łazienki. Zamiast inwestować swo-
je oszczędności w niepewny urlop 
zagraniczny, który może okazać się na-
szym koszmarem, zafundujmy sobie 

profesjonalny remont łazienki. W na-
szej firmie możesz liczyć na doradz-
two, również w mieszkaniu Klienta, 
projekt 3D oraz transport gratis, może-
my się również zająć organizacją samej 
usługi remontowej. Oferujemy naj-

Czas remontów
latem

nowsze, ciekawe wzornictwo w dobrej 
jakości i konkurencyjnych cenach. Pra-
wie 20 lat doświadczenia sprawi, że 
wydane pieniądze przyniosą Państwu 
pełną satysfakcję. Wsłuchując się 
uważnie w potrzeby naszych Klientów, 
projektujemy wnętrza mieszkalne  
w stylu nowoczesnym – zgodnym 
z obecnymi trendami.

Dużą wagę przywiązujemy do funk-
cjonalności, komfortu i oświetlenia. 
Pomagamy Klientom podjąć  decyzję 
co do wyboru kolorystyki kafelek, 

wanny lub kabiny prysznicowej i me-
bli, dopasowując do całości 
kształty i kolory ceramiki oraz nie-
zbędne akcesoria. Modne są obecnie 
prostokątne umywalki, geometryczne 
proste wzory płytek – stosowane na-
wet w trzech tonacjach kolorystycz-
nych. Chętnie wybierane są przez 
Klientów kabiny szklane bezprofilowe 
i nowoczesne panele prysznicowe. 
Ulubionymi kolorami ścian stały się 
biel, szarość, czerwień i zawsze na 
czasie – kremy i beże.

Projekty 3D GRATIS

•	
Ciekawe wzornictwo

•	
Atrakcyjne ceny

•	
Transport GRATIS

•	

Zrealizowane 

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

ogłasza

o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na 
podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których 
wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi: 

w Rudzie Śl.-Goduli:
ul. Modrzejewskiej 8c/7, 2 p. + k., III piętro o pow. 38,00 m2 90.940,- zł
ul. Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro o pow. 38,00 m2  90.650,- zł
ul. K. Goduli 25b/5, 3 p. + k., III piętro o pow. 47,00 m2  103.480,- zł
ul. K.Goduli 25a/7, 1 p. + k., poddasze o pow. 22,00 m2  42.490,- zł
ul. Latki 1a/15, 2 p. + k., IV piętro o pow. 50,64 m2  119.685,- zł
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p. + k., IV piętro o pow. 27,90 m2  68.810,- zł
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro o pow. 37,00 m2  92.035,- zł
w Rudzie Śl.-nowym Bytomiu:
ul. Ks. Szymały 4c/4, 2 p. + k., parter o pow. 44,30 m2  107.560,- zł 
ul. Niedurnego 38c/92, 2 p. + k., IX piętro o pow. 37,50 m2  94.360,- zł 
ul. J.S. Dworaka 9a/21, 2 p. + k., IV piętro o pow. 32,87 m2  72.480,- zł 
w Rudzie Śl.-Bykowinie:
ul. F. Wilka 5/5, 2 p. + k., II piętro o pow. 48,65 m2  104.470- zł
ul. Kanarków 5/3, 3 p. + k., parter o pow. 63,50 m2  140.510,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla 
swojej ważności winien zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu 1. 
osobistego i czytelny podpis;
Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz 2. 
z podaniem ceny wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;3. 
Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte 4. 
w ogłoszeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym 
na warunki dotyczące zwrotu i przepadku kaucji;

Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 (pokój 121) we wszystkie dni robocze 
od godz. 8.00 do 14.00. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma 
obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.

Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice. 

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, 
która pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają 
członkowie Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza 
złożyła wniosek, zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia 
wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym 
wnioskodawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi 
w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 3 m-cy 
od dnia wpłaty całej należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia 
umowy wpłacona kaucja ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej 
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji 
kierowanej na adres znany Spółdzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować 
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez 
Zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć 
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków 
z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie 
o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego 
lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów 
ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej 
transakcji.

Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny 
koszt łącznie z wymianą okien (do 5 lat).

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11 wew. 209.

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

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

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

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

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

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

R potrzebujesz gotówki? kRedYTY 
Sprawdź nas! Wystarczy dowód 
osobisty. Tel. 731-35-35-35.

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

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

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

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

R Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

R Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafel-
kowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

R POŻYCZKI dla firm będących na k.
podatkowej, ryczałcie, KPiR na cele ob-
rotowe, inwestycyjne. Dla firm nie wy-
kazujących wszystkich przychodów, na 
stracie, dochód na oświadczenie, szybka 
decyzja, tel. 32 253-90-23, 795-406-
305.

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

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

R naprawa telewizorów. J. izydor-
czyk. Tel. 605-560-605.

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

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

R Transport, przeprowadzki. Tel. 692-
777-256.

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

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

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

R Drobne usługi remontowe. Tel 696-045-
930.

R Pranie tapicerki meblowej. Tel. 517-
260-780.

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

R Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

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

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

R Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 115 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

R Dwupokojowe, c.o. miejskie, tanio, 40 
m2, 75 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R Trzypokojowe, c.o. miejskie, tanio, 60 
m2, 125 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R W Rudzie Śl. – NOWE domy szere-
gowe i bliźniaki, Halemba i Kochłowice 
od 94 m2, od 265 tys., www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 32 242-06-09, 605-
731-250.

R Kochłowice – PILNIE sprzedam cztero-
pokojowe, 76 m2, 135 tys. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

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

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

R Jednopokojowe, c.o. miejskie, tanio, 35 
m2, 64 tys. LOKATOR, tel. 793-396-040.

R CODZIENNIE NOWE NOWE 
OFERTY TANICH MIESZKAŃ na 
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMO-
ŚCI.PL

R zaRzĄdzanie nieRuCHoMo-
ŚCiaMi. Tel. 601-934-091, 693-113-904.

R Wirek – sprzedam 34 m2, 85 m2. GA-
BRIEL, tel. 607-706-692.

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

R Wirek – PILNE sprzedam 39 m2, 88 tys. 
GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

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

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

 
R Mieszkanie do wynajęcia 64 m2. Tel. 518-
172-189.

 
R Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie, Nowy 
Bytom, Szymały 88 tys. Tel. 792-044-290.

 
R Do wynajęcia lokal użytkowy 18 m2, Za-
brze Centrum. Tel. 505-125-545.

R Do wynajęcia ładne M-2 z dużym balko-
nem, Bykowina. Tel. 790-460-141.

R Sprzedam kawalerkę – tanio, Nowy By-
tom, w bloku, wyremontowana – prywatnie. 
Tel. 512-529-128.

R Sprzedam garaż, Szyb Zofii-Godula. Tel. 
(32) 248-37-04.

R Sprzedam mieszkanie  40 m2 w Wirku, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. Tel. 506-963-
461.

R Do wynajęcia kawalerka 34 m2, Wirek. 
Tel. 668-997-700.

OGŁOSZENIA DROBNE

 pRezYdenT MiaSTa Ruda ŚlĄSka
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 
Do sprzedaży w trybie przetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska została wyznaczona nieruchomość gruntowa położona w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26 oznaczona numerem geodezyjnym 1949/154 o powierzchni 2098 m2, 
zapisana na karcie mapy 6 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej GL1S/00018177/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowana budynkiem byłej szkoły o powierzchni 
użytkowej 980 m2 i kubaturze 5146 m3 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni zabudowy 46 m2 i kubaturze 115 m3. 

oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 11.07.2013 r. w godz. od 14 .00 do 15.00.
Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie 

ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca zobowiązany jest do przejęcia nieruchomości w stanie zgodnym 
z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 
ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 5.03.2013 r. Przetarg 
przeprowadzony w dniu 29.05.2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego zbywana działka figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1) objęty 
ochroną konserwatorską. 

 Nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Młodzieżowej (boczna od ulicy Radoszowskiej) i Cyprysowej w dzielnicy 
Kochłowice. Zjazd na nieruchomość odbywa się z ulicy Cyprysowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa o niskiej 
intensywności. Działka jest płaska, w części ogrodzona. Wzdłuż ogrodzenia rosną drzewa.

Istniejące budynki są wolnostojące, nieużytkowane, murowane, w złym stanie technicznym (odszkodowane z tytułu szkód 
górniczych). dopuszcza się możliwość dokonania rozbiórki budynków przez nabywcę po uzyskaniu wymaganych przez 
prawo budowlane zezwoleń. 

nabywca będzie zobowiązany do wykonania i umieszczenia na ogrodzeniu posesji względnie na murze budynku – 
istniejącego lub nowego – tablicy upamiętniającej polenlager nr 7 kochlowitz. 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 235.000,00 zł.
przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2013 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana pawła ii 

6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń 
i na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) oraz w terminie 
do dnia 24.07.2013 r. dokonają wpłaty wadium w kwocie 11.800,00 zł przelewem na konto tut. Urzędu oraz przedłożą przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki 
związane z zawarciem aktu notarialnego. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 222), tel. nr 32 244-90-56 wew. 2151.



ul. Niedurnego 30, tel. 729-96-95
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

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

pow. 118 m2 i 144 m2

Posiadłość  207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Wolno stojący Halemba  258/750  550 000 zł
Wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2  98 zł/m2 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2   98 zł/m2

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

Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  98 zł/m2 
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom  29 m2  40 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Orzegów  33 m2  29 tys. zł
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek 39 m2  95 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  69 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Bykowina  48 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  49 m2  149 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  51 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  105 tys. zł 
M-4 Ruda Śl.-Godula  63 m2  160 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 79 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Halemba  60 m2  1600 zł/m-c
M-4 Ruda Śl.-Halemba  58 m2  1500 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Godula  54 m2  800 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 36 m2  900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.-Nowy Bytom  90 m2  3000 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.

Wiadomości Rudzkie 3.07.2013  13www.wiadomoscirudzkie.plogłoszenia

D
O

M
Y 

M
IE

SZ
K

A
N

IA
 *

 S
PR

ZE
D

A
Ż

D
ZI

A
ŁK

I 
WY

NA
JEM

 
LO

KA
L

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

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

www.stemark.pl

Szanowni Pacjenci
informujemy, że w przychodni Specjalistycznej 

Sp zoz przy ul. Szpaków 33  
w Rudzie Śląskiej rozpoczęła działalność 

poradnia Medycyny Rodzinnej  
w ramach kontraktu nFz.

pacjenci rejestrowani są na określoną godzinę
w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek.

zapraszamy do ustalania terminu 
wizyty u lekarza telefonicznie – 32 243-27-25

Z poważaniem
dr n. med. Adam Rozewicz

R Dwupokojowe wyremontowane sprze-
dam, Ruda 1. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Mikołów Paniowy działkę sprzedam. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Ruda 1, sprzedam dom w zabudowie sze-
regowej. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Bielszowice, sprzedam 50 m2. DOMLUX, 
tel. 660-251-346.

R Wirek, sprzedam dwupokojowe 105 tys. 
DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Halemba Kłodnica, sprzedam dom z dużą 
działką. DOMLUX, tel. 660-251-346.

R Poszukujemy nieruchomości do sprzeda-
ży na terenie Rudy Śląskiej. DOMLUX, tel. 
660-251-346.

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

R Angielski – matura, egzaminy, dojazd. 
Tel. 660-439-058.

R Agent ochrony – kursy do licencji, raty 
(praca) Katowice 32-203-27-01, 605-294-
324, grom@grom-ochrona.pl.

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

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

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

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

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

R Skup samochodów wszystkich ma-
rek, stan obojętny. Tel. 32 275-05-47, 
603-534-003

R Skup samochodów wszystkich marek. 
Tel. 515-533-560.

PRACA

R Fryzjerki/fryzjerów zatrudnię. Po 
szkole, przynajmniej 2 lata praktyki 
w zawodzie. Studio Fryzjerskie ,,Lu-
cjan”, tel. 601-488-125.

 
R Zatrudnię FREZERA TOKARZA WY-
TACZACZA z doświadczeniem. Informa-
cje: tel. 501-593-810. www.bro-mar.pl. 

 
R Fryzjerkę w Halembie zatrudnię (dobra 
płaca). Tel. 509-553-851.

 
R Studio Fryzjerskie Damian Duda przyj-
mie uczniów do nauki zawodu. Tel. 606-
804-990.

 
R Pizzera zatrudnię – Pizzeria Soprano 
Ruda Śląska Plaza. Tel. 791-927-247.

 
R Firma KADA zatrudni komunikatywne 
osoby do sprzedaży telefonicznej. Stabilne 
zatrudnienie, podstawa + premia, praca w 
Zabrzu. Tel. 32 440-04-56 lub 530-433-176.

 
R Zatrudnimy kierowców kat. C, E. Trasy 
międzynarodowe. Wymagane aktualne świa-
dectwo kwalifikacji, badania, karta kierow-
cy, komunikatywna znajomość jezyka obce-
go, preferowany j.niemiecki. Kontakt: tel. 
514-928-562, e-mail: cargologistikpl@wp.
pl.

R Fryzjerkę zatrudnię. Ruda Śląska, tel. 
509-737-781.

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

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

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

Stowarzyszenie „Genius Loci – Duch Miejsca” Ruda Śląska, 1.07.2013 
KRS: 0000298424

SPRAwOZDANIE Z wYNIKÓw ZBIÓRKI PUBlICZNEJ
Przeprowadzający zbiórkę: Stowarzyszenie „Duch Miejsca 
    – Genius Loci”
Siedziba:  ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 5,
  Ruda Śląska 41-707
Organ wydający pozwolenie: Prezydent Miasta Ruda Śląska
Data i numer pozwolenia: 29 listopada 2012, EML.5311.13.2012
Suma zebranych ofiar pieniężnych z uwzględnieniem form 

zbiórki publicznej oraz podział na poszczególne cele:
1) Sprzedaż przedmiotów – książek „650 lat Kochłowic” (219 egz. 

książki x 25,00 zł): 5475,00 zł (w tym koszty zbiórki: 448,50 zł). 
Kwoty przeznaczono na:
a) cel nr 1 „Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych”: 

4626,50 zł;
b) cel nr 2 „Utrzymanie strony internetowej edukującej w zakresie 

historii lokalnej”: 400 zł;
2) Zbieranie datków do puszek kwestarskich – nie zrealizowano zbiórki 

w tej formie ze względu na duże zaangażowanie sił w zbiórkę  
w formie sprzedaży książek „650 lat Kochłowic”;

4) Zbieranie datków do skarbony stacjonarnej – nie zrealizowano 
zbiórki w tej formie ze względu na duże zaangażowanie sił  
w zbiórkę w formie sprzedaży książek „650 lat Kochłowic”;

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: nie prowadzono 
zbiórki ofiar w naturze.

wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej: 
448,50 zł

wykaz kwotowo-rzeczowy kosztów zbiórki:
Wykonanie legitymacji – druk i laminacja: 19,00 zł;1)	
Promocja zbiórki – druk plakatów: 40,00 zł;2)	
Czynności formalno-administracyjne – opłata skarbowa związana 3)	
ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia: 82,00 zł;
Koszty publicznego ogłoszenia wyników zbiórki – ogłoszenia 4)	
prasowe: 307,50 zł;
Puszek kwestarskich i skarbony stacjonarnej nie przygotowano.5)	

Osoby reprezentujące Stowarzyszenie: Przemysław Noparlik, 
Krzysztof Rduch

oBwieSzCzenie
pRezYdenTa 

MiaSTa 
Ruda ŚlĄSka

o wszczęciu postę-
powania w sprawie 

wydania decyzji 
o zezwoleniu  
na realizację  

inwestycji  
drogowej 

Na podstawie art. 11d ust. 
5 i ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz. U. z 2008r. nr 
193 poz. 1194 jednolity tekst) 
oraz art. 49 Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego – 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. (jednolity tekst ustawy  Dz.  
U. z 2000 r. nr 98  poz. 1071 
z późniejszymi  zmianami) – 
zawiadamiam – że toczy się 
w tut. organie postępowanie ad-
ministracyjne na wniosek Mia-
sta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła 
II 6, zarządcy drogi Wydziału 
Dróg i Mostów tut. Urzędu, 
reprezentowanego przez peł-
nomocnika Pana Piotra Smuda 
„BOB” Biuro Organizacji Bu-
downictwa z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy Obrońców 
Westerplatte 9a/5, o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej pn.

przebudowa ulicy Średniej 
w Rudzie Śląskiej-kochło-
wicach (działki nr: 360/110, 
1818/111, 1828/112, 361/110, 
1830/123, 1825/133, 1823/95, 
1821/111, 1320/95, 722/129, 
1973/107, 671/132, 2100/123, 
2102/123, 1974/107, 874/96, 
1835/95,  1826/114, 1972/107, 
1989, 784/109, 830/133, 
1824/133, 1820/111, 1822/95, 
1323/95, 1832/95, 1834/95, 
1321/95)  

pouczenie:
W związku z powyższym 

informuję, że wszystkie zainte-
resowane strony postępowania 
mogą zapoznać się z treścią 
dołączonej do wniosku doku-
mentacji o zezwoleniu na re-
alizację przedmiotowej inwe-
stycji drogowej. Strony mogą 
skorzystać z przysługujących 
im uprawnień w terminie 14 dni 
od dnia publicznego ogłosze-
nia, w siedzibie Urzędu Miasta 
Ruda Śląska – Wydziale Urba-
nistyki i Architektury, w godzi-
nach pracy Urzędu, budynek B, 
w pokoju nr 06.

SeRdeCzne podziękowanie
wszystkim, którzy złożyli kondolencje 

po śmierci naszej MaMY 

śp. Barbary wylężek
oraz towarzyszyli  w jej  ostatniej drodze

składają
córka Magdalena oraz syn Marcin 

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

R prawa do akcji koMpanii wę-
GloweJ kupię. Tel. 507-851-852.

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

 
R Antyki, starocie, meble, figurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 
R Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, 
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-
533-560.

MATRYMONIAlNE
R Rozwiedziony, 180 cm, przed pięćdzie-
siątką, pozna panią do 45 lat, szczupłą. Tel. 
723-317-804.



Z dużymi nadziejami przystępowa-
li do ostatniego w tym sezonie spo-
tkania piłkarze Grunwaldu Ruda Ślą-
ska. Przed nimi w dalszym ciągu ist-
niała możliwość zajęcia drugiego 
miejsca w tabeli, pozwalającego na 

grę w barażach. I chociaż zieloni wy-
grali z Pilicą Koniecpol 2:0, to 
o awans do III ligi rozgrywek nie bę-
dzie dane im walczyć. W związku 
z tym, że Slavia Ruda Śląska przegra-
ła z Górnikiem Piaski różnicą jednej 

O krok od baraży
Piłka nożna – IV liga – grupa I bramki, marzenia o barażach szybko 

się skończyły.
Na początku oba zespoły grały dość 

zachowawczo. Do pierwszej stupro-
centowej sytuacji doszli w 16 minucie 
spotkania goście. Zawodnik Pilicy zna-
lazł się w sytuacji sam na sam z Lamli-
hem, ale po jego strzale piłka przele-
ciała nad poprzeczką. Minutę później 
po uderzeniu Brzozowskiego futbo-
lówka przeleciała tuż obok bramki. Po 
wrzutce Maciongowskiego w pole kar-
ne Kot nie trafił w piłkę, a strzał Brzo-
zowskiego został zablokowany przez 
obrońcę. Następnie golkipera gości 
próbowali jeszcze zaskoczyć strzałami 
Brzozowski i Kot, ale ten dobrze spisy-
wał się między słupkami. W końcówce 
zieloni nie potrafili przebić się przez 
obronę Pilicy. W 41 minucie goście 
próbowali zaskoczyć Lamliha strzałem 
z dystansu, ale futbolówka przeleciała 
nad bramką.

Na prowadzenie zieloni wyszli w 52 
minucie. Po rzucie rożnym dla Grun-
waldu futbolówka przeleciała przez po-
le karne, ale zdołał do niej podbiec Dre-
szer, który wrzucił ją przed bramkę, 
a tam szczupakiem piłkę do siatki wpa-
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kował Kot. Po zdobyciu bramki zieloni 
nadal pozostawali w natarciu, starając 
się podwyższyć swoje prowadzenie. Po 
uderzeniu Brzozowskiego na raty zdo-
łał złapać piłkę bramkarz gości, Szpo-
ton natomiast uderzając głową po rzu-
cie rożnym, trafił w stojącego tuż przy 
słupku obrońcę. 30 minut po zdobyciu 
pierwszej bramki Grunwald zdołał 
w końcu po raz drugi umieścić piłkę 
w siatce Pilicy. Po kontrze Brzozowski 
wypuścił Maciongowskiego, a ten mi-
nął bramkarza i posłał futbolówkę do 
pustej bramki, ustalając wynik na 2:0. 
W obliczu porażki Slavii zwycięstwo 
nic Grunwaldowi nie dało i musi się on 
zadowolić trzecim miejscem.

Grunwald Ruda Śląska  
– Pilica Koniecpol 2:0 (0:0)

Grunwald Ruda Śląska: Lamlih 
– Łęcki, Szczygieł, Szpoton (kpt), 
Szczypior, Maciongowski, Ciołek, 
Kucharz, Dreszer, M. Brzozowski, 
Kot

Rezerwa: Bolik – J. Brzozowski, 
Simon, Poprawa, Gruchalski, Lein, 
Stawowy

Bramki: Kot, Maciongowski
Trener: Teodor Wawoczny

Z góry było wiadomo, że to nie bę-
dzie łatwy rywal. Slavia Ruda Śląska 
zmierzyła się w środę na wyjeździe 
z Górnikiem Piaski. Ten zespół przed 
ostatnim meczem zajmował drugie 
miejsce w tabeli i aby je utrzymać, 
musiał wygrać. A w związku z tym, 
że drugie miejsce jest premiowane 
grą w barażach, a co za tym idzie, 
możliwością awansu do III ligi roz-
grywek, to czeladzianie nie grali 
o przysłowiową pietruszkę. Kibice 
mogli poczuć jednak mały niedosyt. 

Spotkanie stało bowiem na przecięt-
nym poziomie. Oba zespoły grały 
nerwowo, co było widoczne chociaż-
by po dużej liczbie niedokładnych 
podań. W pierwszej połowie Slavia 
dwukrotnie wyszła z kontrą, ale nie-
dokładne podania uniemożliwiły za-
kończenie akcji golem.

Znacznie lepiej weszła w drugą 
połowę spotkania drużyna z Rudy 
Śląskiej. Do zdobycia bramki zabra-
kło jednak skuteczności. Kluczowa 
okazała się być 81 minuta, w której 

Piłka nożna – IV liga – grupa I

Górnik bardziej zdeterminowany
Zapasy

Zapaśnicy uhonorowani

Podczas środowej sesji Rada Mia-
sta wyróżniła zawodników i działa-
czy Zapaśniczego Klubu Sportowe-
go SLAVIA. 

– Od chwili powstania klub roz-
wija bardzo intensywnie szkolenie 
zawodników w oparciu o klasy spor-
towe pod opieką wybitnych trene-
rów, byłych zawodników – uzasad-
niała wiceprezydent Anna Krzy-
steczko. – W przeciągu siedmiu lat 
klub dorobił się zawodników repre-
zentujących Polskę na mistrzo-
stwach świata oraz mistrzostwach 
Europy – dodała.

W 2013 roku klub zanotował na-
stępujące osiągnięcia: MISTRZO-
STWA POLSKI SENIORÓW: I 
miejsce – Adrian Hajduk, II miejsce 
– Izabela Strzałka, III miejsce – 
Grzegorz Łabus, III miejsce – Ro-

MOSiR BASENY
BASEN OTWARTY 

– Nowy Bytom
Czynny codziennie od 9.00 do 
18.00. Cena wejściówek na ba-
sen odkryty wynosi: dzieci do 
lat 5 wstęp wolny, dzieci i mło-
dzież szkolna 4 zł/dzień, bilet 
normalny 6 zł/dzień, bilet gru-
powy (grupy zorganizowane: 
kolonie, półkolonie itp.) – 1,5 
zł/dzień.

BASENY KRYTE
Kochłowice

Czynny od poniedziałku do so-
boty od godz. 6.00 do 22.00, 
w niedzielę od 8.00 do 22.00, 
wyjście z wody o godz. 21.45; 
tel. (32) 243-88-87.

Ruda
Czynny od poniedziałku do so-
boty od godz. 6.00 do 22.00, 
w niedzielę od 8.00 do 22.00, 
wyjście z wody o godz. 21.45; 
tel. (32) 243-05-30. 
Od 29 czerwca basen kryty na 
Nowym Bytomiu jest nieczynny

Mimo zwycięstwa Grunwald nie zagra w barażach. Foto: arch.

Na sali sesyjnej pojawili się zarówno działacze jak i zawodnicy. 

OGŁOSZENIE

to gospodarze zrealizowali swoje 
marzenie o zwycięstwie i grze w ba-
rażach. Płaskim strzałem z 15 me-
trów umieścił piłkę w bramce strze-
żonej przez Wójcika, Igor Szopa, 
stając się tym samym bohaterem 
swojej drużyny.

– Gospodarze byli bardziej zdeter-
minowani i udało im wygrać – podsu-
mował to spotkanie Roman Cegiełka, 
trener Slavii Ruda Śląska.

Górnik Piaski 
– Slavia Ruda Śląska 1:0 (0:0)
Slavia Ruda Śląska: Wójcik, 

Szymański, Met, Szaruga, Moritz, 
Gancarczyk, Kowalik, Piecha, Wi-
tor, Rejmanowski T., Zalewski

Trener: Roman Cegiełka

bert Strzałka, III miejsce – Kamil 
Wojciechowski, III miejsce – Nata-
lia Kubaty; MISTRZOSTWA 
POLSKI JUNIORÓW: II miejsce 
– Grzegorz Łabus, II miejsce – Alek-
sander Wojtachnio, III miejsce – 
Natalia Kubaty, III miejsce – Alicja 
Kubaty, III miejsce – Justyna Re-
spondek III miejsce – Dominik 
Frąckowiak, III miejsce – Robert 
Strzałka; MIĘDZYNARODOWE 
MISTRZOSTWA POLSKI JU-
NIORÓW: II miejsce – Grzegorz 
Łabus, III miejsce – Robert Strzał-
ka; AKADEMICKIE MISTRZO-
STWA POLSKI: I miejsce – Grze-
gorz Łabus, I miejsce – Tomasz 
Jonkisz, I miejsce – Kamil Wojcie-
chowski, I miejsce – Izabela Strzał-
ka, III miejsce – Hubert Grzegorski, 
III miejsce – Andrzej Sokalski.

Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Dla naszych Czytelników mamy bon poda-
runkowy o wartości 50 zł do sklepu jubilerskie-
go VITGOLD! Wystarczy wysłać SMS-a o treści 
wiad.vitgold27+imię i nazwisko pod numer 
71100 (koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 
zł brutto). Osoba, która otrzyma bon, zostanie 
poinformowana telefonicznie. Na SMS-y czeka-
my do 8.07.2013 r. do godz. 14.00.
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REKLAMA

Kończyli w ósemkę
Nie może zaliczyć do udanych za-

kończenia tego sezonu Jastrząb Biel-
szowice. Ekipa z Rudy Śląskiej prze-
grała ostatnie spotkanie – przed własną 
publicznością uległa sosnowieckiej 
Niwce 0:1.

W pierwszej połowie do zdecydowa-
nie groźniejszych sytuacji dochodzili 
goście. Mimo tego ta część gry zakoń-
czyła się bezbramkowym remisem. 
Głównym sprawcą takiego stanu rzeczy 
był bramkarz Jastrzębia. Bechta nie tyl-
ko świetnie spisywał się w sytuacjach 
sam na sam z napastnikami gości, ale 
także zdołał wybronić rzut karny.

Zaledwie pięć minut po gwizdku 
rozpoczynającym drugą część spotka-
nia, prowadzenie objął AKS Niwka So-
snowiec. Zawodnik gości wyszedł 
z kontrą i strzałem na długi słupek po-
konał Bechtę. Mimo utraty bramki go-
spodarze w tej części gry prezentowali 
się znacznie lepiej. Kilkukrotnie stwa-
rzali oni zagrożenie pod bramką  
AKS-u, jednak za każdym razem bra-

kowało przysłowiowej kropki nad i. 
Jastrząb starał się atakować nawet wte-
dy, gdy grał w dziewiątkę. Kolejno 
czerwone kartki zobaczyli bowiem Mi-
kuła i Łukasik, którzy wdali się z sędzią 
w potyczki słowne po tym, jak ten nie 
zauważył faulu na Mikule. Sosnowi-
czanie grali głównie z kontry, a przez 
większość drugiej połowy gra odbywa-
ła się właśnie na ich części boiska. W 92 
minucie zawodnik AKS-u znalazł się 
w sytuacji sam na sam z Bechtą, ale 
znów górą okazał się być golkiper go-
spodarzy. W doliczonym czasie gry 
drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji 
czerwoną, otrzymał Janiak. Gospoda-
rze przez ostatnie sekundy pełnego na-
pięcia spotkania grali w ósemkę.

Jastrząb Bielszowice  
– AKS Niwka Sosnowiec 0:1 (0:0)
Jastrząb Bielszowice: Bechta – 

Koniorczyk, Morawiec, Łukasik, 
Skudlik, Sikora, Dembiński M., Mi-
kuła, Henisz, Janiak, Śmigała.

Trener: Jacek Janiak

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Udany finisz Uranii
Trzybramkowym zwycięstwem Ura-

nii zakończyło się jej ostatnie spotkanie 
w tym sezonie. We wtorek (25.06.) ko-
chłowiczanie zmierzyli się przed wła-
sną publicznością z MKS-em Siemia-
nowice Śląskie.

Urania dobrze rozpoczęła to spotka-
nie. Później sporadycznie stwarzała za-
grożenie pod bramką rywala. To jednak 
kochłowiczanie, strzelając w zasadzie 
bramkę do szatni, otworzyli wynik me-

czu. W 39 minucie podanie wykorzy-
stał Oczko, który znalazł się w sytuacji 
sam na sam z bramkarzem gości. Po 
uderzeniu zawodnika Uranii futbolów-
ka odbiła się od słupka i wpadła do 
bramki.

W drugiej połowie gospodarze 
zwiększyli swoje prowadzenie. W 61 
minucie po strzale Oczki zza pola kar-
nego piłka odbiła się od poprzeczki. 
Chwilę później, w zamieszaniu pod-

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II

Niewykorzystane sytuacje
Chociaż sytuacji ekipa z Rudy Ślą-

skiej miała mnóstwo, to nie udało ich 
się zamienić na bramki i tak Wawel 
Wirek uległ przed własną publiczno-
ścią Unii Dąbrowa Górnicza 0:2.

Początek spotkania to dużo gry 
w środku boiska. Jednak to gospodarze 
jako pierwsi doszli do groźnej sytuacji 
podbramkowej. Po uderzeniu Patryka 
Majnusza, zdołał złapać futbolówkę 
bramkarz Unii. Zaledwie trzy minuty 
później goście, którzy po raz pierwszy 
weszli w pole karne Wawelu, zdołali 
umieścić piłkę w siatce. Trzech zawod-
ników przeprowadziło akcję, która roz-
poczęła się pod ich polem karnym – po 
przebiegnięciu z piłką niemal całego 
boiska jeden z nich wrzucił piłkę w po-
le karne, gdzie znajdowało się dwóch 
jego klubowych kolegów. Futbolówka 
przeleciała tuż obok jednego z nich, 
 a następnie znalazła się pod nogami 
drugiego. Ten z okazji skorzystał 
i strzałem pokonał Gawlika. Najbliżej 
wyrównania gospodarze byli w 28 mi-

nucie, gdy po strzale z dystansu Patry-
ka Majnusza futbolówka odbiła się od 
poprzeczki. Cztery minuty później, po 
rzucie rożnym golkiper Unii zdołał 
przenieść piłkę nad poprzeczkę. Mimo 
kilku innych okazji Wawelu to goście 
schodzili na przerwę z jednobramkową 
zaliczką.

Druga połowa spotkania była w za-
sadzie kopią tej pierwszej. Mimo tego, 
że gospodarze dochodzili do lepszych 
okazji, to gola zdobyć nie zdołali. Wy-
nik na siedem minut przed końcem 
spotkania na 0:2 ustalił zawodnik Unii. 
Po rzucie rożnym Gawlik wypiąstko-
wał piłkę tak, że zawodnik gości bez 
większych problemów umieścił futbo-
lówkę w pustej bramce.

Wawel Wirek – Unia Dąbrowa  
Górnicza 0:2 (0:1)

Wawel Wirek: Gawlik – Buchcik, 
Grzywa, Wilczek, Piętoń – Deptuch 
(70’ Żur), Kowalczyk, Kałużny G., 
Majnusz P. – Jaromin, Majnusz D.

Trener: Jarosław Zajdel

bramkowym przy współudziale Miszki, 
zawodnik gości wbił futbolówkę do 
siatki i było 2:0. Wynik spotkania usta-
lił w 75 minucie Baron, który strzałem 
pokonał golkipera MKS-u.

Urania Ruda Śląska –  
MKS Siemianowice Śląskie  

3:0 (1:0)
Urania Ruda Śląska: Porębski, 

Mikusz, Gabryś, Baran (‘79 Ogo-
nowski), P.Grzesik (‘66 Zawisza), 
Kornas, Baron, Musiał, Kamieński, 
Miszka (‘88 A.Wypiór), Oczko.

Bramki: Oczko, samobójcza, Ba-
ron

Trener: Stanisław Mikusz

Od 22 do 26 czerwca w Rudzie 
Śląskiej odbywały się Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska Juniorów w Sza-
chach Klasycznych. Mistrzowie Ślą-
ska zostali wyłonieni z grup dziew-
cząt i chłopców w kategoriach wie-
kowych do jedenastu, trzynastu, pięt-
nastu i siedemnastu lat. O ten za-
szczytny tytuł rywalizowało prawie 
200 zawodników.

Wyniki: Chłopcy – do 11 lat: 1. 
Michał Pełka, 2. Mikołaj Polczyk, 
3. Tomasz Sokalla; do 13 lat: 1. An-
drzej Sułkowski, 2. Kacper Gon-

Szachy

dro, 3. Jędrzej Młynarski; do 15 
lat: 1. Jakub Lizak, 2. Witold Kle-
pek, 3. Marcin Rosicki; do 17 lat: 1. 
Grzegorz Szolc, 2. Rafał Faron, 3. 
Kamil Szczecina, 

Dziewczęta – do 11 lat: 1. Zuzan-
na Kulpa, 2. Małgorzata Kawecka, 
3. Paulina Robakowska; do 13 lat: 
1. Jagoda Wójcik, 2. Dominika 
Gredka, 3. Oliwia Gil; do 15 lat: 1. 
Magdalena Kotula, 2. Joanna Miel-
czarek, 3. Marta Sobczak; do 17 
lat: 1. Agata Binkowska, 2. Natalia 
Michalak, 3. Dagmara Szurek.

Szachowi mistrzowie

27 trzyosobowych drużyn, dziesię-
ciominutowe koszykarskie pojedynki, 
walka o nagrodę pieniężną – tak w du-
żym skrócie można opisać 6. Rudzki 
Nocny Streetball. Impreza odbyła się 
w nocy z soboty na niedzielę na Tere-
nach Targowych na Wirku i towarzy-
szyły jej ogromne emocje.

Nim wystartowały nocne zmagania, 
w tym samym miejscu odbył się tur-
niej koszykówki ulicznej dla dzieci 
i młodzieży z podziałem na kategorie 
wiekowe. 

Wyniki: DZIEWCZĘTA: 1. Nie 
ma lipy (Wodzisław Śląski), 2. Suro-
we Kurczaki (Ruda Śląska), 3. Ko-
pruchy (Ruda Śląska); ROCZNIK 

Streetball

6. Rudzki Nocny Streetball

2000 I MŁODSI: 1. Zabrzański 
Dream Team (Zabrze), 2. Tomki 
i Staś (Ruda Śląska), 3. Krasnale 
(Ruda Śląska); ROCZNIK 97-99: 1. 
Wypadek przy pracy (Ruda Śląska), 
2. Najpierw masa potem masa (Gli-
wice), 3. Kac Team (Ruda Śląska); 
ROCZNIK 94-96: 1. Bez Nazwy 
(Zabrze), 2. Sąsiedzi (Katowice), 3. 
Rzemieślnicy (Ruda Śląska)

Nocny turniej, przeznaczony dla 
osób od 16. roku życia, rozpoczął się 
o godzinie 21.00.

– To, co przyciąga ludzi na ten tur-
niej, to klimat – tłumaczy Andrzej Pu-
stelnik z rudzkiego MOSiR-u, który 
zorganizował imprezę. – Turniej za-

wsze cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Grają zarówno amatorzy jak  
i profesjonaliści. To jest bardzo fajne, 
bo grający dla przyjemności mogą 
zmierzyć się z tymi, których umiejętno-
ści są na wysokim poziomie – dodaje.

Niektóre drużyny pokonały kilkaset 
kilometrów, by stanąć do walki 
o główną nagrodę.

– Jeździmy na różne turnieje odby-
wające się w Polsce. W tym turnieju 
spodobało nam się to, że odbywa się 
on w nocy – opowiada Tobiasz Kol  
z Wrocławia. – Rywalizacja jest zacię-
ta, ale spodziewaliśmy się, że tak bę-
dzie. Oprócz zabawy i robienia tego, 
co każdy z nas lubi, jest jeszcze ta myśl 
o głównej nagrodzie – dodaje.

Na turnieju w odrębnej kategorii 
rywalizowały ze sobą panie.

–  Coraz częściej te turnieje są sła-
bo obsadzone jeśli chodzi o kobiety. 
Na rudzki streetball warto przyjeż-
dżać, bo w związku z tym, że są pienią-
dze do wygrania, jest dużo żeńskich 
drużyn, z którymi można rywalizować 
– mówi Agnieszka Stawowska, uczest-
niczka rozgrywek.

Wyniki tej rywalizacji – KOBIE-
TY: 1. Zemsta Ginekologa (Katowi-
ce/Ruda Śląska); 2. Nie ma Lipy 
(Wodzisław Śląski), 3. Showteam 
(Zabrze); MĘŻCZYŹNI: Rybnik 
Team (Rybnik), 2. Drugi Czopot 
(Ruda Śląska), 3. E-meryci.pl (Cho-
rzów).

Nocne zmagania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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