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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

* KREDYTY *GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
15 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

KREDYT 

na każdą kieszeń
oprocentowanie kredytów • 
gotówkowych 
i konsolidacyjnych
już od 5 %
kredyty hipoteczne, • 
samochodowe
i firmowe
leasingi• 
kredyty bez ograniczeń • 
wiekowych
uproszczone procedury• 

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do KlientaRuda tańczyła 

jak szalona

 Więcej str. 10-11 

 KUPIĘ UDZIAŁY W KAMIENICACH, 
NIERUCHOMOŚCIACH 

TEL. 512-484-884

DYŻUR 
REDAKTORA

Joanna
Oreł

tel. 512-295-228
joanna.orel@wiadomoscirudzkie.pl
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Już od 10 czerwca kibicuj z BYKOWINA
CZAPKI
KIBICA 999

SZT.

T-SHIRT
KIBICA

DAMSKI• 
DZIECIĘCY• 
MĘSKI• 

Już od 10 czerwca kibicuj z
COCA-COLA
1,5 l

199
szt.

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

I INNE GADŻETY

BYKOWINA
9od

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

1
PIWO
KASZTELAN
NIEPASTERYZOWANE
0,5 l 

PIWO
KASZTELAN
3 RODZAJE
0,5 l 

239
szt.

PIZZA
RIGGA

4 RODZAJE

KAWA
ROZPUSZCZALNA 
NESCAFE
200 g

PIZZA
RIGGA

4 RODZAJE 1499
szt.

1399
szt.

LODY
MANHATTAN
wybrane rodzaje
1,3 l, 1,4 l

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13 | pełna oferta www.intermarche.pl REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

4 RODZAJE
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WYWIAD

REKLAMA

PORADNIA GSU ZDROWIE
ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska  
tel. 32 723-23-18, 32 724-28-78, rejestracja@gsu-zdrowie.pl

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. 

Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.  

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach • 
kontraktu z NFZ
Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka • 
Laboratoryjna – wyniki dostępne w kilka minut!
Gabinet zabiegowy• 
Rehabilitacja i masaż, • specjalistyczne metody 
fizjoterapeutyczne podczas indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie 
rodzaje prądów, ultradźwięki, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser, 
aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych masaż pneumatyczny 
typu BOA, kinesiotaping
Poradnie specjalistyczne:•  Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna, 
Ortopedyczna
Poradnia Medycyny Pracy• 

Dla pacjentów naszej  
poradni oferujemy stały  20% RAbAT  na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

PROMOCJE
fale uderzeniowa – 170 zł za 3 zabiegi 250 zł za 5 zabiegów 

oraz masaż bOA 180 zł za 10 zabiegów.

ZAPRASZA DZIECI 
W WIEKU OD 1 DO 3 LAT.
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-17.00
UL. TEATRALNA 4, RUDA ŚLĄSKA-WIREK
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

KLUB MALUCHA 
UŚMIECH 
OD UCHA DO UCHA

KlUb MAlUCHA – opieka nad dziećmi  
w godzinach porannych i popołudniowych.

AKTYWNY MAlUCH – to zajęcia 
przygotowujące dzieci 2-letnie do 
wychowania przedszkolnego.

AKTYWNY MAlUCH JUNIOR – to zajęcia 
dla dzieci do 2. roku życia stymulujące 
harmonijny rozwój dziecka.

OPIEKA NA GODZINY – na czas zakupów 
bądź treningu na siłowni.

OPIEKA WEEKENDOWA – sobota, niedziela 
po wcześniejszym ustaleniu z personelem.

tel. 730-146-125

– Jak ocenia Pan rok pracy na nowym stano-
wisku?

– To był bardzo intensywny rok. Przede wszyst-
kim miałem okazję poznać wielu fantastycznych 
ludzi, ale też i zmierzyć się z wieloma problema-
mi. Dla mnie to był jeden z najciekawszych okre-
sów w moim życiu zawodowym. Najbardziej je-
stem zadowolony z tego, że udało się utworzyć 
w Urzędzie Miasta zespół do spraw obsługi inwe-
stora. Pierwsze efekty pracy już widać. Udało nam 
się m.in. pozyskać bardzo ciekawych inwestorów 
z Francji, którzy zdecydowali, że będą tutaj reali-
zować swój interes, a mieli do wyboru m.in. Ryb-
nik. Trafiła do nas także duża firma inwestycyjna, 
która tworzy powierzchnie halowe. Ten zespół 
wniósł nową jakość obsługi inwestorów i widzimy 
duże ożywienie na tym rynku. Drugim najważ-
niejszym wyzwaniem, które wymagało ode mnie 
najwięcej pracy, to sprawy związane z ochroną 
środowiska.

– No właśnie. Rok temu rozmawialiśmy o pla-
nach utworzenia Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych w naszym 
mieście. Na jakim etapie jest ich realizacja?

– Jesteśmy na etapie postępowania, które ma 
wyłonić partnera prywatnego do realizacji – ra-
zem z nami – tej inwestycji. Mamy pięciu oferen-
tów i niebawem wyślemy do nich zaproszenie do 
składania ostatecznych ofert. Mamy jednak pro-
blem polegający na tym, że wciąż nie wiemy, czy 
będziemy mogli mieć na terenie Rudy Śląskiej ta-
ką instalację, ponieważ aktualizowany jest woje-

PREzYDENT
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
Grażyna Dziedzic

zaprasza 
mieszkańców na spotkanie

w sprawie rewitalizacji 
ul. Janasa,

które odbędzie się
14 czerwca br. (wtorek) 

o godz. 17.00
w Młodzieżowym Domu 

Kultury przy ul. Janasa 28.

OGŁOSZENIA

12 miesięcy zmian. A kolejne już wkrótce
Mija rok, odkąd Krzysztof Mejer pełni funkcję zastępcy prezydent miasta. 12 miesięcy temu pytaliśmy nowego wice-
prezydenta o to, jakie plany ma, jeżeli chodzi o Wydział Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską, Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, które pod niego podlega-
ją. Dziś rozmawiamy z wiceprezydentem Mejerem m.in. o tym, co udało się zrobić w tym zakresie.

wódzki plan gospodarki odpadami, w którym na 
razie nie przewiduje się jej w Rudzie Śląskiej. 
Niemniej jednak mamy zapewnienie, że zostanie 
nam uchylona furtka i wspomniany RIPOK poja-
wi się także u nas.

– Mijający rok to także szereg spotkań 
z mieszkańcami...

– Jestem zadowolony z wiosennych spotkań  
w poszczególnych dzielnicach, bo one pokazały, 
że po pierwsze mieszkańcy mają bardzo dużą wie-
dzę o samorządzie, jego funkcjonowaniu oraz 
kompetencjach, a także mają świadomość, które 
zadania wpisują się w nasz zakres. Czasem proces 
decyzyjny jest długi i trzeba poczekać aż uda się 
załatwić daną sprawę. Dla mnie te spotkania są 
bardzo cenne, bo ludzie przychodzą z różnymi 
sprawami, które są z ich punktu widzenia istotne, 
a których my nie widzimy. 

– A jak układa się współpraca z Radą Mia-
sta?

– Dla mnie uczestnictwo w sesjach i komisjach 
jest zawsze ciekawe, bo nawet, jeżeli nie zgadza-
my się z radnymi, to z naszych dyskusji płyną cen-
ne wnioski, które bierzemy pod uwagę, modyfiku-
jąc pewne plany – chociażby jeżeli chodzi o go-
spodarowanie odpadami, czy ostatnio procedowa-
ną kwestię opłat za usługi cmentarne. Wychodzę 
z założenia, że radny jest partnerem, a nie prze-
ciwnikiem.

– Wracając do zarządzania miastem – czego 
nie udało się zrobić przez ostatnie 12 miesię-
cy?

– Najbardziej niezadowolony jestem z faktu, że 
nie udało nam się wprowadzić planu utworzenia 
strefy ekonomicznej w Rudzie Śląskiej. Wszystko 
to, co mogliśmy w tym temacie zrobić, zrobiliśmy. 
Czekamy w tej chwili na ruch ze strony rządu, 
a tego ruchu niestety od pół roku nie ma. Bardzo 
liczyliśmy na to, że szybciej uda nam się załatwić 
niezbędne formalności, jeżeli chodzi o utworzenie 
strefy w Kochłowicach i przy ul. Chorzowskiej 
w Nowym Bytomiu. Mamy wprawdzie deklarację 

ze strony Kompanii Węglowej, która jest właści-
cielem tych terenów, że jest gotowa, by włączyć je 
do strefy ekonomicznej. Natomiast pozostaje za-
pis, który mnie bardzo niepokoi. Mianowicie 
Kompania Węglowa zostawia sobie prawo do de-
cydowania o tych terenach. To w praktyce ozna-
cza, że spółka w każdej chwili może sprzedać ja-
kąś działkę, co zablokuje nam definitywnie po-
mysł utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Rudzie Śląskiej. Ponadto z powodu braku pie-
niędzy nie możemy ruszyć w takim stopniu, w ja-
kim bym chciał, z rewitalizacją terenów zielonych. 
Tych inwestycji jest tyle, że musimy dokonywać 
takich trudnych wyborów. Jeżeli chodzi o wyzwa-
nia, jakie przed nami stoją, to jednym z najwięk-
szych jest Szpital Miejski. Nadszedł czas, żeby 
dokonać wielu zmian w funkcjonowaniu szpitala 
po to, żeby mógł on świadczyć usługi jeszcze le-

piej i nie generował strat. Mam na biurku doku-
ment z planami restrukturyzacji szpitala, ale za 
wcześnie na to, by mówić o szczegółach. Chciał-
bym je skonsultować z personelem szpitala i dzia-
łającymi tam związkami zawodowymi, a także 
z radnymi. Poza tym chcę kontynuować przygoto-
wania do budowy wspomnianej Regionalnej In-
stalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
oraz Ekologicznego Centrum Odzysku. Mamy in-
westora, który chce za własne pieniądze wykonać 
taką instalację i bardzo mi zależy na przekonaniu 
do niej mieszkańców. Chcielibyśmy mieć w Ru-
dzie Śląskiej dwie instalacje przetwarzania odpa-
dów, bo wtedy mielibyśmy bardzo komfortową 
sytuację, polegającą na tym, że wszystkie odpady 
wytwarzane w Rudzie Śląskiej, byłyby tutaj prze-
twarzane, a my czerpalibyśmy z tego korzyści.

Joanna Oreł
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Pasy nie zawsze są bezpiecznym rozwiązaniem | HALEMBA

Rodzice postulują o ,,zebrę” bliżej przedszkola.

– Ulicą Poniatowskiego poruszają 
się rodzice z dziećmi, zaprowadzając 
je do pobliskiego przedszkola. Jak to 
jest, że nie ma tu możliwości przejścia 
przez pasy na drugą stronę ulicy? 
Droga ta, wbrew pozorom, w godzi-
nach rannych jest dosyć ruchliwa, po-
nieważ wszyscy wyjeżdżają do pracy 
– tłumaczy mama przedszkolaka, 
uczęszczającego do Miejskiego Przed-
szkola nr 36.

Sprawa została zgłoszona do rudz-
kiego magistratu, a następnie 12 maja 
odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Tam jednak zapadła negatywna decy-
zja odnośnie inicjatywy stworzenia 
dodatkowej „zebry”. Dlaczego? 
Członkowie komisji wyjaśnili w uza-
sadnieniu, że najbliższe pasy znajdują 

się w odległości mniejszej niż 100 
metrów, a inna decyzja i wyznaczenie 
przejścia dla pieszych w proponowa-
nym miejscu wyeliminowałyby moż-
liwość przekroczenia jezdni w odle-
głości do 100 m od niego (co jest 
zgodne z prawem o ruchu drogowym). 
– Oprócz tego zgodnie ze statystykami 
i analizą zdarzeń drogowych pieszy 
znajdujący się na przejściu zachowuje 

Czy w okolicy przedszkola nr 36 na Kłodnicy powinno znaleźć się dodat-
kowe przejście dla pieszych? Wnioskują o to rodzice podopiecznych pla-
cówki, którzy uważają, że w jej pobliżu, czyli na ul. Poniatowskiego 6,
droga jest zbyt ruchliwa. Sprawa trafi ła pod obrady Komisji ds. Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

Park przy ulicy Mickiewicza (okolice Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1) w Rudzie zdaniem mieszkańców tej okolicy wymaga inwestycji ze 
strony miasta. – To bardzo ładne, ciche i spokojne miejsce, w którym moż-
na usiąść i odpocząć – mówi pani Janina, mieszkanka tej okolicy. – Jest 
jednak trochę zapomniane i jego stan mógłby być lepszy. Trzeba wyko-
sić trawę, posprzątać i odmalować stare ławki. Przydałyby się też nowe 
– dodaje. Po naszej interwencji otrzymaliśmy zapewnienie, że na począ-
tek park zostanie wysprzątany, a mieszkańcy sami mogą w niego „zainwe-
stować”, zgłaszając projekt w tej sprawie do budżetu obywatelskiego.

Prace porządkowe w parku zostaną wykonane do 10 czerwca. 
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Mieszkańcy czekają na więcej   | RUDA

Za stan parku odpowiada Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio-
wej. – Z informacji jakie przekazał nam 
MPGM wynika, że koszenie traw i sprząta-
nie parku zostało zlecone i będzie wykona-
ne do 10 czerwca – zapowiada Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. 

Niestety remont ławek i dostawienie no-
wych nie jest możliwe w tym roku ze 
względu na brak pieniędzy na ten cel. War-
to jednak przypomnieć, że w park przy 
ul. Mickiewicza zainwestowano w ubie-

głym roku, gdzie w ramach budżetu oby-
watelskiego za 112 tys. zł powstały siłow-
nia i plac zabaw. – Zachęcamy więc miesz-
kańców zainteresowanych dalszymi inwe-
stycjami w to miejsce do złożenia wniosków 
do budżetu obywatelskiego – mówi Adam 
Nowak. – Można je składać do 17 czerwca, 
wiec jest jeszcze trochę czasu – dodaje.

Tym bardziej warto, że kwota na zadania 
o charakterze lokalnym dla każdej dzielni-
cy wynosi w tym roku po 165 tys. zł.

Arkadiusz Wieczorek

mniejszą uwagę niż na odcinku ulicy 
bez wyznaczonego przejścia dla pie-
szych – uzasadnia Barbara Mikołajek-

Wałach, naczelniczka Wydziału Dróg 
i Mostów Urzędu Miasta.

Magdalena Buchta

Warto przypomnieć, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dziecko 

do lat 7 może znajdować się na drodze 
wyłącznie pod opieką osoby, która 
osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. 

Prowadząc dziecko, w przypadku braku 
przejścia na jezdni, należy zachować 

szczególną ostrożność.

REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

KOMUNIKAT
PREZYDENTA 

MIASTA 
– SZEFA OBRONY 

CYWILNEJ 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniach 7-9 

czerwca 2016 roku (termin za-
pasowy 10 czerwca 2016 roku) 
zaplanowano trening systemu 
alarmowania i ostrzegania, 
podczas którego może wystą-
pić konieczność uruchomienia 
syren alarmowych w celu ogło-
szenia i odwołania alarmu w ra-
mach krajowych ćwiczeń „Ana-
konda 16” organizowanych 
przez Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych. Ćwi-
czenie dotyczyć będzie naru-
szenia przestrzeni powietrznej 
Rzeczypospolitej Polskiej przez 
statek powietrzny w epizodzie 
o kryptonimie RENEGADE-SA-
REX 16/I. 

W ramach treningu zależnie 
od trasy przelotu podejrzanego 
statku powietrznego przewidu-
je się wykorzystanie syren alar-
mowych do:

ogłoszenia alarmu – dźwięk • 
modulowany trwający trzy 
minuty,
odwołania alarmu – dźwięk • 
ciągły trwający trzy minu-
ty.

Zgodnie z założeniami orga-
nizatora, pomimo całodobo-
wego trybu ćwiczenia syreny 
nie będą uruchamiane w godzi-
nach nocnych.

OGŁOSZENIA
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Temat modernizacji sieci tramwajowej 
w Rudzie Śląskiej jest dyskutowany 
przez władze miasta ze spółką Tramwaje 
Śląskie już od kilku lat. Kursująca  
w naszym mieście na odcinku Godula-
Bykowina linia nr 9 jest w tej chwili  
najbardziej zaniedbana. – Linia ta ma 
znaczenie strategiczne. Wynika to z prze-
biegu tej linii oraz jej 
popularności wśród rudzian. 
Ruda Śląska od lat domaga się 
podjęcia działań zmierzających 
do modernizacji linii 9 na całej 
długości trasy – zaznacza An-
drzej Nowak, pełnomocnik pr-
ezydent miasta ds. transportu 
zbiorowego.

Tymczasem – jak mówi 
Nowak – miasto od dłuższego 
czasu słyszy zapewnienia od 
spółki Tramwaje Śląskie, która 
zarządza torowiskami, że trasa 
„dziewiątki” zostanie wyremontowana. 
Jednak na tym się kończy. Dlatego też 
władze miasta,  mając na względzie 
bezpieczeństwo mieszkańców, zaczęły 
zastanawiać się, aby zamiast tramwaju 
wprowadzić autobus, który kursowałby 
na tej samej trasie – tyle, że po drodze, 

REMONT TOROWISKA

„Dziewiątka” do remontu, czy wymiany?
Być może na dniach rozstrzygną się losy linii tramwajowej nr 9. Władze Rudy Śląskiej oczekują, że torowisko, po którym tramwaj ten kursuje, zostanie grun-
townie wyremontowane. Pojawiła się nawet koncepcja, by linię tramwajową zamienić na autobusową – tak jak stało się to w przypadku „osiemnastki”. 

W związku z brakiem decyzji o remoncie 
torowiska linii nr 9, pojawił się pomysł, by 
tramwaj ten zastąpić autobusem. – Sama 

organizacja oraz forma finansowania 
zastępczej komunikacji autobusowej nie 

jest elementem skomplikowanym, jednakże 
w chwili obecnej nie można odpowiedzieć 

szczegółowo na to pytanie. Mam nadzieję, że 
wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem 

tej linii 9 czerwca zostanie wyjaśnionych  
– komentuje Andrzej Nowak.

a nie po zaniedbanym torowisku. – Kiedy 
pojawiły się w mediach informacje 
o możliwości zawieszenia linii tramwa-
jowej nr 9, zarząd Tramwajów Śląskich 
spotkał się z władzami miasta i po raz 
kolejny złożył deklarację gotowości  
modernizacji linii nr 9 jeszcze w tym  
roku – wyjaśnia Nowak.

Również Andrzej Zowada, rzecznik 
prasowy spółki Tramwaje Śląskie nie 
ukrywa, że stan techniczny części linii 
wymaga remontu. Jest już jego wstępny 
plan, który obejmuje Rudę Śląską. 
– W nowym projekcie inwestycyjnym, 
zaplanowaliśmy modernizację tej linii  

– na terenie Rudy Śląskiej chodzi 
o gruntowną przebudowę linii wzdłuż  
ul. Goduli oraz wzdłuż ul. Niedurnego. 
To w sumie ponad 5 km torów. Szacuje-
my, że realizacja tych inwestycji może 
pochłonąć ok. 18 mln zł netto – zapowia- 
da Andrzej Zowada.  

Na razie jednak rozpocznie się pier-
wszy etap remontu. Tramwaje 
Śląskie podkreślają, że są 
pieniądze, by za prace zabrać 
się już w tym roku. – Ponadto 
na liście rezerwowej projektu 
jest kolejny odcinek torowiska 
przy ul. Niedurnego, który może 
również zostać zmodernizowa- 
ny, jeśli będą odpowiednie 
środki finansowe na ten cel  
– mówi Zowada.

Jednak o szczegółach władze 
miasta z przedstawicielami 
spółki będą rozmawiać w środę 

(8 czerwca). – Jestem przekonany że 
spotkanie z przedstawicielami Tramwa-
jów Śląskich wyjaśni wiele pojawiają- 
cych się wątpliwości w sprawie 
przyszłości funkcjonowania linii tram-
wajowej nr 9 – podsumowuje Andrzej 
Nowak.  Joanna Oreł
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„Dziewiątka” kursuje w naszym mieście przez 5 dzielnic.

WWW.APTEKADZIECKA.PL

AptekA RoDzinnA 
pl. niepodległości 5/1, Ruda Śl., 41-703

tel. 32 248-38-89 cAłoDobowA

AptekA RoDzinnA 
ul. oświęcimska 126, Ruda Śląska, 41-707

tel. 32 242-70-80

AptekA RoDzinnA
ul. niedurnego 50d/2, Ruda Śląska, 41-709 

tel. 32 242-00-38

AptekA zDRowie I
ul. k. Goduli 13, 41-703, Ruda Śląska 

tel. 32 244-30-77



Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik

www. wiadomoscirudzkie. pl ROZRYWKA | 8.06.20166

REKLAMA

1

9

2 3 4

4

5

15

6

1

7

8

2

9 10 11

12 13 14

10

15 16 17 18 19

20

3 6

21

8

22 23 24

25 26

11

27

12

28 29 30 31

32

33 34 35 36

13

37 38

39 40

14

41

16

42

5

43 44

45

46 47

7

Poziomo: 1 – temat, 5 – mit. rzym. żona Jowisza, 8 – zdro-
we warzywo, 9 – lekka tkanina jedwabna, 11 – człowiek chory 
psychicznie, 12 – uchwalana przez sejm, 15 – inkarnacja boga 
Wisznu, 17 – pokarm kanarków, 20 – pisarz brazylijski, 21 – 
uszczerbek, szkoda, 24 – książę nowogrodzki, 25 – imitacja, 
28 – aromatyczna przyprawa, 29 – budowla ogrodowa, 32 – 
przejażdżka saniami, 33 – składnik czekolady, 36 – dwutlenek 
tytanu, 39 – poważanie, 42 – mit. gr. piekło, 43 – dawna moda, 
45 – imię męskie, 46 – wyrodek, 47 – tkanina z wełny czesan-
kowej. 

Pionowo: 1 – ognisko góralskie, 2 – porowata skała wulka-
niczna, 3 – uroda – 4 – izba więzienna, 5 – nie sen, 6 – reguła, 
7 – jezioro w Afryce, 10 – gilza, 13 – droga, gościniec, 14 – 
daszek na przystanku, 16 – bieługa, 17 – morski jamochłon, 
18 – zwierzę futerkowe, 19 – suwa się po sztagu, 21 – zaprawa 
gipsowa, 22 – przynęta, 23 – uśpienie chorego przed operacją, 
26 – używa go rytownik, 27 – dawne królestwo w Birmie od 
850 r. do XI wieku, 30 – mit. gr. córka Okeanosa, siostra Eu-
ropy, 31 – mit. słow. bogini wiosny, 34 – ozdoba tałesu, 35 – 
dychawica, 37 – foka obrączkowana, 38 – kotwica, 40 – sito 
do przesiewania żwiru, 41 – gat. kaczki, 44 – kościół katedral-
ny. 

Hasło krzyżówki nr 21 brzmiało: „Zbieranie ziół”. Nagrodę 
otrzymuje Katarzyna Krawczyk. Po odbiór zapraszamy do re-
dakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do 
realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 
38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, któ-
re nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 
36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

Baran – Znajdziesz 
sposób na przekonanie 
partnera do swoich po-

mysłów. Wyjazd wniesie po-
wiew świeżości. Nowa inwesty-
cja korzystnie wpłynie na Twoją 
przyszłość. 

Byk – Będziesz skła-
dać obietnice bez po-
krycia. Wystrzegaj się 

nieprzemyślanych zmian. Nie 
wahaj się pomówić z bliskimi 
o tym, co się z Tobą dzieje.

Bliźnięta – Zdobę-
dziesz serce niezwy-
kłej osoby. Przygotuj 

się do zmiany pracy. Pomyśl 
czego chcesz i zrób plan działa-
nia.

Rak – Dostaniesz 
ostrzeżenie, które mo-
żesz zbagatelizować 

i narobić sobie kłopotów. Mo-
żesz się zakochać w kimś, z kim 
przeżyjesz upojną, ale krótką 
przygodę.

Lew – Nawet jeśli 
w pracy jesteś tylko 
ciałem, rób swoje. Nie 

stresuj się. Przypomni sobie 
o Tobie osoba, której Ci brako-
wało.

Panna – Zmiany sze-
fostwa nie muszą ozna-
czać kłopotów. Wyko-

rzystaj swoje doświadczenie oraz 
zmysł obserwacji. Ulegniesz ko-
muś nie wartemu zachodu.

Waga – Dostaniesz 
ważny sygnał, które-
go możesz w porę 

nie docenić. W miłej atmosfe-
rze nawet nowe i niełatwe za-
dania nie wydają się takie 
straszne.

Skorpion – Osoba, 
która coś Ci obieca-
ła, może to teraz 

spełnić. Nie wahaj się przypo-
mnieć, jeśli będzie próbowała 
się migać. Nie odkładaj tego.

Strzelec – Zadbaj 
o odpowiednią ilość 
snu i relaksu. Ostat-

nie pracowite tygodnie mocno 
nadwyrężyły Twoje siły. 
Wrzuć na luz i odpocznij.

Koziorożec – Szykuj 
się na nową przygo-
dę. Niebawem znaj-

dziesz się w centrum wyda-
rzeń, całkiem nieoczekiwanie 
staniesz się bardzo popularny.

Wodnik – W najbliż-
szym czasie samotne 
Wodniki mają szansę 

na spotkanie swojej drugiej 
połówki. Muszą tylko mieć 
oczy szeroko otwarte.

Ryby – Gwiazdy bę-
dą Ci sprzyjać. Wy-
korzystaj to i ko-

niecznie wstąp do kolektury. 
Jeśli wygrasz, zacznij spełniać 
swoje dawne marzenia.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

ZAPRASZA!!!
TAROT CYGAŃSKI

Wirek, ul. Obr. Westerplatt e 36, 
tel. 607-468-787

ZAPRASZA!!!

WRÓŻKA 
JADZIA

N�������� ��������� – ������ � ������ ��������!

Hania Dębkowska
córka Aliny i Damiana

ur. 30.05. (3590 g i 54 cm)

Nikodem Stuchlik
syn Marty i Krzysztofa

ur. 28.05. (2996 g i 53 cm)

Wojciech Czogała
syn Moniki i Krzysztofa

ur. 29.05. (3750 g i 56 cm)

Julia Jacek
córka Marii i Roberta

ur. 29.05. (3050 g i 53 cm)

Sławomir Edward Rożek
syn Anny i Marcina

ur. 29.05. (3110 g i 54 cm)

Grażyna Jeromin-Gałuszka
Bardzo długie 

przebudzenie
W prywatnej klinice psychiatrycz-

nej spotyka się niezwykła trójka pa-
cjentów: ekscentryczna pisarka Au-
relia, prywatny detektyw Rajmund i 
zbuntowana nastolatka Inez. Skazani 
na swoje towarzystwo, częściowo 
dla zabicia czasu, częściowo w ra-
mach terapii, rozmawiają o swoich 
problemach. Kiedy przychodzi pora 
na Inez, ta zaczyna snuć opowieść o 
Magnolii, knajpie z pensjonatem w 
dalekich Bieszczadach. To miejsce, 
gdzie zdarzają się małe cuda, takie 
jak wzajemna życzliwość i bezwarun-
kowa przyjaźń.

Opowieść Inez rozpoczyna się w 
momencie, gdy pewnego sierpnio-

wego popołudnia w Magnolii pojawia się zjawiskowo piękna kobieta, Be-
ata. Melduje się, idzie do pokoju, a potem wychodzi na spacer i znika bez 
śladu. Kilka dni później do pensjonatu przyjeżdża Daniel, jej narzeczony. 
Nie rozumiejąc powodu, dla którego znalazła się w tak dziwacznym miej-
scu, czeka, aż Beata wróci i wszystko wyjaśni. Mija miesiąc, dwa miesiące, 
rok... Życie w Magnolii toczy się swoim niezwykłym trybem, a świat męż-
czyzny staje na głowie...

| P�������

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości Gminy 
Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 1847/27 

o powierzchni 36 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb 
Nowa Wieś, KW GL1S/00007904/4 położonej w Rudzie 

Śląskiej przy ul. Wrzosowej, przeznaczonej do zbycia 
w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 
własność osób fi zycznych, oznaczonej jako działka 

nr 1401/24 o pow. 199 m2, zapisana na karcie mapy 
2, w obrębie Nowa Wieś, objęta księgą wieczystą nr 

GL1S/00017558/6, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

„Dziecko jest 
chodzącym 

cudem 
jedynym, 

wyjątkowym 
i niezastąpionym.” 

Phil Bosman

OGŁOSZENIE
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„Muzykanty grajom Wom” od 10 lat

– Wasz zespół istnieje już od 10 lat. 
Początek wspólnego śpiewania to także 
Wasz początek muzykowania?

 Łukasz Michalik: – „Muzykanty” ja-
ko zespół istnieją od 10 lat. Wcześniej 
każdy z nas zajmował się muzyką na wła-
sną rękę. Łukasz Szołtysek od 14. roku 
życia jest organistą w parafi i Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Czerwionce, 
a ja wcześniej grałem podczas małych 
imprez okolicznościowych. Poznaliśmy 
się w nietypowych okolicznościach, bo 
w Szpitalu Miejskim w Knurowie i tak 
się zaczęło. Pierwszy publiczny debiut 
mieliśmy podczas festynu parafi alnego 
w Czerwionce dokładnie 10 lat temu.

– Jesteście dwuosobowym zespołem, 
ale ktoś musi być szefem…

 Łukasz Szołtysek: – Nieformalnym 
„szefem” jest Łukasz Michalik. On odpo-
wiada za kontakty z klientami oraz z me-
diami. Oczywiście zawsze dzwoni i uzgad-
niamy wspólnie terminy i szczegóły. W tej 
kwestii zdaję się na niego, bo z powodze-
niem od kilku lat zajmuje się sprawami 
organizacyjnymi. Ja z kolei odpowiadam 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy ze-
spół Muzykanty pochodzący z miejscowości Czerwionka-Leszczyny, który 
właśnie przygotowuje się do wydania kolejnej płyty.
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za stronę muzyczną, czyli drugie głosy 
i chórki, które tworzę do każdej piosenki. 

– 10 lat to mnóstwo koncertów i spo-
ro wspólnych osiągnięć. Z czego jeste-
ście najbardziej dumni?

 Łukasz Michalik: – To rzeczywiście 
wiele tysięcy godzin wspólnego śpiewa-
nia. Śpiewamy na weselach, festynach 
oraz koncertach. Występujemy zarówno 
w Polsce jak i za granicą. Każdy występ 
jest dla nas ważny – czy gramy w kato-
wickim Spodku dla kilku tysięcy fanów 
śląskiej muzyki, czy też na małej impre-
zie. Zawsze dajemy z siebie 100 procent. 
Małe imprezy mają tę przewagę, że pod-
czas nich możemy nawiązać bliższy kon-
takt z uczestnikami. Dużym osiągnięciem 
była nasza pierwsza płyta „Muzykanty 
grajom Wom”. Mimo że istniejemy już 
10 lat, wciąż mamy sporo energii, by to 
robić. Cieszymy się z tego, że mamy licz-
ne grono fanów i śmiało możemy powie-
dzieć, że czujemy się spełnieni.

– Niebawem pojawi się Wasza kolej-
na płyta. Na jakim etapie przygotowań 
jesteście?

Łukasz Szołtysek: – Druga płyta choć 
przygotowywana od dawna, to jeszcze 
czeka na swój czas, ale piosenki, które na 
nią przygotowaliśmy, znalazły się już na 
licznych składankach i są grane w roz-
głośniach radiowych. Obecnie kończymy 
pracę i płyta powinna pojawić się najpóź-
niej na początku lipca. Znajdzie się na 
niej 14 piosenek, które aranżacyjnie do-
pracowuje dla nas Andrzej Skaźnik. Bę-
dzie to bardzo dynamiczna i przyjemna 
płyta, na której nie zabraknie też piose-

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. Sobótki, która 

zostanie oddana w dzierżawę 
na okres 3 lat z przeznaczeniem 
pod ogródek przydomowy, ul. 
Piotra Skargi, która zostanie 
oddana w najem na okres 

3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejącą działalność usługowo-

produkcyjno-składową, ul. 
1 Maja – Jana Brzechwy, która 
zostanie oddana w najem na 
okres 3 lat z przeznaczeniem 

pod istniejące urządzenie 
reklamowe, ul. Elizy 

Orzeszkowej, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres 

3 lat z przeznaczeniem pod 
ogródek przydomowy, ul. Nowy 

Świat, która zostanie oddana 
w dzierżawę na okres 3 lat 

z przeznaczeniem pod ogródek 
przydomowy.

OGŁOSZENIE

nek z przesłaniem. Sami nie możemy już 
doczekać się jej premiery i mamy nadzie-
ję że też spodoba się słuchaczom. 

– Oprócz tego macie jeszcze jakieś 
muzyczne marzenia?

Łukasz Michalik: – Muzycznie chcie-
libyśmy móc grać razem jak najwięcej 
i najdłużej. Naszym fanom i Czytelnikom 
„Wiadomości Rudzkich” życzymy, żeby 
codziennie mieli powód do uśmiechu, bo 
z uśmiechem łatwiej iść przez życie.

Arkadiusz Wieczorek

Oferta ważna 
od 8.06 

do 11.06. 
lub do 

wyczerpania 
zapasów.

Ruda Śląska - Orzegów, ul. Walentego Fojkisa 16
Czynne: pon.-sob. 6.30-20.30, niedz. 10.00-18.00 

Ruda Śląska - Godula, ul. Podlas 32
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 9.00-17.00

Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Pokoju 14
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-18.00

Ruda Śląska – Wirek, ul. Obr. Westerplatte 7
Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, niedz. 10.00-20.00

Ćwiartka z kurczaka, kg 

349

Kiełbasa Grillowa, kg  

869

Sot śmietana 400 g 12% i 18%, szt. 

199

Piwo Tyskie 
puszka 0,5 l, szt. 

245

Kalafi or Polska, szt.  

199

Ogórek gruntowy Polska, kg 

249

Kołocz z serem, kg 

Big Milk 
lody 
śmietankowe, szt. 

129

1499

Co tydzień do wygrania 
samochód Opel, o szczegóły 

pytaj sprzedawcę!

REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE  KWK HALEMBA-WIREK, KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE ORAZ BONY SODEXO

  ½ litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego, 
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem

, 
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W piątek (3.06.) przedszkolaki z miejskich przed-
szkoli nr 34 i 42 zaprosiły rodziców, dziadków, rodzeń-
stow i starszych kolegów na festyn „Grunt to rodzin-
ka”. – Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że wspólne spę-
dzenie wolnego czasu ma zwrócić uwagę na niezastą-
pioną funkcję rodziny, która polega m.in. na wzmacnia-
niu i chronieniu więzi rodzinnych, zaangażowaniu ro-
dziców w życie dziecka oraz pokazaniu mu, że wspólnie 
spędzone chwile stanowią istotny element życia rodzin-
nego – mówi Bogumiła Besta, dyrektorka Miejskiego 
Przedszkola nr 34.  

Podczas festynu wystąpiły dzieci z dwóch przed-
szkoli, a wspólne zabawy rodzinne poprowadził wo-
dzirej. Ogłoszono także wyniki rodzinnego konkursu 
plastycznego „Z mamą i tatą jest wesoło”. – Zadbali-
śmy o różnorodne atrakcje typowe dla imprezy plenero-
wej oraz smakołyki przygotowane przez pracowników 
przedszkoli i członków rodzin – wylicza Ewelina Krysz-

toforska, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 42. 
Podczas festynu zbierano też fundusze na leczenie ma-
łego Tymonka, który choruje na nowotwór złośliwy 
oka. W Kochłowicach udało się uzbierać 210 złotych. 

AW

Występy najmłodszych przyciągnęły sporo widzów.

WIREK

Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 6 zorganizował Rajd Pieszy, podczas którego jego 
uczestnicy mogli wykazać się zarówno wiedzą o na-
szym mieście jak i umiejętnościami rywalizowania. 
Ostatecznie na podium królowali uczniowie ZSP nr 6.

Czwartkowy (2.06.) rajd został zorganizowany dla 
pierwszoklasistów oraz uczniów trzecich klas 
okolicznych gimnazjów. – Była to już 13. edycja Szkol-
nego Rajdu Pieszego po Rudzie Śląskiej. To wersja raj-
du gwiaździstego, czyli takiego, w którym drużyny wy-
ruszają z trzech różnych miejsc, pokonując trasy. Meta 
jest w jednym miejscu, znajduje się w szkole, czyli w ZSP 
nr 6. Na mecie czekały konkurencje np. pierwsza po-
moc, rebusy profilaktyczne czy konkurs plastyczny oraz 
atrakcje uświetniające rajd – relacjonuje Agnieszka 
Sokołowska, nauczycielka geografii w ZSP nr 6 oraz 
koordynatorka rajdu.

Ogółem w rajdzie wzięły udział drużyny z Gimna-
zjum nr 6, Gimnazjum nr 8 i Gimnazjum nr 9. Wspól-
nie z nimi rajd przemierzali uczniowie pierwszych klas 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Ostatecznie 
I i II miejsce zajęły klasy z ZSP nr 6, a trzecie miejsce 
zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Kor-
fantego. JO

Uczestnicy rajdu skrupulatnie realizowali zadania.

NOWY�BYTOM

Szczególna uroczystość odbyła się niedawno 
w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Nowym Byto-
miu, bo też i szczególną solenizantką jest jego pensjo-
nariuszka. W czwartek (2.06.) mieszkanka Rudy Ślą-
skiej, Helena Piechniczek obchodziła w murach „Se-
niora” swoje 101. urodziny. 

Pani Helena już od 17 lat spędza czas razem z inny-
mi pensjonariuszami dziennego domu w Nowym Byto-
miu. Także w ich gronie świętowała swoje szczególne, 
czyli 101. urodziny. – Pani Helena jest osobą życzliwie 
nastawioną do ludzi i świata. Pomimo dostojnego wie-
ku, każdego dnia aktywnie uczestniczy w organizowa-
nych w Dziennym Domu „Senior-Wigor” zajęciach te-
rapeutycznych, nie wyłączając gimnastyki – wyjaśnia 
Violetta Chojnacka-Malik, jego dyrektorka.

Jak podkreślają pensjonariusze oraz pracownicy 
„Seniora” – solenizantka jest osobą pełną optymizmu, 
która nigdy nie narzeka. I to jest właśnie jej sposób na 
długowieczność. – Podczas uroczystości zorganizowa-
nej w Dziennym Domu „Senior-Wigor” Solenizantka 

RudA

Prezenty  
od kibiców

Najmłodsi otrzymali szereg upominków.

Dzień Dziecka w Domu Samotnej Matki w Rudzie 
trwał już od 31 maja. Członkowie i sympatycy Stowa-
rzyszenia Kibiców „Niebieska Ruda Śląska” przygoto-
wali dla najmłodszych mieszkańców ośrodka prezenty 
z okazji Dnia Dziecka. Poza zabawkami i słodyczami 
dzieciaki otrzymały piłki i spotkały się z Adlerkiem  
– maskotką Ruchu Chorzów.

– Poza paczkami dla dzieci przekazaliśmy także po-
ściel, ręczniki, żywność, środki czystości, które zebrali-
śmy wśród naszych członków – mówił Michał Lakwa 
ze Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Sportowego 
Ruch Chorzów „Niebieska Ruda Śląska”. – Wszystkie 
zebrane produkty oraz całkowicie nową pralkę z pię-
cioletnią gwarancją przekazaliśmy w trakcie bardzo 
miłego spotkania, podczas którego nie brakowało 
uśmiechów dzieciaków – dodał.

Prezenty dla dzieci sprawiły im mnóstwo radości, 
a pralka z pewnością przyda się w codziennych obo-
wiązkach. – Dla takich placówek jak nasza każda po-
moc jest potrzebna. Ciągle czegoś potrzebujemy. Sprzę-
tu takiego jak pralka nigdy nie mamy za dużo. Ważne 
jest też to, że dzieciaki mają okazję do takich nieco-
dziennych spotkań – podkreślała Joanna Czerwiec, kie-
rowniczka Domu PCK Centrum Interwencji Kryzyso-
wej w Rudzie Śląskiej. AW

WIREK

Zbiórka na wakacyjny 
wypoczynek 

W parafii pw. Andrzeja Boboli w Wirku odbył się 
festyn przygotowany przez parafian. W przygotowa-
niach i wspólnym świętowaniu wzięli także udział bez-
domni i osoby potrzebujące, które w każdą niedzielę 
biorą udział w mszy świętej i wspólnym obiedzie, przy-
gotowanym przez tamtejszą parafię. 

– Spotkania potrzebujących w naszej parafii odby-
wają się w każdą niedzielę. Mamy średnio 80 osób, któ-
re przybywają do nas z całego miasta. Festyn to kolejna 
okazja, kiedy te osoby mogą uczestniczyć w życiu na-
szej parafii – mówił proboszcz parafii pw. Andrzeja 
Boboli, ks. Piotr Wenzel. – Po wspólnym posiłku zabie-
ramy się do wspólnych przygotowań, a po południu 
wszyscy razem spędzamy czas – dodał. 

Głównym założeniem niedzielnego festynu (5.06.)
przy parafii była zbiórka funduszy na wakacyjny wypo-
czynek najmłodszych parafian. Wśród atrakcji pojawiła 
się loteria fantowa, malowanie twarzy dzieci oraz gry 
zręcznościowe. Przygotowano także stoiska ze słody-
czami i grillem. Z kolei na scenie zaprezentowały się 
grupy parafialne oraz zaproszeni goście. Wszystkich 
zebranych bawił zespół rockowy The Last Floor.  AW 

KOCHŁOWICE

Atrakcje za  
jeden uśmiech
Kochłowickie planty 1 czerwca zamieniły się w park 

pełen atrakcji dla najmłodszych. Za przysłowiowy je-
den uśmiech dzieciaki mogły skorzystać z wielu atrak-
cji przygotowanych na festynie zorganizowanym w ra-
mach tegorocznych Dni Profilaktyki. – Zaprosiliśmy 
wszystkie dzieci – zarówno, te które uczestniczą w zaję-
ciach w In-nym Domu Kultury jak i wszystkie, które 
miały ochotę na wspólną zabawę – mówiła Bogusława 
Grzyśka z In-nego Domu Kultury w Kochłowicach. 

Z okazji Dnia Dziecka przygotowano występy arty-
styczne, malowanie twarzy, gry i zabawy oraz dmucha-
ne zamki. Organizatorzy przygotowali także kilka 
punktów zręcznościowych, w których uczestnicy festy-
nu mogli zdobywać nagrody. – U nas na nagrody trze-
ba sobie zasłużyć, dlatego najmłodsi musieli zdobywać 
punkty na stoiskach, na których można było sprawdzić 
swoje umiejętności zręcznościowe oraz zdolności ma-
nualne – relacjonowała Bogusława Grzyśka. 

Z kolei swoje talenty mogły zaprezentować grupy, 
które na co dzień ćwiczą w In-nym Domu Kultury 
a wszystkie dzieciaki mogły zobaczyć specjalnie na tę 
okazję przygotowane przedstawienie teatralne.

AW

RudA

Mali bohaterowie

Podczas pikniku najmłodsi świetnie się bawili.

– Spotkaliśmy się na „Dniu Małego Wielkiego Boha-
tera”, bo uznaliśmy, że dzieciaki – chociaż najmniejsze 
i wcześnie urodzone – są największymi bohaterami  
– podkreślała Marta Twardoch-Drozd, lekarz neonato-
log Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej podczas pik-
niku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 
w Parku Kozioła. Wzięły w nim udział wcześniaki oraz 
ich rodzice. 

Podczas spotkania w Parku Kozioła można było zo-
baczyć m.in. występ artystów Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzia-
nie” oraz Formacji Tanecznej „Promyczki”. Ponadto 
przygotowano gry i zabawy dla dzieci oraz poczęstu-
nek. – Taka integracja jest bardzo ważna. Rodzice bar-
dzo chętnie przyjmują pomysły tego typu spotkań. Tym 
razem spotkaliśmy się z odzewem około stu rodzin  
– mówi Marta Twardoch-Drozd.

Bo przede wszystkim, prócz tego, że świętowali nasi 
mali bohaterowie, ich rodzice mieli czas na rozmowy 
i chwilę wytchnienia. To zresztą kolejna z imprez orga-
nizowanych dla tych szczególnych rodzin. Tradycją 
jest już bowiem grudniowa Wigilia Wcześniaka czy 
obchody Światowego Dnia Wcześniaka w naszym mie-
ście. JO

KOCHŁOWICE
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Pani Helena urodziny świętowała aktywnie na parkiecie.
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przyjęła życzenia od przyjaciół, najbliższej rodziny 
oraz dyrekcji i personelu placówki. Dla nikogo nie było 
zaskoczeniem, że w czasie swoich urodzin aktywnie 
włączała się do tańca – zdradza Violetta Chojnacka-
Malik. JO

Recepta na długowieczność

Rajd pełen emocji

Grunt to rodzinka

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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DZIEŃ DZIECKA

ORGANIZATORZY

PARTNERZY

Aby umilić najmłodszym ich święto, a także uroz-
maicić je zabawą, zorganizowaliśmy dla dzieci ekolo-
giczną grę miejską, w ramach której uczestnicy mieli 
za zadanie odpowiadać na pytania dotyczące tematyki 
eko, wydostać się z labiryntu, ułożyć wieżę z nakrętek 
oraz rozbić kręgle. Wśród uczestników, którzy zdoby-
li największą liczbę punktów, rozdaliśmy atrakcyjne 
nagrody, w tym ekologiczne gadżety, a główną wy-
graną był rower. Trafi ł on do Pauliny Gabryś. – Kon-
kurencje były proste, bo udało mi się nawet rozbić 
wszystkie kręgle, tylko zastanawiałam się nad pyta-
niami – mówiła Paulina Gabryś, która Dzień Dziecka 
na rynku spędziła razem z rodzicami. – Mieliśmy za-
miar przyjechać później na występ młodszej córki, ale 
po lekturze „Wiadomości Rudzkich” uznaliśmy, że po-
jawimy się wcześniej, żeby wziąć udział w konkursie 
– dodał Błażej Gabryś, tata Pauliny. – Temat ekologii 
nie jest obcy Paulince, bo sami na co dzień dbamy 
o środowisko i sortujemy śmieci, a córki nam w tym 
pomagają – deklarował. 

Na tym jednak nie kończyły się sobotnie atrakcje 
na rynku. Podczas imprezy odbyło się wspólne ma-
lowanie wielkiego obrazu, a dzieci udały się w po-
dróż do krainy magii i iluzji wraz z Tomaszem Ka-
bisem (uczestnikiem programu „Mam Talent”) 
i wiązały balony na długim sznurku, z których po-
wstał wielki uśmiech i zawisł na budynku magistra-
tu. Ponadto wybrano posiadacza najładniejszego 
stroju, który w nagrodę pełnił funkcję małego pre-
zydenta miasta. Tym oto sposobem w poniedziałek 
(6.06.) na fotelu prezydent Rudy Śląskiej zasiadła 
Alicja Kresowska z Wirku. – Widziałam na stronie 
internetowej miasta taką fajną rudą dziewczynę 
z wiankiem na głowie, która bardzo mi się spodoba-
ła – powiedziała Alicja. – Bycie prezydentem miasta 
jest odpowiedzialne, bo trzeba rządzić, podejmować 
poważne decyzje oraz dużo pracować, ale też i faj-
ne. Myślę, że mogłabym być w przyszłości prezyden-
tem – mówiła mała prezydent podczas wizyty 
w Urzędzie Miasta.

Joanna Oreł

Za nami pełen zabawy, radości i atrakcji Dzień Dziecka na rudzkim rynku. Dla najmłodszych wystąpił m.in. magik, w ramach konkursu na najlep-
sze przebranie wybrano małego prezydenta, a na budynku Urzędu Miasta zawisł największy uśmiech w Rudzie Śląskiej. Ponadto podczas ekogry miej-
skiej, organizowanej przez „Wiadomości Rudzkie”, można było wygrać szereg atrakcyjnych nagród i gadżetów, w tym nagrodę główną – rower. 

Ekologicznie, kolorowo i radośnie

 Dzieci przygotowały podczas imprezy na rynku kolorowy baner. Na scenie zaprezentował się magik Tomasz Kabis.

Rower w ramach ekogry wygrała Paulina Gabryś. Najmłodszym rozdaliśmy ekologiczne książeczki.
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Alicja w poniedziałek zasiadła na fotelu prezydent.
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Przebranie Alicji Kresowskiej uznano za najpiękniejsze.
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DNI RUDY ŚLĄSKIEJ 2016

Koncertowa uczta

W piątek (3.06.) największym po-
wodzeniem cieszyły się koncerty Mar-
garet i zespołu LemON. Spora grupa 
fanów z całego regionu przybyła też 
na koncert Patryka Kumora. Podczas 
piątkowego koncertu na scenie zapre-
zentowali się ponadto rudzianie, czyli 
zespoł Catch Day – zwycięzcy kon-
kursu „O Rudzki Mikrofon” oraz Lau-
ra Górniok, laureatka konkursu Mło-
dych Talentów w ZSO nr 3. Z kolei 
sobota (4.06.) w tym roku należała do 
fanów muzyki z nurtu disco polo. Naj-
większe hity ostatnich miesięcy moż-
na było zaśpiewać razem z zaproszo-
nymi wykonawcami. Czadoman roz-
począł ten dzień od piosenki „Ruda 
tańczy jak szalona” i tanecznie pozo-
stało już do późnych godzin wieczor-
nych. Rudzianie bawili się z zespoła-
mi Fajters, Classic, Power Play 
oraz gwiazdą wieczoru – zespołem 
Weekend i piosenką „Ona tańczy dla 
mnie”. Również w sobotę nie zabrakło 
rudzkich akcentów w wykonaniu Pio-
tra Herdziny i zespołu Bez Nazwy. 
Wśród imprez towarzyszących odbyła 
się m.in. akcja „Motoserce”, podczas 
której zebrano blisko 18 litrów krwi 
oraz parada motocykli i samochodów 
zabytkowych. Dni Rudy Śląskiej miały 
też wymiar charytatywny. Podczas 
dwóch dni zbierano fundusze na lecze-
nie i rehabilitację 4-letniej Lenki.  AW 

Patryk Kumór z zespołem rozgrzali publiczność. Centrum Uśmiechu przygotowało program dla dzieci. Publiczność dopisała podczas obu koncertowych dni.

Z zespołem LemON zaśpiewała cała 
publiczność.

Zespół Classic wrócił do przebojów sprzed lat. Zespół Fajters porwał rudzian do tańca.

Podczas Dni Rudy Śląskiej zbierano fundusze na leczenie Lenki.Najlepsze zdjęcie wysłane do konkursu „WR”.
Zwycięzca fotograficznej zabawy z „WR” Paweł Łasisz 

odebrał nagrodę – weekend w Hotelu Alpin.

Margaret zaśpiewała w Rudzie Śląskiej swoje największe przeboje.

Lokalnym wykonawcami byli Piotr Herdzina i zespół Bez Nazwy.
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Dni Rudy Śląskiej 2016 za nami. 
Przez dwa dni wireckie targowisko 
pękało w szwach, a na koncertach 
zaproszonych gwiazd bawiło się 
kilka tysięcy osób. 



6 czerwca rudzianie świętowali 18. rocznicę oddania miasta pod 
opiekę św. Barbary. W ramach obchodów odbyła się uroczysta 
msza święta, podczas której ks. prałat Krzysztof Bąk wspominał, 
jak ważne dla każdego człowieka jest jego miasto, z którego 
pochodzi i do którego zawsze będzie wracał z sentymentem. 
– My, mieszkańcy tej małej ojczyzny śląskiej, powinniśmy 
przyczyniać się do jej rozkwitu, służyć miastu i sobie wzajemnie  
– podkreślał w homilii.

ŚWIĘTO MIASTA

Pod opieką św. Barbary

www.wiadomoscirudzkie.pl KULTURA | 8.06.201611

Zespół Power Play zaśpiewał m. in. utwór ,,Lubisz to lubisz”.

Nie mogło zabraknąć piosenki ,,Ruda tańczy jak szalona” w wykonaniu Czadomana.

Patronem honorowym imprezy była prezydent Grażyna Dziedzic.
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Laura Górniok – zwyciężczyni konkursu Młodych 
Talentów w ZSO nr 3.
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Ks. Bernard Czernecki otrzymał odznakę ,,Kamrat Rudzki”.
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Rocznicę oddania miasta pod opiekę św. Barbary świętowano na rynku.
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Stanisław Sojka zagrał swoje największe przeboje.
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Rudzianie licznie przybyli na koncert.
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Weekend zagrał wszystkie swoje największe hity.

Podczas mszy odznaką „Kamrat Rudzki” uhonorowano ks. Bernarda Czerneckie-
go, wymienianego jako jednego spośród czterech kapłanów, którzy w końcu XX w. 
przyczynili się do zmiany oblicza Polski. Ksiądz Czernecki przez kilka lat sprawował 
posługę proboszcza w nowobytomskiej parafii. Przyjmowany w nieciekawej atmosfe-
rze, w 1974 r. żegnany był ze łzami w oczach. Był dziekanem dekanatu Ruda Śląska 
oraz diecezjalnym duszpasterzem i organizatorem pielgrzymek kobiet do Piekar Ślą-
skich. Po opuszczeniu Rudy Śląskiej, w burzliwych latach 80., był duchowym opie-
kunem i duszpasterzem górników jastrzębskich kopalń, a następnie kapelanem ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności. Był także kreatorem pierwszych na Śląsku i w kraju 
mszy św. za Ojczyznę.

Na zakończenie świętowania mieszkańców zaproszono na koncert Stanisława Soj-
ki, który odbył się na rudzkim rynku. Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem. 
– Dzisiaj w Rudzie Śląskiej obchodzimy szczególny dzień, upamiętniający oddanie 
naszego miasta pod opiekę św. Barbary. To również patronka górników. Cieszmy się 
z tego, że mamy tak wspaniałą opiekunkę i świętujmy – mówiła prezydent Grażyna 
Dziedzic.

To właśnie wizerunek św. Barbary widnieje w herbie miasta, którego święto przy-
padało w poniedziałek. Naczelną zasadą, którą kierowali się jego twórcy, było połą-
czenie dwóch tradycji – tego, co śląskie, z tym, co rudzkie. Przedstawia on połowę 
złotego orła w błękitnym polu, co jest nawiązaniem do herbu województwa śląskiego; 
w białym polu widnieje natomiast postać św. Barbary w czerwonym płaszczu z kieli-
chem i mieczem. Rudzkie świętowanie zbiegło się 26. rocznicą odrodzenia samorzą-
du terytorialnego. – Żyjemy w wolnej Polsce i powinniśmy to szanować, ponieważ 
wolność nie jest dana wszystkim – zaznaczała Grażyna Dziedzic. AW
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Hitem rudzkiej Industriady w Rudzie 
Śląskiej będzie spektakl plenerowy 
„Golem Godula”. – Teatr HoM z Ty-
chów zaprezentuje na ul. Kubiny spek-
takl utrzymany w estetyce steampunku. 
Będzie on oparty na legendach krążą-
cych wokół postaci Karola Goduli. Ak-
cja sztuki odbywa się w erze rewolucji 
technicznej i nawiązuje do czasów in-
dustrializacji Górnego Śląska – czasu, 
w którym żył i działał Godula – zapo-
wiada Krzysztof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta. Spektakl rozpocznie się 
w plenerze o godzinie 22.00, a jego 
tłem będą zabytkowe domki osiedla Fi-
cinus.

Występ teatralny to nie jedyna atrak-
cja, która będzie czekała na turystów. 
Program Industriady rozpocznie się już 
o 15.00 koncertem chórów „Słowiczek” 
i „Cantate Deo”. Zostanie on zorgani-
zowany w kościele ewangelickim. 
Śpiewakom towarzyszyć będzie na or-
ganach Hubert Ratka, który obchodzi 

w tym roku jubileusz pracy artystycz-
nej.

Z kolei o godz. 16.00 na ul. Kubiny 
rozpocznie się plener malarski pod 
okiem artystów plastyków, którego te-
matem będzie przedstawienie postaci 
Karola Goduli w pastelach lub szkicu 
węglem. – Ze względu na oszpecenie 
Godula nie pozwolił na uwiecznienie 
swojego wizerunku, więc artyści będą 
musieli posłużyć się swoją wyobraźnią. 
Na chętnych będą czekać sztalugi z wy-
posażeniem oraz instruktaż – zapowia-
da Iwona Małyska, koordynatorka 
rudzkiej Industriady.

W tym samym czasie dzieci będą 
miały okazję spotkać się w plenerze 
z Waldemarem Cichoniem, autorem 
książki „Zdarziło się na Ślonsku. Łopo-
wieści niysamowite niy ino dlo bajtli”. 
To napisane w dwóch wersjach języko-
wych – po śląsku i w literackim języku 
polskim – bajki z dziejów Górnego Ślą-
ska. – Postanowiłem opisać historie 
wielkich Ślązaków, którzy dzięki talen-

towi, pracowitości, wytrwałości – lub 
nawet niespodziewanym kaprysom hi-
storii – zmienili losy swego państwa, 
a często nawet świata, dokonując cze-
goś, co wydaje się rzeczą niemożliwą 
do zrealizowania – mówi autor książki.

Następnie, o godz. 17.00, będzie 
można wziąć udział w quizie rodzin-
nym na temat wiedzy o śląskich zwy-
czajach i tradycjach pt. „Na tropie śla-
dów tradycji”. – By wziąć udział w za-
bawie będzie potrzebne trochę wiedzy, 
trochę umiejętności i mnóstwo poczucia 
humoru – podkreśla Iwona Małyska.

Podczas Industriady na Ficinusie zo-
stanie także przeprowadzony konkurs na 
najbardziej przedsiębiorczego Ślązaka. 
Uczestnicy będą mieli okazję zagrać w 
„Eurobiznes” po śląsku, czyli w „Ślon-
sko Grajfka” i odkryć u siebie „żyłkę 
przedsiębiorcy” oraz sprawdzić swoje 
zdolności pomnażania majątku. Ponadto 
najmłodsi będą mogli wziąć udział 
w konkursie plastycznym dotyczącym 
sceny z życia Joanny Gryzik von Schom-
berg Godulla, czyli „śląskiego kopciusz-
ka” i Karola Goduli. Najmłodsi wysłu-
chają przy tym legendy, do której później 
wykonają ilustrację.

Na koneserów literatury czekać będzie 
„Rudzki stolik literacki”, a przy nim spo-
tkanie z lokalnymi twórcami: Adamem 
Podgórskim, Bronisławem Wątrobą 
i Markiem Wacławem Judyckim. Będzie 
można poznać najnowsze wydawnictwo 
Adama Podgórskiego poświęcone Karo-
lowi Goduli, posłuchać „ślonskich szpa-
sek” o Ficinusie i Karolu Goduli autor-
stwa Bronisława Wątroby, a także zoba-
czyć projekty grafi czne Marka Wacława 
Judyckiego. Wartym uwagi będzie rów-
nież kącik rudzkich fi latelistów z wydaw-
nictwami pocztowo-fi latelistycznymi 
i okolicznościowym datownikiem.

O 19.00 rozpocznie się rodzinna gra 
terenowa „Skarbnik, bebok i utopce – 

niesamowite i nawiedzone miejsca – 
Ficinus i okolice”. Drużyny otrzymają 
stare mapy znalezione na jednej z hałd. 
Wyruszą w okolice Wirku, gdzie cze-
kać na nich będą postacie z legend 
i podań Górnego Śląska. Aby przejść 
dalej, drużyny będą musiały wykony-
wać zadania zlecone przez bohaterów 
legend i zdobywać talary Goduli. Zgło-
szenia drużyn będą przyjmowane przy 
stanowisku Industriady, przy kościele 
ewangelickim. W drużynie, maksy-
malnie 5-osobowej, powinna znajdo-
wać się przynajmniej jedna osoba do-
rosła.

O 20.00 Ficinus opanują roboty na 
rolkach, w tym czasie rozpocznie się 
bowiem Robo-Nightskating ulicami 
Rudy Śląskiej. Start i metę zaplanowa-
no na Ficinusie. – Zapraszamy rolkarzy 
do Rudy Śląskiej. Dla uczczenia Święta 
Szlaku Zabytków Techniki prosimy o po-
marańczowy ubiór lub przebranie za 
robota. Za najfajniejszy strój zostanie 
przyznana nagroda – zachęca Krzysz-
tof Piecha. Wcześniej, od godz. 19.00, 
będą odbywać się darmowe szkolenia 
z zakresu jazdy na rolkach. Długość tra-
sy to około 8 kilometrów. Przejazd roz-
pocznie się o godzinie 20.00 na ulicy 
Kubiny. Przebiegać będzie ulicami: 
Szpitalną, Główną, Piotra Niedurnego, 
1 Maja, Zabrzańską, Dworcową, Piotra 
Niedurnego, Obrońców Westerplatte, 
1 Maja i Kubiny. Tuż przed 21.00 pla-
nowane jest zakończenie przejazdu. 
– Wszystkim uczestnikom zalecamy kask 
oraz komplet ochraniaczy. Udział w im-
prezie jest bezpłatny, jednak wymaga 
od uczestników umiejętności sprawne-
go poruszania się na rolkach – mówi 
Paweł Komosa, organizator Nightska-
tingu.

O zmierzchu Ficinus wróci do daw-
nych lat. O 21.00 w kościele ewangelic-
kim rozpoczną się „przemysłowe im-

Nightskati ng, spektakl plenerowy „Golem Godula”, kino nieme z muzyką na żywo, czy gra terenowa – to tylko niektóre atrakcje, które zostaną zorga-
nizowane podczas Industriady w Rudzie Śląskiej. Zabytkowa kolonia robotnicza Ficinus przy ul. Kubiny w Wirku po raz kolejny będzie uczestniczyć 
w Święcie Szlaku Zabytków Techniki. Odbędzie się ono 11 czerwca br. Tematem przewodnim rudzkiej edycji imprezy będą legendy i mity o śląskim 
Rockefellerze – Karolu Goduli. Industriada to największy festi wal dziedzictwa przemysłowego w Europie Centralnej.

Industriada na Ficinusie
presje”, czyli projekcja fi lmów z po-
czątku lat 20., związanych z rozwojem 
przemysłu i przemysłowymi legenda-
mi. Oprawa muzyczna będzie wykony-
wana na żywo. – „Przemysłowe impre-
sje” to projekt z opracowaniem tema-
tów muzycznych autorstwa Tomasza 
Bienka, ilustrujących nieme etiudy fi l-
mowe z początku XX wieku – mówi 
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta Urzędu Miasta. – Bogata paleta 
instrumentów perkusyjnych oraz lo-
opów i elektroniki przeniesie odbiorcę 
w świat kameralistyki klubowej, koloru-
jąc obraz szeroką paletą barw muzycz-
nych – tłumaczy Tomasz Bienek, autor 
i pomysłodawca projektu. „Przemysło-
we impresje” będą wstępem do nocne-
go spektaklu „Golem Godula”, któ-
ry zakończy obchody tegorocznego 
święta Szlaku Zabytków Techniki 
w Rudzie Śląskiej.

Ponadto o każdej pełnej godzinie od 
16.00 do 20.00 przy stanowisku Indu-
striady zlokalizowanym przy kościele 
ewangelickim czekać będzie przewod-
nik, z którym będzie można wejść na 
wieżę kościelną, zwiedzić Ficinus i do-
wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
o jednej z najstarszych kolonii robotni-
czych w regionie. – Parafi a jest nieroze-
rwalnie związana z Ficinusem, dlatego 
nie wyobrażam sobie Industriady bez 
naszego udziału – podkreśla ks. pro-
boszcz Marcin Brzóska. Zainteresowani 
będą mogli wejść na wieżę kościoła 
i podziwiać nie tylko dzwony, ale także 
pochodzący z 1900 r. zegar.

Industriada jest Świętem Szlaku Za-
bytków Techniki Województwa Ślą-
skiego. To jedyny tego typu festiwal 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Im-
preza promuje unikalny w skali kraju 
turystyczny szlak, który zrzesza naj-
ciekawsze obiekty związane z przemy-
słowym dziedzictwem regionu. Repre-
zentują one tradycję górniczą, hutni-
czą, energetykę, kolejnictwo, łączność, 
produkcję wody oraz przemysł spo-
żywczy. Na tej liście znajduje się także 
kolonia robotnicza „Ficinus” w Rudzie 
Śląskiej, która powstała w 1867 roku 
dla pracowników kopalni Gottessegen 
(obecnie kopalnia Pokój). Pomysł In-
dustriady został zainspirowany nie-
mieckim wydarzeniem o nazwie 
,,ExtraSchicht”, organizowanym od 
2001 r. w Zagłębiu Ruhry. I edycja In-
dustriady odbyła się 12 czerwca 
2010 r. Liczba uczestników tego świę-
ta wyniosła blisko 29 tysięcy i z roku 
na rok rośnie.

IM

Zwieńczeniem tegorocznej rudzkiej Industriady będzie spektakl 
plenerowy ,,Golem Godula”.

Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Halembie

6 czerwca br. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący 
dotychczas w siedzibie Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza 
został przeniesiony do fi lii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

przy ul. 1 Maja 32.
Godziny pracy przeniesionego punktu:

poniedziałek 11.00-19.00
wtorek 14.00-18.00
środa 11.00-15.00

czwartek nieczynne
piątek 11.00-15.00

Lokalizacja i godziny pracy pozostałych punktów nie zmieniają się.
Więcej informacji: htt p://www.rudaslaska.pl/pomoc-prawna O 20.00 Ficinus opanują roboty na rolkach.
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– Infrastruktura drogowa jest dla 
nas bardzo ważna, bo sprawna komu-
nikacja to kwestia kluczowa dla roz-
woju miasta. Modernizujemy istnieją-
cą sieć drogową i budujemy nowe 
drogi, m.in. po to, żeby zapewnić do-
jazd do kolejnych terenów, które prze-
znaczamy pod budownictwo mieszka-
niowe – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Wykonawcy przekazany został już 
plac budowy kanalizacji deszczowej 
między ul. Kingi i ul. Na Piaski 
w dzielnicy Bielszowice. – Są to tere-
ny przeznaczone pod przyszłe budow-
nictwo jednorodzinne, które wymagają 
uzbrojenia – mówi Sławomir Droż-
dżał z Wydziału Dróg i Mostów UM. 
– W tym roku powstanie odwodnienie, 
a w przyszłości, po zabudowaniu dzia-
łek, nawierzchnia nowej drogi – doda-
je.

Nowy odcinek kanalizacji desz-
czowej będzie musiał zostać podłą-
czony do sieci w rejonie ul. Zielonej. 
Będzie to wymagało prac na odcin-
kach ul. Kingi i Szymanowskiego. 
Informacje o związanych z tym 
zmianach w organizacji ruchu będą 
przekazywane na bieżąco w miarę 
postępu prac. Koszt inwestycji to 
808 tys. zł, a zakończyć się ma ona 
do końca tego roku.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła 
się modernizacja ul. Odrzańskiej. 
– Główny cel tej inwestycji to  
odwodnienie drogi, ale po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej powstanie no-
wa nawierzchnia  z kostki betonowej 
oraz oświetlenie – informuje Sławo-
mir Drożdżał. Zmodernizowana dro-
ga będzie miała szerokość od 2,5 do 
3,7 m i długość ok. 220 m, a słupów 
oświetleniowych będzie 8. Realizacja 

wartego 438 tys. zł zadania ma się za-
kończyć w listopadzie br.

Systematycznie modernizowane są 
rudzkie drogi gruntowe. Również 
w ubiegłym  tygodniu przekazany zo-
stał plac przebudowy ul. Młyńskiej 
w dzielnicy Halemba. W ramach inwe-
stycji wykonana zostanie kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie na długości 
300 m oraz powstanie nowa nawierzch-
nia z betonowej kostki brukowej. Koszt 
robót budowlanych, których zakończe-
nie planowane jest w październiku br., 
to 345 tys. zł.

Budowa dróg to najważniejsza pozy-
cja w tegorocznych wydatkach inwesty-
cyjnych Rudy Śląskiej, zaplanowanych 
na ponad 115 mln zł. Na inwestycje dro-
gowe miasto ma wydać 62 mln zł. 
Kolejne 9 mln będą kosztowały remon-
ty dróg, które nie zaliczają się do wy-
datków inwestycyjnych. WG

W Rudzie Śląskiej ruszają kolejne inwestycje drogowe. Rozpoczął się I etap budowy drogi między ul. Kingi i ul. Na Piaski, obejmujący wykonanie kanalizacji 
deszczowej, a także modernizacja ulic Odrzańskiej i Młyńskiej. W sumie na inwestycje drogowe miasto wyda w tym roku 62 mln zł. Kolejne 9 mln będą 
kosztowały remonty dróg.

Ruda Śląska modernizuje drogi

Problem z parkowaniem to prawdzi-
wa zmora Halemby. Większość miesz-
kańców tej dzielnicy mieszka w blo-
kach, które tam powstały w latach 70. 
i 80. XX w. Były one budowane szyb-
ko, w bliskiej odległości od siebie 
i praktycznie bez parkingów dla samo-
chodów. Dziś odczuwają to mieszkań-
cy. – Problem wraca praktycznie na 
każdym moim spotkaniu z mieszkańca-
mi Halemby. Tłumaczymy, że tam, 
gdzie mogliśmy zrobić parkingi, zrobi-
liśmy. Niestety zgodnie z przepisami 
nie możemy budować parkingów nie 
na swoim gruncie – wyjaśnia prezy-
dent Grażyna Dziedzic.   

Sytuacja powtórzyła się wiosną te-
go roku, kiedy mieszkańcy Halemby 
podczas ostatniego spotkania z wła-
dzami miasta postulowali o budowę 
nowych miejsc parkingowych. Wtedy 
prezydent miasta zapowiedziała zwo-
łanie okrągłego stołu w sprawie budo-
wy nowych parkingów w Halembie, 
do którego mieli zasiąść oprócz władz 
miasta przedstawiciele wszystkich 
spółdzielni mieszkaniowych, których 
zasoby mieszkaniowe znajdują się 
w tej dzielnicy.

Dziś są pierwsze efekty tej inicjaty-
wy. – Przeanalizowaliśmy dokładnie 

możliwości i wytypowaliśmy miejsca 
w Halembie, gdzie takie parkingi mo-
głyby powstać. Mogłoby to być nawet 
ponad tysiąc nowych miejsc parkingo-
wych – wylicza wiceprezydent Krzysz-
tof Mejer. Zaproponowane grunty 
to głównie tereny zielone lub nieużyt-
ki znajdujące się przy budynkach. 
– Z uwagi na specyfikę zabudowy 
mieszkaniowej w Halembie budowa 
parkingów musiałaby się odbyć kosz-
tem zieleni. Niestety coś za coś. Oczy-
wiście w miejscach, gdzie są wybudo-
wane place zabaw, nikt nie będzie ich 
burzyć – podkreśla Krzysztof Mejer. 

Z przedstawionych propozycji ok. 
70 miejsc parkingowych gotowe jest 
wybudować miasto. To rejon  
ul. Międzyblokowej 1, 5 i 7 oraz przy 
ul. Grabowej 7-9. – To nieliczne tere-
ny, które są w posiadaniu miasta. Do-
datkowo po kilku latach starań udało 
nam się dojść do porozumienia z Lasa-
mi Państwowymi i będziemy mogli wy-
konać parking na ok. 120 miejsc przy 
cmentarzu komunalnym. Inwestycja ta 
z uwagi na wycinkę drzew wiąże się 
z dużymi kosztami. Chcemy, żeby na 
Wszystkich Świętych teren ten był już 
przynajmniej utwardzony, żeby odwie-
dzający cmentarz mogli już w tym 

miejscu zostawić samochód – wyja-
śnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Przedstawione przez władze Rudy 
Śląskiej propozycje zostaną teraz do-
kładnie przeanalizowane przez po-
szczególne spółdzielnie mieszkanio-
we. Mają one określić, czy w miej-
scach tych, które są ich własnością, 
możliwe jest wybudowanie parkin-
gów. Ponadto wskazać mają inne 
miejsca, gdzie mogłoby zostać utwo-
rzone chociaż jedno stanowisko do 
parkowania. – Choćby był to kawałek 
terenu pomiędzy dwoma drzewami, 
który da się wykorzystać i zagospoda-
rować, to warto podjąć się tego trudu 
– przekonuje Witold Hanke, radny 
dzielnicy Halemba.

Jednocześnie władze miasta zade-
klarowały pomoc w ewentualnych 
rozmowach spółdzielni mieszkanio-
wych z Lasami Państwowymi, gdyby 
te pierwsze zdecydowały się starać 
o dzierżawę państwowych terenów, 
z którymi sąsiadują w celu budowy 
parkingów. – Dajemy nasze wsparcie, 
ale impuls musi jednak iść ze strony 
spółdzielców – podkreśla Grażyna 
Dziedzic. 

Przypomnijmy, że w latach 2006 – 
2016 realizowany był program budo-

wy parkingów w Halembie, zgodnie 
z którym miasto oraz poszczególne 
spółdzielnie mieszkaniowe miały 
utworzyć nowe miejsca parkingowe.  
Ostatecznie utworzono ponad 840 sta-
nowisk parkingowych, z czego ponad 
700 wykonało miasto, co daje 84 proc. 

Nawet tysiąc nowych miejsc parkingowych może powstać w rudzkiej dzielnicy Halemba. Żeby one powstawały, z miastem muszą współpracować w tej spra-
wie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe. – W Halembie miasto praktycznie nie posiada swoich terenów, gdzie moglibyśmy budować nowe parkingi. Tam, 
gdzie było to możliwe, w ostatnich 10 latach wykonaliśmy ponad 700 miejsc parkingowych. To 84 proc. wszystkich miejsc, które powstały w tym czasie w tej 
dzielnicy.  Teraz piłeczka leży po stronie spółdzielni mieszkaniowych, które są dysponentem większości gruntów, na których mogłyby powstać parkingi – pod-
kreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

całości. Udział pozostałych podmio-
tów wyniósł jedynie 16 proc.  

Jeśli chodzi natomiast o udział własno-
ściowy zabudowy wielorodzinnej w Ha-
lembie, to zasób mieszkaniowy należący 
do miasta stanowi 16 proc. ogółu, pozo-
stałe 84 proc. to zasoby spółdzielni. TK

Budowa miejsc parkingowych to jeden z najczęstszych postulatów 
zgłaszanych przez mieszkańców Halemby.

Parkingowy dialog

Miasto systematycznie modernizuje drogi gruntowe.
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Kolonia Robotnicza Ficinus,
Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny

godz. 15.00-22.00
PROGRAM: 
15.00  – Koncert organowy w wykonaniu Huberta Ratki oraz występ chórów 
  „Słowiczek” i ,,Cantate Deo” (kościół ewangelicki).
16.00  –  Zdarziło się na Ślonsku. Łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli – spotkanie z autorem 
  książki dla dzieci.
17.00   – Na tropie śladów tradycji – quiz rodzinny.   
18.00 – Ślonsko grajfk a – rozgrywki dla przedsiębiorczych.
18.00 – Rudzki Stolik Literacki – spotkania autorskie.
18.00    – Śląski Kopciuszek – konkurs plastyczny dla dzieci.
19.00-21.00  – Skarbnik, bebok i utopce – rodzinna gra terenowa.
20.00  – Robo-Nightskati ng – przejazd rolkarzy-robotów ulicami miasta. Start i meta. 
  na Ficinusie, przerwa na Burloch Arenie. Nagroda za najciekawsze przebranie za robota.
HIT! 21.00  –  Przemysłowe impresje – projekcja starych fi lmów z początku lat XX z oprawą muzyczną na żywo.
HIT! 22.00  – Golem Godula – spektakl plenerowy. 
16.00-18.00  – Diabeł z Rudy na Ficinusie – plener malarski. 
16.00-20.00  – Zwiedzanie zabytkowego osiedla i wieży kościelnej z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie.
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Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki 
Mieszkaniowej towarzystwo 

budownictwa sPołeczneGo sPółka z o.o. 
w rudzie Śląskiej 

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu
na terenie Miasta Ruda Śląska

lp. adres lokalu
Pow. 

lokalu 
(m2)

wyposażenie 
w instalację

stawka 
wywoławcza 

(zł/m2)

wadium 
(zł)

termin 
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Norwida 2/01 
lokal na parterze  

w budynku mieszkalnym 

21,12 
elektryczna, 
wod.-kan., 
– odcięta

5,00 500,00 16.06.2016 r. 
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Piastowska 27a/2
lokal na parterze w 

budynku niemieszkalnym

33,85 elektryczna, 
wod.-kan.

5,00 500,00 16.06.2016 r. 
godz. 11.00

3

Ruda Śląska 4 – Orzegów  
ul. K. A. Hlonda 46/02 

lokal na parterze  
w budynku mieszkalnym

71,04 elektryczna, 
wod.-kan.

7,00 1.000,00 16.06.2016 r. 
godz. 12.00

4

Ruda Śląska 6 – Halemba  
ul. Solidarności 5/3

lokal na piętrze w budynku 
handlowym 

32,70 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 1.000,00 16.06.2016 r. 

godz. 13.00

5

Ruda Śląska 9  
– Nowy Bytom  

ul. Niedurnego 53b/02
lokal na parterze  

w budynku mieszkalnym 
WMN

24,50 + 
piwnica 

4,87 

elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 16.06.2016 r. 

godz. 14.00

6

Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. Sienkiewicza 1/02 

lokal na parterze  
w budynku mieszkalnym, 

wejście przez klatkę 
schodową 

32,56 elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 16.06.2016 r. 

godz. 15.00

7

Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. Sienkiewicza 3/06 

lokal na parterze  
w budynku mieszkalnym 

28,63 

+ pow. 
przynależna 

wspólna 

6,11 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 16.06.2016 r. 

godz. 15.15

8
Ruda Śląska 6 – Halemba 
ul. Solidarności zespół XIX 

garaż murowany nr 7
15,80 elektryczna 4,00 500,00 16.06.2016 r. 

godz. 15.30

uwaGa! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu 

podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale 

użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 
0321 w terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie 
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek 
od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie 
podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 9.03.2016 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego / garażu) 
z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 24 czerwca 2016 r. 
do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24 (I piętro – Dział 
Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu 
bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu 
lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicz-
nym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora 
przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodar-
czej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz 
oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: 
www.mpgm.com.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, pokój 
nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 242-01-75; 242-00-82, wew. 744, 745.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚlĄSKA 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste  
na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-

Kochłowicach przy ulicy ks. ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod budowę  
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste 
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są nie-
zabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie 
Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. ludwika tunkla, obręb Kochłowice, karta mapy 5, stanowiące 
działki nr:

– 747/151 o powierzchni 829 m², KW nr Gl1S/00001127/1,
– 755/143 o powierzchni 716 m², KW nr Gl1S/00018204/7,
(działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznacze-
niem gruntów pod zabudowę mieszkaniową o zróżnicowanych parametrach (symbol planu MM2).

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają kształt 
prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami i krzewami. 

Dojazd do działek inwestycyjnych z drogi publicznej ul. ks. ludwika Tunkla powinien odbywać 
się z ulic ks. ludwika Tunkla i Świętochłowickiej poprzez wewnętrzny ciąg komunikacyjny zlokalizo-
wany na gminnych działkach nr: 749/151, 751/149, 753/149 i 763/143. W celu lokalizacji zjazdów 
należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wy-
danie warunków na powyższe. 

ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 747/151 – 107.000,00 zł,
– dla działki nr 755/143 – 91.000,00 zł.

Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą 

należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez 

cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg staw-

ki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.07.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta ruda Śląska, 
plac jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 6.07.2016 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości: dz. nr 747/151 – 5.400,00 zł, dz. nr 755/143 – 4.600,00 zł, przelewem na kon-
to lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty  
i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚlĄSKA 

 informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazów nieruchomości gruntowych 
znajdujących się w Rudzie Śląskiej w rejonie 

ulic: Zofii Nałkowskiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek przydomowy, Kokotek, które zostaną 

oddane w najem z przeznaczeniem na 
cele produkcyjno-składowo-magazynowe, 

Kędzierzyńskiej, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący 

ogródek rekreacyjny.

PREZYDENT 
MIASTA  

RUDA ŚlĄSKA 
informuje  o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu lokalu 

użytkowego nr 2 oraz gruntu 
przyległego, położonych w Rudzie 

Śląskiej przy ul. Starej nr 17, 
stanowiących własność Miasta 
Ruda Śląska, które przydzielone 

zostaną w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umowy najmu 

zawartej na okres 3 lat.
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22 maja na terenie lotniska Muchowiec w Katowicach po praz trzeci odbył się Leśny Piknik Rodzinny „EKO-
ODPOWIEDZIALNIE”. Atrakcje czekały zarówno dla najmłodszych uczestników jak i tych trochę starszych. 
Każdy kto odwiedził Leśny Park, z pewnością znalazł coś dla siebie.

Leśny Piknik Rodzinny  
„EKOODPOWIEDZIALNIE”

O godzinie 11 w niedzielę, 22 ma-
ja, na Muchowcu ruszyło wielkie zie-
lone miasteczko. Pracownicy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej, Wydziału Kształtowa-
nia Środowiska, Zieleni Miejskiej, 
katowickiej Infrastruktury Wodocią-
gowo-Kanalizacyjnej, katowickiej 
Straży Miejskiej, a także leśnicy, lo-
kalni działacze społeczni i artyści po-
kazywali, jak ekologia – z jednej 
strony bardzo pożyteczna, może być 
również niezwykle fascynująca. 

Sekretne życie pszczół, budowanie 
budek lęgowych dla ptaków, podglą-
danie fascynującego mikroświata, 
rozpoznawanie roślin oraz zwierząt 
– to tylko nieliczne z atrakcji, które 
zostały przygotowane przez leśników 
nadleśnictwa z Katowic, Brynku, 
Kobióra, Lublińca, Rud Racibor-
skich, Siewierza, Ustronia i Wisły.

Pracownicy Zakładu Zieleni Miej-
skiej zamieniali odpady elektrosprzę-
tu na sadzonki, a także uczyli w jaki 
sposób przygotować efektowne kom-
pozycje kwiatowe. 

Katowicka Infrastruktura Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjna oprócz gier 
i zabaw dla najmłodszych oraz tych 
trochę starszych, pokazywała uczest-
nikom niezwykły świat wody. Na te-
renie parku ustawiono szereg maszyn 
i urządzeń służących do utrzymania 
drożności rur. Katowickie Wodociągi 
z kolei zapraszały wszystkich na wy-
cieczkę bezpłatnym busem na szlak 
Ścieżki Edukacyjnej Gigablok. 

O tym, jak działająca na zmysły 
może być ekologia, mogliśmy się 
przekonać na specjalnych warszta-
tach w Parku Praw Natury. 18 urzą-
dzeń m.in. trójkąty, gong, kołyska 
Newtona, przybliżały uczestnikom 
wiedzę na temat praw natury jakimi 
rządzi się nasz świat.

Wiele atrakcji czekało również 
w strefie gospodarki odpadami. W re-
cyklingowym miasteczku Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej można było sprawdzić swoją 
wiedzę na temat segregacji odpadów 
kręcąc recyklingowym kołem fortu-
ny, zagrać w ekowarcaby oraz spraw-
dzić swoją celność rzucając do kosza 
kulami papierowymi.

Pracownicy MPGK zapraszali 
również do odwiedzania szoferki po-
jazdu specjalistycznego służącego do 
odbioru odpadów segregowanych, 
a także minizamiatarki. Obie atrak-
cje cieszyły się dużym zaintereso-
waniem uczestników pikniku. W re-
cyklingowym miasteczku zaparko-
wała również specjalna ekośmieciara 
wykonana z materiałów recyklingo-
wych, która przez cały czas trwania 
pikniku była zdobiona rysunkami 
wykonanymi przez małych arty-
stów.

Edukacja w zakresie segregacji 
przybrała też działalność charyta-

tywną. W tym dniu każdy, kto zgłosił 
się na stoisku Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
z kilogramem makulatury, mógł za-
mienić go na „charytatywną złotów-
kę”. Zebrany dochód został przeka-
zany na rzecz podopiecznych Cen-
trum Opiekuńczo-Wychowawczego 
„WZRASTANIE” w Katowicach. 
W sumie zebrano 2.000 kg makula-
tury.

Dla tych bardziej wytrwałych Straż 
Miejska przygotowała specjalną grę 
miejską „Stój na straży ekologii”. 
Drużyny wykonywały zadania, które 
znajdowały się na wyznaczonych sta-
nowiskach. 

Grupy miały odnaleźć hasło za-
mieszczone w dwóch lokalizacjach 
w parku. Współrzędne miejsca były 
podawane na stoisku Studenckiego 
Koła Naukowego Foton Politechniki 
Śląskiej. Można było użyć do tego 

nawigacji w telefonie lub skorzystać 
z zagadki – wskazówki przygotowa-
nej przez strażniczki z Zespołu Pre-
wencji Szkolnej. Wszystkie drużyny 
bawiły się świetnie, jednak wygrany 
mógł być tylko jeden. W grze przy-
znano pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce. Każda drużyna otrzymała 
także nagrody pocieszenia.

Piknik zakończył się koncertem 
znanej polskiej grupy Carrantuohill 
grającej muzykę celtycką. Na tego-
rocznym leśnym Pikniku Rodzinnym 
„EKOODPOWIEDZIALNIE” dopi-
sało wszystko. Od pogody po uczest-
ników, którzy chętnie korzystali ze 
wszystkich przygotowanych przez 
organizatorów ekoatrakcji. To wyjąt-
kowe przedsięwzięcie, które na stałe 
wpisało się w kalendarz imprez eko-
logicznych w województwie ślą-
skim.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Rodzinie i Najbliższym

śp. Zygmunta Żymełki
byłego Prezydenta Miasta Ruda Śląska

składamy wyrazy współczucia

Oddział Rejonowy 
PZERiI Ruda Śląska 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kopalnianej 18, 20, 20a

w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 8.06.2016 r. do dnia 
16.06.2016 r. w siedzibie zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie zamawiającego, należy: 
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, • 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT, • 
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 306. 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzeb-
nych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12, 

w pokoju 213 do dnia: 21.06.2016 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 21.06.2016 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 30.000,- zł/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 21.06.2016 

r. do godz. 8.30.Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego. 
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiające-

go.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez poda-

nia przyczyny.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 
/15/ wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u

konsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690 878 872Ruda Śląska tel. 690 878 872
CHWILÓWKI

 „Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni 
 wdzięczną pamięcią żywych”

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Zygmunta Żymełki
Posła na Sejm RP III kadencji,

Prezydenta Miasta Ruda Śląska w latach 1990-1995,
odważnego, prawego i szlachetnego Człowieka. 

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska
wraz z Radnymi 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu  

nieruchomości grutnowej położonej przy ul. Solnej w Rudzie Ślaskiej 
- Kochłowicach, stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska, która 

zostanie przydzielona w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 
użyczenia zawartej na czas oznaczony na okres 

3 lat z przeznaczeniem pod mające się utworzyć miejsca parkingowe.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek 
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, 
Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Buchta, tel. 503-590-069. Robert 
Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 
248-60-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 
512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna 
w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@
wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. 
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„Nie umiera ten, 
kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z ogromnym żalem odebrałam 
wiadomość o śmierci

śp. Ireny Krząkały
byłej dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
działaczki społecznej.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach  
po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Róży Loret
długoletniej i zasłużonej pracownicy

Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Odeszła zbyt szybko

śp. Róża Loret
osoba niezwykle przyjacielska, ciepła i życzliwa.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.
Koleżanki i koledzy z Wydziału Gospodarki Komunalnej

oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa

„Pan otworzy dla Ciebie bogate  
swoje skarby nieba”

Pwt 28,12

Pani Beacie Płaczek
zastępcy dyrektora  

Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MatKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

śp. Zygmunta Żymełki
Posła III kadencji Sejmu RP

Prezydenta Miasta Ruda Śląska w latach 1990 – 1995.

Rodzinie i najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Grażyna Dziedzic
Prezydent

Miasta Ruda Śląska
wraz z Zastępcami, 

Skarbnikiem i Sekretarzem
oraz pracownikami Urzędu Miasta

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Serdeczne wyrazy współczucia 

Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

śp. Róży Loret
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

o dokonywanie 
oPłAt 

zAległyCh gRobów 
na cmentarzach 

przy ulicy Chorzowskiej Nowy bytom 
oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.
w przypadkach stwierdzenia braku 

opłaty przez wiele lat, 
będziemy groby 

suKCesywNIe lIKwIdowAć.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3.06.2016 r. 
zmarła nasza droga Koleżanka, 

emerytowana Dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

Pani mgr Irena Krząkała
Była człowiekiem i pedagogiem, dla którego pomoc potrzebującym

i troska o dziecko nie były nigdy zbyt dużym wysiłkiem.

Pogrążeni w żalu koleżanki i koledzy 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

A przecież nie cały umieram, 
to co we mnie niezniszczalne trwa

Jan Paweł II
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy że w dniu 3.06.2016 r.  

odeszła od nas Koleżanka

śp. Irena Krząkała
współtwórczyni Rudzkiego UTW, długoletni członek zarządu, wspaniały  

pedagog, osoba skromna, wrażliwa na potrzeby innych, zawsze gotowa nieść pomoc.
Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Prezes, Zarząd oraz Słuchacze Rudzkiego UTW

Z ogromnym żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

śp. Zygmunta Żymełki
Posła na Sejm RP III kadencji,

Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
w latach 1990 – 1995.

Łączymy się w bólu  
z Rodziną i Najbliższymi Zmarłego
 zachowując śp. Zygmunta Żymełkę  

w naszej pamięci.

 Józef Osmenda
 Przewodniczący Rady Seniorów Miasta 

Ruda Śląska wraz z Radnymi 



21

Usługi
 Kafelkowanie, panele, remonty 

mieszkań, 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 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, 
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-
294.

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

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 
244-09-60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-
119, 32 244-09-60.

 
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-

273.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyj-
ne. Tel. 505-180-050.

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

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 
243-01-77.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 
243-01-77.
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 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje pro-

fesjonalne, kompleksowe kafelkowanie 
łazienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 
784-699-569.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. 
Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredytowej 
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-
01-77. 

 Usługi dekarskie, papa termozgrze-
walna, rynny, VAT. Tel. 512-549-097.

 Szybka pożyczka dojazd 780-116-
672.

 Kredyty hipoteczne www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Kompleksowe remonty miesz-
kań, fachowo i solidnie. Tel. 602-
445-909.

 REMKOL – remonty mieszkań, malo-
wanie, gładzie, montaż sufitów i ścianek 
z płyt g-k, panele itp. Tel. 513-648-807.

 Cyklinowanie, tel. 601-480-719.

 Cyklinowanie, tel. 501-835-581.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek kar-
cherem, mycie okien. Tel. 603-928-844. 

 Meble na wymiar, kuchnie, zabudo-
wy wnęk, szafy, meble pokojowe. Tel. 
507-030-318.

 Drobne usługi remontowo-budow-
lane. Tel. 696-045-930.

Usługi pogrzebowe
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 

Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-
03-88, 32 242-26-27.

Nieruchomości

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

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Ruda, dwupokojowe, 37 m2, 66 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 229 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, trzypokojowe, 64 m2, 140 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95 
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 48 m2, 121 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam 51 m2 Godula – GABRIEL, 
tel. 607-706-692.

 Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA od 110 m2 od 300.000 zł. 

GODULA os. Paryż od 125 m2 
od 330.000 zł. Pomagamy uzyskać 

kredyt ipoteczny.   
www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691 523 055, 607 706 692

 Sprzedam działki gruntu w Kochłowi-
cach – www.nieruchomoscigabriel.pl, 
tel. 691-523-055.

 Zaborze – sprzedam 28 m2, I piętro, 
62 tys. GABRIEL, tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LO-
KATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne, tel. 531-465-977.

 Kawalerki: Lecha 29 m2, 54 tys. LO-
KATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Halemba 1 52 m2, 
Curie 49 m2, 129 tys., Tunkla 55 m2, 45 
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Czarnoleśna 54 m2, 
130 tys., Kopalniana, 55 m2, 1 piętro. 
LOKATOR, tel. 793-017-323.

 KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERU-
CHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KA-
MIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

 Sprzedam kawalerkę w Goduli bez 
pośredników. Tel. 509-147-563.

 Lokal w centrum Nowego Bytomia 
do wynajęcia. Tel. 603-372-240.

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

 WARTO, trzypokojowe, Bykowina, 
54,69 m2, 129 tys. Tel. 600-090-252.

 Wynajmę na działalność gospodar-
czą – centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84 m2. 
Tel. 608-206-636. 

 Sprzedam 38 m2 – Nowy Bytom. Tel. 
603-534-022.

 Sprzedam – Godula, Podlas. Kawa-
lerka przerobiona na 2-pokoje 32 m2. 

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA 

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

gruntowych znajdujących  się w rejonie ulic: 
– Wyzwolenia, Katowickiej 116, Górnej, która zostanie 

oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne, przydomowe oraz przepompownię.

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej 

znajdującej się w  Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy: Katowickiej, 
która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod 

istniejący ogródek rekreacyjny, Jerzego Ziętka, która zostanie 
oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący garaż 

murowany położony w kompleksie garaży,  Piotra Skargi, która 
zostanie oddana w najem, z przeznaczeniem pod istniejący 

garaż murowany położony w kompleksie garaży.

Parter, Nowe okna, drzwi antywlama-
niowe, c.o., sprzet + meble w cenie. Tel. 
604-613-991.

 Sprzedam dom z garażem Ruda Ślą-
ska Bielszowice. Tel. 601-934-091, 667-
588-400.

Motoryzacja
 Skup samochodów. Płacimy naj-

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁA-
CĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-
823-457.

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

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

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

Praca
 Zatrudnię agenta ubezpieczeniowe-

go z praktyką. Tel. 601-959-140.

 Zatrudnię szwaczkę i krojczego do 
szwalni odzieżowej. Tel. 691-403-472.

 Zatrudnię technika dentystycznego 
na metal, umowa o pracę. Tel. 601-888-
820, 32 243-33-23.

 Praca w ochronie grupa interwen-
cyjna,obiekty handlowe i przemysłowe 
na terenie Rudy Śląskiej, Katowic, Byto-
mia i Sosnowca. 502-293-237.

 Zatrudnimy kierowcę kat. B do hur-
towni środków higienicznych dostawa 
towarów do klientów. CV prosimy wysy-
łać na adres: ksiegowosc@dabex.net.
pl.

 Zatrudnię mężczyznę, emeryta do 
pracy w ogrodnictwie. O kontakt proszę 
w godz. 8-12, tel. 691-911-683.

 KUCHARZA I POMOC KUCHENNĄ. 
Osoby samodzielne, pracowite, komu-
nikatywne. Dyspozycyjność, książeczka 
sanepidowska. Praca od zaraz info@mi-
hiderka.pl.

Różne
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-

007. 

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

zredagował  
Robert Połzoń

AkRObATykA

Akrobatyczne święto  
w Halembie

W sobotę (4.06.) w hali MOSiR-u w Halem-
bie odbyły się Ogólnopolskie Zawody w Akro-
batyce Sportowej i Skokach na ścieżce. W im-
prezie wzięło udział 300 zawodników klasy 
młodzieżowej, trzeciej oraz drugiej klasy spor-
towej z 13 klubów z całej Polski. Drużynowo 
najlepsi okazali się gospodarze, czyli KPKS 
Halemba, którzy wyprzedzili DOSiR Sokolnię 
Chorzów oraz Start Bielsko-Biała. Zawody by-
ły na wysokim poziomie, a różnice między za-
wodnikami niewielkie, zaś w kilku przypad-
kach akrobaci zajmowali te same miejsca na 
podium. 

Impreza została przeprowadzona wzorowo, 
a nad wszystkim czuwała kadra szkoleniow-
ców halembskiego klubu w składzie: Katarzy-
na Chlebisz, Dorota Kies, Aleksandra Wodyk, 
Anna Mertyńczak, Danuta Wodarska oraz 

11 czerwca, godz. 11.00  
lasy przy Szkole 

Podstawowej nr 15  
w Halembie – Bieg Wiewiórki

11 czerwca, godz. 9.00  
na Burloch Arenie przy ul. 
Bytomskiej 15 odbywać się 

będą rozgrywki w ramach VII 
Orzegowskiego Turnieju 
Piłkarskiego Dla Dzieci 

i Młodzieży
11 czerwca, godz. 17.00 

Wawel Wirek – Górnik Pszów
11 czerwca, godz. 17.00,  

Jastrząb Bielszowice – 
Gwiazda Skrzyszów

11 czerwca, godz. 17.00,  
Slavia Ruda Śląska – GKS II 

Katowice

SPORTOwy  
Rozkład Jazdy

To było prawdziwe święto sportu.

Henryk Świerc, a także rodzice młodych akro-
batów. Jak zawsze kibice nie zawiedli i do 
ostatnich miejsc wypełnili obiekt zmagań akro-
batów. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we. 

Zawodnicy KPKS-u Halemba uzyskali na-
stępujące wyniki: klasa młodzieżowa – dwój-
ki kobiet II miejsce – Karolina Gołąb i Natalia 
Wieczorkiewicz; III miejsce – Dagmara Piktas 
i Amelia Ksiniewicz; trójki kobiet II miejsce – 
Karolina Gołąb, Natalia Wieczorkiewicz i Oli-
wia Kozielska; dwójki mężczyzn I miejsce – 
Marcin Sitek i Artur Wieczorkiewicz; II miej-
sce – Kajetan Szal i Rafał Giemuła, czwórki 
mężczyzn III miejsce – Marcin Sitek, Artur 
Wieczorkiewicz, Kajetan Szal i Rafał Giemuła; 
klasa trzecia – dwójki kobiet I miejsce – Han-

Ju Jitsu

Medale dla 
rudzian

W Rybniku odbyły VII Otwarte Mistrzo-
stwa Śląska Ju Jitsu, organizowane przez 
rybnicki klub ju jitsu. Zawodnicy z Rudy 
Śląskiej wywalczyli następujące medale: 
Aleksandra Pokorny – I miejsce w kategorii 
juniorek (70 kg); Marcin Maciulewicz – II 
miejsce w kategorii senior (94 kg) oraz Ka-
mil Hatlapa – III miejsce w kategorii junior 
(81 kg). 

Modele na start
W miniony weekend na 

torze przy ul. Kolberga 
w dzielnicy Wirek odbyły  
się eliminacje mistrzostw 
Polski modeli zdalnie stero-
wanych. Zawody były roz-
grywane w klasach modeli 
elektrycznych i spalino-
wych. 
Liga Szkół Rudzkich

Liga Szkół Rudzkich po 
raz osiemnasty zakończyła 
sezon. W czwartek (2.06.)
drużyny: Gwiazda Ruda Ślą-
ska, Orlik Ruda Śląska, MKS 
Pogoń Ruda Śląska, Urania 
I Ruda Śląska, Urania II Ru-
da Śląska oraz Wawel Wirek 
zaprezentowały swoje pił-
karskie umiejętności na orli-
ku w Nowym Bytomiu. 
Zwycięzcy zostali uhonoro-
wani medalami i pucharami.
O puchar prezydenta

Na hali MOSiR-u w No-
wym Bytomiu podsumowa-
no IV Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki o Puchar Pre-
zydenta Miasta Ruda Śląska. 
Na parkiecie zaprezentowały 
się dziewczyny z: KS Pogoń 
Ruda Śląska, GUKS Gwarek 
Pawłowice, RMKS Rybnik, 
UKS Basket Dąbrówka, LA 
Basket Warszawa, Warsaw 
Basketball. Nasze zawod-
niczki zajęły drugie miejsce. 
Zaraz po koleżankach 
z GUKS Gwarek Pawłowice 
i przed RMKS Rybnik.

W skRÓCiE

Oto nagrodzeni zawodnicy.

W dniach 26-29 maja w Puławach został ro-
zegrany Finał Pucharu ZPRP Młodziczek. 
Dziewczęta Zgody to mistrzynie Śląska, które 
zajęły jednocześnie pierwsze miejsce w turnie-
jach ćwierćfinałowych i półfinałowych. W fina-
le w grupie przeciwniczkami młodych zawod-
niczek z Rudy Śląskiej były zespoły z Kwidzy-
na, Gniezna oraz Dzikowca.

Po zajęciu pierwszego miejsca w grupie, 
dziewczęta w półfinale zmierzyły się z zespo-
łem z Karczewa. Niestety przeciwniczki okaza-
ły się lepsze. Zgodzie pozostał mecz o trzecie 
miejsce z ROXĄ Lublin, który nasze zawod-
niczki wygrały 30:24. Nagrody indywidualne 
w Zgodzie zdobyły: Agnieszka Iwanowicz – 
król strzelców z 53 bramkami na koncie, Julia 
Skubacz – wyróżnienie oraz Paulina Wieczorek 
– wyróżnienie.

Piłka RęCzna

Zgoda trzecia w Polsce!

Brązowe medale zdobyły: Paulina Wieczorek, Wiktoria Budzisławska, 
Wiktoria Ciaś, Weronika sobańska, agnieszka iwanowicz, Julia 

skubacz, aleksandra kołecka, natalia olichwier, aleksandra 
Rutkowska, angelika Wołek, dominika siedlarek i Marta Weihrauch. 

trenerzy: Józef szmatłoch i adam Michalski. Brązowe medalistki z Rudy Śląskiej.

na Stańczyk i Zuzanna Szołtysek; II miejsce  
– Katarzyna Walecka i Martyna Hadrian;  
III miejsce – Aleksandra Przewdzing i Jessika 
Kabała; trójki kobiet I miejsce – Hanna Stań-

ZAPASy

Slavia nie spuszcza z tonu
W miniony piątek i w so-

botę (3-4.06.) w Solcu Ku-
jawskim rozegrane zostały 
Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski Kadetek w zapa-
sach kobiet. Występujące 
w czteroosobowym składzie 
reprezentantki rudzkiej Slavii 
stanęły na wysokości zadania 
zdobywając trzy medale 
i trzecie miejsce w klasyfika-
cji klubowej. Najlepiej z na-
szych zawodniczek zaprezen-
towała się Karolina Stróżyk, 
która nie znalazła sobie równych w kategorii do 52 kg, drugie miejsce w kategorii do 65 kg wy-
walczyła Kamila Kulwicka, a trzecie w kategorii 52 kg Patrycja Kuc, ulegając jedynie swojej 
koleżance klubowej.

Chłopcy z rudzkiej „szóstki” najlepsi w województwie
Reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Rudzie 
Śląskiej zajęła pierwsze 
miejsce w finale wojewódz-
kim czwórboju lekkoatle-
tycznego chłopców. 

Zawody finałowe roze-
grane zostały w dniu 31.05. 
w Sosnowcu i uczestniczy-
ło w nich 16 najlepszych 
szkół województwa ślą-
skiego. 

Zwycięska szkoła za-
kwalifikowała się do finału 
krajowego, który rozegrany zostanie w dniach 9-11.06. w Słubicach. Ekipa SP nr 6 wystąpiła 
w składzie: Tomasz Gawron, Robert Szyra, Cyryl Tkocz, Bartosz Śmiga, Marcin Palka i Mi-
chał Kaik.

czyk, Zuzanna Szołtysek, Faustyna Osman; 
klasa druga: dwójki kobiet I miejsce – Monika 
Skorupa i Laura Piekorz; skoki chłopców – III 
miejsce – Rafał Giemuła i Kajetan Szal.

Zawodniczki Slavii zdobyły kolejne medale. Rudzianie na podium.



Mecz Grunwaldu z LKS-em 
Czaniec był dwunastym me-
czem ligowym obu zespołów 
w historii. Ponadto zespoły 
spotkały się dwukrotnie w pu-
charze Polski. Gospodarze 
podzielili w tym sezonie również los Grunwaldu i zaliczają spadek z ligi. Jed-
nak w ostatnim spotkaniu to rudzianie okazali się słabsi.

Już w 8. minucie zawodnik miejscowych kapitalnie przymierzył z ponad 30 
metrów i piłka wpadła do siatki Grunwaldu. Chwilę później kolejna akcja przy-
niosła podwyższenie prowadzenia dla LKS-u. W 28. minucie trochę nadziei 
wlał w serca „zielonych” Chwastek, który wykorzystał jedenastkę. Jednak 
„gwiazdą” ostatnich minut tej części gry był Bober. Zawodnik najpierw po-
większył przewagę gospodarzy na 3:1, a po chwili zdobył bramkę samobójczą.

Na drugą połowę podopieczni trenera Wawocznego wyszli dość rozluźnieni, 
co doprowadziło do straty kolejnego gola. W 56. minucie po dośrodkowaniu 
Mieszczak zgrał piłkę klatką piersiową do Hałata, który zdobył gola. Trzy mi-
nuty później dogranie Cymańskiego z lewej strony przed bramkę na gola zamie-
nił wślizgiem Stanisławski. Mimo chęci nie udało się Grunwaldowi doprowa-
dzić do wyrównania.

Po zakończeniu rozgrywek III ligi mistrzem została Odra Opole, która w ba-
rażach o II ligę zagra w dniach 11 i 15 czerwca z mistrzem III ligi pomorsko-
zachodniopomorskiej Vinetą Wolin. Do IV ligi spadły bezpośrednio zespoły 
z miejsc 9-16.
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Piłka nożna – iii liga

Ostatni gwóźdź wbił Czaniec 

Piłka nożna – iV liga

grunwald: Poloczek – nowicki, Sikora, 
Maciongowski (kpt), Cymański  

– Fredyk, kowalski, Dreszer, Chwastek 
– kiepura, Stanisławski. Trenerzy: 

gawenda i Wawoczny

Żarki okazują 
się szczęśliwe

Slavia: Strąk, korban, Met, 
Babczyński (80’ Szablicki), 
Puschhaus, Jamrozy (65’ 
T. Rejmanowski), Wujec, 

M.Rejmanowski, Maciaszczyk (75’ 
lach), Zalewski, Moritz

lkS Czaniec 4:3 (3:2) grunwald Ruda Śląska

Rudzianie w sobotę (4.06.) zmierzyli 
się na wyjeździe z Zielonymi Żarki. 
Mecz nie należał do łatwych, jednak 
rudzianie zdołali go wygrać. Od po-
czątku spotkania do groźniejszych sy-
tuacji doprowadzali rudzianie. Swoją 
przewagę udokumentowali oni w 30. 
minucie meczu. Wtedy gola dającego 
prowadzenie zdobył Maciaszczyk. Mi-
mo akcji z dwóch stron w pierwszej 
połowie nic się już nie zmieniło i na 
przerwę gospodarze schodzili z jedno-
bramkową stratą. W drugiej części gry 
Slavia dalej dobrze się sprawdzała. Za-
wodnicy zdołali przy tym zwiększyć 
swoją przewagę o kolejną bramkę. 
W 68. minucie dobrą okazję wykorzy-
stał Moritz.

Tabela III ligi
1. Odra Opole 30 66
2. BKS Stal Bielsko-Biała 30 62
3. Rekord Bielsko-Biała 30 62
4. Górnik II Zabrze 30 51
5. Skra Częstochowa 30 51
6. Pniówek Pawłowice 30 50
7. GKS 1962 Jastrzębie 30 49
8. Ruch Zdzieszowice 30 45
9. LKS Bełk 30 43
10. Szombierki Bytom 30 37
11. Ruch II Chorzów 30 37
12. Podbeskidzie II 30 29
13. Piast II Gliwice 30 28
14. LKS Czaniec 30 26
15. Grunwald  30 15
16. LZS Piotrówka 30 13

Tabela IV ligi
1.  Gwarek Tarnowskie Góry 29 68
2.  Ruch Radzionków 29 59
3.  Sarmacja Będzin 29 57
4.  RKS Grodziec 29 54
5.  MKS Myszków 29 53
6.  Polonia Poraj 29 50
7.	 	Slavia	Ruda	Śląska	 29	 45
8.  Przemsza Siewierz 29 45
9.  GKS II Katowice 29 43
10.  Concordia Knurów 29 43
11.  Raków II Częstochowa 29 39
12.  Górnik Piaski  29 37
13.  Górnik Wesoła  29 25
14.  Zieloni Żarki 29 19
15.  Przyszłość Ciochowice 29 3
16.  Unia Ząbkowice  29 19

OGŁOSZENIE

11 czerwca, godz. 11:15

Zieloni żarki 0:2 (0:1)  
Slavia Ruda Śląska

Piłka nożna 

Spotkanie przy piłce
Przed sobotnim 

meczem (4.06.)
wszystko wyglą-
dało nieźle. Urania 
w ostatnim czasie prezentuje przecież niezłą formę,  
a wyniki i miejsce gości, którzy do Kochłowic zawitali 
w dwunastoosobowej kadrze, również pozwalały upa-
trywać faworyta w gospodarzu sobotniej potyczki, czy-
li w tym pierwszym. Wszystko wskazywało na to, że 
tak właśnie będzie. Tym bardziej, że już w piątej minu-
cie meczu Urania mogła wyjść na prowadzenie za spra-
wą uderzenia Zalewskiego w samo okienko z rzutu 
wolnego. Ze strzałem tym poradził sobie jednak Szku-
ta. Tym samym w pierwszej połowie nie padł żaden gol. 
Niestety w drugich 45 minutach mieliśmy akcję gości 
– po rzucie rożnym głową wbili oni piłkę do siatki  
i ustalili wynik na 0:1. Po utracie gola Urania miała 
chwilowy zryw, z czego najlepszą okazję miał w 59. 
minucie gry Kot, gdy doszedł do dobrze wrzuconej pił-
ki. Jednak na płaskim wślizgu posłał piłkę obok prze-
ciwległego słupka. W 78. minucie po kontrze gości 
Walenko doszedł do sytuacji sam na sam i pokonał Ko-
perwasa. Reasumując – goście pokazali w tym spotka-
niu większą determinację, co dało im zwycięstwo.

Piłka nożna – liga okRęgoWa

Porażka kochłowiczan
Urania Ruda Śląska 0:2 (0:0) naprzód Syrynia

inne wyniki: kS 27 gołkowice 
3-1 gkS Wawel Wirek Ruda 

Śląska (bramka: Foryś); gwarek 
Zabrze 6:0 Jastrząb Bielszowice

W niedzielę (5.06.) na boisku GKS-u Grunwald odbyły się I Mistrzostwa Rudy 
Śląskiej 10-latków w piłce nożnej o puchar prezydent miasta. Zawodom towarzy-
szył turniej piłki nożnej pracowników samorządowych. W imprezie wzięły udział 
prawie wszystkie rudzkie drużyny. Uczestniczyły w nim także miasta: Święto-
chłowice i Bytom a także Old Boys Ruda Śląska i drużyna Kibice Razem Ruch 
Chorzów. W zabawie zwyciężyła drużyna pracowników ze Świętochłowic. Dru-
gie miejsce zajęło miasto Ruda Śląska.

Najmłodsi tego dnia mieli dużo zabawy.
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