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KUPIĘ AKCJE
HUTY POKÓJ SA

TEL. 507-671-829
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Bezpiecznie 
do celu z ,,WR,,

Więcej str. 2 

DYŻUR REDAKTORA
Agnieszka Lewko

tel. 501-355-872
agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl

Informujemy, że w okresie wakacyjnym 
(lipiec-sierpień) redakcja „Wiadomości 

Rudzkich” czynna będzie w poniedziałek 
od godz. 7.00 do godz. 16.00, wtorek, środa, 

czwartek – od godz. 7.00 do godz. 15.00 
oraz w piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00. 
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BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Po raz 9. zadbaliśmy o bezpieczeństwo

Kampania organizowana przez „Wia-
domości Rudzkie” przy wsparciu partnera 
strategicznego, czyli Grupy AUTO-BUD 
Sp. z o.o. trwała przez sześć dni. W tym 
czasie kierowcy mogli wziąć udział w zu-
pełnie darmowych kontrolach swoich po-
jazdów. – Po raz dziewiąty apelowaliśmy 
do kierowców podkreślając, że bezpie-
czeństwo nasze i naszych najbliższych jest 
najważniejsze. I niezwykle cieszy nas to, 
że rośnie świadomość społeczna odnośnie 
tego, że prewencyjne działanie to podsta-
wa udanej oraz bezpiecznej podróży. 
Dzięki temu kolejny raz mogliśmy zadbać 

REKLAMA

Zakończyła się dziewiąta 
edycja kampanii społecznej 
„Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina”, 
podczas której kierowcy mogli 
bezpłatnie sprawdzić swój 
samochód i zyskać pewność, 
że wszystkie mechanizmy są 
sprawne, a wakacyjna podróż 
obędzie się bez niespodzianek. 
W sumie w naszej akcji wzięło 
udział kilkaset osób. 
I to nas najbardziej cieszy 
– że dzięki temu udało się 
zadbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców Rudy Śląskiej, 
a także ościennych miast.

Stacja Kontroli
Pojazdów ALFA 
– Bykowina, 
ul. Szpaków 51, 
tel. 32 740-92-21
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów 
OMEGA
– Godula, ul. Stara 1, 
tel. 32 725-58-88

PARTNERZY AKCJI
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W ramach akcji diagności skontrolowali kilkaset aut.

o to, by nasi mieszkańcy szczęśliwie dotar-
li do celu swojej podróży – podkreśla An-
na Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczel-
na „Wiadomości Rudzkich”.

Bo też nieprzypadkowo wybraliśmy 
termin naszej akcji. Powoli każdy z nas 
wybiera się w wakacyjną podróż – najczę-
ściej właśnie samochodem. Ale chyba nikt 
nie życzy sobie, by po drodze kierowcę 
i pasażerów spotkała niemiła niespodzian-
ka. – Jeszcze kilka lat temu nie przykłada-
łem uwagi do tego, czy mój samochód na-
daje się do dłuższych podróży. Ale teraz 
muszę myśleć nie tylko o sobie, ale także 
o całej rodzinie. Dlatego też kolejny raz 
skorzystałem z zaproszenia „Wiadomości 
Rudzkich” i udałem się na warsztat. Kil-
kanaście minut i po sprawie! A dzięki temu 
wiem, że bezpiecznie i ze spokojem mogę 
wyruszyć w wakacyjną podróż – wyjaśnia 
pan Michał, jeden z kierowców, który 

wziął udział w tegorocznej akcji „Bez-
pieczny Samochód – Bezpieczna Rodzi-
na”.

Takich osób zresztą było kilkaset, które 
w dniach od 12 do 17 czerwca pod okiem 
specjalistów z dwóch stacji Grupy AUTO-
BUD Sp. z o.o. mogły sprawdzić, czy 
wszystko pod maską, i nie tylko, działa 
sprawnie. Tym razem w naszą kampanię 
społeczną włączyły się dwie stacje. O bez-
pieczeństwo nasze i naszych bliskich za-
dbali diagności ze Stacji Kontroli Pojaz-
dów Alfa z Bykowiny (ul. Szpaków 51) 
oraz z Okręgowej Stacji Kontroli Pojaz-
dów Omega w Goduli (ul. Stara 1). – Dzię-
kujemy za powierzone nam zaufanie. Za-
wsze z chęcią włączamy się w tego typu 
akcje, bo chyba jak nikt wiemy, czym może 
skończyć się podróż niesprawnym samo-
chodem. Przez te kilka dni nasi specjaliści 
kontrolowali sprawność układu hamulco-
wego, kierowniczego, zawieszenia, ogu-
mienia, a także sprawdzali stan oświetle-
nia i techniczny pojazdu. Oczywiście, 
że zdarzały się sytuacje, w których okazy-
wało się, że któryś z mechanizmów szwan-
kuje i wymaga naprawy. Nie były to sytu-
acje pilne, ale takie usterki mogą o sobie 
dać znać niestety dopiero po zrobieniu 
kilkuset kilometrów – podkreśla Michał 
Kozłowski, kierownik Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów Omega w Goduli. 
– Nie zabieraliśmy nikomu dowodu reje-

stracyjnego, bo naszym zadaniem nie jest 
utrudnianie, tylko doradzanie kierowcom, 
więc każdy z nich mógł się u nas umówić 
na naprawę w dogodnym terminie lub nasi 
fachowcy załatwiali to od ręki – zazna-
cza.  

Kierowcy nie wyjeżdżali także z pusty-
mi rękoma ze stacji diagnostycznych Gru-
py AUTO-BUD Sp. z o.o., bowiem w ra-
mach akcji każdy z nich otrzymał za-
wieszkę zapachową do swojego samocho-
du. Joanna Oreł



Laureaci olimpiad spotkali się z przedstawicielami miasta.
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REKLAMA

KONcERt�chARytAtyWNy

Zagrali dla Darka po raz trzeci
OLIMPIADy�PRZEDMIOtOWE

Najlepsi z najlepszych

– Jesteście chlubą naszego miasta 
i wszyscy jesteśmy z Was niezwykle dum-
ni, a poza tym wdzięczni za te sukcesy. 
Jednak wdzięczność należy się nie tylko 
naszym laureatom, ale także ich rodzicom 
i nauczycielom – zaznaczyła Anna Krzy-
steczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
– W tym przypadku widać, że współpraca 
pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzi-
cami stoi na najwyższym poziomie i po-
zwala osiągnąć tego typu sukcesy – doda-
ła. 

Tegoroczni laureaci sprawdzili swoje 
umiejętności z zakresu matematyki oraz 
fizyki. Maciej Bolesta oraz Wojciech Ptaś 
to uczniowie Gimnazjum nr 12 w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 2, którzy 
wzięli udział w wojewódzkim konkursie 
przedmiotowym z matematyki dla 
uczniów gimnazjów z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Ich nauczycielem prowa-
dzącym jest Joachim Adamczyk. – Mate-
matyka nie sprawia mi trudności i bardzo 
ją lubię. Poza tym pomaga mi ona w na-

trzej� uczniowie� Zespołu� Szkół� Ogólnokształcących� nr� 2� im.� G.�Morcinka�
odnieśli�sukcesy�w�tegorocznych�konkursach�wojewódzkich�i�olimpiadach�
przedmiotowych.�Maciej�Bolesta,�Wojciech�Ptaś�i�Dominik�Borys�we�wtorek�
(13.06)�odebrali�z�rąk�wiceprezydent�Anny�Krzysteczko�i�przewodniczącego�
Rady�Miasta�gratulacje�oraz�podziękowania.

Podczas koncertu dla Darka zebrano 
ok. 7,5 tys. zł. Cały dochód zostanie 
przeznaczony na leczenie mężczyzny.  
Na scenie pojawił się m.in. Krzysztof 
Respondek. Można było także wylicy-
tować cenne przedmioty. – Mieliśmy 
koszulkę Casillasa, koszulkę z podpisa-
mi zawodników Górnika Zabrze i Ruchu 
Chorzów, piłkę z podpisami siatkarzy, 
a także szwajcarskie zegarki, czy prosto 
od serca upieczone muffinki i rogaliczki 
– wymieniała Aniela Czerner, szwagier-
ka Darka, która koordynuje organizo-
wane dla niego akcje.

Wszystkie działania podejmowane 
przez żonę, rodzinę i przyjaciół Darka 
Ośliźnioka okazują się słuszne, ponie-

Podczas koncertu odbyła się  
licytacja cennych przedmiotów.
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uce innych przedmiotów, a dodatkowo 
udział w etapie wojewódzkim pozwolił mi 
nie zdawać egzaminu gimnazjalnego  
– tłumaczył Wojciech Ptaś. – W trzecim, 
wojewódzkim etapie olimpiady, udało mi 
się zdobyć największą liczbę punktów 
z czego bardzo się cieszę, bo kosztowało 
mnie to dużo pracy. Myślę, że jak się ma 
do czegoś predyspozycje i czymś się inte-
resuje, to trzeba to rozwijać i starać się 
osiągnąć sukces. W ubiegłym roku też 
startowałem, ale w finale nie poszło mi 
tak dobrze, jak w tym. W przyszłości 
chciałbym iść w matematycznym kierun-
ku i będę dalej startował w różnych mate-
matycznych konkursach – dodał Maciej 
Bolesta. 

Z kolei trzeci z uczniów – Dominik 
Borys – uczęszcza do II Liceum Ogólno-
kształcącego w ZSO nr 2 i jest laureatem 
LXVI Ogólnopolskiej Olimpiady z Fizy-
ki dla uczniów liceów ogólnokształcą-
cych, a jego nauczycielka prowadząca to 
Barbara Grelowska.  Agnieszka Lewko 

Ludzie�o�wielkich�sercach�spotkali�się�w�miniony�wtorek�(13.06),�żeby�wesprzeć�chorego�rudzianina.�W�bielszo-
wickim�Domu�Kultury�odbył�się�trzeci�koncert�charytatywny�dla�Darka�Ośliźnioka,�którego�celem�była�zbiórka�
funduszy�na�rehabilitację�mężczyzny.�Darek�Ośliźniok�jako�21-latek�przeszedł�udar�mózgu,�natomiast�kiedy�miał�
43�lata�pękł�mu�tętniak,�a�po�kilku�dniach�nastąpił�kolejny�udar,�czego�konsekwencjami�są�afazja�i�niedowład�
kończyn.�Dlatego,�żeby�zacząć�normalnie�funkcjonować,�Darkowi�potrzebna�jest�regularna�rehabilitacja.�

waż rehabilitacja chorego przynosi 
efekty. – Te postępy dają nam motywa-
cję do działania. Jestem pełna nadziei, 
że Darek wyzdrowieje. Może to nie bę-
dzie stan taki, jaki kiedyś był, jednak 
wierzę, że będzie chodził. Idziemy do 
przodu i wierzymy, że z każdym dniem 
będzie coraz lepiej – zaznaczyła Aniela 
Czerner. 

Darek jest podopiecznym Fundacji 
Pomocy Niepełnosprawnym „Słonecz-
ko”, na której konto można wpłacać dat-
ki na jego leczenie. Jednak także do po-
mocy włączają się różne instytucje oraz 
ludzie o wielkich sercach, którym nie 
jest obojętny los drugiego człowieka.  

Agnieszka Lewko

chARytAtyWNA�SZtAFEtA�ROWEROWA

Wsparli charytatywną wyprawę

Policjanci jadący w rowerowej sztafe-
cie odwiedzili 12 czerwca komendę i pięć 
rudzkich komisariatów. Już przed 7.30 by-
li przed Komisariatem Policji I w Rudzie, 
gdzie przywitał ich zastępca komendanta 
rudzkiej policji. Do przybyłych z Zabrza 
rowerzystów dołączyli właśnie policyjni 
cykliści z Rudy Śląskiej. Drugim etapem 
była wizyta w komendzie przy ul. Hallera, 
gdzie zastępca komendanta miejskiego 
policji, mł. insp. Tadeusz Wolniak przeka-
zał policjantom ze strumieńskiego komi-
sariatu symboliczny czek na 1250 zł, które 
zebrali rudzcy policjanci i pracownicy cy-
wilni dla Wiktorii Gruszki. Z placu przed 
komendą policyjna sztafeta udała się do 

Rowerowa sztafeta przejechała 
także przez Rudę Śląską.
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Policjanci�z�komisariatu�w�Strumieniu�zakończyli�charytatywną�wyprawę,�której�celem�była�zbiórka�pieniędzy�
dla�ciężko�chorej�Wiktorii�Gruszki�–�córki�policjanta�z�Pyskowic.�16-latka�cierpi�na�rzadką�chorobę�Moya�Moya�
i�potrzebuje�operacji�w�Berlinie,�która�kosztuje�ok.�180�tys.�zł.�Dlatego,�by�pomóc�w�zbiórce,�policjanci�postano-
wili�odwiedzić�na�rowerach�wszystkie�jednostki�policji�garnizonu�śląskiego.�Do�akcji�włączyli�się�również�poli-
cjanci�i�pracownicy�cywilni�z�rudzkiej�komendy�i�pięciu�podległych�komisariatów.

kolejnych komisariatów w Rudzie Ślą-
skiej, aby na koniec z Kochłowic wyje-
chać w stronę Chorzowa. Sztafeta miała 
swoją metę w Katowicach.

Każdy kto popiera inicjatywę, może  
w każdej chwili pomóc. Nie trzeba być 
mundurowym, aby dołączyć się do wspól-
nej pomocy dla ciężko chorej Wiktorii. 
Każdy może tego dokonać, wpłacając pie-
niądze na poniższe konto:

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM 
Sezam 44-141 Gliwice, ul. Parkowa 5 nr 
konta 09 1050 1298 1000 0023 1409 9488 
z dopiskiem „Wiktoria Gruszka – Poli-
cja”.

 Arkadiusz Wieczorek 
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Od kilku tygodni trwa masowa wycinka drzew wzdłuż ulicy Kokota w Bielszowicach. Mieszkańców niepokoi to, że w tak krót-
kim czasie zlikwidowano ich „lasek”. Jednak nie dzieje się to bez przyczyny. W tym miejscu ma bowiem być budowany dalszy 
odcinek trasy N-S. Z tego powodu trzeba wyciąć ponad trzy tysiące drzew, ale w ich miejscu na szczęście pojawią się nowe 
sadzonki.

Wzdłuż ulicy Kokota w sumie wycięto 3172 drzewa.
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Zamiast drzew będzie trasa N-S | BIELSZOWICE

Pocięte konary oraz gałęzie to od kilku tygodni stały widok, 
który można zaobserwować wzdłuż ulicy Kokota. W rejonie 
skrzyżowania z ulicą Wideckiego wycięto drzewa w ramach re-
alizacji zadania „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do 
ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym w Rudzie Śląskiej”. 
To trzeci etap budowy „eneski”, który będzie miał długość ponad 
1,4 km. By możliwa była kontynuacja inwestycji w Bielszowi-
cach, trzeba wyciąć dokładnie 3172 drzewa. Jednak wraz z budo-
wą kolejnego odcinka trasy N-S pojawią się kolejne drzewa. 
– W ramach realizowanego zadania zostanie również wykonanie 
zagospodarowanie zielenią, w tym wykonanie nowych nasadzeń
– zapewnia Barbara Mikołajek-Wałach, naczelniczka Wydziału 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska. Na ten moment wy-
cinka drzew pod inwestycję wykonana została w 95 procentach. 
Natomiast drewno, które zostało wycięte ma być zakupione przez 
wykonawcę robót na podstawie przeprowadzonego przetargu.

 Joanna Oreł

Wulgarnymi i obraźliwymi hasłami został „ozdobiony” jeden z budynków, znajdujący się przy ul. Czereśniowej. Jak informuje 
mieszkaniec osiedla znajdującego się przy tej ulicy, do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 czerwca. – Nie dość, że sprawcy 
zniszczyli elewację budynku, to jeszcze najwidoczniej przez pośpiech podczas dokonywania szkody pomalowali część parape-
tu okna należącego do jednego z mieszkań, co jest już zniszczeniem mienia prywatnego. Co więcej, pomalowane zostały też 
inne kamienice – skarży się pan Adam, jeden z naszych Czytelników. 

Wulgarne napisy na kamienicy pojawiły się kolejny raz.

OGŁOSZENIA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

O sprawie poinformowana została już rudzka policja, jednak ze 
względu na brak zamontowanego monitoringu w tym miejscu nie 
udało się schwytać sprawców zdarzenia. – Przyjęliśmy zgłosze-
nie, jeśli chodzi o pomalowanie elewacji budynku. Ale sprawa 
jest świeża, dlatego jeszcze nie udało się dotrzeć do wszystkich 
świadków zdarzenia, żeby ustalić sprawców – tłumaczy Roman 
Aleksandrowicz z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. 
– Podobne sytuacje w obrębie tego budynku już się zdarzały, ale 
nie mamy informacji odnośnie konkretnych sprawców i nie wie-
my, jakie są przyczyny ich zachowania – czy był to tylko przypad-
kowy wybryk wandali, czy na przykład w ten sposób robi się na 
złość któremuś z mieszkańców – dodaje. 

Jak twierdzą mieszkańcy domów przy ul. Czereśniowej, może 
to mieć też związek z osobami, które odwiedzają w nocy całodo-
bowy sklep, znajdujący się w pobliżu budynku i nie zawsze za-
chowują się one należycie. – Myślę, że nie można łączyć spraw-
ców hałasu z tymi, którzy wykonali napisy na murze, ale to wyka-
że śledztwo – wyjaśnia Roman Aleksandrowicz. 

Agnieszka Lewko

Wandale zniszczyli budynek | GODULA
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tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Z AT R U D N I M Y
PRACOWNIKÓW

w zakładzie 
przetwórstwa 

mięsnego. 
Mile widziane
doświadczenie 
w tej branży. 

Zapewniamy 
umowę o pracę 

i atrakcyjne 
zarobki

Telefon kontaktowy:

32 707-43-60 
dział kadr czynny 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.00-14.00, 
ul. Chorzowska 58. 

CV można składać 
w budynku porti erni 

bądź osobiście 
w dziale kadr.
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OGŁOSZENIA

PUNKT KONSULTACYJNY

W poniedziałek uruchomiono bezpłatny 
punkt konsultacyjny.

Udzielą bezpłatnych porad
W Kochłowicach uruchomiono bezpłatny punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Będzie w nim 
można zasięgnąć porad m.in. odnośnie przepisów, dotyczących budowy domu, czy garażu. 
Punkt znajduje się przy ul. Piłsudskiego, a prowadzi go rodzinna firma Hemlecki Group.
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– To punkt pomocny dla wszystkich inwestorów 
i mieszkańców, którzy chcą budować domy jedno-
rodzinne. Stopień skomplikowania w tym zakresie 
jest tak duży, że trudno zorientować się w zawiło-
ściach prawnych. Tutaj natomiast można otrzy-
mać poradę i wsparcie, które pomogą w przejściu 
tych skomplikowanych procedur – podkreślał 
podczas otwarcia punktu wiceprezydent miasta, 
Krzysztof Mejer. 

Punkt konsultacyjny będzie otwarty w każdy 
piątek w godzinach od 11 do 15. – Chcemy wspo-
magać tutejszy Urząd Miasta w informowaniu 
potencjalnych inwestorów o zakresie prowadze-
nia procesu inwestycyjnego, projektowaniu i pro-
cedurach administracyjnych związanych z prowa-
dzeniem inwestycji budowlanych – mówi Jacek 
Gabor, członek zarządu Hemleccy Sp z.o.o., fir-
my, która prowadzi punkt przy ul. Piłsudskiego 

40. – Wspólnie z urzędnikami będziemy udzielać 
wskazówek, jak sprawnie i szybko przeprowadzić 
procedury związane z tymi zagadnieniami  
– dodaje. JO

| Polecamy
Wojciech Karolak, 
Krystyna Pytlakowska
Małżeństwo doskonałe. 
Czy ty wiesz, że ja cię kocham...

Wojciech Karolak nie znosi wyjazdów, ale w tę podróż wybrał się ze mną 
bez większych oporów. Być może dlatego, że nie musiał zabierać ze sobą 
ciężkich walizek - wystarczyły wspomnienia. Pojechaliśmy do miejscowo-
ści Przeszłość, zatrzymując się na kilku przystankach. 

To książka wyjątkowa, bo o wielkiej miłości do absolutnie niezwykłej 
kobiety – Marii Czubaszek, jego żony. Do tej pory jazzman raczej nie udzie-
lał indywidualnych wywiadów, nikt więc nie wiedział, co tak naprawdę 
w nim siedzi ani do jakich uczuć jest zdolny. Przez prawie dwa miesiące 
podczas nocnych spotkań odkrywałam jego fascynujące tajemnice. Dzisiaj 
już wiem, dlaczego Marysia Czubaszek pokochała właśnie jego. Prawdę 
mówiąc, sama się w nim zakochałam, ale jestem bez szans, bo to facet 
jednej kobiety. Jeżeli nie wierzycie, po prostu przeczytajcie tę książkę.

Agnieszka Osiecka 
Dzienniki 1953

Młodziutkiej panience z Saskiej Kępy zależało na samopoznaniu i oso-
bistym rozwoju, bo – jak na córkę artysty przystało – miała silne poczucie 
własnego indywidualizmu. Chciała być nowoczesną, znaczącą podmio-
towością – taką więc, która realnie wypływa na losy świata. Wierzyła, że 
kiedyś będzie działać poprzez słowo pisane – że stanie się ważną dzien-
nikarką, pisarką, eseistką, krytyczką. Stąd tak ważna pozostawała dla 
niej kwestia własnych poglądów oraz ewentualnego wpływu na opinię 
publiczną. Dorastająca Osiecka bardzo pragnęła liczyć się, znaczyć coś dla 
innych ludzi, wyznaczać innym cele.   Nawiasem mówiąc, źle trafiła, bo jej 
młodość przypadła na czasy stalinowskiego reżimu. Silny indywidualizm, 
jaki ją nieodmiennie cechował, przysparzał jej w szkole i na studiach nie-
małych kłopotów. Ale nie tylko nowoczesna podmiotowość zmuszała ją 
do przelewania myśli na papier. Kolejnym bodźcem była silna skłonność 
do autoanalizy. 

Agnieszka Nietresta-Zatoń
Oaza spokoju

Nie zbaczaj z drogi dla ścieżki, mawiają. Ale szukając człowieka, często 
trzeba zejść z ubitego traktu i wydeptać sobie własną dróżkę. Trzeba być 
trochę jak Diogenes ze swoją latarnią. 

Osiedle z wielkiej płyty na peryferiach wielkiego miasta. Do Lasku Me-
nelskiego, na który od lat mieli chrapkę developerzy, wjeżdżają pierwsze 
maszyny budowlane, a do osiedlowej szkoły niepewnym krokiem wchodzi 
Miranda. Młoda dziennikarka straciła pracę i najbliżej dwa miesiące ma 
spędzić w roli nauczycielki języka polskiego, zastępując chorą matkę. Ka-
riera pedagogiczna bynajmniej nie jest spełnieniem jej marzeń, zwłaszcza 
że kobieta jest pochłonięta dziennikarskim śledztwem. Wraz z Mirandą na 
osiedlu pojawiają się starzy wrogowie i nowi przyjaciele. A może odwrot-
nie?

 Tajemnice, przemilczenia i niedopowiedzenia czasem są doskonałym 
spoiwem dla kłamstwa. Ale kiedy spoiwo zaczyna pękać, zawalenie się 
misternej konstrukcji jest tylko kwestią czasu. Domek z kart wygląda efek-
townie, tylko dopóki nie runie. A jeśli otaczają nas same domki z kart… 
Jeśli niemal każda oaza spokoju to fatamorgana…

KONKURS

 – Dziękuję wszystkim osobom – nauczycielom  
i uczniom, którzy przyjęli zaproszenie do kolejnej 
edycji konkursu „Z demokracją na Ty – Polska i Eu-

ropa”. Życzę wszystkim, aby wiedza, którą udało 
się Wam zdobyć, zaowocowała – podkreślił Grze-
gorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Minister-
stwie Energii. 

Do konkursowej rywalizacji stanęły cztery 
trzyosobowe drużyny, składające się z uczniów 
czterech rudzkich szkół: ZSP nr 4 im. P. Latoski, 
ZSO nr 3 im. Jana Pawła II, ZSP nr 1, a także ZSP 
nr 2. – Demokracja stanowi jedną z podstawo-
wych wartości i jest ważna dla ludzi, ponieważ 
dzięki niej decydują, co jest dla nich dobre, a co 
nie. Na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeń-
stwie możemy zdobywać tę wiedzę, która poszerza 
nasze horyzonty – powiedział Mateusz Kafka, 
uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Tegoroczny konkurs wygrała drużyna z ZSP nr 
4, która w nagrodę pojedzie do Brukseli w 2018 
roku.  AL

Konkurs „Z demokracją na Ty”  
odbywa się co roku.
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Z demokracją są na Ty
Rudzka młodzież już po raz dwunasty wzięła udział w konkursie „Z demokracją na Ty – Polska 
i Europa”. Trzyosobowe drużyny z czterech rudzkich placówek oświatowych musiały zmie-
rzyć się z pytaniami m.in. z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, polskich symbolach narodo-
wych czy samorządu terytorialnego.
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Wybrali podwórka marzeń

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

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

www.mpgm.com.p l 

Konkurs był adresowany do uczniów czwartych 
klas szkół podstawowych z Rudy Śląskiej, którzy 
poprzez prace plastyczne mogli przekazać, jak wy-
obrażają sobie podwórka marzeń. Inicjatywa, by 
zorganizować taki konkurs, nie pojawiła się znikąd, 
ponieważ MPGM TBS szykuje się właśnie do reno-
wacji dziesięciu podwórek w naszym mieście. 
– Choć jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi miesz-
kańcami i znamy ich potrzeby, to chcieliśmy bliżej 
dowiedzieć się, czego dzieci potrzebują na podwór-
kach najbardziej. Poza tym zależało nam na tym, by 
w pracach zawarte zostały elementy propagujące 
zachowania ekologiczne. Według nas im wcześniej 
dzieci nauczą się tego, żeby dbać o ekologię, tym 
większe istnieje prawdopodobieństwo, że będzie to 
miało swoje przełożenie w wieku dorosłym – podkre-
śla Bogusław Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o.o. 
– A nade wszystko chcielibyśmy, aby dzieci wróciły 
na podwórka. Niestety mamy takie czasy, że już na-
wet najmłodsi spędzają więcej czasu przy telefonie, 
komputerze, czy laptopie, niż z rówieśnikami na po-
dwórkach – dodaje.

W sumie do udziału w konkursie zgłoszono ok. 30 
prac. Dzieci mogły wykonać je w dowolnej technice 
plastycznej w formie plakatu, które zostały ocenione 
przez jury, składające się z pracowników MPGM 
TBS. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wśród 
nich m.in. głośniki bezprzewodowe, gry planszowe 
oraz książki. – Starałam się namalować najlepsze po-
dwórko, jakie sobie wyobrażam, bo chciałabym, aby 
właśnie takie podwórko pojawiło się na moim osie-
dlu. Znalazło się na nim mnóstwo zieleni, która jest 
szanowana przez ludzi, a także kącik dla zwierząt. 
Chodziło mi o to, żeby stworzyć takie podwórko, na 
którym każdy znajdzie miejsce dla siebie – opowiada-
ła Laura Kilkowska z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 w Rudzie Śląskiej-Halembie, która w kon-
kursie plastycznym „Zadbaj o swoje podwórko – po-
dwórko marzeń” zajęła pierwsze miejsce.

Dzieci w swoich pracach postanowiły przedsta-
wić nie tylko to, jakie marzą im się podwórka, ale 
także to, jak należy o nie dbać. – Narysowałam su-
chymi pastelami domek na drzewie i basen, bo to 
zawsze chciałam mieć na swoim ogródku. Do tego 
na moim obrazku znalazły się narzędzia do sprząta-
nia podwórka i dbania o nie – taczka, grabie oraz 
konewka – wyliczała Sandra Kołodziej ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 na Wirku, laureatka trzeciego 
miejsca.

Ponadto drugie miejsce w konkursie zajęła Julia 
Jegerczyk – również z SP nr 7, a wyróżnione zostały 
– Wiktoria Nowakowska z SP nr 20 oraz Martyna 
Pontus z SP nr 15. – Sugestie naszych dzieciaków 
z pewnością przełożą się na to, jak będą wyglądały 
planowane przez nas podwórka marzeń, bo chcemy 

Laureatki konkursu odebrały nagrody z rąk władz MPGM TBS.

„Zadbaj o swoje podwórko – podwórko marzeń” – to hasło pierwszego konkursu plastycznego organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., którego celem było promowanie postaw proekologicznych oraz zachęcenie najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta do wyjścia z domów i spędzenia wraz z rówieśnikami czasu na podwórkach. W środę (14.06) odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu.

I miejsce – Laura Kilkowska z ZS-P nr 2.

żeby wróciło na nie życie. Ale nie tylko za sprawą 
bawiących się tam dzieci, ale także rodziców, czy 
osób starszych, które częściej wypoczywałyby na 
tych podwórkach. Zależy nam na tym, aby wszyscy 
żyli i odpoczywali w przyjemnych warunkach 
– podkreśla Bogusław Waćko. 

Przy okazji przypomnijmy, że rewitalizacja po-
dwórek zostanie przeprowadzona w latach 2017-
2020. W chwili obecnej w opracowaniu jest doku-
mentacja projektowa. Dotyczy to podwórek przy: 
ul. Niedurnego 28; ul. Krasińskiego 20, 22 i 22a; 
ul. Hlonda-Bytomskiej-Grunwaldzkiej; ul. Jana III 
Sobieskiego; ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a; ul. Stra-
żackiej 12 – Kałusa 18-28; ul. Matejki 2-12; ul. Ma-
tejki 7-9-Górniczej-Wesołej; ul. Dąbrowskiego 7,9 
i 11 oraz ul. Tuwima-Sienkiewicza-Odrodzenia. 

II miejsce – Julia Jegerczyk ze Szkoły Podstawowej nr 7.

III miejsce – Sandra Kołodziej ze Szkoły Podstawowej nr 7.

Wyróżnienie I – Wiktoria Nowakowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 20.

Wyróżnienie I – Martyna Pontus
ze Szkoły Podstawowej nr 15.

W gronie zwycięzców znalazła się m.in. Julia Jegerczyk. Do udziału w konkursie zgłosiło się ok. 30 uczestników. Dla dzieciaków, prócz nagród, przygotowano słodkości.
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Szkolny Festiwal Teatralny to już tradycja w Gimna-
zjum nr 11. We wtorek (13.06) szkoła zamieniła się 
w wielką teatralną scenę, na której młodzież zaprezen-
towała swoje talenty aktorskie i wokalne, a gościem 
specjalnym szkolnego wydarzenia był aktor Bernard 
Krawczyk. – Nasza młodzież chętnie bierze udział 
w festiwalu, integruje się przy tym, uczy pracy w zespo-
le, a także rozwija talenty – zaznaczył Damian Pajonk, 
dyrektor Gimnazjum nr 11. – Lubimy występować na 
scenie, chodzimy na konkursy recytatorskie i bardzo to 
lubimy. Możliwe, że swoją przyszłość zwiążemy wła-
śnie z teatrem – dodały Jagoda Sumera i Ania Baszew-
ska, uczennice Gimnazjum nr 11. 

Uczniowie zaprezentowali się w różnym repertuarze 
oraz otrzymali wyróżnienia grupowe, a także indywi-
dualne. Natomiast festiwal został zorganizowany już 
po raz 23. – To dla naszej szkoły bardzo ważne święto, 
którego zadaniem jest rozkochanie młodzieży w teatrze 
i pokazanie jego magii. Dzięki temu wydarzeniu młodzi 
ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje  
– podsumowała Ewa Zieleźnik, nauczycielka z Gimna-
zjum nr 11.  AL

Festiwal teatralny pierwszy raz  
zorganizowano 23 lata temu.

RUDA�

W Parku Kozioła odbył się kolejny festyn rodzinny 
z cyklu „Cztery Pory Roku”. Na estradzie zobaczyli-
śmy tancerzy szkoły tańca „Arabeska” oraz usłyszeli-
śmy i podziwialiśmy aktorów oraz wokalistów Ama-
torskiego Teatru „Pierro”, a także członków grupy 
wokalnej „Gama Art”, a ponadto Marcina Jendrusza. 
Kolejny festyn ma odbyć się we wrześniu.

– W tym roku był to trzeci festyn z cyklu „Cztery 
Pory Roku”. Rozpoczęliśmy go już w ubiegłym roku, 
kiedy to odbyły się cztery imprezy – mówił Andrzej 
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fi-
zycznej, który organizuje koncerty w Parku im. Augu-
styna Kozioła. 

Podczas nich główny nacisk stawiany jest na zapre-
zentowanie twórczości rodzimych muzyków i arty-
stów. W tym roku na scenie w Parku Kozioła zapre-
zentowali się już m.in.: Orkiestra Dęta „Pokój”, wy-
chowankowie rudzkiego Młodzieżowego Domu Kul-
tury, czy Trio Appassionata. – Ostatni koncert w ra-

KOCHŁOWICE

Miss Wakacji  
po raz drugi

Wybory miss odbędą się w Kochłowicach.

Do 10 sierpnia czekamy na zgłoszenia kandydatek 
do wyborów Miss Wakacji 2017. Wybory odbędą się 
11 sierpnia na plantach w Kochłowicach. Gwiazdą wie-
czoru będzie Norbi, który z pewnością zagra swoje naj-
większe przeboje, a wśród nich m.in. „Kobiety są gorą-
ce”, „Nie zaczepiaj mnie” i „Chcemy bawić się”. 

W wyborach Miss Wakacji mogą wziąć udział 
dziewczyny od 16. roku życia (za zgodą rodziców) do 
25 r.ż. Nie trzeba być mieszkanką Rudy Śląskiej, wy-
starczy tylko chcieć bawić się razem z nami. Dziew-
czyny zaprezentują się w czterech wyjściach, m.in. 
w strojach sportowych i kostiumach kąpielowych. Jury 
wybierze Miss Wakacji oraz Wicemiss. Swoją miss 
wybierze także publiczność. Dla wszystkich uczestni-
czek konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, 
wśród których nie zabraknie atrakcyjnego wyjazdu. 
– Wybory Miss Wakacji organizujemy już po raz drugi. 
W tamtym roku impreza cieszyła się zainteresowaniem 
dlatego postanowiliśmy ją kontynuować – mówi Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna „Wiadomości 
Rudzkich”.  Aby zgłosić się do konkursu wystarczy 
wysłać wiadomość pod adres wakacjimiss@gmail.com 
i w jej tytule podać swoje imię i nazwisko. W wiado-
mości zwrotnej kandydatka otrzyma formularz zgło-
szeniowy i szczegółowy regulamin konkursu. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 10 sierpnia. Dla publiczności 
przygotujemy wiele atrakcji muzycznych, konkursów  
i niespodzianek, a także stoiska gastronomiczne i atrak-
cje dla najmłodszych.  AW 

WIREK�

Zbiórka na  
wyposażenie kościoła

WIREK�

Niosą pokój 
W środę (14.06) przy parafii pw. św. Andrzeja 

Boboli w Wirku odbył się kolejny piknik rodzinny. 
W tym roku Stowarzyszenie Świętego Filipa Nere-
usza zorganizowało go pod hasłem „Niosę po-
kój”.

– Siła jest po to, by pomagać słabszym. Słowa, 
by dodać otuchy. Dziś, gdy wiele ludzi cierpi z po-
wodu wojen i przemocy, chcemy nieść pokój – tym 
hasłem organizatorzy zachęcali do wspólnej zaba-
wy. 

Wśród przygotowanych atrakcji można było m.
in. wziąć udział w wypuszczeniu gołębi pokoju, 
zobaczyć przedstawienie pt.: „Bajkowy ambaras” 
w wykonaniu dzieci i seniorów, występ grupy 
akordeonistów, a także uczestniczyć w konkuren-
cjach sportowych i artystycznych, pokazach tańca 
oraz loterii fantowej. Przygotowano ponadto po-
częstunek dla wszystkich uczestników zabawy. 

W Wirku bawiono się także dzień później, kiedy 
odbywał się coroczny festyn parafialny. Również 

HALEMBA

Powitali  
dwumilionowego 

klienta

Na Krzysztofa Reja czekała w Aquadromie 
miła niespodzianka.

Niemal dwa lata po milionowym kliencie, w rudz-
kim parku wodnym pojawił się dwumilionowy klient. 
– W czerwcu 2015 roku, kiedy uroczyście przywitaliśmy 
w naszych progach milionowego klienta, spółka posta-
wiła sobie kolejny cel – aby za dwa lata powitać dwu-
milionowego klienta. Właśnie udało nam się to osią-
gnąć. Ogromnie się z tego cieszymy i dziękujemy 
wszystkim osobom, które nas odwiedzają, za tak wyso-
ką frekwencję – mówił przy tej okazji Bartłomiej Jaro-
cha, prezes Aquadromu.

Dwumilionowym klientem okazał się tyszanin, 
Krzysztof Rej. – Po raz pierwszy odwiedziliśmy Aqu-
adrom i od razu taka niespodzianka! Jestem jednocze-
śnie zaskoczony i bardzo szczęśliwy. Szukaliśmy miej-
sca, do którego moglibyśmy pojechać z naszą jedena-
stomiesięczną córką. Żona podjęła decyzję, żeby wy-
brać właśnie Aquadrom i jak się okazało, była to bardzo 
dobra decyzja – mówił, przyjmując gratulacje, Krzysz-
tof Rej.

Krzysztof Rej otrzymał zestaw gadżetów oraz karnet 
do Strefy Rekreacji i Sportu oraz Saunarium rudzkiego 
Aquadromu, który ważny jest do końca roku.  JO
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Na scenie zaprezentowały się  
m.in. wokalistki teatru „Pierro”.
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mach cyklu „Cztery Pory Roku” planujemy w drugiej 
połowie września i wtedy też chcemy pokazać zespół 
„Rudzianie”, a więc będzie to kolejny akcent muzycz-
ny z Rudy Śląskiej – podkreślił Andrzej Trzciński.  JO

Muzycznie w Parku Kozioła

Teatralna uczta w Gimnazjum nr 11

Coroczny festyn w parafii pw. św. Wawrzyńca i An-
toniego w Wirku miał wymiar charytatywny. W tym 
roku dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup 
wyposażenia kościoła w afrykańskim państwie Burkina 
Faso. Festyn odbył się na placu przy kościele, a organi-
zatorzy zadbali o szereg atrakcji. Na scenie wystąpili 
zaproszeni artyści, wśród których znaleźli się m.in. 
Henryk Czich oraz Michalina Starosta. – Bardzo chęt-
nie występuję w tym miejscu i jeśli tylko mam taką oka-
zję, zawsze przyjeżdżam zaprezentować tu moją twór-
czość – mówiła Michalina Starosta, artystka śląskiej 
sceny muzycznej. – Choć od lat nie mieszkam w Rudzie 
Śląskiej, lubię wracać do mojej parafii i uczestniczyć 
w charytatywnych zbiórkach, jakie są tutaj organizowa-
ne – dodała. Gwiazdą wieczoru był Henryk Czich, lider 
zespołu Universe, który zaprezentował najbardziej zna-
ne utwory tej obchodzącej jubileusz 35-lecie istnienia 
grupy. Przygotowano także mnóstwo atrakcji dla naj-
młodszych oraz stoisk gastronomicznych. Tradycyjnie 
też rozegrano turniej piłkarski „O Puchar Farorza” oraz 
zorganizowano loterię, w której główną nagrodą był 
wyjazd na zagraniczną pielgrzymkę.  AW

w uroczystość Bożego Ciała nie brakowało tu cie-
kawych występów na scenie i wielu atrakcji dla 
najmłodszych uczestników zabawy. Jednym z go-
ści specjalnych festynu był zespół Emi Band. 

 AW 

Podczas festynu przygotowano mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych
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Aktualnie na listach startowych widnieje już 
ponad 600 nazwisk zawodników. – Zachęcamy, 
by zapisać się jak najszybciej. Jeszcze do końca 
czerwca opłata wpisowa wynosi 60 zł, następnie 
od 1 lipca wzrasta do 80 zł. Zapisy prowadzone 
będą do 15 lipca, po tym terminie zgłoszenia 
możliwe będą już tylko w biurze zawodów w dniu 
biegu, a opłata wynosić będzie 100 zł – podkreśla 
August Jakubik, rudzki ultramaratończyk i zara-
zem jeden ze współorganizatorów imprezy.

Organizatorzy dla wszystkich uczestników 
i gości szykują szereg niespodzianek i ciekawych 
wydarzeń, by pobyt w Rudzie Śląskiej wspomi-
nali jak najmilej. Niewątpliwie jedną z takich 
atrakcji będzie koncert znanego rapera Mezo. 
– Tego dnia najpierw o godz. 19.00 zagram kon-
cert na rynku, a następnie pobiegnę z uczestnika-
mi półmaratonu. Zapraszam 29 lipca do Rudy 
Śląskiej – zachęca Jacek Mezo Mejer. Koncert 
artysty to nie wszystko. Co czeka jeszcze biega-
czy w Rudzie Śląskiej? Podobnie jak przed ro-
kiem cały bieg za pośrednictwem kilku kamer 
będzie transmitowany na żywo w Internecie oraz 
na telebimie znajdującym się na rynku. – Ubie-
głoroczna transmisja cieszyła się w sieci dużą 
oglądalnością, stąd decyzja o powtórzeniu tego 
przedsięwzięcia – informuje August Jakubik, dy-
rektor biegu.

Kolejna niespodzianka na zawodników czekać 
będzie w pakietach startowych. Mowa tu o pa-

Jeszcze do końca czerwca obowiązuje niższe wpisowe dla zawodników III Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Bieg wy-
startuje w Rudzie Śląskiej w ostatnią sobotę lipca (29.07.2017 r.) o 21.00. Przed jego rozpoczęciem na miejskim rynku odbę-
dzie się koncert znanego rapera Mezo, który również wystartuje w zawodach. Dla uczestników półmaratonu przygotowano 
ponadto inne niespodzianki. Wśród nich będzie m.in. medal w kształcie zabytkowego dworca kolejowego w Chebziu oraz 
koszulki sportowe z nadrukiem imion poszczególnych zawodników. Impreza będzie transmitowana na żywo w Internecie. 

Kolejna zmiana zasad wycinki drzew

Osoby chcące wyciąć w celach prywatnych na swojej posesji drzewo o obwodzie przekraczającym ustawowe wielkości muszą zgłosić to w Urzędzie Miasta 
– to efekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca 2017 r. Zmieniło się również miejsce mierzenia oraz graniczne wielkości 
obwodu pnia dla poszczególnych gatunków. 

– Od 1 stycznia tego roku obowiązywały prze-
pisy, pozwalające w zdecydowanej większości 
przypadków wyciąć drzewo na swojej posesji 
w celach prywatnych bez żadnych formalności 
– przypomina Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. 
– Ostatnia nowelizacja ustawy, która weszła 
w życie 17 czerwca, wprowadziła obowiązek zgło-
szenia zamiaru wycinki drzew przekraczających 
limity obwodu pnia do urzędu gminy – dodaje.

Po nowelizacji obwód pnia należy mierzyć na 
wysokości 5 cm. Właściciel nieruchomości musi 
zgłosić do urzędu chęć usunięcia drzewa, jeżeli 
obwód pnia przekracza 80 cm w przypadku topo-
li, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzy-
stego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczaj-
nego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego 
oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków 
drzew. – Istotne jest to, że mówimy o zasadach 

Zapisz się na półmaraton 
już dziś. Zapłacisz mniej!

dla właścicieli nieruchomości. Wiele osób zapo-
mina, że nie dotyczą one użytkowników wieczy-
stych, dzierżawców itp., którzy muszą uzyskać 
zezwolenie – zaznacza Ewa Wyciślik.

Po zgłoszeniu zamiaru wycinki w urzędzie je-
go przedstawiciele w ciągu 21 dni dokonają oglę-
dzin drzew, sprawdzając ich gatunek i obwód. 
W razie stwierdzenia braków w zgłoszeniu wła-
ściciel dostanie 7 dni na jego uzupełnienie. Po 
oględzinach prezydent miasta ma 14 dni na zgło-
szenie ewentualnego sprzeciwu. – Brak reakcji 
prezydenta w tym terminie oznacza zgodę na wy-
cinkę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby doliczyć do 
14 dni czas na doręczenie decyzji o sprzeciwie 
– mówi Ewa Wyciślik. – Jeżeli komuś zależy na 
czasie, może wystąpić wcześniej o zaświadczenie 
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – doda-
je. Co istotne, w przypadku nieusunięcia drzewa 
w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzonych przez 

urzędników oględzin, należy ponownie dokonać 
zgłoszenia.

Obligatoryjnie urząd wniesie sprzeciw w przy-
padku nieuzupełnienia wskazanych właścicielowi 
braków w zgłoszeniu lub gdy zgłoszenie dotyczy 
usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyska-
nia zezwolenia, np. zostało złożone przez użyt-
kownika wieczystego. Urząd może też wnieść 
sprzeciw wobec wycinki drzew na nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenie 
przeznaczonym w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego na zieleń lub objętym 
określonymi w ustawie formami ochrony przyro-
dy.

Za usunięcie drzewa w celach prywatnych 
z własnej posesji nie są naliczane opłaty. Jeżeli 
jednak w ciągu 5 lat właściciel wystąpi o pozwo-
lenie na budowę na części nieruchomości, gdzie 
rosło wycięte drzewo, a budowa ma związek 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na-
łożona zostanie opłata.

Wycinka drzew prowadzona jest również na 
terenach miejskich. Dotyczy drzew obumarłych, 
znajdujących się w bardzo złym stanie, zagrażają-
cych bezpieczeństwu, kolidujących z infrastruk-
turą czy też z zaplanowanymi przez miasto inwe-
stycjami. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg 
na usunięcie 667 drzew, zlokalizowanych prak-
tycznie we wszystkich dzielnicach miasta.

Jednym z obowiązków wykonawcy jest zapłata 
za pozyskane w trakcie wycinki drewno. Kwota ta 
obniży poniesione przez miasto koszty związane 
z wycinką, które w wyniku przetargu zostały usta-
lone w kwocie 106 tys. zł. Na usunięcie wskaza-
nych w zamówieniu drzew prezydent miasta uzy-
skał zezwolenia wydane przez marszałka woje-
wództwa lub prezydentów miast wskazanych 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. WG

miątkowej koszulce. – Będzie to techniczna ko-
szulka „na ramiączkach” z nadrukowanym wła-
snym imieniem bądź pseudonimem. Z pewnością 
każdy z biegaczy wykorzysta ją później podczas 
letnich treningów – komentuje August Jakubik. 
– Próbny model koszulki został już „wyproduko-
wany” i prezentuje się okazale – dodaje. Rów-
nież ciekawie przedstawia się projekt medalu, 
który otrzymają zawodnicy na mecie biegu. 
W tym roku medal przedstawia zabytkowy dwo-
rzec kolejowy w Rudzie Śląskiej - Chebziu i bę-
dzie właśnie w kształcie zabytkowego budynku. 

Rudzki Półmaraton Industrialny to także inte-
resująca trasa. Zawodnicy przebiegać będą w po-
bliżu zabytków poprzemysłowych. Trasa biegu 
została poprowadzona na 7 km pętli. – Zawodni-
cy pobiegną ulicą Niedurnego w kierunku Wirku, 
a start i meta biegu znajdą się na rudzkim rynku 
– mówi August Jakubik. – Trasa uzyskała w ubie-
głym roku atest Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki. Będzie on ważny jeszcze przez cztery lata 
– dodaje. Dla zawodników chcących wystarto-
wać w imprezie przygotowano 1500 miejsc. 

Przypomnijmy też, że od lutego biegacze mo-
gą przygotować się do pokonania dystansu pół-
maratonu uczestnicząc w specjalnych bezpłat-
nych treningach. Każdorazowo przychodzi na 
nie kilkadziesiąt osób. Treningi odbywają się 
w każdą środę o godz. 18.00 na Burloch Arenie 
w Rudzie Śląskiej - Orzegowie. Natomiast 

od 8 maja w mieście organizowane są także bez-
płatne warsztaty nordic walking.

Oprócz dystansu półmaratońskiego, na którym 
odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, za-
wodnicy wystartują na dystansie 7 km oraz w ry-
walizacji nordic walking. Ponadto, podobnie jak 
przed rokiem, w ramach imprezy odbędzie się 
bieg na szpilkach. – Dla najlepszych, którzy we-
zmą udział  w tej zabawie, również przygotowane 
zostaną nagrody. Bieg odbędzie się na dystansie 
kilkuset metrów, a udział w nim będą mogli wziąć 
też panowie. Warunek jest jeden, każdy uczestnik 
cały dystans musi przebiec na szpilkach, które na 
mecie nie mogą być zniszczone. Minimalna dłu-
gość obcasa to 7 cm – wyjaśnia Krzysztof Pie-
cha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta.

Rudzki Półmaraton Industrialny po raz pierw-
szy odbył się w Rudzie Śląskiej 1 sierpnia 2015 r. 
Ubiegłoroczna edycja, która odbyła się 6 sierpnia 
2016 r., zgromadziła na starcie ponad 800 biega-
czy. Dystans półmaratoński ukończyło 583 za-
wodników. Wśród uczestników zawodów znala-
zło się 226 rudzian. Nie zabrakło również za-
wodników z innych miast województwa śląskie-
go, a nawet biegaczy z Krakowa, Wrocławia oraz 
Poznania. Na dystansie półmaratońskim najlepsi 
okazali się Kenijczycy. Wśród mężczyzn wygrał 
Kamau Wilson Wambugu (1:10:18), natomiast 
wśród kobiet wygrała Matebo Ruth Chemisto 

(1:17:31). Pierwsze miejsce w biegu na 7 km za-
jęli Zita Kacser (27:27) i Jan Kudłuczka (24:45), 
a w konkurencji nordic walking Anna Zaczyńska 
i Krzysztof Skiba. Z kolei najlepszymi rudziana-
mi okazali się Katarzyna Czyż i Artur Rosiński.

TK

Taka koszulka czeka na uczestników 
III Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego 
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Realizowany przez Biuro Miejskiego Konser-
watora Zabytków projekt opiera się na dokładnej 
inwentaryzacji wybranych budynków metodą 
skaningu laserowego 3D. Dla każdego obiektu 
pozyskuje się tzw. chmurę punktów, tworzącą 
trójwymiarowy kolorowy model skanowanego 
obiektu. Dzięki temu internauta w prosty sposób 
może zwiedzić wybrany zabytek korzystając 
ze strony www.wirtualnaruda.pl /zakładka „Wir-
tualne zabytki Rudy Śląskiej”/.

– Każdy z zeskanowanych obiektów można 
wirtualnie zwiedzić oraz zobaczyć jego model 
3D. Dla każdego obiektu przygotowana jest też 
specjalna animacja – mówi dr Łukasz Urbań-
czyk, Miejski Konserwator Zabytków. – Istotne, 
iż oprócz walorów wizualnych, skaning dokład-
nie dokumentuje stan zachowania zabytku, po-
zwala na wykrycie uszkodzeń, nachyleń, a także 
dokonywanie późniejszych zdalnych pomiarów 
wszystkich zeskanowanych elementów. Dzięki 
temu może służyć do opracowania pełnej doku-
mentacji architektoniczno-budowlanej obiektu  
– dodaje.

Projektem „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” 
docelowo zostanie objętych 10 kościołów i Wiel-
ki Piec „A” Huty Pokój. Ten ostatni obiekt został 

Kilka najcenniejszych rudzkich zabytków można już zwiedzać wirtualnie! Chodzi o Wielki Piec Huty „Pokój” i trzy kościoły: w Bielszowicach, Nowym Bytomiu 
oraz wirecki „ewangelik”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej”. Docelowo obejmie on 11 obiektów  
i będzie kosztował 266 tys. zł, z czego około 255 tys. zł będzie pochodziło z dofinansowań zewnętrznych.

– Sconsy to popularne irlandzkie 
bułeczki, które podaje się z masłem 
lub dżemem – mówi Barbara Rolnik 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2, opiekun młodzieży i organizator 
warsztatów w ramach Polska Eire 
Festival Ruda Śląska. – Są łatwe do 
przygotowania, a dodatki do nich 
można dobierać według własnego 
upodobania. Bardzo popularna jest 
też wersja na słono z serem cheddar 
– dodaje. Sconsy pieczone według 
przepisu Kerrygold towarzyszyły 
głównym wydarzeniom podczas fe-
stiwalu polsko-irlandzkiego w Ru-
dzie Śląskiej. Degustować je można 
było m.in. na pikniku śląsko-irlandz-
kim w „Morcinku” oraz podczas im-
prezy podsumowującej festiwal 
w ogrodach Miejskiego Centrum 
Kultury. 

Do końca czerwca do rudzkiego 
magistratu można przesyłać przepisy 
na dania z owocami sezonowymi. 
– Czerwiec to czas truskawek, rabar-
baru, ale też szparagów i bobu. Za-

chęcamy do podzielenia się swoimi 
sposobami wykorzystania tych pro-
duktów, które przypominają nam, 
że wakacje tuż tuż – mówi Iwona Ma-
łyska z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta UM.

Przepisy wraz ze zdjęciem potrawy 
można przesyłać drogą e-mailową na 
adres media@ruda-sl.pl, pocztą na ad-
res Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudz-
kie Smaki”, bądź składać osobiście 
w Wydziale Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta (p. 325).

Irlandzkie babeczki  
według Kerrygold

Składniki:
450 g (2 filiżanki) mąki, plus dodat-

kowa ilość do posypania
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka drobnego cukru
25 g (2 łyżki stołowe) schłodzonego 

i pokrojonego w kostkę masła
225 ml (1 filiżanka) maślanki
1 jajo, ubite

dżem jeżynowy lub truskawkowy 
do podania

Przygotowanie: 
Rozgrzewamy piekarnik do temp. 

170°C. Przesiewamy mąkę, sól i sodę 
oczyszczoną do miski. Dodajemy cu-
kier, mieszamy, a następnie koniusz-
kami palców wcieramy w mąkę masło, 
aż zacznie przypominać drobną bułkę 
tartą.

Robimy w środku niewielki dołek 
i wlewamy do niego maślankę i ubite 
jajo. Szybko i delikatnie mieszamy 
ciasto łyżką stołową, aż będzie gładkie 
i przestanie się kleić. Na posypany 
mąką blat  wykładamy ciasto i uklepu-
jemy je na placek o grubości ok. 2,5 
cm. Za pomocą foremki do wykrawa-
nia lub ostrego noża dzielimy ciasto na 
babeczki o średnicy 5 cm.

Przekładamy babeczki na blachę 
wyłożoną papierem do pieczenia. Pie-
czemy 15 minut, aż wyrosną i uzyska-
ją złoto-brązowy odcień. Przekładamy 
na kratkę i odstawiamy do ostygnięcia 
na co najmniej 10 minut. Podajemy 

z dżemem i zawijanymi plasterkami 
masła. 

Wersja z cheddarem:
Starty Kerrygold Mature Cheddar 

będzie idealny. 25 g (¼ filiżanki) sera 
mieszamy z maślanką. Dla uzyskania 

Irlandzkie babeczki, tzw. sconsy, smakiem minionego miesiąca w konkursie „Rudzkie Smaki”. Według przepisu Kerrygold, sponsora festiwalu polsko-irlandz-
kiego, który odbywał się w maju w Rudzie Śląskiej, przygotowywali je uczniowie rudzkiego „gastronomika” oraz uczestnicy warsztatów kulinarnych dla 
dzieci. Aktualnym tematem konkursu są owoce i warzywa sezonowe. Przepisy z wykorzystaniem tych produktów można przesyłać do końca miesiąca. Naj-
lepsze propozycje mieszkańców zostaną zebrane w kalendarzu kulinarnym na 2018 rok. 

Irlandzkie babeczki

końcowego efektu gotowe babeczki 
smarujemy rozpuszczonym masłem, 
posypujemy porcją 75 g (¾ filiżanki) 
startego cheddara Kerrygold Mature 
Cheddar i zapiekamy w piekarniku. 

Bon appetit! IM

Irlandzkich babeczek można było skosztować podczas  
Polska Eire Festival Ruda Śląska 

Wirtualny spacer po najpiękniejszych zabytkach
już zeskanowany, jak i trzy pierwsze świątynie: 
św. Marii Magdaleny, św. Pawła Apostoła oraz 
kościół ewangelicki Odkupiciela w Wirku. 
W dalszej kolejności zeskanowane zostaną ko-
ścioły: św. Wawrzyńca i Antoniego, Trójcy Prze-
najświętszej, Matki Bożej z Lourdes, Matki Bo-
żej Różańcowej w Halembie, Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela, św. Michała Archanioła oraz Matki 
Bożej Różańcowej w Rudzie.

– Celem projektu jest popularyzacja wiedzy 
o naszych zabytkach, zainteresowanie użytkowni-
ka ich historią i skłonienie go do dalszych poszu-
kiwań lub odwiedzenia budynków. Na liście zna-
lazły się przede wszystkim kościoły, jako obiekty 
najciekawsze pod względem architektonicznym. 
Wybrane świątynie cechuje także bogaty wystrój 
wnętrz. Wystarczy spojrzeć na witraże kościoła 
pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku, które są 
ewenementem na skalę ogólnopolską – tłumaczy 
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konser-
watora Zabytków.

– Kolejność skanowania obiektów uzależniona 
jest od remontów prowadzonych w kościołach, 
stąd kościół pw. św. Michała Archanioła i kościół 
Matki Bożej Różańcowej w Rudzie skanowane 
będą na końcu. W tym pierwszym remontowany 

jest dach i organy, malowane jest również wnę-
trze. W kościele Matki Bożej Różańcowej trwają 
zaś prace związane z przebudową instalacji 
grzewczej – zdradza dr Urbańczyk.

Projekt „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej” 
kosztował będzie 266 tys. zł. Miastu na ten cel 

z funduszy europejskich udało się pozyskać bli-
sko 225 tys. zł. Ponadto kwotą ponad 30 tys. zł 
przedsięwzięcie wsparło Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Planowany termin 
zakończenia projektu przypada na drugą połowę 
2018 r.  DR

Jednym z pierwszych zeskanowanych obiektów jest Wielki Piec Huty „Pokój”.
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Energia pod kontrolą
Dlaczego żarówka świeci? Nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, ponieważ energia elektryczna jest 
wszechobecna. Po prostu jest. W naszych gniazdkach płynie prąd, który pozwala nam na swobodne korzy-
stanie z różnych urządzeń takich jak telewizor, pralka, lodówka, czy suszarka. Skąd jednak bierze się ta 
energia? I czy kiedyś może jej zabraknąć?

Energia dostarczana każdego dnia 
do naszych domów i zakładów pracy 
pochodzi w głównej mierze z klasycz-
nych elektrowni węglowych. W chwili 
obecnej w naszym kraju funkcjonuje 
25 elektrowni opalanych węglem ka-
miennym lub brunatnym. Poprzez spa-
lanie węgla w specjalistycznych pie-
cach, podgrzewa się woda zgromadzo-
na w instalacji, a ta z kolei zamienia 
się w parę wodną o temperaturze ok. 
600 stopni Celcjusza i bardzo wyso-
kim ciśnieniu. Rozprężająca się para 
wprowadza w ruch turbinę, która z ko-
lei jest połączona wałem z generato-
rem prądu i w efekcie wytwarza się 
prąd elektryczny. Oczywiście, aby 
prąd płynął przez 24 godziny na dobę, 
proces ten musi być powtarzany non 
stop.

Niestety, ani węgiel kamienny, ani 
brunatny, nie są paliwami odnawialny-
mi, a ich zasoby kurczą się w zastra-
szającym tempie. W większości nasze 
elektrownie wymagają również mo-
dernizacji. Wiele z nich powstało 
w pierwszej połowie XX wieku. Naj-
starsza z nich zlokalizowana jest w Ja-
worznie i pochodzi z 1908 r. Naukow-
cy biją na alarm, ponieważ elektrow-
nie opalane paliwami stałymi przyczy-
niają się do zanieczyszczeń powietrza, 
w tym w dużej mierze do globalnego 
ocieplenia. 

Zgodnie z raportem agendy ONZ 
REN21 z 2015 roku wynika, że coraz 
chętniej korzystamy z odnawialnych 
źródeł energii. Blisko 28% zainstalo-
wanej mocy, odpowiada za zaspokoje-
nie ok 23% globalnego zapotrzebowa-
nia na energię i pochodzi z energii 
wiatru i słońca. Jedną z przyczyn, dla 
której coraz chętniej korzystamy z od-
nawialnych źródeł energii, jest pro-
gram wsparcia finansowego, który 
wdraża ponad 160 krajów. Najlepiej 
rozwiniętym krajem pod względem 
korzystania z alternatywnych źródeł 

energii jest Norwegia, która rocznie 
wytwarza jej aż 65,5%.

Polska w rankingu REN21 znajduje 
się na dwudziestej pierwszej pozycji 
z 11% udziałem odnawialnych źródeł 
energii. Nie bez przyczyny pozostaje 
fakt, że poprzez wsparcie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w latach od 1989 r. do 
2016 r.wartość całkowita realizowanych 
inwestycji związanych z ochroną powie-
trza, w tym wsparcie inwestycji związa-
nych z odnawialnymi źródłami energii, 
wyniosła 152,6 miliardów złotych.  

Dzięki pozytywnej opinii Minister-
stwa Energetyki z 10 kwietnia br. gmi-
ny Bytom oraz Radzionków jako 
pierwsze w naszym kraju zostaną 
wsparte dotacją w wysokości 16 mi-
lionów złotych, pochodzącą ze środ-
ków unijnych. Umowa na dofinanso-
wanie została podpisana pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, a PEC w Bytomiu.

Dotacja zostanie przeznaczona na 
przebudowę i modernizację ok. 14 km 

nowej wysokoparametrowej sieci cie-
płowniczej oraz ok. 3,2 km zewnętrz-
nych instalacji odbiorczych, co w su-
mie stanowi 17,2 km.

Projekt obejmuje również likwida-
cję 10 grupowych węzłów cieplnych 
(dla kilku budynków) i równoczesną 
budowę 188 nowoczesnych indywidu-
alnych węzłów cieplnych. Całkowity 
koszt projektu wynosi ponad 46 mln 
zł. Zgodnie z harmonogramem, reali-
zacja projektu planowana jest w latach 
2017 – 2020.

W wyniku prac modernizacyjnych 
nastąpi zmniejszenie zużycia energii 
końcowej o 20 154 GJ na rok, nato-
miast szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych wyniesie prawie 
3000 ton dwutlenku węgla, a redukcja 
emisji pyłów oscylować będzie na po-
ziomie 1,66 ton na rok. Do tego dojdą 
oczywiście oszczędności wiązane 
z mniejszymi kosztami dostarczania 
ciepła dla mieszkańców Bytomia i Ra-
dzionkowa.

Coraz częściej dostrzegamy korzy-
ści płynące z odnawialnych źródeł 

energii, ale i nasz sposób myślenia na 
temat racjonalnego zarządzania ener-
gią znacznie się zmienił. Chętnie 
wkręcamy energooszczędne żarówki, 
szukamy technologicznych rozwią-
zań, które pomogą nam zredukować 
straty ciepła, a także coraz chętniej 
skłaniamy się ku zielonej energii. No-
wymi technologiami zainteresowane 
są zarówno instytucje jak i osoby pry-
watne. Świadczy o tym zainteresowa-
nie różnymi formami wsparcia jakie 
proponuje między innymi Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Szkoła Policji w Katowicach rów-
nież chce dawać dobry przykład. Za 
sprawą wprowadzenia nowego pro-
gramu zarządzania energią, na który 
zostały pozyskane środki z katowic-
kiego funduszu na ponad 160 tys. zło-
tych, oświetlenie zewnętrzne w posta-
ci lamp sodowych zostanie zmienione 
na nowoczesne oświetlenie LEDowe. 
Całość zadania została oszacowana na 
poziomie blisko 362 tys. złotych. 

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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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 

99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  
przy ulicy kingi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz 

ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Kingi, obejmujących 
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

1) 827 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4982/216 o powierzchni 680 m2, użytek: R-IVb, kW 
nr Gl1S/00006378/0 i 4983/213 o powierzchni 147 m2, użytek: R-IVb, kW nr Gl1S/00007235/3, 

2) 890 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 4989/216 o powierzchni 738 m2, użytek: R-IVb, kW 
nr Gl1S/00006378/0 i 4990/213 o powierzchni 152 m2, użytki: R-IVb, R-V, kW nr Gl1S/00007235/3,

wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 610 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 4987/216 o powierzchni 216 m2, użytek: R-IVb, kW nr Gl1S/00006378/0,
– 4988/213 o powierzchni 394 m2, użytki: R-IVb, R-V, kW nr Gl1S/00007235/3 - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stano-
wią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolami planu MN27 – działki nr : nr 4983/213, 4988/213 
i 4990/213, MN2, MN27 – działki nr : 4982/216, 4987/216 i 4989/216. 

 Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte drzewami i krzewami. dojazd do 
zbywanych nieruchomości z dróg publicznych ul. kingi i Na Piaski odbywać się będzie działkami nr: 4986/213 i 5202/213 (kW 
Gl1S/00007235/3), 5204/213 (kW Gl1S/00049923/9), które w przyszłości stanowić będą publiczną drogę kategorii gminnej. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/6 
w działkach nr 4987/216 i 4988/213 wynoszą:

– dla działek nr 4982/216 i 4983/213 –125.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 111.000,00 zł,  
droga 14.000,00 zł,

– dla działek nr 4989/216 i 4990/213 –137.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 123.000,00 zł,  
droga 14.000,00 zł.

Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowa-
niem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w przetargu cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie suro-
wym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę 
do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2017 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do 
dnia 23.08.2017 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działek nr : 4982/216 i 4983/213 – 6.300,00 zł, 4989/216 
i 4990/213 – 6.900,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. kingi, działki nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: 
poniedziałek - środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji 
Przetargowej 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.

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

ogłasza, że istnieje możliwość zasiedlenia od zaraz wymienionych w wykazie mieszkań, 
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość 

ustalona została zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

Ww. wykaz oraz szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel.  32 248-24-11 wew. 209.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU  

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  
lokalu mieszkalnego

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczo-
nego jest stanowiący własność Gminy Miasta Ruda Śląska lokal mieszkal-
ny nr 2 usytuowany na parterze (I-kondygnacji) budynku mieszkalnego 
nr 246 przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej-Wirku, położonego na nieru-
chomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2180/123 o powierzchni 
500 m2, obręb Wirek, k.m.1, kW nr Gl1S/00011237/8. działy III i IV ww. 
księgi wieczystej są wolne od wpisów. 

lokal o powierzchni użytkowej 60,90 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki wyposażony jest w instalacje wodociągową i ka-
nalizacyjną, elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. do lokalu przy-
należy piwnica o powierzchni 12,30 m2. Z uwagi na stan techniczny (zły) 
wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Widoczne są naloty 
wilgoci w pokojach, zły stan techniczny podłóg, ścian, sufitów, stolarki 
okiennej, brak wentylacji w łazience. 

lokal nr 2 zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 659/10000 
w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie 
do użytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspól-
nej przy ul. 1 Maja 246.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 86.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem 

umowy notarialnej. 

lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do 
rozporządzania nim. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 10.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu 
zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 11.07.2017 r. wadium 
w wysokości 4.300,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Mia-
sta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, 
czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie komisji 
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną 
treścią ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.ruda-
slaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta (obok pok. 217), wpłaciły wadium w podanym 
terminie i przedłożyły komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu 
wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w 
siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej To-
warzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wir-
ku przy ul. 1 Maja 218 (dział Ekonomiczny, I piętro, pok.15, tel. 32 242-
01-33 wew. 112, 125) z planowanymi remontami na nieruchomości jw. 
oraz z uchwałami Zebrań 

Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości, w których 
realizacji będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (w trakcie 
oględzin). 

Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarial-
nego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba usta-
lona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych 
w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny lokalu pomniejszonej o 
wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi 
wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63. 

oględzin lokalu można dokonać w dniu 26.06.2017 r. od godz. 14.00 
do 15.00.  

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w 

budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Joanny 18/64, ul. dunajewskiego 11a/6, ul. ludwika Solskiego 4/15

stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze  
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
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Pani Jadwidze Czaja
pracownikowi Urzędu Stanu Cywilnego 

w Rudzie Śląskiej wyrazy głębokiego współczucia i 
pokrzepienia

w trudnych chwilach po śmierci 

MATKI
składają 

Pracownice 
Urzędu Stanu Cywilnego

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

Naszej koleżance Magdzie Mionc
oraz jej Rodzinie i Bliskim

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

OJCA
składa 

redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”

z komornikiem•	
bez BIK•	
bez limitów wiekowych i dochodowych•	
bez	zaświadczeń•	
na	oświadczenie•	
limit kredytowania do 500 tys. •	

PRZYKŁADOWA 
 KWOTA  

KREDYTU

PRZYKŁA-
DOWA  
RATA

5 000 zł 76 zł
25 000 zł 280 zł
50 000 zł 500 zł

Podane ceny nie stanowią oferty 
handlowej w rozumieniu art. 66  

par. 1 Kodeksu Cywilnego

BIURO 
KREDYTOWE

OFERTY WSZYSTKICH INSTYTUCJI  
BANKOWYCH I POZABANKOWYCH  

W JEDNYM MIEJSCU

Możliwość wcześniejszej spłaty

kredyty gotówkowe na dowolny cel•	
kredyty	oddłużeniowe•	
kredyty konsolidacyjne•	
pożyczki	na	opał•	
chwilówki•	

Atrakcyjna oferta czeka!
Oprocentowanie od 3,5%

Przyznawalność 98% Szybka decyzja

ZADZWOŃ	JUŻ	DZIŚ	I	UMÓW	SIĘ	 
NA	BEZPŁATNE,	NIEZOBOWIĄZUJĄCE	 
SPOTKANIE	Z	DORADCĄ	KREDYTOWYM!

ul.	Czarnoleśna	4b,	Ruda	Śląska

tel.	731-111-204

SKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
gOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce
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UsłUgi

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

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

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 REM-MAX� –� kompleksowe� remonty�
łazienek,�mieszkań,�domów.�Tel.�507-055-
024.

 Remonty�mieszkań�i�łazienek�dla�osób�
niepełnosprawnych.�Tel.�512-121-532.

 Malowanie,�tapetowanie,�gładzie,�ka-
felkowanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-294.

 Docieplenia� budynków,� remonty� ele-
wacji.�Tel.�607-969-200.

 Serwis�telewizorów.�Tel.�605-560-605.

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

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

 Czyszczenie�dywanów,�wykładzin,�
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.

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

 Rencista,�„złota�rączka”,�oferuje�profe-
sjonalne,� kompleksowe� kafelkowanie� ła-
zienek,� remonty.�Tel.�32�307-20-99,�784-
699-569.

 Usługi�dekarskie,�papa�termozgrzewal-
na,�rynny,�VAT.�Tel.�512-549-097.

 POŻYCZKI� KRÓTKOTERMINOWE,�
tel.� 516-516-611,� 32� 260-00-33.� Po-
średnik�CDF�S.C.�firmy�Matpol�Finanse�
Sp.�z�o.o.

 Od�podłogi�aż�po�dach.�Solidnie,�tanio,�
szybko.�Remonty�mieszkań�–�gładzie,�ka-
felki,� tynki� dekoracyjne,� stiuk,� starotynk.�
Roboty� dekarskie,� elewacyjne.� Tel.� 511-
350-625.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
tis. Tel. 605-109-517.

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�
sprzedam,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-
052-885.

 Ruda,�czteropokojowe,�95�m2,�189�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Halemba,� jednopokojowe,�37�m2,�
73� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

 Halemba,� dwupokojowe,� 38� m2,�
105�tys.,�www.ANEL.pl,� tel.�502-052-
885.

 Bielszowice,�dwupokojowe,�38�m2,�
109� tys,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

 Atrakcyjne�domy�szeregowe:�
RUDA�1�–�82�m2�od�270.000�zł.�

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2�cena�od�
330.000�zł.�WIREK,�ul.�Jankowskiego�
107�m2�od�350�000�zł.�HALEMBA� 
ul.�Solidarności�od�74�m2�cena� 

od�255�000�zł.�Pomagamy�uzyskać�
kredyt�hipoteczny.� 

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

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

 Kupię� mieszkanie� w� Rudzie� Ślą-
skiej,�pilne.�Tel.�502-107-384.

 Kawalerki:�Jankowskiego�33�m2,�6�
piętro,�66�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-
323.

 Dwupokojowe:�Osiedlowa� 46�m2,��
95�tys,�Olszynowa�46�m2,�117�tys.�LO-
KATOR,�tel.�793-017-323.

 Trzypokojowe:� Bykowina� 60� m2,�
159�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

 KUPIĘ� BEZPOŚREDNIO� DOM,� KA-
MIENICE,�DZIAŁKĘ.�Tel.�887-877-189.

 Sprzedam� mieszkanie� z� garażem�
w�Rudzie�Śląskiej�7.�Tel.�502-510-460.

 Sprzedam�dom�w�Rudzie�Śląskiej-�
Bielszowicach,�cena�450�tys.�do�nego-
cjacji,�tel.�601-934-091,�667-588-400.

 Sprzedam�kawalerkę�32�m2,�Nowy�
Bytom,� ul.� Pokoju� 21,� bez� pośredni-
ków,�50�tys.�zł,�centralne�ogrzewanie,�
łazienka� do� generalnego� remontu.�
Kontakt:� barbara.schombara@gmx.
de,�tel.�004915734425322.

 Do wynajęcia mieszkania i kwate-
ry pracownicze również dla obcokra-
jowców. Dzielnica Nowy bytom ul. 
Niedurnego i wirek ul.Dąbrowskie-
go. Tel. 725-025-008.

moToryzacja

 skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Kupię� skorodowane� auta,� powy-
padkowe,� do� wyrejestrowania.� Tel.�
507-572-625.

 Pomoc�drogowa,� złomowanie�po-
jazdów,�skup�samochodów�wszystkich�
marek,� całych,� uszkodzonych,� skoro-
dowanych.� Tel.� 502-752-634,� 502-
865-808.

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

 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.

 Skup� zużytych� akumulatorów� 
i� felg� aluminiowych.� Tel.� 665-953-
566.

 Skup� samochodów� na� części.� Tel.�
665-953-566.

Praca

 zatrudnię kierowcę kat. c.  wy-
magania: kwalifikacje zawodowe – 
kurs na przewóz rzeczy, karta kie-
rowcy. Tel. 602-750-313. 

 Zatrudnię�pracownika�do�prac�ogól-
nobudowlanych�z�prawem�jazdy�–�tel.�
603-975-040.

 Przyjmiemy� do� pracy� spawaczy,�
ślusarzy,�frezerów,�tokarzy�i�kierowni-
ka� warsztatu� ślusarki� konstrukcyjnej.�
Kontakt�pod�nr�tel.�609-980-928�i�515-
797-227.

 Sprzedawcę,� kierowcę-magazy-
niera�do�hurtowni�mat.�bud.�w�Rudzie�
Śląskiej,�budchem@autograf.pl.

różNe
 Drewno�kominkowe.�Tel.�530-412-

007.�

 Kupię�radia,�wzmacniacze,�kolum-
ny� itp.�Kolejki�PIKO,�HO,�TT.�Tel.�607-
912-559.

 
 Kupię akcje huty Pokój. Tel. 507-

851-852.

 Kupię�wszelkie�starocie�od�igły�po�
szafę.�Tel.�603-280-375.

PRACA DLA
OPIEKUNEK
OSÓB STARSZYCH

 W NIEMCZECH

32 395 88 83
www.ajpartners.pl

do 1500 € ,,na rękę”
+ PREMIE

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul.�Kochłowicka�3
41-706�Ruda�Śląska

Specjalista�I�stopnia�stomatologii�ogólnej� •�
i�II�stopnia�stomatologii�zachowawczej
Profilaktyka,�leczenie,�usuwanie,�protezowanie•�
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 VaN24h TraNsPorT/PrzePro-
waDzKi, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

PREZYDENT�MIASTA� 
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�
Urzędu�Miasta�wykazu�lokalu�użytkowego�

usytuowanego�w�budynku�mieszkalnym�na�terenie�
Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Grodzkiej�5/08

stanowiącego�własność�Gminy�Miasta�Ruda�
Śląska�a�przeznaczonego�do�sprzedaży�w�drodze�

bezprzetargowej�na�rzecz�jego�najemcy.

PREZYDENT�
MIASTA� 

RUDA�ŚLĄSKA�

informuje� 
o�wywieszeniu�na�
tablicy�ogłoszeń�

Urzędu�Miasta�wykazu�
lokalu�mieszkalnego�

usytuowanego� 
na�terenie� 

Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Lipowa�4a/8,

stanowiącego�własność�
Miasta�Ruda�Śląska�a�
przeznaczonego�do�
sprzedaży�w�drodze�
bezprzetargowej�na�

rzecz�najemcy.
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24 czerwca, godz. 11.15
Start biegu dzieci godz. 11.00

LASY HALEMBSKIE 4,2-21,0 km

POZOSTAŁE
TERMINY
BIEGÓW

8 lipca 2017 r.

5 sierpnia 2017 r.

16 września 2017 r.

13 października 2017 r.

4 listopada 2017 r.

Zapisy elektroniczne http://chronotex.pl/zawody/
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  

w godz. 9.00-10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej 
Sportowej nr 15 – Ruda Śląska, ul. Energetyków 15

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli od 20 zł
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Piłka nożna

Z Rudy Śląskiej do Liverpoolu
Bramkarz Liverpoolu F.C. i reprezentant Polski junio-

rów Kamil Grabara odwiedził dzieci w Szkole Podstawo-
wej nr 23 w Bykowinie. Młody rudzianin opowiadał o po-
czątkach swojej piłkarskiej przygody, grze w angielskiej 
drużynie oraz o tym, by warto wierzyć w to, że marzenia 
się spełniają. 

– Moja przygoda z piłką nożną rozpoczęła się właśnie 
w Rudzie Śląskiej, w moim pierwszym klubie Wawel-Wi-
rek. Jak większość chłopców, piłka nożna zaczęła mnie 
pasjonować, a że dobrze nie potrafiłem w nią grać, to 
zostałem bramkarzem – żartował Kamil Grabara. 
– Wszystko da się zrobić i uważam, że nie ma marzeń, 
których nie da się spełnić. Jednak one nie spełniają się 
same, trzeba na nie ciężko pracować i mieć trochę szczę-
ścia w życiu – dodał. 

Wizyta Kamila Grabary w szkole odbyła się w ramach 
programu realizowanego przez placówkę „Cudze chwali-
my, swojego nie znamy. Z absolwentami się spotykamy”. 
Dlatego Kamil ze względu na swoje szczególne osiągnię-
cia w piłce nożnej oraz z tego powodu, że jest absolwen-
tem Szkoły Podstawowej nr 23, przyjął zaproszenie. 

– Poprzez przykład Kamila chcemy pokazać dzieciom, 
że marzenia się spełniają. Tak też stało się w jego przy-
padku. Kamil od dziecka marzył, żeby grać w piłkę i od-
nosić piłkarskie sukcesy. Dziś gra on w jednej z najbar-
dziej popularnych drużyn świata. On zawsze powtarzał, 
że będzie piłkarzem i w tym, co robił był najlepszy, a my 
się cieszymy i jesteśmy z niego dumni – zaznaczył Krzysz-
tof Rodzoch, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 23. 

W czasie spotkania z uczniami SP nr 23 zawodnik 
Liverpoolu opowiedział o swoich piłkarskich począt-
kach, o grze w klubach Wawel-Wirek oraz Ruch Cho-

Szkoła PodStawowa nr 6

Sportowa „szóstka”

Biegi

Rzemieślnicy też biegają

Rzemieślnicy z Rudy Śląskiej i innych miast wzięli 
udział w IV Ogólnopolskim Biegu Rzemieślnika, który  
w minioną sobotę (17.06) wystartował z Burloch Areny. 
Uczestnicy wydarzenia przebiegli przez ulice Goduli, żeby 
sprawdzić swoją kondycję fizyczną i biegowe możliwości. 
Na trasie biegu nie zabrakło także dzieci, które pokonały 
jedno okrążenie. – To już IV Bieg Rzemieślnika. Z kolei po 
raz pierwszy zorganizowany on został u nas, w Rudzie Ślą-
skiej na Burlochu – podkreślił Jakub Wyciślik, rzemieślnik 
i jeden z organizatorów biegu. – Bieg skierowany był 
przede wszystkim do rzemieślników, a także uczniów rze-
miosła oraz całego środowiska rzemieślniczego.  
Wcześniej bieg odbył się na przykład w Świerklańcu czy 
w Parku Śląskim, a w tym roku właśnie w naszym mieście 

W IV Biegu Rzemieślnika wzięło udział około 100 osób.

– dodał. Rzemieślnicy pobiegli w koszulkach, na których 
znalazł się napis, wskazujący na firmę, którą reprezento-
wali. Bieg odbył się na dystansie 5 km, a trasa przebiegała 
przez ulice Goduli. Natomiast zawodnicy rozpoczęli i za-
kończyli rywalizację na Burloch Arenie. W biegu wystar-
towały także dzieci rzemieślników, które musiały zmie-
rzyć się z dystansem 200 m, czyli jednym okrążeniem 
bieżni Burloch Areny. Podczas wydarzenia nie zabrakło 
także wielu atrakcji dla starszych i młodszych uczestni-
ków, zaś zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miej-
sca mogli liczyć na nagrody pieniężne. Organizatorami IV 
Biegu Rzemieślnika był Cech Producentów Żywności 
w Katowicach oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
w Rudzie Śląskiej. 

Kamil Grabara to bramkarz Liverpoolu F.C.

rzów, a także o byciu bramkarzem Liverpoolu, życiu 
w Anglii i o wielu różnych rzeczach związanych nie 
tylko z piłką nożną. – Jeżeli już teraz macie jakieś pa-
sje, to dbajcie o to, żeby je rozwijać, a nie spędzajcie 
na przykład wielu godzin, grając na komputerze. Mu-
sicie zdecydować, co jest dla Was najważniejsze. Poza 
tym nie ma się co przejmować porażkami. One powin-
ny być motywacją do działania i poprawienia się. Nie 
są sygnałem, żeby się wycofać, a właśnie takim, żeby 
cały czas iść do przodu – podkreślił Kamil Grabara. 

Miniony rok szkolny pod sportowym względem nale-
żał do uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Reprezen-
tanci orzegowskiej podstawówki, zarówno dziewczę-
ta, jak i chłopcy, zdecydowanie wygrali współzawod-
nictwo na terenie miasta, zajmując pierwsze miejsca 
w finałach miejskich aż w czternastu dyscyplinach 
sportowych. Należały do nich: sztafetowe biegi prze-
łajowe dziewcząt i chłopców, gry i zabawy ruchowe, 
orientacja sportowa dziewcząt i chłopców, drużyno-
we biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, biegi łyż-
wiarskie dziewcząt, badminton dziewcząt i chłopców, 
koszykówka chłopców, siatkówka chłopców, czwór-

Piłka ręczna

Szczypiornistki na czwórkę
Reprezentacja Polski Masters, w której znalazły się 

trzy zawodniczki z Rudy Śląskiej i Zabrza: Justyna By-
walec, Agata Matczuk i Agnieszka Krawiec, zajęła 
czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy w Piłce 
Ręcznej, które odbyły się w dniach 8-11.06. w portugal-
skim mieście Gondomar. W zawodach wystartowało 
dziesięć drużyn, gdzie pierwsze miejsce zajęła ekipa 
z Portugalii, drugie zawodniczki z Węgier, a trzecie dru-
żyna z Norwegii. – Sukces jest o tyle ważny, że na dzie-
sięć drużyn udało nam się zająć czwarte miejsce, a za 

Grunwald znowu wygrywa
Grunwald znowu pokazał, że nie ma sobie równych. 

Podczas meczu wyjazdowego pokonał OKS Juwe Tychy 
– Jaroszowice 3:0. 

Mecz rozpoczął się intensywnie, ponieważ już 
w czwartej minucie Spalony zdobył bramkę po podaniu 
Ogłozy. Z kolei strzał Szewczyka z OKS-u Juwe Tychy  
– Jaroszowice na róg odbił Lamlih, który także w 7. minu-
cie wybił strzał Puty. Emocji nie zabrakło też w 13. minu-
cie, kiedy piłka należała do Szewczyka – ten jednak za-
miast w bramkę, trafił w poprzeczkę. Kilka minut później 
to właśnie Grunwald wziął sprawy w swoje ręce i w 16. 
minucie Ogłoza zdobył punkt dla swojej drużyny, która 
na koncie miała już dwie bramki. Jednak ta przewaga nie 
zniechęciła gospodarzy, którzy za wszelką cenę chcieli 
zdobyć gola. Nieudane próby pojawiły się w 28. minucie 
spotkania, gdy strzał A. Gąsiora padł obok bramki, a w 34. 
minucie Szewczyk trafił w słupek. Gospodarze nie dali 
zdobyć bramki Grunwaldowi w 35. minucie meczu, kiedy 
to strzał Malca wybił Gąsior. Dalsze minuty pierwszej po-
łowy spotkania także nie należały do najłatwiejszych, po-
nieważ w 38. minucie Rutkowski trafił w poprzeczkę, 
a w 42. minucie Dreszer strzelił nad bramką. Jednak już 
można było się spodziewać, że to przyjezdni wygrają spo-
tkanie. W 50. minucie nastąpiła kontra Grunwaldu – strzał 
Pokorskiego odbił bramkarz, a dobitka przeleciała obok 
bramki. Natomiast 55. minuta okazała się szczęśliwa dla 
Grunwaldu, bo Spalony zdobył kolejną bramkę. W dal-

bój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców. Co więcej, 
po przebrnięciu eliminacji rejonowych, uczniowie 
wystartowali w dziewięciu finałach wojewódzkich, 
zajmując bardzo wysokie lokaty. Najbardziej warto-
ściowe wyniki to: drugie miejsce w drużynowych 
biegach przełajowych dziewcząt i chłopców oraz 
trzecie w orientacji sportowej dziewcząt. Z kolei naj-
lepszymi sportowcami szkoły zostali Zuzanna Czyż 
i Marcin Tomczyk. W roku szkolnym 2016/2017 
w zawodach sportu szkolnego, na wszystkich szcze-
blach, Szkołę Podstawową nr 6 reprezentowało po-
nad stu uczniów.

nami znalazły się zawodniczki z Danii i Hiszpanii – za-
znaczyła Justyna Bywalec, jedna z zawodniczek pol-
skiej reprezentacji.

Skład polskiej drużyny: Justyna Bywalec, Agata 
Matczuk, Agnieszka Krawiec, Inna Krzysztoszek, Anna 
Fursewicz, Katarzyna Jeż, Katarzyna Więcek, Agniesz-
ka Marciniak, Anna Antoszewska, Regina Hołowaty, 
Agata Rudnicka, Barbara Lewandowska, Renata Karni-
łowicz, Julia Acmizow, Anna Ryfka, Magda Bułgajew-
ska. 

szej części meczu pojawiło się jeszcze kilka dobrych, lecz 
niewykorzystanych sytuacji. 56. minuta to strzał Rutkow-
skiego nad bramką, a w 58. minucie strzał Hornika obro-
nił Lamlih. Pod koniec sędzia doliczył minuty, ale to nie 
zaważyło na przebiegu spotkania, które zakończyło się 
wynikiem 3:0 dla Grunwaldu. 

– Przyjechaliśmy do zespołu, który już chyba pogodził 
się z degradacją, natomiast nie był to łatwy mecz. Dobrze, 
że strzeliliśmy szybko bramkę, bo to ustawiło mecz. Druga 
bramka też padła stosunkowo szybko. Ale pierwsza poło-
wa była dla nas dosyć trudna, bo przeciwnik wysoko po-
stawił poprzeczkę i do przerwy spokojnie mógł być remis, 
ponieważ graliśmy bardzo słabą piłkę – podkreślił Jacek 
Bratek, trener GKS-u Grunwald Ruda Śląska. – Nato-
miast w drugiej połowie strzeliliśmy kolejną bramkę i gra-
ło się łatwiej, stworzyliśmy dużo sytuacji i mogliśmy wy-
grać zdecydowanie wyżej, ale tak się nie stało i trzeba 
szanować, że mamy trzy punkty i zero z tyłu – dodał. 

Juwe: Ł. Gąsior – Nyga (kpt), Rafał Kaczmarczyk, Ro-
bert Kaczmarczyk, Hornik, Szewczyk, Haśnik, Potoczny, 
Woźniak, Puto, A. Gąsior. Rezerwa: Wendreński – Micha-
lak, Żogała.Trener: Demko.

 Grunwald: Lamlih – Poprawa, Pokorski, Szymański, 
Kowynia – Rutkowski, Malec, Babisz, Dreszer (kpt)  
– Ogłoza, Spalony. Rezerwa: Kurpas – Majchrzyk, Woj-
taczka, Bartoszek, Burdzik, Skorupa. Trener: Bratek. Żół-
te kartki: Haśnik (37.) – Spalony (37.).

Mecze 30. kolejki (17.06)
Urania Ruda Śląska – Unia Kosztowy 0-2

JUW-e Tychy – Jaroszowice  
– Grunwald Ruda Śląska 0-3 

Uczniowie SP nr 6 są najlepsi w czternastu dyscyplinach.

W piłkarskim skrócie
Podlesianka Katowice  

– Wawel Wirek 3-1
Pogoń Ruda Śląska  

– Piast Bieruń Nowy 0-1
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