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Czas nagrodzić
Unikalnych

Czekają
na zmiany

Wyruszyli
w nieznane

We wrześniu rozpocznie się plebiscyt, w ramach którego wyłonimy „Unikalnych 2015”. Chcemy w ten sposób
wspólnie nagrodzić mieszkańców Rudy
Śląskiej, którzy w sposób kreatywny
i nietypowy promują nasze miasto, a ich
pasja, talent, a przede wszystkim ciężka
praca są godne podziwu oraz warte wyróżnienia. Już za tydzień zaprezentujemy kandydatów do tytułu „Unikalni
2015”. Wybór zwycięzców będzie zależał od Waszych głosów!
Czytaj więcej str. 2

Jaki będzie dalszy los budynku po dawnym szpitalu, a przedtem ratuszu w Orzegowie? Takie pytanie coraz częściej pada
wśród mieszkańców tej dzielnicy. Bowiem zabytkowy obiekt póki co stoi pusty, ale w przyszłości ma stać się siedzibą
Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych. Jej
władze zapewniają, że mieszkańcy nie powinni mieć powodów do obaw, bo budynek cały czas jest remontowany. Dalsze
inwestycje są jednak uzależnione od tego,
czy uda się zdobyć niezbędne pieniądze.
Czytaj więcej str. 4

Magda i Marcin – małżonkowie
z Rudy Śląskiej stwierdzili pewnego
dnia, że rzucają dotychczasowe życie
i ruszają w świat. Niewiele osób stać
na taką odwagę, ale rudzianie podkreślają, że spełnianie marzeń jest
najważniejsze. Obecnie podróżują
20-letnim motorem z południa Wietnamu aż na północ. Później planują
wjechać do Laosu i Kambodży. Ich historia jest przykładem tego, że nie
warto odkładać marzeń na później.
Czytaj więcej str. 7

KREDYTY
• 15 tys. na oświadczenie

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

Można
już poszaleć
na „pumptrucku”

Czytaj str. 11

KREDYT

na każdą kieszeń

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury
Foto: UM Ruda Śląska

WYDAWCA

INTERWENCJA

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY
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OGŁOSZENIE

W poszukiwaniu unikalnych rudzian
Rudę Śląską tworzy mozaika pięknych ludzi – mowa tu o wewnętrznym pięknie, czyli o ciekawych pasjach,
zainteresowaniach, zdolnościach, a nawet życiowych misjach. My, dziennikarze, mamy ten przywilej, że możemy na co dzień spotykać się z unikalnymi rudzianami, poznawać ich życie od kuchni i przedstawiać światu.
Jednak od dłuższego czasu odczuwamy brak możliwości, by w jakiś sposób te osoby wyróżnić, uhonorować.
Postanowiliśmy to zmienić.
Niemal w każdym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” można natknąć się na wyjątkowe osobowości tego miasta. Piszemy
o tancerzach, muzykach, aktorach,
twórcach, społecznikach, wszelkiego
rodzaju wyczynowcach i wielu innych obdarzonych niezwykłymi talentami i zapałem.
– Przez swoje nieszablonowe pasje, ludzie, z którymi mamy okazję rozmawiać i przeprowadzać wywiady, często
są pomijani, jednak my chcemy to zmienić.
Plebiscyt „Unikalni 2015” to nasza nowa
inicjatywa, która będzie miała na celu wyróżnienie niepowtarzalnych rudzian – tłumaczy Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes
Śląskich Mediów. – Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie przybywać w mieście ciekawych osobowości. Naszym zadaniem
będzie natomiast wyszukiwanie tych perełek – dodaje.
Finał konkursu odbędzie się już we
wrześniu, wcześniej jednak, wzorem naszego Plebiscytu na Sportowca i Trenera
Roku, przedstawimy sylwetki nominowanych, którzy będą konkurować w pięciu

kategoriach: „Nasza przyszłość” – skupiająca zdolne dzieci i młodzież, „Z pasją” – z której wyłoniona zostanie osoba
z najciekawszym hobby, „Kreatywni” –
czyli osoby, których pasja polega na tworzeniu pięknych rzeczy, „Otwarte serce”
– tutaj zwycięży osoba, której wielkie
serce motywuje do robienia czegoś dobrego oraz „W grupie siła” – czyli kategoria zespołów, których członkowie
swoje talenty łączą w nietuzinkową całość.

Jak będzie można pomóc wszystkim
uczestnikom? Bardzo prosto, bo oddając głosy na swoich faworytów za pośrednictwem SMS-ów, naszego portalu
oraz klikając „lajki” na Facebooku od
2 do 21 września, do godziny 15.00.
Zwieńczeniem głosowania będzie
gala ﬁnałowa, która odbędzie się 23
września w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym
Bytomiu.
– Gala będzie wielkim podziękowaniem dla Unikalnych za to, co udaje im się robić na co dzień. Podczas
imprezy wystąpią niesamowite gwiazdy z Rudy Śląskiej i nie tylko – zapowiada prezes Śląskich Mediów.
To jednak nie wszystko! Zaplanowaliśmy również wręczenie nagród
specjalnych dla osób, które swoją pasją wyjątkowo zasłużyły się dla Rudy
Śląskiej. Zapraszamy do lektury najbliższego wydania „Wiadomości
Rudzkich” i zapoznania się z sylwetkami kandydatów.
Magdalena Szewczyk
REKLAMA

RYBOŁÓWKA, czyli nasze śląskie Mazury

Tuż przy granicy z Rudą Śląską znajduje się wyjątkowe, zielone i zaciszne miejsce nad wodą. Można bez przesady powiedzieć, że to śląskie Mazury. Rybołówka, bo to o niej mowa, powstała z miłości do natury, zdrowego jedzenia oraz przepysznych ryb. Wakacyjny czas jest więc jedną z najlepszych okazji ku temu, by wybrać się do wędkarskiego serca Śląska.

– Rybołówka jest idealnym miejscem
dla osób, które chcą spędzić czas na łonie
natury, a niekoniecznie mają możliwość
wyjechania w dalsze rejony. Jesteśmy
z jednej strony w samym centrum Śląska,
ale z drugiej strony miejsce to zupełnie odbiega od przemysłowego charakteru regionu – podkreśla Katarzyna Owczarek, właścicielka Rybołówki.
W Rybołówce każdy znajdzie coś dla
siebie. Dla najmłodszych atrakcją jest minizoo – kozy, lamy, owieczki i osiołek oraz
zawsze głodne świnki wietnamskie. Swobodnie chodzące zwierzaki można głaskać
i karmić. Dzieci z przyjemnością spędzają
również czas na placu zabaw w czasie, gdy
rodzice mogą w spokoju zjeść pyszną rybkę i delektować się spokojem oraz pięk-

nem tego miejsca. Natomiast po dniu pełnym atrakcji można rodzinnie spędzić czas
przy ognisku lub grillu. To właśnie także
tutaj swoją przygodę z wędkarstwem mogą rozpocząć nawet ci, którzy nigdy nie
mieli wędki w ręku. – Każdy może spróbować swoich sił. Prowadzimy wypożyczalnię wędek, więc nie trzeba mieć specjalnych uprawnień czy karty wędkarskiej,
a nasi pracownicy chętnie pomogą początkującym – zachęca właścicielka.
Właściciele zadbali o amatorów wędkarstwa. W stawie Rybołówki można złowić m.in. takie okazy, jak olbrzymie, nawet
14-kilogramowe jesiotry, leszcze czy liny,
a także karpie i to w naprawdę dużym rozmiarze – często powyżej 20 kg. Prawdziwą
perełką tego miejsca jest jednak wyjątkowa

smażalnia ryb, która i wizualnie i smakowo
przenosi nas w odległe mazurskie klimaty.
Poza przepysznymi rybami słodkowodnymi typu: pstrąg, sum, jesiotr czy karp,
w każdy czwartek przyjeżdżają prosto
z Gdyni świeże ryby morskie – dorsze, ﬂądry, łososie, które kucharz z wyjątkowym
smakiem smaży i grilluje dla gości. W Rybołówce można kupić również naturalnie
wędzone ryby, do których przygotowania
używane jest głównie drewno olchowe
oraz owocowe. Nie da się porównać tych
świeżych, ekologicznych ryb do tego, co
sprzedaje się w sklepach, ani smakowo, ani
jakościowo. Jeśli ktoś potrzebuje zakupić
rybę do samodzielnego ugrillowania, ma
do wyboru w sklepie Rybołówki żywego:
pstrąga, karpia, jesiotra lub suma.

Nic więc dziwnego, że do Rybołówki
ściągają goście nie tylko z całego Śląska,
ale także z Krakowa czy z Wrocławia.
Tym bardziej, że miejsce to nieustannie
się zmienia. Po ubiegłorocznym pożarze
właściciele postanowili rozbudować
obiekt o większą liczbę miejsc – stolików
na powietrzu. Jest też nowa zadaszona
wiata, pięknie przyozdobiona kwiatami,
powiększyła się także kuchnia, dzięki
czemu gościom jeszcze szybciej podawane są przepyszne ryby. Warto więc wybrać się do Rybołówki w Mikołowie (tuż
za granicą z Rudą Śląską), która czynna
jest codziennie od ok. godz. 7 do zmroku.

Paniowy
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Za chwilę pierwszy
dzwonek
Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Zanim uczniowie zasiądą
w szkolnych ławach, w wielu placówkach trwają ostatnie prace remontowe.
O przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2015/2016 z Anną Krzysteczko – wiceprezydent Rudy Śląskiej – rozmawia Arkadiusz Wieczorek.

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

Foto: arch.

– Najbardziej widoczne remonty to
prace termomodernizacyjne, które trwają
od początku lipca. Już niebawem Zespół
Szkół Muzycznych I i II stopnia przy ul.
Niedurnego 36 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ul. Kałusa 3 zyskają nowe oblicze. Remonty te zakończą
się w trakcie roku szkolnego. W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 do końca
sierpnia zakończy się wymiana stolarki
okiennej. W trakcie wakacji wykonano tu
także dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu i budowę sali gimnastycznej.
– To największe remonty. W wielu
placówkach trwają również prace na
mniejszą skalę…
– Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41
po wakacjach będą mogli korzystać
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
z nowej dwutorowej bieżni do sprintu
o dł. 60 m zakończonej zeskocznią do
skoku
w
dal. Tradycyjnie w wakacje przeprowa– Wakacje powoli się kończą, czy szkoły
dzone zostały też konieczne remonty bieżące m.in.
i przedszkola przygotowane są na przyjęcie
przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Poduczniów?
stawowej nr 15, przebudowa instalacji sanitarnych
– W wakacje uczniowie odpoczywają, a dyrekw Miejskich Przedszkolach nr 7, 32, 38, 40, 42.
torzy placówek trzymają rękę na pulsie, by
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przewszystkie zaplanowane w ich placówkach reprowadzono remont instalacji wodnej. Uczniowie
monty były wykonane na czas. Realizujemy te
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 jeszcze
prace zgodnie z ustalonym harmonogramem. Są
we wrześniu będą
szkoły, gdzie prace
W Miejskim Przedszkolu nr 20 w ramach
mogli
korzystać
będą jeszcze trwały
prac remontowych trwa wymiana posadzki
z nowego parkietu
podczas roku szkolw korytarzu. Przed wejściem do placówki
w sali gimnastycznego, ale mogę od
wymieniono już schody oraz zainstalowano
nej. Modernizacja
razu uspokoić rodzinowe poręcze, które z pewnością wpłyną na
sali gimnastycznej
ców, że ich pociepoprawę bezpieczeństwa. Do końca sierpnia
trwa także w Gimnachom nic nie grozi,
zakończą się remont ogrodzenia przy Miejskim
zjum nr 7.
bo kwestie bezpiePrzedszkolu nr 36.
czeństwa są dla nas
– Przed nami nopriorytetowe.
wy rok szkolny, ilu
– Ale w jednej z kochłowickich szkół uczniouczniów rozpocznie naukę w rudzkich placówwie nie pojawią się 1 września. Dlaczego?
kach oświatowych?
– Przed nami bardzo duży remont w Szkole
– Nowy rok szkolny rozpocznie w Rudzie ŚląPodstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej
skiej 15881 uczniów, w tym 8801 uczniów szkół
w Kochłowicach. Przejęcie placu budowy przez
podstawowych, 2086 będzie uczyło się w klasie
wykonawcę nastąpi we wrześniu tego roku i popierwszej. W szkołach podstawowych otwarto
trwa do czerwca 2016 roku. Nie da się tego re92 oddziały klasy pierwszej, to jest o osiem więmontu wykonać szybciej, bo jest dość nietypocej aniżeli w ubiegłym roku szkolnym. Naukę
wy. Budynek przy ulicy Wyzwolenia wymaga
w szkołach gimnazjalnych rozpocznie 3502
pionowania. Wszyscy uczniowie tej szkoły
uczniów, w tym 1195 w klasie pierwszej. W szkoprzez cały rok szkolny korzystać będą z budynłach ponadgimnazjalnych do nauki przystąpi
ku przy ulicy Tunkla 147, gdzie do tej pory
3578 uczniów. Dla 1090 z nich będzie to rozpoznajdował się Zamiejscowy Ośrodek Dydakczęcie kolejnego etapu edukacji. Z kolei do
tyczny Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakoprzedszkoli w wyniku rekrutacji, przeprowadzowa. Maluchy z oddziałów przedszkolnych spęnej elektronicznie, przyjęliśmy 2128 dzieci. Wydzą cały rok szkolny w Miejskim Przedszkolu
chowaniem przedszkolnym w rudzkich publicznr 42 przy ul. Brzozowej. Po roku uczniowie
nych przedszkolach zostanie objętych łącznie
wrócą do odnowionej szkoły, która wreszcie
3769 dzieci. Na najmłodszych mieszkańców nabędzie prosta.
szego miasta czekają jeszcze 144 wolne miejsca.
– A jakie prace remontowe wykonano w innych szkołach?
– Dziękuję za rozmowę.

Oferta ważna od czwartku 27 sierpnia do
środy 2 września lub do wyczerpania zapasów
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Co dalej z dawnym ratuszem?

OGŁOSZENIA
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Budynek przy ulicy Hlonda w Orzegowie przez wiele lat pełnił funkcję szpitala.
Natomiast wcześniej była tu siedziba władz gminy. W maju 2013 roku rudzcy
radni podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży budynku Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. W ślad za tym w marcu tego roku obiekt ten został
wpisany do rejestru zabytków. Jednak stan budynku martwi mieszkańców.
ścicielem i powyższe roboty oraz roboty
dekontaminacyjne wynikające z funkcjonowania w obiekcie szpitala zakaźnego,
jako niezbędne dla jakichkolwiek dalszych
prac, zostaną zakończone w roku bieżącym
– zapowiada rektor.
Dodatkowo, fakt, że budynek został
wpisany do rejestru zabytków, nie tylko
chroni go przed wyburzeniem, ale otwiera
nowe możliwości. – Doceniając wartość
historyczną obiektu uczelnia zainicjowała

Foto: MS

Dwa lata temu w byłym ratuszu z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Orzegowa odbyło się spotkanie poświęcone
historii tego miejsca i całej dzielnicy. Po
nim – cisza. – Było spotkanie, dużo słów,
planów, postawiono tablice, wspominano
dobre czasy, później sprawa ucichła, a budynek dalej niszczeje – napisał do naszej
redakcji pan Piotr, mieszkaniec Orzegowa.
Jednak jak podkreśla dr Dariusz Luboń, rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych, która jest właścicielem budynku – prace remontowe, mimo że nie są
widoczne z zewnątrz, trwają cały czas.
– Aktualnie prowadzone są na obiekcie
roboty czyszczące związane z odgrzybieniem piwnic i wysuszaniem murów, spowodowane zalaniem obiektu w okresie,
kiedy uczelnia nie była jeszcze jego wła-

Renowację elewacji budynku przy ul. Hlonda
zaplanowano na przyszły rok. Natomiast
remont mający na celu dostosowanie obiektu
do nowych funkcji rozpocznie się, gdy tylko
pojawią się pieniądze na ten cel. Finalnie
budynek przy ulicy kard. Hlonda zostanie
przeznaczony pod siedzibę Wyższej Szkoły
Nauk Stosowanych.

Odliczania
u nas nie będzie

Remont elewacji zaplanowano na przyszły rok.
wpisanie go do rejestru
zabytków prowadzonego
przez
wojewódzkiego
konserwatora zabytków
w Katowicach. Powyższa

OGŁOSZENIE

decyzja otwiera drogę do ubiegania się
o środki ﬁnansowe na jego renowację
z regionalnych programów – wyjaśnia dr
Dariusz Luboń.
Arkadiusz Wieczorek

| R��� Ś�����

– Ostatnio jechałem przez Zabrze. Tam
na sygnalizatorach wprowadzono odliczanie czasu do zielonego lub czerwonego
światła. Czy w innych miastach też będzie
to możliwe?– pyta pan Krzysztof, kierowca z Bielszowic.
W naszym mieście podobne rozwiązanie
przydałoby się na skrzyżowaniach, gdzie
jest największe natężenie ruchu. Sekundników na skrzyżowaniach w Rudzie Śląskiej
nie znajdziemy jednak w planach urzędników, bo jak tłumaczą – urządzenia tego typu można montować wyłącznie na sygnalizacjach stałoczasowych, a w naszym mie-

ście część świateł jest akomodacyjna
(zmieniają się w zależności od natężenia
ruchu). Ponadto liczniki nie są nadzorowane przez sterowniki sygnalizacji świetlnej,
co sprawia, że nie jest spełniony wymagany
warunek z rozporządzenia ministra infrastruktury. – Omawiane wyświetlacze nie są
w ogóle zdeﬁniowane w ww. rozporządzeniu, w związku z czym stosowanie ich, mimo
wielu przykładów realizacji w Polsce, jest
sprzeczne z obowiązującymi przepisami
– tłumaczy Barbara Mikołajek-Wałach,
naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM
Ruda Śląska.

Foto: JO

Niedawno Zabrze postanowiło wprowadzić liczniki na sygnalizatorach świetlnych. Na podobne rozwiązania decydują się także inne miasta w Polsce – m.in.
Wrocław i Opole. Dlaczego wśród nich nie ma Rudy Śląskiej?

Skrzyżowania akomodacyjne uniemożliwiają zamontowanie liczników.
Problemem jest także brak pięniedzy.
– Miasto nie posiada funduszy na zadania
w zakresie omawianych wyświetlaczy czasu, zaś priorytetem w realizacji przedsię-

wzięć drogowych na terenie Rudy Śląskiej
jest budowa kolejnych odcinków trasy
N-S – wyjaśnia Mikołajek-Wałach.
Joanna Oreł

Informuję o utrudnieniach w ruchu drogowym, spowodowanych
organizacją w dniu 6 września 2015
roku przemarszu uczestników XV
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. A. Kozioła. Na
odcinku od Muzeum Miejskiego
im. M. Chroboka do zejścia przy
restauracji Adria, ulica Wolności
w godzinach 13.45-14.30 będzie
zamknięta.
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. A. Kozioła jest
imprezą cykliczną o zasięgu regionalnym, cieszącą się dużą popularnością wśród miłośników tego
rodzaju spektakli muzycznych.
Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu będzie czuwać
Policja i Straż Miejska.
Przepraszam za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.
Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta na XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
im. A. Kozioła w Rudzie Śląskiej –
dzielnica Ruda.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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LETNIA AKADEMIA FOTOGRAFII

Pamiętają o najstarszym zabytku Rudy Śląskiej

Bo fotografia
to subiektywne
spojrzenie na świat

Najstarszy zabytek Rudy Śląskiej zostanie lada dzień oblężony przez postacie rodem ze Średniowiecza. Ale spokojnie – odbędzie się bez
ofiar. Chodzi bowiem o imprezę historyczną „In Memoriam Castri – Ku Pamięci Grodu”, która po raz trzeci zostanie zorganizowana przy
kochłowickim gródku. Będzie to okazja m.in. ku temu, by przypomnieć o tym historycznym miejscu.

Foto: arch.

– Z odnalezionego w czasie badań materiału
archeologicznego można wywnioskować, że
gródek ten powstał w ok. II połowie XIII w.
Analiza stratygraficzna wykazała również,
że obiekt ten nie uległ żadnym poważnym
zmianom przestrzennym. Kres jego funkcjonowania można określić na koniec XIV lub
początek XV w., wtedy to prawdopodobnie
spłonął z niewyjaśnionej bliżej przyczyny.
Być może było to efektem nieumyślnego zaprószenia ognia albo porażenia piorunem.
Wyklucza się raczej możliwość zbrojnego
najazdu ze względu na brak militariów
Od kilku lat gródek w Kochłowicach znów tętni życiem. w warstwie kulturowej – opowiada Łukasz
Urbańczyk.
Szczęśliwie w 2007 roku zabytkowym
gródkiem
zainteresowali
się członkowie stowarzyszenia Genius
O tym, jak ciekawym obiektem jest średniowieczny gródek koLoci – Duch Miejsca, a od 2009 roku są oni społecznymi opiekunachłowicki, przekonuje Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator
mi zabytku. To dzięki nim w najbliższy weekend (29 sierpnia od
zabytków.
godz. 10 do 19 i 30 sierpnia od godz. 10 do 15) w ramach 3. edycji
– W czasach swojej świetności była to rezydencja rycerska typu
imprezy historycznej „In Memoriam Castri – Ku Pamięci Grodu”
motte, którą uważa się za stan przejściowy pomiędzy grodem
przy gródku stanie obóz, w którym będzie można spotkać najróża zamkiem. Posiadała wał oraz fortyfikacje otaczające wewnętrzniejsze średniowieczne postacie. – Spodziewamy się, jak w edyne zabudowania – tłumaczy Urbańczyk. – Grodzisko kochłowickie
cjach poprzednich, warsztatów zawodów związanych ze Średniousytuowano w widłach rzeki Kochłówki, co stanowiło dodatkową
wieczem, gdzie nasi najmniejsi będą mogli brać udział, na pewno
obronę, często stosowaną w pierwszych wiekach drugiego tysiącplanujemy ustawić szranki rycerskie,
lecia. Według badań archeologicznych całe
gdzie najdzielniejsi staną do walki o hogrodzisko składało się z otaczającej je fosy,
W 2013 roku rozpoczął się kolejny etap
nor i chwałę. Dostępna będzie strzelnica,
drewnianej palisady, wieży zbudowanej
archeologicznych badań. – Odkryte
gdzie pozna się średniowieczne sposoby
z drewna na stożku oraz podgrodzia – dodazabytki (ceramika, kafle, szkło) oraz
narzędzia i odpady rzemieślnicze (gładziki
walki dystansowej, a także tajniki zdobyje.
garncarskie, topór ciesielski, resztki skór)
wania zamków – zachęca Grzegorz NaNic więc dziwnego, że w 1968 roku gród
świadczą o dużym prestiżu i znaczeniu
wrat, koordynator projektu z ramienia
został wpisany do rejestru zabytków w natutejszej siedziby rycerskiej – podkreśla
stowarzyszenia Genius Loci.
szym mieście. Natomiast w latach 80. XX
miejski konserwator zabytków. – Grodzisko
Ponadto przewodnicy wraz z uczestniwieku rozpoczęły się pierwsze prace archejest jedynym zabytkiem archeologicznym
kami przeprowadzonych wykopalisk
ologiczne. Dotyczyły one głównie samego
na terenie Rudy Śląskiej i jest świadectwem
opowiedzą zainteresowanym, jakie tastożka, podgrodzia oraz przedpola. Dotychrozwoju „cywilizacji” na tych terenach już
jemnice skrywa stara warownia.
czas ustalono m.in., że grodzisko prawdopow XIII w. – przekonuje.
dobnie było własnością książąt bytomskich.

Joanna Oreł

Foto: AW

Impreza przy gródku w Kochłowicach

W poniedziałek w MCK rozpoczęły się warsztaty fotograficzne.
– Fotografia to dla mnie sposób pokazania mojego spojrzenia na świat,
mojego punktu widzenia, subiektywnych odczuć tego, co mnie spotyka, zatrzymania chwil. To wszystko chcę przekazać uczestnikom zajęć w Miejskim
Centrum Kultury – mówi Agnieszka Rolnik, rudzka fotograf.
To właśnie w MCK na początku tygodnia rozpoczęły się warsztaty dla
młodych pasjonatów fotografii. – Wakacje to czas, kiedy nie rozstajemy się
z aparatem. Letnia Akademia Fotografii to nasza odpowiedź na potrzeby
młodych ludzi, którzy odwiedzają naszą placówkę. Zdjęcia robi każdy z nas,
my postanowiliśmy pokazać jak robić to dobrze – tłumaczy Anna Roszczyk
z Miejskiego Centrum Kultury.
W ciągu czterech dni uczestnicy spotkań poznają podstawowe zagadnienia
dotyczące fotografii, nauczą się jak ustawić modela, jakie wybrać tło oraz jak
poprawnie kadrować. Zainteresowani nauczą się fotografować swoim własnym sprzętem. – Kiedyś żeby zrobić sobie zdjęcie, trzeba było wybrać się do
zakładu fotograficznego, albo kupić film, następnie go wywołać, a każde naciśnięcie „spustu” musiało być dokładnie przemyślane, przecież najczęściej
całe wakacje musiały zmieścić się na 36 fotografiach – mówi Agnieszka Rolnik. – Teraz technika daje nam ogromne możliwości, fotografować może każdy i właściwie wszystkim. Dlaczego więc robić to byle jak i dlaczego nasze
„byle jakie” zdjęcia mają przechodzić bez echa? Skoro mamy już czym fotografować róbmy to tak, żeby nasze zdjęcia chciano oglądać.
Najciekawsze prace młodych fotografów zostaną opublikowane po zakończeniu warsztatów na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury. 

Arkadiusz Wieczorek
OGŁOSZENIE

Nie biorę!
Wybrałam
zapasy.
Natalia Strzałka

– brązowa medalistka młodzieżowych igrzysk
olimpijskich i wicemistrzyni świata w zapasach

Łączy nas pasja, NIE dopalacze!

Dopalacze to
substancje
psychoaktywne
o zróżnicowanym
składzie chemicznym.
To środki powodujące
niebezpieczne dla
zdrowia skutki.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe
położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej, zapisane na
karcie mapy 3 obręb Kochłowice:
• o powierzchni 2082 m2, obejmująca tworzące całość gospodarczą działki
oznaczone numerami geodezyjnymi 2178/2 o powierzchni 1152 m2 i 2179/2
o powierzchni 930 m2, KW Nr GL1S/00008201/3
• o łącznej powierzchni 2408 m2, obejmujące tworzące całość gospodarczą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2185/1 o powierzchni 848 m2
i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, KW Nr GL1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2 i 2183/2 o powierzchni 170 m2, KW Nr GL1S/00008201/3.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej (symbol planu MNU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym
rzemiosła.
Nieruchomości posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Działki są
porośnięte drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości winien odbywać się
drogą wewnętrzną ulicą Borówkową z drogi publicznej ul. Wrzosowej lub z ul.
Wyzwolenia przez drogę wewnętrzną ul. Szyb Artura.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla nieruchomości:
– o powierzchni 2082 m2 – 255.600,00 zł
– o powierzchni 2408 m2 – 295.600,00 zł
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
VAT.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 6 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 30.09.2015 r. o godz. 13.00 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.
pl(zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia
23.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach:
1) dla nieruchomości o powierzchni 2082 m2 – 12.800,00 zł,
2) dla nieruchomości o powierzchni 2408 m2 – 14.800,00 zł
przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą przed otwarciem
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32/248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja, stanowiącej działkę nr 2590/122 o powierzchni 678 m2, obręb Wirek, karta mapy 1, KW nr GL1S/00007268/3, która
zostanie sprzedana w trybie przetargowym – z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi 106.000,00 zł.

Aproduction
Agnieszka Rolnik

pierwsza sesja Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej.
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres
99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Borówkowej,
zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice:
• o łącznej powierzchni 2440 m2, obejmujące tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2187/1 o powierzchni 1176 m2 i 2188/1 o powierzchni
1229 m2, KW Nr GL1S/00018068/1, 2184/2 o powierzchni
35 m2, KW Nr GL1S/00008201/3,
• o powierzchni 1967 m2, obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
2180/2 o powierzchni 1037 m2 i 2181/2 o powierzchni
930 m2, zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz
w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
KW Nr GL1S/00008201/3.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MNU2)
z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową,
w tym rzemiosła.
Nieruchomości o łącznej powierzchni 2440 m2 posiadają
nieregularny kształt zbliżony do litery C, natomiast nieruchomość o powierzchni 1697 m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Działki są porośnięte drzewami i krzewami.
Dojazd do nieruchomości winien odbywać się drogą wewnętrzną ulicą Borówkową z drogi publicznej ul. Wrzosowej
lub z ul. Wyzwolenia przez drogę wewnętrzną ul. Szyb Artura.
Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu dopuszcza możliwość lokalizacji zjazdu na działkę nr 2188/1 z ulicy Szyb Artura.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą dla nieruchomości:
– o powierzchni 2440 m2 – 299.500,00 zł
– o powierzchni 1967 m2 – 230.100,00 zł
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 VAT.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 6 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 29.09.2015 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 22.09.2015 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokościach:
– dla nieruchomości o powierzchni 2440 m2 – 15.000,00 zł,
– dla nieruchomości o powierzchni 1967 m2 – 11.600,00 zł
przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu oraz przedłożą
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych
przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32/248-75-63.

KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje, że w trakcie Referendum Ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6.09.2015 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy
w dotarciu z miejsca zamieszkania do lokalu Obwodowej Komisji ds. Referendum oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 800-158-800 całodobowo do dnia referendum tj.
6.09.2015 r.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Ludzie z pasją

Rzucili wszystko i ruszyli w świat

Foto: arch.

Postanowili zostawić wszystko – rodzinę, przyjaciół, pracę i dom. Wszystko po to, by w pełni poświęcić się spełnianiu marzeń, czyli podróżowaniu. Małżonkowie z Rudy Śląskiej
– Magdalena Piekarska i Marcin Chodyński obecnie zwiedzają Wietnam, pokonując kolejne kilometry na 20-letnim motorze. Sami o sobie mówią, że żyją tak, by nie żałować żadnego dnia.

Rudzianie „na stopa” podróżowali m.in. po Tajwanie.
– Pamiętacie swoją pierwszą podróż?
Magdalena i Marcin: – Nasza pierwsza wspólna i daleka podróż odbyła się
do Tajlandii zimą 2013 roku. Pojechaliśmy w podobnym stylu, jak podróżujemy teraz – z plecakami i na własną rękę.
Tyle tylko, że jedynie na dwa tygodnie.
Już w samolocie podczas drogi powrotnej wiedzieliśmy, że to był tylko przedsmak czegoś wielkiego, ale wtedy nikt
jeszcze o tym głośno nie mówił. Kilka
dni później, siedząc na kanapie, podjęliśmy jednogłośną decyzję o wyjeździe na
rok oraz oczywiście o małżeństwie na
całe życie.
– Słowo się rzekło...
Magdalena: – Na zaplanowanie
wszystkiego mieliśmy rok, więc może się
wydawać, że to sporo czasu, ale przy pracy na całym etacie czy nawet dwóch, jak
w przypadku Marcina, wcale tego czasu
nie było za wiele. A do tego jeszcze ślub.
Ja bardzo lubię mieć wszystko pod kontrolą, a z podróżami niestety tak nie jest.
Nie da się wszystkiego zaplanować i dopiąć na ostatni guzik, bo nie o to chodzi.
Chodzi o wolność i niewiadomą, więc dla
mnie najtrudniej było przyzwyczaić się,
że nie mam już niczego pod kontrolą. No
i oczywiście do myśli, że przez rok nie będę widzieć najbliższych.
Marcin: – Ja byłem tak podekscytowany, że nic nie sprawiało mi trudności.
Myśl o wyjeździe trzymała mnie przy życiu, nawet jak już nie miałem siły czy czasu na nic.
– Rozmawiam z Wami w momencie,
gdy jesteście w Wietnamie. Co dalej?

Magdalena i Marcin: – Czwartego
sierpnia świętowaliśmy sześć miesięcy
w drodze. Dotychczas udało nam się: objechać samochodem kempingowym Australię i Nową Zelandię, śpiąc i gotując
w środku lasu; odwiedzić Singapur; opłynąć Wyspy Filipińskie oraz wspiąć się na
wyżyny Prowincji Górskiej, gdzie otrzymaliśmy tradycyjny tatuaż od ostatniej tatuażystki plemienia Butbut, a także wypić
malezyjską herbatę z tamtejszych plantacji. Umyliśmy też słonie w Indonezji oraz
wspięliśmy się na aktywny wulkan Bromo. Pokonaliśmy ponadto 1500 km na

skuterze po wyspie Borneo, odwiedzając
orangutany, a stopem udało nam się zwiedzić wschodnie wybrzeże Tajwanu. Obecnie już od półtora miesiąca jedziemy
20-letnim motorem z południa Wietnamu
aż na północ. Mamy za sobą 2000 km.
Planujemy wjechać (tym samym motorem) do Laosu i Kambodży.
– Planujecie każdą podróż, czy działacie spontanicznie?
Marcin: – Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wszystko zaczęło się od urlopu w Tajlandii na własną rękę. Moim zdaniem krótki wyjazd na 2-3 tygodnie to
świetny sposób żeby sprawdzić, czy taki
rodzaj podróżowania to coś dla
ciebie. A potem planowaliśmy. Żyjemy
w czasach Internetu, Facebooka i Instagramu, wiec znalezienie informacji stało się
czymś naprawdę prostym. Tysiące ludzi
opisuje swoje przygody na blogach. I tak
się to zaczęło. Od czytania opowiadań innych. Przęglądania setek zdjęć itd. Dlatego sami prowadzimy bloga (można go
znaleźć pod adresem wechasingthesun.
wordpress.com lub na FB – www.facebook.com/wechasingthesun), bo chcemy zachęcić innych i pokazać, że nie jest to takie trudne i kosztowne, jakby mogło się
wydawać.
Magdalena: – Jeśli chodzi o miejsca
docelowe, to bywa różnie. Planując podróż nie myśleliśmy na przykład o tym,
aby pojechać do Australii czy Nowej Zelandii ze względu na koszty. Trafiliśmy
jednak na bardzo okazyjną cenę
biletów i stwierdziliśmy, że taka szansa
może już się nie powtórzyć. Co do konkretnych docelowych miejsc – mamy
ogólny zarys tego, co nas interesuje, a co

nie, ale nie ma co planować, bo i tak
w praktyce plan ulega zmianie, a po drodze spotka się innych podróżników i każdy ma swoją opinię.
– Pomijając sprawy organizacyjne,
podróżowanie to chyba przede wszystkim ludzie...
Magdalena i Marcin: – Zdecydowanie
zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Wielokrotnie na naszym blogu i stronie na Facebooku pisaliśmy o tym, jakimi jesteśmy
szczęściarzami. W każdym kraju poznaliśmy ludzi, z którymi nadal utrzymujemy
bliskie kontakty. Ludzie są niesamowicie
otwarci i czasem nawet brak wspólnego
języka nie przeszkadza w nawiązaniu
kontaktu. Tajwan to chyba najlepszy tego
przykład. Całe wschodnie wybrzeże przejechaliśmy stopem, a tam mało kto mówi
po angielsku, a my zdecydowanie nie mówimy po chińsku. Mieliśmy ze sobą tylko
napis w języku chińskim z prośbą o darmowy przewóz. Nigdy nie czekaliśmy
dłużej niż pięć minut, aż ktoś się zatrzyma. Czasem ludzie zatrzymywali się po
to, aby nas przeprosić, że nie mają dla nas
miejsca w samochodzie. Jedna para po
dwudziestu minutach wspólnej drogi zaprosiła nas do siebie do domu na kolację
i zaoferowała nocleg.
– Swoje życie podporządkowaliście
podróżowaniu. Ta decyzja wymagała
chyba nie lada odwagi?
Magdalena: – Kiedy podejmowaliśmy
decyzję o wyjeździe, mieliśmy dobrą pracę i ustabilizowane życie. Ale mało czasu
na realizowanie marzeń. Decyzję o wyjeździe podjęliśmy, ponieważ nie chcieliśmy
„na starość” żałować, że nie spełniliśmy
swoich marzeń. Marcin zawsze mi powta-

rza: „Lepiej żałować, że się coś zrobiło,
niż żałować, że się czegoś nie zrobiło”.
Więc zaryzykowaliśmy wszystko, aby zobaczyć, czy podróże to naprawdę nasze
marzenie i sposób na życie. Wydaje mi
się, że dziś całkiem nieźle to podrożowanie nam wychodzi. Podróże to część nas,
więc napewno nigdy nie zaprzestaniemy
jeździć, ale czy już zawsze będziemy żyć
w tułaczy sposób? Nie wiadomo.
Marcin: – Rodzina najpierw była
w szoku, ponieważ niewielu ludzi rzuca
wszystko i wyrusza w świat. Ale dziś są
z nas dumni i wspierają nas z każdych sił.
Rodzice nawet dali się namówić na smartphony i konta na Facebooku, żeby być
z nami na bieżąco. Mój dziadek sam z chęcią ruszyłby w świat, ale ze względu na
wiek i zdrowie, podróżuje tylko „palcem
po mapie” razem z nami.
– Jak zmieniło się Wasze życie odkąd
wspólnie podróżujecie?
Magda: – Żyjąc w tzw. wyścigu szczurów, często zapominamy o prostych rzeczach i uczuciach. Zapominamy, że żyjemy
nie tylko po to, by pracować, płacić rachunki czy oszczędzać. Zdecydowanie jesteśmy
tu po coś więcej! I dlatego właśnie wyjechaliśmy. Dziś nie martwi mnie to, że nie
mamy oszczędności, auta, czy hipoteki.
Cieszę się, że jesteśmy zdrowi, mamy
wspaniałych ludzi wokół siebie i coś, czego
nikt nam już nie zabierze – wspólne wspomnienia. Podróż pozwoliła mi na nowo
uwierzyć w dobroć ludzi oraz szczerość
ludzkich gestów. Dziś nie trzymam się kurczowo nikogo w swoim życiu, bo tak wypada. Jeśli ktoś jest twoim przyjacielem, będzie nim nie tylko na dobre, ale przede
wszystkim na złe.
Joanna Oreł
REKLAMA
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Żeby być spełnionym, trzeba do tego dążyć
– Twoja pierwsza płyta nosi tytuł „Śpiewam
sobie…”. Skąd ten pomysł?
– Wiele kompozycji powstało dawno temu,
więc można powiedzieć, że płyta powstawała od
lat. Przez 18 lat grałem w różnych projektach.
Były projekty rockowe, reggae, zespół weselny.
Po wielu latach śpiewania postanowiłem zainteresować moim materiałem wydawcę i udało się.
Do jedenastu moich własnych kompozycji dorzuciliśmy trzy, które napisał dla mnie Edek Sikora.
Z płyty jestem zadowolony i myślę, że jest tam to,
co chciałem zaprezentować, ale oczywiście ocena
należy do słuchaczy. Tytuł jest prosty, ale myślę,
że przyjemny. Każdy może sobie dopowiedzieć
brakującą część.
– Czy po wydaniu płyty coś się zmieniło?
Takiego zainteresowania oczekiwałeś?
– Jestem zadowolony, ale nie odpuszczam.
Człowiek, który nie dąży do tego, żeby było lepiej, nigdy nie będzie spełniony. Dlatego nie odpuszczam, uwielbiam być na scenie i robię
wszystko, żeby jak najczęściej móc spotykać się
z publicznością.
– Śpiewałeś na imprezach zamkniętych,
musiałeś się teraz przestawić na większą scenę. To było dla Ciebie trudne?

– Premiera mojej płyty, a przy tym pierwszy
poważny koncert, to Śląska Gala Biesiadna. To
był dla mnie ogromny stres, który towarzyszy mi
właściwie teraz przed każdym koncertem. Przed
wyjściem na scenę lubię mieć dla siebie kilka
minut, żeby się skupić, choć nie zawsze jest taka
możliwość. Podczas tego pierwszego koncertu,
miałem wrażenie, że wszyscy widzowie w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu patrzą mi prosto
w oczy. Później okazało się, że niepotrzebnie się
denerwowałem. Śląska publiczność przyjmuje
wszystkich ciepło i serdecznie, dlatego śpiewanie daje radość nie tylko mnie, ale chyba wszystkim śląskim wykonawcom, bo mamy to szczęście, że nasza publiczność jest niepowtarzalna.
– Końcówka wakacji to dla Ciebie czas powrotu do pracy, czy może masz jeszcze jakieś
plany?
– To były pracowite wakacje. Koncertów oczywiście zagrałbym chętnie dużo więcej, bo to nie
praca, a sama przyjemność. Wyjeżdżam we
wrześniu, ale uważam, że to nie jest tak, że w czasie wakacji muszę koniecznie wyjechać na dwa
tygodnie. Preferuję krótkie wypady, kiedy mam
czas i ochotę.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Śpiewa od wielu lat, jednak jego pierwsza autorska płyta ukazała się dopiero
w tym roku. Obecnie Przemek Świerczyna stawia swoje pierwsze kroki
na dużej scenie, gdzie prezentuje swoje utwory. Dziś rozmawiamy z nim
w ramach kolejnych wywiadów ze śląskimi wykonawcami.

Wygraj płytę Przemka Świerczyny!
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.plyta34 + imię i nazwisko na numer 71100
(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy 26.08.2015 od godz. 10.00
do 31.08.2015 do godz. 12.00.

TYLKO U NAS KUPISZ PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI
SKLEP INTERNETOWY I SPRZEDAŻ PŁYT W SIEDZIBIE WIADOMOŚCI RUDZKICH

Dostępne od 1 września pod adresem: www.wiadomoscirudzkie.pl

10

www.wiadomoscirudzkie.pl

26.08.2015

R����� I��������� S����������
Kolejne rudzkie kamienice odzyskują dawną świetność. W tym roku ze środków miasta są odnawiane budynki zlokalizowane przy ul. Wolności 37
i 39, wchodzące w skład zabytkowej kolonii robotniczej. Prace konserwatorskie prowadzone są także w budynku zabytkowej portierni Huty Pokój
oraz kilku rudzkich świątyniach. Renowacja obiektów jest możliwa dzięki dotacji z budżetu miasta, która wynosi w tym roku ponad 1,2 mln zł.

Rudzkie kamienice odzyskują blask

Budynki przy ul. Wolności 37 i 39
wchodzą w skład zabytkowej kolonii
robotniczej, która jest zlokalizowana
w rejonie ulic Kościelnej, Staszica
i Wolności, w dzielnicy Ruda. Kolonia
ta powstawała etapowo w latach 1910
– 1922 z przeznaczeniem dla pracowników kopalń należących do rodziny
Ballestremów. – To osiedle patronackie posiada znaczącą ponadregionalną wartość historyczną – podkreśla dr
Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Pod względem standardu mieszkań oraz formy i detalu
architektonicznego jest to zespół niewątpliwie porównywalny z takimi znanymi osiedlami jak Giszowiec, Nikiszowiec w Katowicach, czy tzw. małe
Zabrze – wyjaśnia.
W obydwu budynkach trwają prace
konserwatorskie polegające na renowacji elewacji. – Zostanie ona wyczyszczona, przy okazji wymienimy
uszkodzone cegły i fugi oraz wyremontujemy kamienny cokół – wylicza Rafał Operskalski z MGSM „Perspektywa”. – Zakończenie prac planowane
jest na październik – dodaje.
Remont budynku przy ul. Wolności
37 będzie kosztował 243 tys. zł, z czego
120 tys. zł to dotacja z budżetu miasta,
co stanowi 49% ogólnych kosztów.

Całkowity koszt prac w budynku przy
ul. Wolności 39 wynosi z kolei 195 tys.
zł, w tym dotacja z budżetu miasta to 90
tys. zł (46%).
Obok budynków mieszkalnych z tegorocznego budżetu miasta dotacje na
prowadzenie prac konserwatorskich
otrzymały również cztery rudzkie paraﬁe. Obecnie trwają prace związane
z wymianą pokrycia dachowego na
wieży kościoła pw. św. Józefa w Rudzie
oraz renowacja fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu. Doﬁnansowanie z budżetu miasta
otrzymała też paraﬁa św. Wawrzyńca
w dzielnicy Wirek na konserwację wraz
z wykonaniem przeszklenia ochronnego 21 okien witrażowych kościoła.
W tym roku zostanie przeprowadzona również rekonstrukcja wieży
sygnaturki kościoła pw. Ścięcia św.
Jana Chrzciciela w dzielnicy Godula.
– Odbudowa sygnaturki zniszczonej
w 2004 roku podczas wichury pozwoli
na przywrócenie kościołowi jego pierwotnej formy – mówi miejski konserwator zabytków. – Na podstawie zdjęć
i widokówek opracowano projekt
wiernego odtworzenia zniszczonego
fragmentu dachu kościoła – dodaje.
Dzięki dotacji z budżetu miasta w kościele pw. św. Michała Archanioła rozpoczną się prace związane z wymianą
pokrycia dachowego.

W budynkach przy ul. Wolności trwają prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji.
Jednocześnie trwa remont budynku
portierni Huty Pokój, tzw. bramy II,
znajdującej się przy ul. Niedurnego.
Prace konserwatorskie obejmują roboty rozbiórkowe, tynkarskie, malowanie, wymianę stolarki i ślusarki,
roboty przy dachu, stropach nad parterem i piętrem oraz roboty elewacyjne. Renowacja obiektu ma kosztować
prawie 380 tys. zł. Większa część tej
kwoty, bo aż 360 tys. zł, będzie po-

chodziła z budżetu miejskiego konserwatora zabytków. Budynek portierni Huty Pokój powstał w 1908 roku przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu. Pierwotnie
obiekt przylegał do nieistniejącego już
wydziału laboratorium. – Obiekt ten
zbudowany został z cegły ceramicznej
i pokryty dachem wyłożonym dachówką – wyjaśnia dr Łukasz Urbańczyk.
– W części środkowej dachu istniała

czworoboczna wieżyczka zegarowa
z okrągłymi otworami po tarczach zegarów. Na wysokości okien drugiej
kondygnacji zachowane są ceramiczne płyciny z przedstawieniami górników i hutników – tłumaczy.
Wszystkie prace konserwatorskie
przeprowadzane z pomocą środków
z budżetu miasta mają zakończyć się
do 15 grudnia br.
IM

Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, zespół „Swinging Schnitthappys”, mażoretki oraz pięć orkiestr
dętych to atrakcje kolejnego Festiwalu Orkiestr Dętych. To już piętnasty raz Ruda Śląska będzie stolicą dętych
dźwięków. Festiwal odbędzie się 6 września, w niedzielę, jak zwykle w parku im. Augustyna Kozioła w dzielnicy
Ruda. Początek o godzinie 14.00.

– Już od 15 lat organizujemy w Rudzie Śląskiej Festiwal Orkiestr Dętych
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
– Jestem przekonana, że dla wielu rudzian to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku. Jak żadne
inne łączy w sobie muzykę wykonaną
na najwyższym poziomie, dobrą zabawę w pięknym miejscu i możliwość posłuchania przebojów prawdziwej
gwiazdy polskiej estrady. Cieszę się
niezmiernie, że zaproszenie na tegoroczny Festiwal przyjęła Alicja Majewska, której będzie akompaniował
Włodzimierz Korcz, a także Orkiestra
Dęta „Pokój” pod batutą Jacka Kampy – dodaje.
Festiwalowy dzień rozpocznie się
pod siedzibą Muzeum Miejskiego im.
Maksymiliana Chroboka przy ul. Wolności, skąd o godz. 14.00 orkiestry
przemaszerują do parku imienia

patrona Festiwalu, znakomitego dyrygenta orkiestry górniczej byłej kopalni
„Wawel”. Tutaj o godz. 14.30 nastąpi
oﬁcjalne rozpoczęcie imprezy. O godz.
14.45 swoje umiejętności zaprezentują mażoretki z zespołu „Akcent” z Miejskiego Domu Kultury w KatowicachLigocie. Pierwszą orkiestrą, która zaprezentuje swój repertuar będzie Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
W tegorocznym Festiwalu zaprezentuje się Orkiestra Dęta „Bielszowice” pod dyrekcją Zygmunta Kliksa,
Orkiestra Dęta „Wirek” pod batutą
Mieczysława Mazura, Orkiestra Dęta
„Halemba” prowadzona przez Piotra
Szczygioła oraz Orkiestra Dęta „Pokój”, którą dyryguje Jacek Kampa.
O godz. 18.25 rozpocznie się występ zespołu „Swinging Schnitthappys”. Big Band powstał w 2011 roku

w Nüdlingen z inicjatywy dyrygenta
Gregora Winklera. Artyści zagrają
światowe standardy muzyki rozrywkowej. Zespołu będzie można posłuchać również dzień wcześniej,
czyli 5 września, w godz. 18.00-20.00
w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Alicja Majewska rozpocznie swój
występ o godz. 19.15. – Artystka jest
znana ze swojego profesjonalizmu
– podkreśla Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. – Każdy występ jest perfekcyjny, co zapewnia także ceniony
akompaniator i kompozytor Włodzimierz Korcz. Z pewnością nie zabraknie wielkich przebojów, które na stałe
wpisały się w historię polskiej piosenki – podkreśla.
AS

Foto: www.alicjamajewska.com.pl

Dęte święto

Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Alicja Majewska.
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Park „Strzelnica” otwiera się na pasjonatów dwóch kółek. Obok siłowni napowietrznej oraz placu zabaw w tym miejscu powstał profesjonalny tor rowerowy typu „pumptrack”. – Korzystanie z obiektu to idealne połączenie bezpiecznej zabawy z jazdą na rowerze na każdym poziomie zaawansowania – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Pumptrack już na „Strzelnicy”
W skrócie, „pumptrack” to jazda
rowerem bez napędu i bez konieczności pedałowania po torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie. Co
ciekawe, jazda odbywa się wyłącznie dzięki balansowi i skoordynowaniu ciała rowerzysty.
– Rowerowe place zabaw typu
„pumptrack” zdobywają coraz
większą popularność w Polsce. Nasza inwestycja jest jedną z pierwszych na Śląsku – podkreśla naczelnik Wydziału Inwestycji. – Dużym
plusem tej dyscypliny sportu jest jej
indywidualny charakter. Użytkownicy korzystający z toru nie generują dodatkowego hałasu, który jest
nieodłącznym elementem m.in.
sportów zespołowych – dodaje naczelnik.

Długość toru wynosi 125 m (powierzchnia całkowita obiektu 520 m2).
Obiekt składa się z ziemnych garbów
oraz profilowanych ramp łukowych.
Ma układ zamknięty, złożony z odcinków prostych i zakrętów. Elementami
wykończeniowymi są miejsca zjazdu
i wyjazdu. Nie brak także oznakowań
poziomych, wyraźnie określających
krawędzie zakrętów. Dopełnieniem
budowy obiektu było wyposażenie go
m.in. w ławkę, stojak rowerowy oraz
regulamin użytkowania. Koszt inwestycji to około 120 tys. zł.
– W ciągu roku w Polsce powstaje
kilkanaście tego typu inwestycji. Aby
korzystać z toru nie trzeba posiadać
specjalnego sprzętu. Ważne jednak,
by posiadać odpowiedni sprzęt
ochronny, tj. kask i ochraniacze – ra-

Długość toru rowerowego wynosi 125 m.

Tor rowerowy znajduje się przy ul. Sportowców w Bielszowicach.
dzi Maciej Kucbora, tester rudzkiego
toru – specjalista z zakresu pumptracku.
Tor rowerowy znajduje się przy ul.
Sportowców w Bielszowicach. W bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowane są, działające od ubiegłego roku,
nowoczesny plac zabaw oraz siłownia
napowietrzna. Korzystać z obiektu
można od teraz, jednak apeluje się
o przestrzeganie oznakowań i nie wychodzenie poza tor. – Wokół toru posialiśmy trawę, a częściowo wyłożyliśmy z rolki, która potrzebuje czasu na
zakorzenienie, stąd prośba o nie prze-

chodzenie za taśmę okalającą teren
inwestycji. Wejście zlokalizowane jest
od strony placu zabaw i tylko z niego
prosimy korzystać – apeluje Piotr Janik.
W Rudzie Śląskiej przybywa
miejsc aktywnego wypoczynku. Kolejne trzy miejsca rekreacji powstają
w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Są to dwie strefy aktywności: w Bykowinie w pobliżu ul.
Górnośląskiej i przy ul. Mickiewicza
w Rudzie oraz boisko przy ul. Solskiego. Z nowych obiektów będzie
można skorzystać jesienią. Ukończo-

na jest już z kolei trasa biegowa przy
ul. Czarnoleśnej.
– Kolejne edycje naszego budżetu
obywatelskiego pokazują, że rudzianie
lubią aktywnie spędzać wolny czas.
Projekty tego typu należą do najczęściej zgłaszanych – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – Młodzi ludzie coraz chętniej otwierają się na nowe dyscypliny sportowe, dlatego staramy się
wychodzić im naprzeciw. Mamy już tor
rolkarski, który był strzałem w dziesiątkę. Liczę, że powstały tor rowerowy
będzie równie chętnie uczęszczany
– podkreśla.
DR

Rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dwóch budynkach wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej. Przedsięwzięcie dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał właśnie pożyczkę i dotację także na trzecią taką inwestycję.

Energia słoneczna obniży rachunki

– To pilotażowy program. Docelowo
chcemy nim objąć jak najwięcej miejskich budynków – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Jako pierwsze
wybraliśmy te, które generują największe koszty eksploatacyjne – dodaje. Wytypowane budynki wielorodzinne znajdują się przy ul. Jankowskiego
6 i 8 oraz Piernikarczyka 4.
Dzięki zainstalowaniu kolektorów
słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych mieszkańcy tych budynków będą płacili mniej za ciepłą wodę.
– Mniejsze kwoty płacone przez lokatorów to równocześnie mniejsze
wydatki ponoszone przez miasto.
Dzięki temu zaoszczędzone pieniądze
możemy w budżecie miasta przesunąć
na remonty bądź inwestycje – podkreśla Michał Pierończyk, zastępca pre-

zydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami.
Wytypowanie budynków poprzedzone zostało dokładną analizą kosztów eksploatacji ze szczególnym
uwzględnieniem wydatków na media. – W przypadku budynków komunalnych to miasto płaci faktury za
ciepłą wodę czy zużyty prąd. Dopiero
za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej środki te odzyskujemy od lokatorów – tłumaczy Anna Stemplewska,
naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.
Rozpoczęły się właśnie prace przy
ul. Jankowskiego 6. Koszt to ponad
102 tys. zł, środki z WFOŚiGW to
prawie 39 tys. zł pożyczki i ponad 27
tys. zł dotacji. We wrześniu prace

Rudzki Informator Samorządowy

przeniosą się na ul. Jankowskiego 8.
W tym przypadku inwestycja zamknie
się w kwocie 140 tys. zł, z czego ponad 60 tys. zł sfinansowane zostanie
z pożyczki, a 42 tys. zł z dotacji WFOŚiGW. W obu przypadkach termin zakończenia robót wyznaczono na koniec października br.
Na początku sierpnia Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dofinansowania na kolejną inwestycję – przy ul.
Piernikarczyka 4, która według kosztorysu inwestorskiego warta jest prawie 310 tys. zł. – Zgodnie z informacjami z Funduszu zadanie zostało
przewidziane do dofinansowania w wysokości ponad 116 tys. zł w formie dotacji, a do kwoty 166 tys. zł w formie
pożyczki – mówi Tomasz Rzeżucha,

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
– Wykonawca robót nie został jeszcze wyłoniony, więc ostateczny koszt
może ulec zmianie – dodaje. Otwarcie
ofert w przetargu nastąpi 4 września
br., wykonawca zostanie wyłoniony
w ciągu 30 dni od tej daty.
Inwestycje obejmują kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie
systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną
oraz kolektorów słonecznych na dachach budynków. – Cała wytworzona
energia będzie wykorzystywana na
cele eksploatacyjne, przede wszystkim do podgrzewania wody – mówi
Tomasz Rzeżucha.
Kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i panele słoneczne to roz-

wiązania stosowane także przy innych
inwestycjach w Rudzie Śląskiej. W ramach zakończonej w 2013 roku termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Senior” zainstalowano 95 kolektorów słonecznych
o łącznej powierzchni absorpcyjnej
ponad 200 m². Z kolei zakończona
w lipcu br. kompleksowa termomodernizacja kąpieliska letniego obejmowała m.in. wykonanie instalacji
fotowoltaicznej, wykorzystywanej do
zasilania obiektu w energię elektryczną oraz do podgrzewania wody basenowej. Montaż paneli słonecznych
wraz z urządzeniami dla ogrzewania
wody znalazł się również w zakresie
trwającej termomodernizacji Szpitala
Miejskiego.

WG
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PROFILAKTYKA

XXXVII Halembska Piesza Pielgrzymka

Ksiądz Sebastian to skarb dla Orzegowa

Pielgrzymi powrócili

Foto: arch.

W drodze na Jasną Górę.

OGŁOSZENIE

Foto: arch.

Dla księdza Mandrysza każde dziecko jest najważniejsze. Słucha ich
z cierpliwością, tłumaczy prostym językiem trudne sprawy wiary i życia, gra w piłkę, plecie warkocze, czy reżyseruje musicale ewangelizacyjne. Bo ksiądz Sebastian ma świadomość, że trzeba wzmacniać mocne strony każdego, poczynając od tych najmłodszych i ukazywać ich
talenty. Dlatego też trzy lata temu za swoją działalność w Rudzie Śląskiej otrzymał „Kryształ Profilaktyki” z rąk prezydent miasta. To zmotywowało go do jeszcze większej aktywności. Podczas tegorocznych
wakacji był on z dziećmi i młodzieżą na dwóch obozach św. Jana Bosko. Zaś niedawno wrócił z rekolekcji dla marianek. – Czego dzieci
najbardziej potrzebują? Zainteresowania dorosłych, tego że słuchamy,

kiedy do nas mówią. Muszą być tulone i dowartościowywane – podkreślał ks. Mandrysz podczas mszy św. w intencji trzeźwości mieszkańców. – Chodzi o to, aby być dzieckiem, mamą, tatą i z miłością
gotować, prać, chodzić do pracy, uczyć się i bawić. O to chodzi w dążeniu do nieba – tłumaczy kapłan.
Podczas wyjazdów był czas na poznanie praw dziecka, zasad przeciwdziałania przemocy, a także na rozmowy, wspólne zabawy i karaoke. – Dzieci chcą być traktowane„na serio” – wielokrotnie powtarza
ks. Sebastian. – To tak mocna potrzeba, że przerasta nawet potrzebę
miłości, bo dziecko jest w stanie zrobić naprawdę wszystko, żeby
zwrócić na siebie uwagę – mówi.
Spotkania z ks. Sebastianem dają do myślenia. Skąd zaś on sam
czerpie siłę do bycia dla każdego dobrym w słowie, uśmiechu, przytuleniu, czy radzie? Jego tajemnicę odkryły rodziny podczas czerwcowego wyjazdu do Brennej. To tajemnica Eucharystii – spotkania z żywym Jezusem, nawet o północy. Dla księdza Sebastiana bowiem
dzień bez odprawienia mszy św. nie istnieje… I właśnie na tajemnicę
Eucharystii wskazuje wszystkim, których spotyka. – Ktoś Cię zawiedzie, ktoś musi odejść, pojawi się grzech lub tragedia, to normalne, bo
jesteśmy ludźmi, ale Jezus w Eucharystii, zawsze będzie czekał. To On
daje siły do pokochania codzienności – zapewnia ks. Sebastian. – Daje radość pokój, zaufanie, którego ogromnie dzisiaj brakuje.
W niedzielę (30.08.) o godz. 12 będzie okazja do wspólnej modlitwy i podziękowania za trzy lata pracy ks. Sebastiana w parafii św.
Michała w Orzegowie. 
JZ

Zmęczeni, ale szczęśliwi.

Droga Krzyżowa na Jasnej Górze.

Foto: arch.

Ksiądz Sebastian od trzech lat działa w parafii w Orzegowie.

W sobotę (22.08.) zakończyła się XXXVII Halembska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Podczas sześciu dni ponad dwustu pielgrzymów pokonało pieszo 150 kilometrów.

Foto: arch.

Foto: arch.

Zakochany do szaleństwa w Jezusie i tych najmniejszych, których wspiera na każdym kroku. – Każdy z nas chce być kochany, zauważony, doceniony. Tego w dorosłym życiu brakuje nam najbardziej – mówi ksiądz Sebastian Mandrysz z parafii pw. św. Michała
w Orzegowie. Mijają trzy lata odkąd kapłan udziela się na rzecz orzegowskiej społeczności.

Foto: arch.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Powitanie pielgrzymów w kościele Matki Bożej Różańcowej.
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Złote Gody
Przeżyli razem 50 lat, a ich
miłość nadal kwitnie. W Caritas
Archidiecezji Katowickiej Ośrodku
Świętej Elżbiety odbyły się
uroczystości złotych godów. Dyplomy
i kwiaty w podzięce za wspólnie
spędzony czas otrzymało łącznie
35 małżeństw. Kolejne zdjęcia już
w najbliższym wydaniu ,,WR”.

Krystyna i Zygfryd Biskupowie.

Anna i Andrzej Gomołuchowie.

Erna i Wilhelm Hulinowie.

Jolanta i Jan Kalowie.

Edeltrauda i Jerzy Krzysteczko.

Renata i Stanisław Nowakowie.

Krystyna i Kazimierz Paprotni.

Daniela i Andrzej Prudłowie.

Helga i Ginter Rurkowscy.

Łucja i Edward Sibińscy.

Wiesława i Józef Skrobkowie.

Czesława i Herbert Studnikowie.

Krystyna i Joachim Suchankowie.

Irena i Mirosław Szymaniakowie.

Teresa i Helmut Trzeciakowie. Małgorzata i Stanisław Zdunkowie.

Luiza i Damian Zorembscy.

Bronisława i Józef Gogolinowie.

Erna i Albert Szymurowie.

REKLAMA

KREDYTY
ODDŁUŻENIA

NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u
Bez wpłaty własnej
Bez Ograniczeń wiekowych
Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia
Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy
Ludwika Solskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 2355 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego, obręb Orzegów, karta mapy 3, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr: 664/84 o powierzchni 524 m2 i 681/37 o powierzchni 1831 m2, zapisane w KW nr GL1S/00019345/4.
Przetarg, który odbył się w dniu 16.07.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej (symbol planu UP1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne, takie jak: nauki,
oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej.
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów zabudowanych garażami, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta, jest zatrawiona i porośnięta drzewami. Dojazd
do nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Joanny poprzez drogę publiczną ulicę Szyb Zofii, a zjazd należy
zlokalizować na przedłużeniu tej ulicy, tj. przy granicy z działką nr 603/43.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 200.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2015 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 10.09.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł, przelewem na konto 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.

OGŁOSZENIA| 26.08.2015

15

www.wiadomoscirudzkie.pl

Usługi

Usługi pogrzebowe

R Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań,
itp. Tel. 501-718-240.

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

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

OGŁOSZENIA | 26.08.2015

 M-4 50 m2, 98 tys. zł c.o. miejskie. CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
 Kupię mieszkanie za gotówkę, Ruda Śląska, tel. 731-765-095.

Nieruchomości

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe, 57 m2, Niedurnego 43. Tel. 601-959140.

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

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

 Wynajmę lub sprzedam ładną kawalerkę 36 m2 – Godula. Tel. 509-147-563.

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

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

 Sprzedam mieszkanie 88 m2, w domu
dwurodzinnym z suteryną i działką, po remoncie – Wirek. Tel. 601-426-929.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 79 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam blaszany garaż, łatwy do rozbiórki Halemba. Tel. 32 243-49-16.

R Godula, dwupokojowe, 45 m2, 88 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

R Sprzedam 51 m2 do odświeżenia – Fojkisa. Tel. 506-066-860.

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

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.
508-127-072.
 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969-200.
 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel.
605-560-605.
R Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

R Bykowina, jednopokojowe, 32 m2, 59
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
R Bielszowice, trzypokojowe, 55 m2, 139
tys., www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
R Ruda Śląska i okolice – poszukujemy
mieszkań, domów, działek www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.

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

R Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
KŁODNICA ul. Kaczmarka od 105 m2
od 300.000 zł.
HALEMBA, ul. Chłopska 108 m2
300.000 zł.
GODULA, os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł,
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055, 607-706-692.

R VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

R Godula – sprzedam 40 m2, 99.000 zł. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

R Kochłowice – sprzedam 42 m2, 100 tys.
GABRIEL, tel. 607-706-692.

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utylizacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.
R Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-0960.

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
R PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne.
Tel. 505-180-050.
R PAJĄCZEK. Usługi transportowe, przeprowadzki, przewóz osób. Tel. 505-180-050.
R Elastyczna pożyczka z dojazdem. Tel. 780116-672.
R Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel.
32 230-39-74.
R Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin – solidnie. Tel. 606-274-056.
R Usługi: gładzie, kafelki, malowanie.Tel.
696-045-930.
R
KREDYTY KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel.
888-484-868.
R Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek,
remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
R Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów,
skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
R Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823457.
 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
 Auto-Skup. Tel. 507-829-288.

R Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Praca

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

R Poszukujemy do pracy malarzy, gipsiarzy,
monterów płyt K-G. Praca od zaraz! Tel. 602461-615.

R Kawalerki: Wirek 29 m2, 53 tys., Solidarności, 30 m2, komfort, 79 tys, Brygadzistów
31 m2, 60 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
R Dwupokojowe: Lecha 38 m2, 95 tys., Lexa
34 m2, 1 piętro, Kanarków 50 m2, 1 piętro.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
R Trzypokojowe: Sztygarska 59 m2, 143 tys.,
Gilów 61 m2, 139 tys., Czarnoleśna 54 m2,
119 tys., Robotnicza 60 m2, 139 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
R Czteropokojowe: Paderewskiego 70 m2,
133 tys., Wilka 73 m2, 1 piętro. LOKATOR
793-017-323.

R Zatrudnię wulkanizatora i mechanika samochodowego z doświadczeniem. Tel. 501423-269.
R Zatrudnię technika dentystycznego
w akrylu, Halemba. Tel. 601-888-820.
R Zatrudnię na stanowiska:
pracownik biurowy,
grafik komputerowy,
introligator.
CV na adres: biuro@mewadruk.pl.
R Firma Admar zatrudni Panie na produkcji
– Ruda Śląska. Wymagana książeczka sanitarna. Proponujemy umowę o pracę. CV
wysyłać na admarpraca@onet.pl, tel. 794517-918 w godz. 9.00-12.00.
R Praca dla opiekunek w Niemczech.
Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.
R Zatrudnię pracownika – wykończenia
wnętrz, malowanie, tapetowanie, montaż
płyt k-g, gipsowanie, tynkowanie, montaż
drzwi i okien. Tel. 698-968-415.
R Przyjmę na stanowisko Doradca Klienta. Praca Ruda Śląska – Pożyczki. Tel. 666-103-781.
R ABUD zatrudni operatora ładowarki kl. II,
operatora spycharki kl. II. Praca okolice
Rudy Śląskiej. Tel. kont. 730-905-595.
R Zatrudnię szwaczkę. Ruda Śląska. Tel.
666-826-204.

R Zatrudnię fryzjerkę od zaraz. Tel. 509737-781.

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

PODZIĘKOWANIE
serdeczne podziękowania
dla Dyrekcji i Personelu
Domu Pomocy Społecznej
,,Senior”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Puszkina 7,
za długoletnią wzorową opiekę
świadczoną w jesieni życia dla
śp. Łucji Janota
składa zięć Edward

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazu części
nieruchomości gruntowych położonych  
przy ul. Wysokiej, Gwardii Ludowej i  
Katowickiej,  które przydzielone  zostaną
w  trybie bezprzetargowym na podstawie
umów najmu gruntu zawartych  na czas
oznaczony na okres 3 lat.

R Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
R Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.
R
Znicze dystrybucja hurtowa KEMI,
zamówienia tel lub SMS 509-788-601,
fb.com/kemiznicze
R Odstąpię czynny bar w Rudzie 1. Tel.
660-491-019.

CHWILÓWKI

Na dowolny cel. W zależności od Twoich
aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

 M-4, 60 m2, 125 tys., Podlas c.o. miejskie CONTRACTUM, tel.  793-396-040.

Dnia 17.08.2015 o godzinie 23:00 zaginęła
suczka rasy Biewer Yorkshire Terrier. Wabi się
Nadia. Ostatnio widziano ją w Rudzie Śląskiej 1
na ulicy Słowiańskiej. Reaguje na imię: Dusia
i Dula. Bardzo proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem: 661-850-737 lub 505-407-230.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Magdalena Szewczyk,
tel. 608-166-016, Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228,
Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211. 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. Dział ogłoszeń
drobnych: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.0017.00, 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.
www.wiadomoscirudzkie.pl |e-mail:
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian
redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje.

Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Martyna Śliwa
córka Moniki i Adriana
ur. 13.08. (3700 g i 56 cm)

Kuballa
syn Małgorzaty i Michała
ur. 12.08. (3546 g i 56 cm)

Tosia
i Tymek
Oczadły
dzieci
Wirginii
i Marka
ur. 17.08.
(2000 g
i 49 cm,
2450 g i 50
cm)

Oliwia Gładyś
córka Michaliny i Marcina
ur. 15.08. (3400 g i 56 cm)

Julia Wawrzynek
córka Patrycji i Rafała
ur. 16.08. (3600 g i 57 cm)

Nina Kęsy
córka Sandry i Łukasza
ur. 16.08. (2850 g i 52 cm)

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 226/3

42,12 m2
(1 p.+ k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe w.c. na
klatce schodowej

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Krasińskiego 4/6

39,50 m2
(1 p.+ k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

Ruda Śląska-Ruda
ul. Janasa 20/2

78,00 m2
(3 p.+ k + łaz.,
+w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe,

5,17 zł/m2

3,54 zł/m2

700 zł

7.09.2015 r.
godz. 12.30

3.

Stawka
wyw.
3,54 zł/m2

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Wadium

Termin oględzin
lokalu

700 zł

7.09.2015 r.
godz. 10.15

700 zł

7.09.2015 r.
godz. 11.00

informuje
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych
mieszkań na zasadzie umowy najmu,
których stawki czynszowe wynoszą:
adres , struktura, piętro

3,81 zł/m2

1.200 zł

7.09.2015 r.
godz. 12.00

4.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/11

34,29 m2
(1 p.+ k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

5.

Ruda Śląska-Ruda
ul. A. Maya 3/2 (*) (**)

36,30 m2
(1 p.+ k. + łaz.,
+ w.c.)

inst. elektr., inst. wod.-kan., inst.
gazowa, centralne ogrzewanie

7,21 zł/m2

1.200 zł

7.09.2015 r.
godz. 13.00

6.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Orzegowska 60/3

32,52 m2
(1 p.+ k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

3,81 zł/m2

700 zł

7.09.2015 r.
godz. 14.00

7.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Orzegowska 60/4

35,54 m2
(1 p.+ k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

3,81 zł/m2

700 zł

7.09.2015 r.
godz. 14.00

8.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/11

44,45 m2
(2 p.+ k.)

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe, w.c. na
klatce schodowej

3,81 zł/m2

700 zł

7.09.2015 r.
14.30 godz.

(*) – zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego uwarunkowane jest wpłaceniem kaucji zabezpieczającej, w wysokości 12-krotnego
miesięcznego wylicytowanego czynszu.
(**) Przedmiotowe mieszkanie jest przedmiotem przetargu wyłącznie dla osób zakwaliﬁkowanych na listę oczekujących na przyznanie
mieszkania do remontu, która prowadzona jest przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Ruda Śląska. W związku z tym osoby chętne do uczestnictwa w przetargu, oprócz standardowo wymaganych dokumentów, powinny także przedłożyć potwierdzenie wydane przez
Wydział Spraw Lokalowych dotyczące ﬁgurowania na ww. liście, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc poprzedzający datę przeprowadzenia
przetargu. Najemca przedmiotowego lokalu, w przypadku jego wykupu w drodze bezprzetargowej będzie uprawniony do skorzystania z
boniﬁkaty w wysokości 75% od ceny sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2015 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Rudzie Śląskiej 10 przy ul. 1 Maja 218.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Dziale Eksploatacji MPGM Sp. z o.o., pokój nr 17 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 11 września 2015 r., do godz. 13.00 orazdo wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 14 września
2015 r. (data wpływu wadium na konto MPGM Sp. z o.o.).
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218,
pokój 17 lub pod nr tel. 32-242-01-33, 32-242-01-75 wew. 743.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www,mpgm.com

w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Królowej Jadwigi 6a/2
1 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Cypriana Norwida 6/101
2 p. + k., VIII piętro
ul. Wolności 7b/10
2 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 7/30
2 p. + k.,X piętro

pow. użyt. wypos.

stawka
czynsz.

38,00 m2

brak c.o.

11,50 zł

39,30 m2

winda

14,00 zł

39,00 m2

b/g i c.o.

14,00 zł

32,93 m2

winda

14,00 zł

* oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię
cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz
śmieci.
Wnioski dot. w/w mieszkań należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wadium
należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/
Gliwice nr 43102024010000030200393751.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym
zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą
okien.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji
zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od
daty uzyskania zgody na objęcie mieszkania nie podpisze
umowy najmu i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę.
Przedmiotowe umowy mogą zostać zawarte jedynie
na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego
przedłużenia nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie, która
zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez konieczności
prowadzenia postępowania przetargowego.
Szczegółowych informacji udziela Dział CzłonkowskoLokalowy Spółdzielni tel. 32-248-24-11 wew. 209 lub 290.
REKLAMA

Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

www.wiadomoscirudzkie.pl
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PIŁKA NOŻNA – LIGA OKRĘGOWA

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Punkt Wawelu Wirek
ratuje honor rudzian

Urania Ruda Śląska
– Tempo Paniówki 1:2 (1:1)

Bramki: Henisz – Maszka, Biel
Urania: Pardela, Wypiór (Hejdysz),
R. Grzesik, Skudlik, Gabryś, Zawisza
(Jańczak), Wojcik, Krzywda (P. Grzesik),
Zalewski, Henisz, Kornas (Miszka).
Trener: Damian Malujda
Urania Ruda Śląska jako jedyna z rudzkich drużyn poczuła smak zwycięstwa w lidze okręgowej w obecnym sezonie. W spotkaniu z drużyną piłkarze Tempo Paniówki
chcieli podtrzymać passę i dopisać sobie
kolejne oczka w ligowej tabeli. Przed spotkaniem trudno było wyczuć formę drużyny
przyjezdnych, gdyż nie zostali oni przetestowani w obecnych rozgrywkach przez
silniejsze ekipy. Okazało się jednak, że
przyjezdni nie przyjechali by bronić remisu, tylko chcieli zgarnąć całą pulę. Zaczęło
się jednak optymistycznie dla kochłowiczan. Od początku próbowali oni nadać ton
grze i śmiało atakowali bramkę Bytnara.
Niewykorzystane okazje zemściły się bardzo szybko. Błąd w środku pola został zamieniony na bramkę. Maszka najpierw
ograł obrońcę, a później strzelił obok bezradnie interweniującego Pardeli. Piłkarze

Goście cieszą się ze zdobycia gola.

Karny daje trzy
punkty gościom

z Kochłowic bardzo szybko otrząsnęli się
po stracie bramki. Bramkę zdobył Henisz,
który prostopadłym podaniem został wypuszczony w uliczkę. Do przerwy gospodarze próbowali jeszcze podwyższyć rezultat
spotkania, ale w obydwu sytuacjach Bytnar
spisywał się bez zarzutu. Na drugą połowę
lepiej zmotywowani wyszli przyjezdni,
czego efektem była bramka w 55. minucie.
Na szczęście sędzia dopatrzył się spalonego
i nie uznał trafienia dla Tempa. Co się odwlecze, to nie uciecze… W 67. minucie nie
było mowy o przekroczeniu przepisów i goście, a konkretnie Biel, zdobył drugiego
gola dla swojej drużyny. Szansę na uratowanie remisu miał jeszcze Jańczak, ale jego
strzał trafił wprost w bramkarza.

Naprzód Zawada – Wawel Wirek
1:1 (1:0)

Bramki: karny – Wawrzyczek
Wawel: Palka – Pyc, Aleksa, Buchcik,
Maciejok – Łęcki, Foryś, G. Kałużny,
Wawrzyczek, K. Kałużny, Lux
Wawel Wirek wybrał się do dzielnicy
Wodzisławia Śląskiego po pierwsze punkty
w sezonie i po wyrównanym spotkaniu
podopieczni Jarosława Zajdla przywieźli
do Rudy Śląskiej jeden punkt. Spotkanie
rozpoczęło się od ataków gospodarzy, którzy za wszelką cenę chcieli zdobyć bramkę.
Sztuka ta im się udała z rzutu karnego, który został podyktowany za zagranie ręką we
własnym polu karnym. Po stracie bramki
goście przejęli inicjatywę na boisku i stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji bramkowych. Niestety ani Buchcik, ani Foryś
nie potrafili skierować piłki do bramki przeciwnika. Do przerwy zanosiło się zatem na
kolejną porażkę rudzian. Po przerwie Wawel nadal atakował zaciekle bramkę gospodarzy, co dało efekt w postaci trafienia
Wawrzyczka. Przy stanie 1:1 swoje szanse
mieli zarówno gospodarze jak i piłkarze
Wawelu. Piłkę meczową na nodze miał w samej końcówce Łęcki, ale jego uderzenie

Slavia Ruda Śląska
– Przemsza Siewierz 0:1 (0:1)

Pechowo przegrany mecz Jastrzębia.
wybronił bramkarz gospodarzy. Warto dodać, iż w zespole z Rudy Śląskiej zadebiutował młody bramkarz Kamil Palka, którego występ można ocenić bardzo przyzwoicie. W kilku sytuacjach ochronił swój zespół od utraty gola. – Jesteśmy zadowoleni
z remisu, cieszy pierwszy punkt w sezonie,
ale teraz musimy się już skupić na kolejnym
rywalu z czołówki tabeli, z którym przyjdzie
nam się zmierzyć w sobotę na naszym bosku
– mówił trener rudzian Jarosław Zajdel.

gospodarzy za ewidentne zagranie ręką
w polu karnym. Nie dość, że Jastrząb nie
strzelił swojego pierwszego gola w sezonie
to również stracił punkt w ostatniej sytuacji
meczu. Napastnik gości w łatwy sposób
ograł kilku obrońców Jastrzębia i umieścił
piłkę w bramce strzeżonej przez Botora.
Szkoda tylko, że w meczu nie nastąpił podział punktów, gdyż z przebiegu spotkania
byłby to chyba najbardziej sprawiedliwy
rezultat.

Jastrząb: Botor – Koniorczyk, Morawiec, Piszczatowski, Kohut, Gomola,
J. Łukasik, Talaga, T. Łukasik, Kowalski, Hondel
W niecodziennej aurze, bo w deszczu,
przyszło rozgrywać spotkanie piłkarzom
Jastrzębia na własnym boisku. Gospodarze
szukali w meczu z Polonią Łaziska Rybnickie nie tylko punków, ale też pierwszej
bramki w sezonie. Niestety nie udała się ta
sztuka po raz kolejny. Do szczęścia piłkarzom z Bielszowic zabrakło niewiele, gdyż
wynik spotkania mógłby być zupełnie inny,
gdyby arbiter podyktował rzut karny dla

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

TP Jastrząb Bielszowice
– Polonia Łaziska Rybnickie
0:1 (0:0)

Orzeł Mokre
Naprzód Czyżowice
Przyszłość Rogów
Polonia Łaziska Rybnickie
Rymer Rybnik
KS 27’ Gołkowice
Tempo Paniówki
Urania Ruda Śląska
Gwiazda Skrzyszów
Polonia Marklowice
Naprzód 46’ Zawada
Górnik Pszów
Naprzód 32’ Syrynia
Wawel Wirek
Jastrząb Bielszowice
Gwarek Zabrze

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
6
6
6
6
5
4
4
4
2
1
1
1
1
0

PIŁKA NOŻNA – III LIGA

Nowa miotła nie pomogła
Odra Opole – Grunwald Ruda Śląska 2:1 (2:0)
Bramki: J. Gancarczyk, W. Gancarczyk – Brzozowski (karny)
Grunwald: Soldak – Kiepura,
Wolek, Sikora, Sczypior, Chwastek,
Brzozowski, Jagodziński (Kot), Stanisławski, Dreszer, Stebel (Cichecki)
Piłkarze Grunwaldu Ruda Śląska
przystąpili do wyjazdowego spotkania
z Odrą Opole z nowym trenerem po
niespodziewanej rezygnacji Jacka
Bratka. Tymczasowym selekcjonerem
zielonych został prezes Teodor Wawoczny, który już po raz 13. zasiadł na
ławce trenerskiej Grunwaldu. Warto
dodać, iż zespół z Halemby zasilił nowy zawodnik, który ostatni sezon spę-

dził w Siarce Tarnobrzeg. Robert
Chwastek, bo o nim mowa, wybiegł
w podstawowym składzie halembian
w Opolu.
Spore zmiany w szeregach Grunwaldu dawały nadzieję na odmianę oblicza zespołu z pierwszych kolejek.
Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Bardzo słaba pierwsza połowa
i dwie stracone bramki były najmniejszym wymiarem kary. Piłkarze Odry
całkowicie zdominowali poczynania
na boisku i raz po raz stwarzali sobie
dogodne okazje do zdobycia kolejnych
bramek. Katami rudzian okazali się
bracia Gancarczyk Janusz i Waldemar,

którzy wykorzystali błędy w rudzkiej
defensywie.
Druga połowa to inne oblicze podopiecznych Teodora Wawocznego.
Okazało się, że zawodnicy z Halemby
potrafią pograć piłką, a nawet zamknąć
przeciwnika na swojej połowie. Efektem lepszej gry Grunwaldu był rzut
karny, który na bramkę zamienił Brzozowski. Mimo usilnych starań Grunwald nie odrobił jednobramkowej
straty i po raz trzeci w tym sezonie
zszedł z boiska pokonany. Punktów
rudzianie zapewne będą szukać na
własnym stadionie w sobotę w meczu
z Piotrówką.

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

BKS Stal Bielsko Biała
Pniówek Pawłowice Śl.
Rekord Bielsko Biała
Odra Opole
LKS Bełk
Ruch II Chorzów
GKS 1962 Jastrzębie
Skra Częstochowa
Szombierki Bytom
Piast II Gliwice
Górnik II Zabrze
LKS Czaniec
Podbeskidzie II BB
Ruch Zdzieszowice
Grunwald Ruda Śląska
LZS Piotrówka

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7
7
6
6
6
6
6
5
4
3
2
2
1
1
0
0

Napastnicy Slavii byli bezradni.
Bramki: Wawrzyńczok (karny)
Slavia: Strąk – Maciejewski
(Puschhaus), Met, Kowalik, Moritz
(Duda), Lach (Jamrozy), Korban,
Wujec, Filipiak (Babczyński), M. Rejmanowski (Strzalla), Zalewski
Trener: Marek Piotrowicz
Slavia Ruda Śląska przystępowała do
kolejnego spotkania na własnym boisku
z nadzieją na trzy punkty. Goście poczuli w tym sezonie smak zwycięstwa
i przyjechali do Rudy Śląskiej po kolejny komplet. Zapowiedzi siewierzan
miały swoje odzwierciedlenie na boisku,
gdyż to właśnie oni nadawali ton poczynaniom na boisku Slavii. Zawodnicy trenera Piotrowicza nie potrafili w pierwszej odsłonie skonstruować składnej akcji, po której mogliby zagrozić bramce
przeciwnika. Zawodnicy Przemszy wykorzystali błąd bramkarza gospodarzy,
który sprokurował bezmyślnie rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Wawrzyńczok i to goście w lepszych nastrojach schodzili do szatni na przerwę. Po
zmianie stron można było zauważyć lepszą grę rudzian, ale nie przynosiła ona
efektów w postaci klarownych sytuacji
do zdobycia bramki. Kilka razy groźnie
zakotłowało się pod bramką bramkarza
Botscha, ale to było wszystko, na co było stać piłkarzy Slavii w tym spotkaniu.
Piłkarze nożni przegrywają więc pierwszy mecz w sezonie i w dalszym ciągu
czekają na upragnione zwycięstwo, które pozwoli im się odblokować.
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Gwarek Tarnowskie G.
Górnik Wesoła
RKS Grodziec
MKS Myszków
Przemsza Siewierz
Ruch Radzionków
Polonia Poraj
Concordia Knurów
Zieloni Żarki
GKS II Katowice
Unia Ząbkowice
Slavia Ruda Śląska
Sarmacja Będzin
Raków II Częstochowa
Górnik Piaski
Przyszłość Ciochowice

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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9
7
7
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4
4
3
3
2
2
0
0
0
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FUTSAL

Gwiazda na
międzynarodowym
turnieju
Gwiazda Ruda Śląska
wzięła udział w mocno obsadzonym międzynarodowym
turnieju w Jelczu-Laskowicach. Uczestniczyło w nim
udział sześć zespołów, które
zostały podzielone na dwie
grupy. Grupowymi rywalami
rudzian były drużyny KGHM
Euromaster Chrobry Głogów
oraz francuski klub Sporting
Club de Paris. W grupowych
spotkaniach podopieczni trenera Tomasza Klimasa musieli uznać wyższość swoich
rywali przegrywając kolejno
4:1 i 3:1. Gwieździe przyszło
zatem grać o piąte miejsce
w turnieju. Przeciwnikiem
w tej potyczce była ekipa gospodarzy. Po bramce rudzianie odnieśli jedyne, ale za to
przekonujące zwycięstwo 6:0
i zajęli ostatecznie przedostatnie miejsce w turnieju.
Zwycięzcą całej imprezy
okazał się zespół Red Dragons Pniewy, który pokonał
KGHM Euromaster Chrobry Głogów po serii rzutów
karnych. W regulaminowym czasie widniał wynik
3:3.

KOSZYKÓWKA

Spotkanie
promocyjne
książki
„Z dystansu”
31 sierpnia o godz. 17.00
w Miejskim Centrum Kultury.
odbędzie się spotkanie z najwybitniejszym rudzkim koszykarzem, Andrzejem Plutą,
który wraca do Rudy Śląskiej,
aby promować swoją książkę
„Z dystansu”. Zawiera ona
wiele osobistych opowiadań
z dzieciństwa spędzonego
w Nowym Bytomiu. Nie zabraknie także wspomnień
z parkietów ligowych oraz reprezentacyjnych. W trakcie
spotkania będzie można zakupić książkę w cenie 35
złotych z autografem rudzianina, który obecnie
mieszka i pracuje w Hiszpanii. Zapraszamy wszystkich
chętnych na to spotkanie.
Kolumny sportowe
zredagował
Łukasz Wodarski
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www.mekona.com.pl

tel. (32) 242 01 97
ruda@mekona.com.pl
pn-pt 10.00-18.00, sob 10.00-13.00

Zabrze, Trocera 39
tel. (32) 271 25 44
tel. (32) 271 88 21
zabrze@mekona.com.pl
pn-pt 10.00-18.00, sob 10.00-14.00

