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Remigiusz Murawski przez jakiś
czas poszukiwał swojej drogi na śląskiej scenie muzycznej. Dziś realizuje
się w zespole Remix, z którym myśli
o wydaniu nowej płyty, a zarazem
przygotowuje się do obchodów jubileuszu 10-lecia artystycznej działalności,
na który przygotowano specjalny
utwór. W ramach cyklu „Wiadomości
Rudzkie” grają po śląsku rozmawiamy
z wokalistą i współzałożycielem grupy
Remix.
Czytaj więcej str. 7

Sąd już na
nowym

5
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MICHAŁKI LUZ

99
KG

SER ZŁOTY
MAGNACKI
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SOK
POMARAŃCZOWY

9

4-pack

PEPSI
4 x 1,5 l

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13
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SZT.

349
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Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: JO

1100 zł TANIEJ

99

99

ODDZWONIMY

tel.
731-35-35-35

OPAK.

99

668-447-277

* KREDYTY *

500 zł TANIEJ

200 zł TANIEJ

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

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

BYKOWINA
99

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

Dojeżdżamy
do Klienta

Więcej str. 2
KAWA MIELONA
WOSEBA 250 g

na każdą kieszeń

KG

KIEŁBASA
PODWAWELSKA

1299
KG

OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 14 KWIETNIA DO NIEDZIELI 17 KWIETNIA 2016 r.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WYDAWCA

Pierwsze spotkania w ramach wiosennego cyklu wizyt w poszczególnych
dzielnicach miasta już za nami.
Ostatnio prezydent miasta Grażyna
Dziedzic spotkała się z mieszkańcami
Bielszowic i Bykowiny. Była to okazja
do przedstawienia szczegółów inwestycji planowanych lub zrealizowanych
w dzielnicach oraz zgłoszenia spraw,
które – zdaniem mieszkańców – wymagają zmian. Kolejne spotkanie już
w czwartek.
Czytaj więcej str. 3

KREDYT

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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INWESTYCJE

Nowe oblicze Temidy

Foto: JO

Foto: JO

16 nowoczesnych sal rozpraw, ponad 200 miejsc parkingowych, sala obsługi interesanta i tzw.
przyjazny pokój przesłuchań, a przede wszystkim – ponad dwukrotnie większy budynek. Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej na dobre przeniósł się do nowej siedziby na Czarnym Lesie. Jego
pracownicy, a zarazem także i mieszkańcy, zyskali dzięki temu nowe warunki. A to tym bardziej istotne, że rocznie w rudzkim sądzie rozpatrywanych jest ponad 40 tys. spraw.

W jednej z sal przesłuchań
umieszczono tzw. lustro fenickie.

pracy zarówno pracowników jak i intereSwoją cegiełkę do inwestycji dołosantów – podkreśla Amadeusz Jędrzejczyk, żyło też miasto. – Dotychczasowy budynek
dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach, instytucji przy ul. 1 Maja był przez lata
pod który podlega rudzki Sąd Rejonowy.
niszczony przez szkody górnicze i był w fatalnym stanie technicznym. Brak w nim
również było odpowiedniej liczby pomieszczeń. Z tego powodu przez ostatnie lata
mieszkańcy sprawy sądowe musieli załatwiać w dwóch różnych lokalizacjach, często w niekomfortowych warunkach – przypomina prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Zależało nam na tym, by w końcu to
zmienić, dlatego też w 2012 r. zdecydowaliśmy się przekazać działki inwestycyjne
w centrum miasta pod budowę nowego sądu. Dodatkowo wykonaliśmy projekt budowlany budynku – dodaje.
Dzięki temu za ok. 50 mln zł (inwestycja sfinansowana została przez Ministerstwo Sprawiedliwości) powstał budynek
obiekcie utworzono 16 sal rozpraw. o powierzchni 6,5 tys. m kw. – W starym
Foto: JO

– Warunki lokalowe w budynku przy
ul. 1 Maja były najtrudniejsze w całej apelacji katowickiej. Toteż głównym celem budowy tego budynku była poprawa komfortu

W

sądzie w obydwu budynkach mieliśmy
powierzchnię ok. 2,2 tys. m kw. powierzchni, a potrzeby wynosiły ok. 5,5
tys. m kw. W związku z tym wynajmowaliśmy budynek przy ul. Czarnoleśnej,
gdzie mieściły się: Służba Kuratorska,
Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz Sekcja
Wykonawcza przy Wydziale II Karnym.
Ten budynek jednak i tak nadal był zbyt
mały. Teraz nowy budynek w zupełności
zaspokoi potrzeby ok. 190 pracowników,
w tym 30 sędziów – ocenia Amadeusz Jędrzejczyk.
Będą oni pracowali w 16 salach (w dotychczasowym budynku było ich 12), zaś
wszystkie pomieszczenia (łącznie jest ich
167) zostały wyposażone w nowoczesny
sprzęt. Jedną z ciekawszych sal jest sala
przesłuchań nieletnich, w której znajduje

REKLAMA

41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 18a
tel. 32 251 52 90 | www.weglosmyk.pl

Nowy budynek Sądu Rejonowego oficjalnie został otwarty 6 kwietnia.

się lustro fenickie, dzięki któremu małoletni przesłuchiwani są przy minimalnej liczbie osób, a tym samym przesłuchanie jest
mniej stresujące. Sam budynek jest sześciokondygnacyjny (pięć z nich jest nadziemnych), a przed nim stworzono 201
miejsc parkingowych, w tym siedem dla
osób niepełnosprawnych. Zaś na parterze
budynku znajduje się biuro obsługi interesantów. Od 1 kwietnia wszystkie wydziały,
biura, sekcje i zespoły działają w siedzibie
przy ul. Bukowej. – Ogromnie się cieszę, że
został tutaj wykonany nie tylko skok jakościowy, ale wręcz cywilizacyjny. Mam nadzieję, że te problemy, które dotknęły dawną siedzibę – w postaci szkód górniczych –
nie będą występować. Proces inwestycyjny
przebiegał bardzo sprawnie, duża w tym
zasługa władz Rudy Śląskiej. Chciałbym
podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się w jakikolwiek sposób do tego, że ten sąd
powstał – mówił podczas otwarcia sądu
Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Jeżeli chodzi o dawny budynek sądu
przy ul. 1 Maja to ten przejdzie na Skarb
Państwa. Jednak miasto już teraz zapowiada, że będzie starało się o jego przejęcie.

Joanna Oreł
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Dyskutowali o Bielszowicach i Bykowinie

ekologiczne. – Zainteresowani mogą
zgłaszać się do Wydziału Ochrony
Środowiska i Górnictwa w celu
uzyskania szczegółowych informacji oraz składania stosownych wniosków – zachęcał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Remont zatoki autobusowej
przy ul. Gwareckiej, remont nawierzchni dróg, termomodernizacje
przedszkoli nr 31 i 43, remont chodnika
przy ul. Chrobrego, rozbudowa parku
aktywności, budowa szlaków rowerowych, parkingów oraz pumptracka – to
z kolei niektóre z zaplanowanych inwestycji dotyczących Bykowiny, których
listę wygłoszono podczas poniedziałkowego (11.04.) spotkania. Z kolei mieszkańcy zwrócili uwagę m.in. na problem
wandalizmu, braku miejsc parkingowych oraz na problemy związane z odpadami, czy miejscami pracy, a także
mówili o poziomie bezpieczeństwa
w przejściu podziemnym w rejonie kościoła pw. św. Barbary. Spotkanie pokazało również jak wiele wątpliwości wią-

Spotkanie z mieszkańcami Bielszowic
był okazją do przekazania informacji
o realizowanych w tym roku inwestycjach w tej dzielnicy. Najważniejszą
z nich jest budowa trasy N-S, która ma
przebiegać przez tę część Rudy. Wśród
wymienionych inwestycji pojawiła się
też termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 14, Miejskiego Przedszkola
nr 30 oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr
4. Kolejną inwestycją będzie budowa
zespołu boisk w Parku Strzelnica.
– Powstał tam już plac zabaw, siłownia
oraz specjalny tor do jazdy rowerem,
które cieszą się ogromną popularnością
– mówiła prezydent Dziedzic.
W dzielnicy zaplanowano także remont nawierzchni ulic oraz budowę
łącznika ul. Kingi i Na Piaski. Ponadto
mieszkańcy zgłaszali m.in. problem wywożenia śmieci do lasu przy Parku
Strzelnica oraz braku chodnika i przyłącza gazowego przy ulicy Pawłowskiej.
Podczas spotkania była także okazja do
omówienia kwestii związanych z doﬁnansowaniem do zmiany ogrzewania na
REKLAMA

Foto: MS

Mieszkańcy Bielszowic oraz Bykowiny w ramach wiosennego cyklu spotkań mieli możliwość
porozmawiać kolejny raz z władzami miasta, co było okazją do przedstawienia inwestycji realizowanych w dzielnicach, a wśród tych znalazły się m.in. budowa pumptrucku i szlaków
rowerowych oraz remonty dróg. Z kolei na Bykowinie wywiązała się dyskusja odnośnie przyszłości ogródków.

Spotkania to okazja do rozmów z mieszkańcami.

że się z dzierżawą ogródków przy ul.
Chrobrego. – Doszły nas słuchy, że część
tamtejszych ogródków będzie likwidowana pod inwestycje. Chcemy wiedzieć,
która część będzie likwidowana, bo mamy w planach kupić tam ogródek – mówiła jedna z mieszkanek Bykowiny.
Okazuje się, że problem wywołuje
sporo kontrowersji. – Ogródki, które tam
się znajdują są ogródkami rekreacyjnymi i nie można ich ani kupić ani odstąpić. Istnieje jedynie możliwość dzierżawy z umową na 3 lata – informowała
prezydent Grażyna Dziedzic. – Będziemy organizować specjalne spotkanie dla

ALKOHOLE
BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko
Galerii
Ruda Śląska
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Brackie Pils

wszystkich dzierżawców tych
ogródków, ponieważ mamy do
nich wiele zastrzeżeń odnośnie wywiązywania się ze swoich podstawowych
obowiązków. Jeśli ktoś oferuje odstąpienie dzierżawy takiego ogródka to jest to
niezgodne z prawem i takie sytuacje należy zgłaszać odpowiednim służbom
– zapowiedział wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Drugą sprawą jest fakt, że
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren, na którym znajdują się te
ogródki, jest przeznaczony pod usługi
i produkcję. Na chwilę obecną nie planujemy żadnych likwidacji, jednak dzierżawcy muszą liczyć się z tym, że w pobliżu mogą znaleźć się zakłady przemysłowe – wyjaśniał.
MS, AW

HARMONOGRAM
WIOSENNYCH SPOTKAŃ
PREZYDENT
GRAŻYNY DZIEDZIC
Z MIESZKAŃCAMI:
14.IV. – czwartek – godz. 17.00
dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu
– SP nr 8 przy ul. Głównej 1
18.IV. – poniedziałek – godz. 17.00
Halemba – Gimnazjum nr 9
przy ul. Zamenhofa 12
19.IV. – wtorek – godz. 17.00
dla mieszkańców Goduli i Orzegowa
– SP nr 40 przy ul. Joanny 13
25. IV. – poniedziałek – godz. 17.00
Kochłowice – ZSO nr 3 przy u
l. Oświęcimskiej 90
28.IV. – czwartek – godz. 17.00
dla mieszkańców Nowego Bytomia
i Chebzia – MCK przy ul. Niedurnego 69

| P�������
Paulina Młynarska

Elisabeth Herrmann

Jeszcze czego!

Wioska morderców

Masz prawo żyć tak, jak chcesz. Choć wszyscy dookoła Ciebie
zdają się mówić: Jeszcze czego!

Pewnego majowego dnia w ogrodzie zoologicznym w Berlinie
dochodzi do makabrycznej zbrodni. Kiedy na miejscu zdarzenia
zjawia się policjantka Sanela Beara, zastaje chaos i zamieszanie.
Kilka dni później prasa opisuje przerażające okoliczności zdarzenia i ujawnia nazwisko kobiety podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Charlie Rubin przyznaje się, że to ona dopuściła się
tej zbrodni. Sanela jednak ma wątpliwości i rozpoczyna własne
dochodzenie w tej sprawie.
Profesor Gabriel Brock i młody psycholog Jeremy Saaler,
którzy mają przygotować opinię na temat poczytalności Charlie
Rubin, zaczynają podejrzewać, że zabójstwo ma coś wspólnego
z dzieciństwem podejrzanej, spędzonym w Wendisch Bruch, niewielkiej wiosce w Brandenburgii, gdzie nie ma już ani jednego
mężczyzny… I tylko psy szczekają tak jak przed laty, zwiastując
swoim ujadaniem nadchodzące nieszczęście.

*****
HIT
*****

159
0,5 l

Tatra Jasne Pełne

2

39

0,5 l
Lech

Zapraszamy również do naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Też masz czasami wrażenie, że mimo pozorów równouprawnienia, ten świat tak naprawdę nadal jest urządzony przez facetów i dla facetów? Też masz dosyć wmawiania Ci, że żądając dla
siebie prawdziwie równego traktowania, prosisz o zbyt wiele?
Masz czasami ochotę rzucić wszystko i wyjść, ale boisz się, że nie
potraﬁsz samodzielnie stawić czoła życiu? Jeśli tak, ta książka jest
właśnie dla Ciebie.
To opowieść o wyśrubowanych do granic możliwości oczekiwaniach wobec nas – kobiet, i o naszych prawdziwych pragnieniach. O tym, że dla wielu z nas lepiej by było nigdy nie spotkać
swojego „księcia z bajki”, i wreszcie o niełatwej umiejętności
trzaskania drzwiami.
Paulina Młynarska po raz kolejny, nie bacząc na osobiste ryzyko, wpuszcza nas do swojego życia. Opowiada wstrząsające
historie bohaterek programu „Miasto kobiet” i oddaje głos swoim czytelniczkom. Wszystko po to, żeby przekonać Cię, że masz
prawo żyć tak, jak chcesz. Choć wszyscy dookoła Ciebie zdają się
mówić: Jeszcze czego!

Nikt nie potraﬁ tak dobrze opisać niemieckiego konﬂiktu
Wschód-Zachód jak Elisabeth Herrmann.
„Grazia”
Elisabeth Herrmann jest autorką ekscytujących thrillerów.
„WAZ Westdeutsche Allgemeine”

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

INTERWENCJE |13.04.2016

Wiosna to czas wymiany piasku w piaskownicach

| WIREK

Wiosna, słoneczna pogoda i wyższe temperatury zachęcają do spacerów
oraz zabawy z dzieckiem na świeżym powietrzu. To także czas wymiany
piasku w piaskownicach oraz porządkowania placów zabaw. – Czy można
sprawdzić, kto odpowiada za stan piaskownic na terenie miasta? – pyta
pani Katarzyna z Wirku. – W pierwszych dniach wiosny znalezienie piaskownicy, w której piasek nadawałby się do zabawy, graniczy z cudem
– dodaje nasza Czytelniczka.
Regulamin utrzymania czystości
i porządku w naszym mieście nakazuje,
że do obowiązków właściciela
nieruchomości należy wymiana
piasku w piaskownicach raz do roku
w okresie wiosennym oraz każdorazowo
po wydaniu takiej decyzji przez
państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
giczną w Rudzie Śląskiej. – W minionym roku podczas kontroli piaskownic
na terenach przedszkoli czy żłobków,
które wykonujemy cyklicznie, nie
stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości – mówi Teresa Golda, państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Foto: MS

Za stan piaskownic na terenach
miejskich odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. – Utrzymanie czystości w piaskownicach zlecamy ﬁrmie zewnętrznej, która raz w roku w okresie od
maja do lipca wymienia piasek we
wszystkich piaskownicach. Jeśli stan
piasku wymaga wymiany częściej, to
na bieżąco reagujemy i zlecamy wówczas dodatkową wymianę – wyjaśnia
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy MPGM.
Stan piaskownic sprawdzany jest
także (w przypadku terenów przy placówkach oświatowych) przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiolo-

Piasek w piaskownicach jest sukcesywnie wymieniany.
– Jeśli chodzi o piaskownice na terenie
miasta, nie przeprowadza się cyklicznych kontroli. Te wykonuje się tylko w
przypadku interwencji osób zainteresowanych. Kontrola taka ogranicza się

Spacerem po wodzie

jednak jedynie do skontrolowania tego, czy zarządca stosuje się do regulaminu mówiącego, że obowiązkowa jest
wymiana piasku raz w roku – zastrzega.
Arkadiusz Wieczorek

| BYKOWINA

Chodzi o łąki w okolicach ul. Górnośląskiej i Grzegorzka w Bykowinie,
których zieleń cieszy oko, gdy pogoda
za oknem sprzyja, jednak ulewne deszcze często sprawiają, że tamtejsze
ścieżki są nie do przejścia. Dodatkowo
problemów dostarcza ich nawierzchnia.
– Te chodniki zostały wykonane z żużlu
i mieszanki żwiru, ale z czasem wszystko się wykruszyło. Mało że chodniki są
poniżej terenu, to zatrzymują wodę i
wszystko stoi w miejscu aż do odparowania. Muszę przyznać z przykrością,
że temat tych chodników jest coraz
bardziej uciążliwy – zgłosił nam jeden
z mieszkańców Bykowiny. Na szczęście w planach urzędników rudzkiego

magistratu pojawił się już temat uporządkowania terenów zielonych w Bykowinie. – Zalewane chodniki w rejonie zieleńca przy ulicach Grzegorzka
i Górnośląskiej wymagają przebudowy, a teren wokół nich musi zostać odwodniony – potwierdza Beata Bereta,
naczelniczka Wydziału Gospodarki
Komunalnej UM Ruda Śląska.
– W chwili obecnej nie mamy na to zabezpieczonych pieniędzy. W najbliższym czasie wykonamy wycenę tej inwestycji. Gdy poznamy wartość przedsięwzięcia, to rozważymy możliwość
ujęcia go w tegorocznym lub przyszłorocznym budżecie miasta – dodaje.
Magdalena Szewczyk

Foto: arch.

Podmokły teren w Bykowinie od dawna jest problemem dla mieszkańców tej dzielnicy. Każde większe opady powodują, że w miejscu tym gromadzi się woda, co uniemożliwia jakiekolwiek przejście przez tamtejsze
ścieżki. Pocieszające jest to, że miasto zdaje sobie sprawę z problemu,
a urzędnicy planują zlecenie odwodnienia terenu.

Zdjęcia zalanych ścieżek nadesłał nam Czytelnik.

KRONIKA
Okradają samochody
Policjanci z rudzkiej „trójki” apelują do kierowców o zachowanie czujności w trakcie zamykania samochodów na parkingach w pobliżu
sklepów. W rejonie Kochłowic, Bykowiny
i Wirku grasuje grupa złodziei, która okrada zaparkowane przed sklepami samochody, zakłócając działanie centralnych zamków. Sprawcy dokonują kradzieży z otwartych pojazdów, posługując się urządzeniem zakłócającym fale radiowe. Przestępcy obserwują parkingi i czekają aż
kierowcy będą zamykać drzwi przy pomocy pilota, którego fale zakłócają swoim nadajnikiem.
Nieświadomi kierowcy przekonani, że samochód jest zamknięty, idą do sklepu. W tym czasie
złodziej plądruje wnętrze samochodu, zabierając
cenne przedmioty.
Tragiczny ﬁnał poszukiwań
W niedzielę (3.04.) w rejonie kompleksu leśnego na granicy Świętochłowic i Rudy Śląskiej
odnaleziono zwłoki mężczyzny. Ustalenia policjantów i identyﬁkacja potwierdziły, że są to
zwłoki zaginionego 8 marca 67-latka z Siemianowic Śląskich, którego przez prawie miesiąc
poszukiwali rudzcy policjanci. Teraz śledczy
ustalają przyczyny jego śmierci.
Wjechał w pieszych
Sceny jak z brutalnej gry komputerowej rozegrały się sobotniej nocy w Rudzie Śląskiej.
Dwaj pijani 23-latkowie jeździli służbowym
samochodem po Halembie. Przy jednej z głównych ulic idący chodnikiem piesi pomachali do
nich. To prawdopodobnie tak rozdrażniło pasażera hyundaia, że postanowił w nich wjechać.
Korzystając z okazji, że kierowca wysiadł na
stacji paliw, pasażer wsiadł za kierownicę i pojechał samochodem biorąc na „celownik” pieszych. Rudzianin wjechał na chodnik i z impetem potrącił idących mężczyzn. Jeden z nich
w ciężkim stanie z obrażeniami głowy traﬁł do
szpitala, drugi doznał ogólnych potłuczeń. Prokurator przedstawił 23-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa, uszkodzenia ciała i prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Za
popełnione przestępstwa może grozić mu dożywocie. Prokurator i śledczy złożyli wniosek
o tymczasowe aresztowanie 23-latka. Drugi
z kierowców, który nie brał udziału w potrąceniu, odpowie za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości. W organizmie miał 1,2 promila
alkoholu.
JO
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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Na ulicy Wojska Polskiego w Nowym Bytomiu historyczny bruk zastąpił zniszczony asfalt. To
podzieliło mieszkańców. Część z nich uważa, że starodawny bruk klimatycznie komponuje się
z pobliskimi kamienicami, których elewację oczyszczono. Są jednak i tacy, którzy nazywają
drogę torem przeszkód.

Mieszkanka ulicy Głowackiego w Orzegowie zwróciła naszą uwagę na problem dotyczący
kontenerów do segregacji odpadów. Zdaniem naszej Czytelniczki – w rejonie wspomnianej
ulicy od wejścia w życie „ustawy śmieciowej” pojemniki nie zostały ustawione. Urzędnicy
zapewnili nas jednak, że kontenery zostaną dostawione jeszcze w tym miesiącu.

– Na kawałku ulicy Wojska
Polskiego zlikwidowano asfalt
i odkryto stary, pokrzywiony ponad 100-letni bruk. Auta muszą
teraz jeździć po tym torze przeszkód i udręk dla zawieszenia
– zasygnalizował jeden z mieszkańców.
Z zapytaniem o plany wobec
ulicy zwróciliśmy się do urzędników rudzkiego magistratu. Jak
się okazało – asfalt został celowo zerwany w ubiegłym roku
– i spotkało się to z jak najbardziej pozytywnym odzewem
mieszkańców. – Ze względu na
zniszczoną w dużym zakresie nawierzchnię asfaltową w 2015 r.
na odcinku od ul. Ofiar Katynia
do ul. Kościuszki został zerwany
asfalt. Została odkryta stara,
piękna nawierzchnia z bruku –
tłumaczy Barbara MikołajekWałach, naczelniczka Wydziału
Dróg i Mostów Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej. – Zgodnie
z sugestią mieszkańców w roku

Pytania dotyczące zbyt dużej
odległości do kontenerów na odpady segregowane pojawiły się
także podczas spotkania prezydent miasta z mieszkańcami
dzielnicy Ruda. – Nie da się postawić pojemników przy każdym
bloku – tłumaczył wówczas
Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta. Urząd Miasta
wyjaśnia, że nieruchomości wyposażane są w pojemniki na
wniosek zarządcy nieruchomości, w którym to zarządca wskazuje miejsce, rodzaj oraz liczbę
pojemników do podstawienia.
– Pojemniki na odpady segregowane ustawiane są na terenie
placyków gospodarczych lub
w bliskim ich sąsiedztwie w miejscach ogólnodostępnych zarówno dla mieszkańców, jak również
w miejscu umożliwiającym bezproblemowe opróżnianie pojemników przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
w naszym mieście – tłumaczy

Foto: AW

Na razie bruk odkryto na jednym odcinku.
bieżącym zostanie odkryta druga część nawierzchni starodawnego bruku ul. Wojska Polskiego
na odcinku od ul. Kościuszki do
ul. Czarnoleśnej – podkreśla.
Na tym jednak nie koniec.
– Informujemy również, że

w miarę posiadanych środków
finansowych, starodawny bruk
będzie odkrywany na kolejnych
odcinkach ulic w dzielnicy Nowy
Bytom – zapowiada Barbara Mikołajek-Wałach.
Joanna Oreł

Foto: AW

Tor przeszkód, czy piękny bruk? Pojawią się dodatkowe kontenery na śmieci

Pojemniki muszą stać w miejscach ułatwiających ich opróżnianie.
Katarzyna Kuberek, zastępca
naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
W przypadku ulicy Głowackiego zapewniono nas, że teren
ten zostanie doposażony w odpowiednie pojemniki. – Na nieruchomość przy ulicy Głowackiego 3 przy placyku gospodarczym zostaną podstawione po-

jemniki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych na papier, tworzywa sztuczne oraz
szkło w terminie do dnia
22.04.2016 r. Ponadto zostaną
również podstawione pojemniki
do segregacji odpadów przy placyku gospodarczym na nieruchomości przy ulicy Wyleżoła
7-8 – zapowiada Katarzyna Kuberek.  Arkadiusz Wieczorek

Tradycja i lokalność to nasza siła

REKLAMA

To już 25 lat, odkąd Operator telewizji cyfrowej Elsat jest obecny na śląskim rynku telekomunikacyjnym i doskonale radzi sobie z jego trudnościami oraz
niemałą konkurencją. Ramię w ramię z Elsatem od 12 lat prężnie działa Sileman – spółka zajmująca się dystrybucją Internetu i telefonii stacjonarnej.
Elsat i Sileman są firmami, których
właścicielami są Polacy silnie związani z regionem i znani na terenie Śląska, a kapitał firm jest w 100% polski. Ich wieloletnia historia mocno osadzona jest tu, na górnośląskiej ziemi,
a więzi z lokalną społecznością podkreślane są poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne
oraz wspieranie instytucji publicznych
i opiekuńczych regionu. Odpowiadając
na potrzeby okolicznych mieszkańców,
Elsat i Sileman wspierają również rzeczowo tych, którzy tego potrzebują.
O 25 latach na lokalnym rynku telekomunikacyjnym w kilku słowach opowie p. Gabriela Golicz – Prezes Zarządu Elsat Sp. z o.o. odznaczona
przez Prezydenta B. Komorowskiego
Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład
w rozwój nowych mediów.
„Wszystko zaczęło się w 1991 roku,
kiedy wraz z współudziałowcami założyliśmy firmę oferującą anteny satelitarne. Rok później profil naszej działalności zmienił nieco kierunek – powstała
pierwsza sieć kablowa Elsatu w Bytomiu, dwa lata później w Rudzie Śląskiej.
W 1997 Spółka otrzymała Koncesję
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na

nadawanie programu lokalnego, co
umożliwiło rozpoczęcie produkcji jednego z pierwszych w Polsce niezależnych kanałów telewizyjnych obecnie
znanego jako Sfera TV.
Jako pierwsza telewizja kablowa na
Górnym Śląsku otrzymaliśmy koncesję
na transmisję danych i w 2000 roku
wprowadziliśmy tę usługę do swojej
oferty. W życiu regionu zapamiętano
nas jako spółkę innowacyjną. Zaoferowaliśmy na niepewnym, koncesjonowanym wówczas rynku dostęp do Internetu
dla klientów indywidualnych, produkt
umożliwiający dostęp nielimitowany
czasem i w przystępnej cenie. W tej
chwili zajmuje się tym spółka Sileman
w swej ofercie mając również ofertę telefonii stacjonarnej.
Zakorzenienie w śląskiej ziemi sprawia, że odczuwamy ogromną potrzebę
wspierania lokalnych inicjatyw i osób
potrzebujących. Tradycja i lokalność to
nasza siła!”
Nowoczesna telewizja
Klienci firmy Elsat mogą wybierać
spośród pięciu dopasowanych do Abonenta pakietów telewizji cyfrowej, pogrupowanych tematycznie, dzięki czemu oferta jest bardziej przejrzysta.

Elsat jako pierwszy w Polsce włączył
do oferty kanały Eska TV HD i The
Medical Channel. Jako jeden z pierwszych, z początkiem września ubiegłego roku, wprowadził sportowe kanały
Eleven Sports HD oraz Eleven Sports
Network HD. W sumie w 2015 roku
wprowadził ponad 40 nowych kanałów.
W swej ofercie Operator ma tak ciekawe pozycje jak 13 Ulica, Nickelodeon,
Eurosport, Nat Geo People HD, a dzięki
proponowaniu dodatkowych pakietów
Premium, m.in. HBO, Cinemax, czy
Canal+ każdy znajdzie coś dla siebie.
Starając się o sukcesywne wzbogacanie
oferty programowej swoim Abonentom
Elsat wprowadził usługę Pay Per View,
poprzez którą są transmitowane atrakcyjne wydarzenia sportowe.
Ultraszybki Internet
i niezawodny telefon
Z oferty firmy Sileman korzystają
klienci indywidualni jak również instytucjonalni i biznesowi na terenie 13
miast Górnego Śląska. W ofercie operatora dla klienta indywidualnego znajduje się 5 pakietów Internetu o prędkości
do 300 Mbit/s, wśród których każdy
znajdzie coś idealnie dopasowanego do
swoich potrzeb. Telefonia stacjonarna

jest równie ważną usługą, której oferta
jest wciąż rozwijana. Na chwilę obecną
Sileman oferuje cztery pakiety obejmujące m. in. darmowe połączenia na telefony stacjonarne i komórkowe w Polsce
jak i za granicą z darmowym przeniesieniem numeru.
Śląski rynek zarówno od operatora
telewizji cyfrowej jak i dystrybutora In-

ternetu i telefonii stacjonarnej wymaga dynamizmu, innowacyjności i stabilności cen. Firmy Elsat i Sileman
jako rzetelny, wiarygodny i sprawdzony partner stawiają na ciągłe
udoskonalanie, a solidne zakorzenienie w regionie i tradycji pozwalają na
stabilny rozwój w trosce o swoich lojalnych klientów.

www. wiadomoscirudzkie. pl
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Baran – Nie myśl o tym
co wypada, a co nie. Zacznij doceniać swoje
wady i zalety. Tylko Bykowi lub
Pannie uda się do Ciebie dotrzeć
na pierwszej randce.
Byk – Czeka Cię nerwowy początek tygodnia. Zanim znów się
zasmucisz lub zrobisz awanturę,
pomyśl, czy nie zmienić strategii.
Dobre nastawienie to połowa sukcesu.
Bliźnięta – Nie trać
czasu na dyskusje, które
są zbędne. Jeśli partner
nie chce przyznać Ci racji, zastanów się, czy aby na pewno zasługuje na Twoje zaufanie. Być może
to czas na zmiany.
Rak – Uważaj na plotkarzy i podżegaczy, którzy próbują Cię oczernić. Dobieraj sobie uważniej grono
znajomych. Poza tym lepiej zadbaj
o związek. Zaproś partnera na
weekend lub kup mu wymarzony
prezent.
Lew – Pod wpływem
Wenus nabierzesz cierpliwości. Skup się na
tym, co mówi Ci intuicja. Jeśli jesteś
związany z osobą spod znaku
Bliźniąt lub Strzelca, to nie przejmuj
się zbytnio ich narzekaniem.
Te znaki lubią pomarudzić.
Panna – Choć czeka
Cię wielkie powodzenie, wiąże się ono także
z zazdrością. Uważaj, bo zaczniesz wyolbrzymiać drobne
problemy. Mów o nich otwarcie,
a wszelkie kłopoty same się zakończą.
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Waga – Wsłuchaj się
w swoje emocje. Opozycja słońca pomoże
Ci w końcu szczerze porozmawiać z bliską Ci osobą. Powróci
dawna miłość.
Skorpion – Dzięki
Merkuremu
zrozumiesz, co w Twoim życiu jest najważniejsze. Samotne
Skorpiony mają czas na poznanie
ludzi. Wykorzystaj to! Umawiaj
się na randki i nie słuchaj zgorzkniałych kolegów.
Strzelec – Słońce w sekstylu pomoże Ci pokonać kompleksy. Ciesz
się wiosną i ukochaną osobą. Odkryjesz swoje uczucia na nowo.
Koziorożec – Świetna
passa w sferze zawodowej będzie Ci towarzyszyć w całym tygodniu. Obdarzeni poczuciem pewności siebie
i odwagą będziecie w stanie przeforsować każdy swój pomysł. To
dobry czas na powalczenie o swoją przyszłość w biznesie.
Wodnik – Osoby z tego
znaku już na początku
tygodnia znajdą się pod
korzystnym układem nieba. W sferze zawodowej i ﬁnansowej warto
wykorzystać ten czas na umocnienie swojej pozycji. Nie zapomnij
jednak o pielęgnowaniu uczuć.
Ryby – Ryby będą miały czas na rozmowy.
W środę i czwartek czeka Cię walka o przetrwanie. Osoby w stałych związkach uczuciowych czeka świetny czas wzajemnej miłości. Nie zaprzepaść tego.

WRÓŻKA
JADZIA

ZAPRASZA!!!
TAROT CYGAŃSKI

Wirek, ul. Obr. Westerplatte 36,
tel. 607-468-787

N�������� ��������� – ������ � R����� Ś�������!

Klara Buszman
córka Katarzyny i Łukasza
ur. 30.03. (2880 g i 57 cm)

Maciej Loska
syn Barbary i Rafała
ur. 31.03. (3380 g i 55 cm)

Kamila Wujakowska
córka Judyty i Kamila
ur. 2.04. (2790 g i 54 cm)

Wiktor Walaszek
syn Natalii i Ireneusza
ur. 3.04. (3320 g i 54 cm)

Irenka Woźniak
córka Izabeli i Adriana
ur. 1.04. (3360 g i 54 cm)

Bartosz Ciechomski
syn Moniki i Sebastiana
ur. 2.04. (2670 g i 55 cm)

Szymon Kuczera
syn Barbary i Adama
ur. 1.04. (2800 g i 55 cm)

córka Justyny
i Sebastiana Jakubczak
ur. 3.04. (3350 g i 56 cm)

Małgorzata Białecka
córka Agnieszki i Mirosława
ur. 3.04. (2580 g i 52 cm)

Oliwia Magiera
córka Karoliny i Kamila
ur. 5.04. (2980 g i 55 cm)

Amelia Psurek
córka Wanesy i Daniela
ur. 5.04. (3100 g i 53 cm)

Natalia Kotłorz
córka Joanny i Wojciecha
ur. 4.04. (3800 g i 58 cm)

Antonina Daniela Bielska
córka Anny i Michała
ur. 4.04. (4280 g i 59 cm)

Adam Przewoźnik
syn Moniki i Marcina
ur. 6.04. (3000 g i 53 cm)

Aleksander Paś
syn Katarzyny i Szczepana
ur. 5.04. (3900 g i 56 cm)
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju 236) wykazu budynku
położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wawelskiej 7, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,
który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy najmu zawartej na
czas nieoznaczony z osobą ﬁzyczną prowadzącą działalność w zakresie opieki zdrowotnej.
REKLAMA

Hanna Wesoły
córka Agnieszki i Damiana
ur. 6.04. (3790 g i 54 cm)

Jakub Wowra
syn Agnieszki i Stanisława
ur. 5.04. (2260 g i 48 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
Najserdeczniejsze życzenia
z okazji 40. urodzin dla
Anny Grymel składają

pamiętliwe koleżanki z pracy!!!

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Dużą część siebie mogłem oddać muzyce
– Zespołów, w których grałeś, było sporo. Jak
zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem?
– Jak chyba większość wykonawców od
najmłodszych lat lubiłem śpiewać. Zawsze
musiałem być tam, gdzie coś się działo. Jednak
na poważnie moja przygoda ze śpiewaniem
zaczęła się ok. 18 lat temu. Zacząłem wtedy
grać i śpiewać w zespole weselnym. Z kolei 10
lat temu zaczęła się przygoda ze śląską sceną
muzyczną. Zespół Duo Bayer’s, którego byłem
założycielem, był jako pierwszy. Wtedy też
powstała pierwsza płyta, pierwsze teledyski
i odbyły się pierwsze koncerty. Do dziś
pamiętam tremę przed występem w katowickim Spodku, na który przyszło kilka tysięcy
osób. Potem był zespół Klaudia i Remi, a dziś
nasz zespół nazywa się Remix.
– 10-lecie pracy artystycznej to pora na
podsumowania. Jakie są Twoje największe
sukcesy?
– Za mój największy sukces uznaję to, że
udało mi się zapisać w pamięci i sercach
śląskiej publiczności. Cieszę się, że dużą część
siebie mogłem oddać muzyce, która jest zaraz
po mojej żonie i synu największą miłością
mojego życia.
– Jak powstają utwory, które prezentujesz
na scenie?

– Utwory powstają w naprawdę przeróżnych sytuacjach. Czasami melodię tworzę do
tekstu wiersza, który ktoś napisze. Czasem po
prostu gdzieś po głowie chodzi mi jakaś melodia, do której potem piszemy tekst. Muzykę
staram się robić sam, gram na instrumentach
klawiszowych, więc mam ku temu możliwość.
Jeśli chodzi o teksty to preferujemy te autorstwa zawodowych tekściarzy.
– Jakie masz plany na przyszłość?
– Chciałbym żeby nasz nowy projekt, czyli
Remix, który tworzymy z Magdaleną Słotosz,
rozwijał się. Żeby współpraca układała się jak
najlepiej oraz aby powstał naprawdę dobry
materiał na płytę.
– Już niebawem będziesz świętował jubileusz. Przygotowujesz z tej okazji
wyjątkowe spotkanie?
– Na jubileuszu chcę się spotkać ze znajomymi oraz przyjaciółmi ze sceny i nie tylko.
Zaprosiłem ludzi, którzy zaczynali swoją
przygodę ze śląską sceną w tym samym czasie
co ja. Oczywiście przygotowaliśmy też nowe
kompozycje. Jest również piosenka stworzona specjalnie z tej okazji, do której tekst
napisała Hanna Kiepura, za co jej bardzo
dziękuję.
Arkadiusz Wieczorek

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Piekary.
Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło
krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary,
którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę,
17 kwietnia, o godzinie 18.10.
JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać
pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć
udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy
wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na
rozwiązanie czekamy do 16 kwietnia. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. stołeczek pod nogi po śląsku; 2. proca po śląsku; 3. cukierek po śląsku; 4. moneta po śląsku; 5. muskuły po
śląsku; 6. skarpetki po śląsku; 7. pomidor po śląsku; 8. katar po śląsku; 9. wyprasowany po śląsku; 10. samolot
po śląsku; 11. kąpielówki po śląsku.

Foto: arch.

Kolejny śląski wykonawca w „Wiadomościach Rudzkich” to Remigiusz Murawski znany z zespołów Duo Bayers’s oraz Remix, a także duetu Klaudia i Remi.
Na łamach naszej gazety artysta opowiada o swoim nowym projekcie oraz jubileuszu 10-lecia działalności artystycznej.
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WIREK

O tym, że bajki rozwijają wyobraźnię oraz wzbogacają język, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednak bajki pozwalają nam także zachować dziecięcą
wrażliwość oraz przypominają o ważnych, a często dziś
zapominanych wartościach. Przekonać się mogli o tym
uczestnicy sobotniego (9.04.) czytania bajek w Miodowej Chatce.
W ramach programu „ABC XXI Cała Polska Czyta
Dzieciom” najmłodsi kolejny raz mogli usłyszeć najpiękniejsze bajki. – Akcję zainicjowaliśmy bodajże
w 2009 roku i od tamtej pory raz w roku spotykamy się
na współnym czytaniu – mówi Dorota Ludynia, dyrektorka Miodowej Chatki.
W zaczarowany świat bajek przedszkolaków zabrali
zaproszeni goście: Bożena Jasnowska z MBP, Monika
Czoik-Nowicka – rudzka poetka, Katarzyna Długosz
z przedszkola nr 25, Iwona Małyska z UM, Artur Stanke z KMP, Anna Youssef – inicjatorka akcji oraz wiceprezydent Michał Pierończyk. Ten ostatni zabrał maluchy w świat bajek czytanych swoim dzieciom oraz
wciąż aktualnej historii „Pchły Szachrajki”. – Najmłodszym trzeba pokazywać co jest dobre, a co nie – a tego
właśnie uczą książki. Dzięki temu najmłodsi będą mogli
te wartości wykorzystać w dorosłym życiu – podkreśla
wiceprezydent Pierończyk.
JO

NOWY BYTOM

Ostrzegali przed
cichym zabójcą
W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli strażacy, kominiarze, zarządcy budynków
i urzędnicy. Dyskutowano o zagrożeniach związanych
z tlenkiem węgla (czadem) i ochronie przeciwpożarowej
budynków. – Wydawać by się mogło, że o tlenku węgla
wiemy wszystko, ale okazuje się, że to wciąż za mało
– mówił podczas spotkania Krzysztof Mejer, zastępca
prezydent miasta. – Cieszę się, że Państwo skorzystali
z tego zaproszenia, bo lepiej mówić więcej niż potem żałować – dodał.
W Rudzie Śląskiej w minionym roku nie było na szczęście ofiar śmiertelnych, nie brakowało jednak wyjazdów
strażaków związanych z zagrożeniem zatruciem tlenkiem
węgla. Takich wyjazdów w 2015 roku odnotowano ponad
120. Wiele z nich, jak zaznaczają strażacy, było tzw. alarmami fałszywymi w dobrej wierze – czyli takich, kiedy
mieszkaniec podejrzewa obecność czadu, ale informacje
te nie potwierdzają się. – Reagujemy na wszystkie wezwania, bo przecież lepiej wezwać nas o raz za dużo niż o jeden raz za mało – podkreślał Andrzej Małysiak, komendant rudzkiej Straży Pożarnej. To informacyjne spotkanie
spotkało się z dużym zainteresowaniem. – Ważne jest też
to, że osoby znające temat mogły wymienić się doświadczeniami – podsumował Andrzej Małysiak. 
AW

Orzegów na
kartach książki

Na niebiesko dla autyzmu
– Są wśród nas osoby, które inaczej patrzą na otaczający nas świat, inaczej czują, inaczej odbierają. Pomimo problemów z jakimi borykać się muszą osoby
z autyzmem, są one wspaniałe i utalentowane! – takimi
słowami rozpoczęto obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych
im. św. Łukasza. Placówka tradycyjnie co roku stara
się w ten sposób zwrócić uwagę na podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.
Wydarzenie rozpoczęło się przedstawieniem pt.
„Trzy drzewa” w wykonaniu podopiecznych szkoły.
Natomiast w południe odbył się happening, który polegał na wypuszczeniu w niebo niebieskich balonów
(symbol solidarności z osobami z autyzmem). Po części artystycznej nastąpiła także i merytoryczna – zaproszeni goście wzięli udział w konferencji przedstawicieli Centrum Hiperbarycznego CONCEPT na temat rozwijania komunikacji funkcjonalnej u osób z autyzmem.
– Mamy coraz większe możliwości pomocy osobom do-
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Foto: MS

Dzieci słuchały bajek przez ok. trzy godziny.

ORZEGÓW

Podopieczni ZS nr 3 zaprezentowali się na scenie.
tkniętych autyzmem. Chcemy także powiększać świadomość osób, które mają kontakt z osobami autystycznymi, czynić to środowisko bardziej otwartym – tłumaczył
Wiesław Jagielski, dyrektor ZS nr 3 Specjalnych. MS

HALEMBA

Wspólne czytanie rozwija

Dla przedszkolaków czytał m.in. Arkadiusz Wieczorek.

Miejskie Przedszkole nr 25 w Halembie od kilku już
lat prowadzi działania w ramach ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Oprócz tego organizowane są systematycznie spotkania czytelnicze ze znanymi i ciekawymi ludźmi. Ostatnio w ramach obchodów
przypadającego 2 kwietnia Międzynarodowego Dnia
Książki zorganizowane zostały spotkania z autorką tomiku wierszy „W podróży do krainy fantazji” Moniką

Czoik-Nowicką oraz dziennikarzem „Wiadomości
Rudzkich” Arkadiuszem Wieczorkiem.
– Do chwili obecnej odwiedziło nas już 37 wspaniałych gości. Są to znani rudzianie, absolwenci przedszkola, dyrektorzy placówek oświaty i przedstawiciele ciekawych zawodów – wylicza Katarzyna Długosz, nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 25. – Każdy gość zasiada na naszej stworzonej z myślą o tej akcji ławeczce
i czyta naszym podopiecznym bajki. Wszyscy czytający
obdarowani zostają przygotowanymi przez przedszkolaki specjalnym dyplomem oraz drobnym upominkiem
– dodaje. Ponadto w ramach promowania czytelnictwa
wśród przedszkolaków w placówce wprowadzony został zwyczaj głośnego czytania we wszystkich grupach
wiekowych codziennie przez 20 minut. W każdej sali
stworzono także „kącik książki”. Natomiast w najbliższym czasie realizowane będą kolejne ciekawe pomysły
mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych
u dzieci w wieku przedszkolnym oraz budzenie zamiłowania do literatury i piękna języka ojczystego.
MS

NOWY BYTOM

Salon poezji Anny Dymnej
„Krakowski Salon Poezji w Rudzie Śląskiej uważamy za otwarty” – tymi słowami Anna Dymna oraz Bernard Krawczyk – aktorzy telewizyjni oraz filmowi zainaugurowali w sobotę (9.04.) kolejną akcję Miejskiego Centrum Kultury. Tym samym nasze miasto – śladem nie tylko pobliskiego Bytomia czy Gliwic, ale tak
odległych miast jak m.in. Dublin, Wiedeń, czy Sztokholm – znalazło się w gronie miejsc, do których poezja
będzie zaglądała cyklicznie.
– Ten salon jest 46. salonem poezji, który otwieram.
Otwieram go poezją księdza Jana Twardowskiego, bo
tak otwieram wszystkie salony – nie tylko w Polsce, ale
także m.in. w Montrealu, Ottawie, czy Sztokholmie. To
są wiersze, które przyciągają do poezji – bardzo proste,
a zarazem mówiące o najtrudniejszych sprawach, jakie
mogą nas w życiu spotkać. Wiersze ks. Twardowskiego
wymagają ogromnego skupienia, ale tym samym przyciągają – mówiła Anna Dymna, która w 2002 roku za-

Foto: JO

Foto: JO

W zaczarowanym
świecie bajek

Foto: Katarzyna Długosz

HALEMBA
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Zaproszeni goście otworzyli salon poezji.
inicjowała działalność Krakowskiego Salonu Poezji.
A o tym, że potrzebowała go także Ruda Śląska, może
świadczyć m.in. frekwencja w MCK – sala była wypełniona niemalże po brzegi. Kolejna okazja do zapoznania się z poezją na najwyższym poziomie będzie 22
maja o godz. 12. 
JO

Ubiegły rok był szczególny dla Orzegowa, bo jubileuszowy – obchodzono 710-lecie dzielnicy. Ten jest jeszcze bardziej podniosły, bo nie dosyć, że mieszkańcy
dzielnicy świętują Rok Sportu Orzegowskiego, to jeszcze wydana została książka dotycząca ich małej ojczyzny pt. „Mój Orzegów”. Taki tytuł bez dwóch zdań oddaje, jaki duch przywiązania do tego miejsca panuje wśród
orzegowian. Szczególnie był on wyczuwalny w piątek
(8.04.) podczas spotkania promującego książkę o dzielnicy.
W publikacji, przygotowanej przez Krzysztofa Gołębia, dyrektora Muzeum Miejskiego, przedstawiono historię Orzegowa od połowy XIV do połowy XX wieku.
W książce pt. „Mój Orzegów” znajdziemy m.in. opis życia religijnego, życia szkolnego a także historię zakładów
przemysłowych funkcjonujących w Orzegowie. Dzięki
niej poznamy także struktury historycznego samorządu
gminnego oraz zapoznamy się z osiągnięciami najwybitniejszych sportowców pochodzących z dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej. Książka już teraz spotkała się z dużym odzewem. – Zainteresowani nią są nie tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej i samego Orzegowa, ale również
osoby, które choć nie mieszkają tutaj, to tutaj mają swoje
korzenie – podkreśla Krzysztof Gołąb.
JO

RUDA

Zdrowie w kolorze
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Światowy Dzień Zdrowia obchodzili wszyscy uczniowie.
Kolorowo i zdrowo zrobiło się w czwartek (7.04.)
w Szkole Podstawowej nr 41. Wszystko za sprawą obchodzonego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia.
Zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice pokazali, jak należy się odżywiać oraz podkreślali jak ważny
jest sport.
– Jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Zdrowia. Dzisiaj świętujemy podwójnie, bowiem otrzymujemy certyfikat i w ten sposób dołączamy do Śląskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie – podkreślała Marzena Knoppik, nauczycielka informatyki oraz koordynatorka akcji w SP nr 41. – W ramach uroczystości zaprezentujemy przedstawienie pt. „W świecie owoców i warzyw jest zdrowo i kolorowo”, a także pokaz taneczny
oraz prezentację multimedialną. Oprócz tego uczniowie będą podziwiali pokaz zapaśniczy, który ma utwierdzić ich w przekonaniu, że sport to zdrowie – zapowiadała przez imprezą.
Nauczyciele SP 41 są przekonani o tym, że tego typu
akcje pozytywnie wpływają na nawyki tych najmłodszych. – Obserwujemy wśród dzieci wzrost zainteresowania sportem oraz świadomości zdrowego żywienia.
Mamy nadzieję, że jest to m.in. efekt prowadzonych
przez nas akcji – podsumowuje Marzena Knoppik. MS
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INWESTYCJE

Konsultowali się w sprawie „eneski”
wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie
z tzw. specustawą – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydent miasta. –
Po wydaniu tej decyzji sprawy toczą się
już bardzo szybko. W krótkim czasie dokonywane są wywłaszczenia, wypłaty
odszkodowań i wyburzenia. Jeżeli
przyjmiemy termin wydania decyzji na
przełomie sierpnia i września to do końca roku pas ziemi pod budowę powinien
być już w zarządzie miasta – tłumaczył
wiceprezydent podczas czwartkowego
(7.04.) spotkania.
Projektowana
droga
Trasa N-S została zaprojektowana jako
przebiegać będzie częściodroga o prędkości projektowej 70 km/godz.
wo przez nieruchomości,
Na całej odległości posiadać będzie dwie
których właścicielami są
jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym
osoby i podmioty prywato szerokości 4 metrów. W 2013 roku
ne, dlatego miasto, zgodotwarto pierwszy odcinek trasy – od
nie z tzw. specustawą droul. 1 Maja do DTŚ. Obecnie budowany
gową, będzie musiało je
fragment będzie prowadził od ul. 1 Maja
przejąć. – Najbardziej dodo ul. Bukowej. W ramach inwestycji
tkliwym skutkiem planopowstanie także węzeł dwupoziomowy
wanej trasy jest konieczi odcinek drogi od ul. Bukowej, która
ność wyburzenia budynzostanie przedłużona do ul. Ks. Niedzieli.
ków, a dotyczyć to będzie

Trasa N-S docelowo ma się stać jedną z najważniejszych dróg w regionie,
bo łączącą Drogową Trasę Średnicową
i autostradę A-4. Trzeci odcinek to najdłuższy z realizowanych. W ramach tego zadania powstanie m.in. rondo w rejonie ul. Bielszowickiej oraz trzy wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką,
drugi nad przebiegającą linią kolejową
oraz trzeci nad ul. Piaskową. Natomiast
obecnie trwa budowa drugiego fragmentu. – Poinformowaliśmy mieszkańców, na jakim jesteśmy etapie. Spotkanie odbyło się na kilka miesięcy przed

kilku nieruchomości. Według pierwotnej koncepcji ten odcinek trasy N-S
miał łączyć się z autostradą wiaduktem
nad ul. 1 Maja – tłumaczył Piotr Janik,
naczelnik Wydziału Inwestycji. – Jednak z uwagi na prognozowane w tym
miejscu szkody górnicze musieliśmy odstąpić od takiego rozwiązania. Stąd
zmiany w przebiegu planowanego odcinka – dodawał.
Zebrani na spotkaniu mieszkańcy
mieli wiele pytań m.in. dotyczących
wyjazdów z okolicznych dróg na drogę
główną, ochrony przed hałasem, czy samą organizację ruchu podczas budowy.
– Chcemy wyjść naprzeciw mieszkańcom okolicy. Padło tutaj kilka cennych
uwag, które trzeba rozważyć. Nie są to
kwestie zasadnicze, ale takie, które łagodzą skutki budowy dla osób, które
w rejonie inwestycji mieszkają – podsumował Michał Pierończyk. – Na początku budowa każdej drogi wydaje się
problemem. Powstanie nowej drogi doceniamy dopiero później. Wierzę, że
i w tym przypadku będzie tak samo
– ocenił.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych przebiegiem ostatniego odcinka trasy N-S
(od ulicy Kokota do zjazdu na autostradę A-4). Prace projektowe mają się zakończyć do końca sierpnia. Dyskusja były okazją do tego, by porozmawiać
z mieszkańcami na temat tego, z czym dla nich wiązać będzie się realizacja projektu.

Mieszkańcy zapoznali się z planem trasy N-S.

Rozszerzenie działalności MPGM
o Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej będzie teraz działać również jako Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dzięki temu uzyska możliwość budowy mieszkań w tej formule oraz adaptacji na ten
cel istniejących budynków. Jako pierwszy ma w ten sposób zostać przywrócony do użytku zabytkowy budynek przy
ul. Niedurnego 75.
– Zmiana pozwoli nam rozszerzyć
zakres naszych działań – mówi Henryk
Knapik, prezes MPGM-TBS Sp. z o.o.
– Aby rozpocząć działalność jako TBS
musimy dysponować odpowiednim terenem, na którym będziemy mogli wybudować mieszkania pod wynajem.
Dlatego też złożyliśmy wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportem do spółki
nieruchomości stanowiących własność
miasta, co pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – dodaje.
Na swoją nową działalność MPGM
chce pozyskać fundusze z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
– Te środki przyznawane są na bardzo
korzystnych warunkach. BGK może
dofinansować nawet 75% wartości inwestycji – podkreśla Tomasz Rzeżucha, wiceprezes spółki.

Rozszerzona formuła działania
spółki oznacza jednak nie tylko inwestycje związane z nowymi budynkami, ale także remonty i adaptacje posiadanych już budynków na mieszkania w ramach TBS. Jako pierwszy tak
wykorzystany ma być obiekt przy ul.
Niedurnego 75, którego współwłaścicielem MPGM stało się w grudniu
2015 roku. – Obecnie nieruchomość
ta stanowi wspólnotę mieszkaniową.

Po dokonaniu inwentaryzacji oraz
oszacowaniu kosztów remontu i adaptacji budynek zostanie przywrócony
do użytku – zapowiada prezes Henryk
Knapik.
Budynek z początków XX wieku
objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, jednak przez lata ulegał postępującej degradacji. – Aby przywrócić budynek do użytkowania konieczny jest gruntowny remont – mówi

Knapik. – Parter chcemy przeznaczyć
na cele użytkowe, w tym komercyjne,
a piętro na mieszkania. Opracowywany jest już projekt budowlano – wykonawczy na remont kapitalny budynku
wraz z zagospodarowaniem terenu
– dodaje. Tę inwestycję spółka chce sfinansować ze środków własnych i BGK.
Z nową formułą działania związana
jest zmiana nazwy spółki, która od
31 marca br. brzmi Miejskie Przed-

siębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (MPGM TBS
Sp. z o.o.). Zmodyfikowane zostało
również logo firmy.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej to firma z ponad
50-letnimi tradycjami. Zarządza budynkami stanowiącymi własność
miasta Ruda Śląska, budynkami prywatnymi w zarządzie, budynkami
Skarbu Państwa oraz wspólnotami
mieszkaniowymi – w sumie jest ich
ponad 700. Wykonuje także remonty
i naprawy, przeglądy technicznych
i konserwację budynków wraz z ich
wyposażeniem technicznym i instalacjami wewnętrznymi. Właścicielem
spółki jest miasto Ruda Śląska.
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Oryginalny, nietuzinkowy i ściśle związany z historią dzielnicy Wirek – taki ma być mural, który powstanie na ścianach budynków przy ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Rudzie Śląskiej. Rudzki magistrat ogłosił właśnie konkurs na najlepszy projekt graﬁczny malowidła. W ten sposób miasto chce promować
swoją historię, kulturę, tradycje oraz zabytki. Prace konkursowe można składać do 20 maja br. Na autora najlepszego projektu czeka 5 tys. zł nagrody!

Startuje konkurs na historyczny mural!

Mural ma powstać na ścianach budynków przy
ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku.
– W przestrzeniach miejskich murale
z każdym dniem zyskują na popularności. Coraz częściej prezentują nie tylko
ciekawą formę graﬁczną, ale też upamiętniają konkretne osoby czy wydarzenia historyczne – tłumaczy dr Łukasz
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – My postanowiliśmy poprzez tę
formę upamiętnić bogatą historię archi-

tektoniczną dzielnicy Wirek. Dawniej
silnie uprzemysłowiona, zabudowana
mieszczańskimi kamienicami, tworzy
klimat, który w kreatywny sposób można
wykorzystać – dodaje.
Nowy mural swoim zasięgiem obejmie dwa wielkoformatowe malowidła
ścienne. Wykorzystane zostaną ściany
szczytowe budynków położonych przy

ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3. Co ważne, mural ma pokrywać całą powierzchnię ścian wraz z przylegającymi do nich
przyporami. – Ścianę i przypory należy
traktować jako ścisłą całość, na którą
naniesiony zostanie projekt – informuje
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków. – Przypory dla
jednych mogą stanowić wyzwanie, dla
innych zaś atut. Wszystko zależy od inwencji twórczej autora. Należy jednak
pamiętać, że obie ściany stanowią tło
jednej spójnej pracy, dlatego prezentowane malowidła powinny ze sobą współgrać – podkreśla.
Konkurs na wykonanie projektu muralu skierowany jest do osób pełnoletnich. Uczestnicy mogą zgłosić więcej
niż jeden projekt, jednak każdy powinien
być dostarczony osobno. Projekty powinny być przedłożone w formie elektronicznej w pliku PDF, na planszach
o rozmiarach 297x420 mm (format A3),
300 dpi, w pięciu różnych wizualizacjach: po dwa ujęcia każdej ściany
z osobna oraz widoku perspektywicznego
na obie kamienice z naniesionym na nie
projektem. Każdy uczestnik zobowiązany
jest także do przedłożenia wraz z pracą
konkursową portfolio, przedstawiającego
jego dotychczasową twórczość.

Prace konkursowe do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie
Śląskiej należy dostarczyć do 20 maja
br. – Pracę konkursową, wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres naszego
biura za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją osobiście. Całość powinna
być zapisana na płycie CD lub pamięci
USB – informuje Marta Lip-Kornatka.
– Wszelkie informacje dotyczące konkursu znalazły się w regulaminie. Do
niego dołączone zostały też m.in. karta
zgłoszenia, plik z wymiarami poszczególnych budynków oraz materiały archiwalne, pomocne przy tworzeniu projektu. Dodatkowe pytania prosimy przesyłać na naszego maila – dodaje. Dane
adresowe Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Ruda
Śląska to: pl. Jana Pawła II 6, 41-709
Ruda Śląska, e-mail: zabytki@ruda-sl.
pl.
Po wyłonieniu najlepszego projektu
oraz dopełnieniu wszystkich formalności związanych z konkursem Biuro
Miejskiego Konserwatora Zabytków
przystąpi do realizacji wybranej koncepcji. – By mural jak najdłużej utrzymał się w dobrym stanie, musi go wykonać profesjonalna ﬁrma. Efekty będzie

można zobaczyć jeszcze w tym roku
– zapewnia dr Łukasz Urbańczyk.
Przypomnijmy, że teren w obrębie
którego powstanie nowy mural objęty
został Programem Renowacji Podwórek
do roku 2030. Ponadto jeden z przeznaczonych pod malowidło obiektów wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Ten eklektyczny budynek wzniesiony został w 1893 roku i charakteryzuje się bogatą dekoracją wykonaną
w sztucznym kamieniu. Mural wykonany zostanie na ścianie bocznej budynku,
dawniej przylegającej do nieistniejącej
aktualnie kamienicy, dlatego też nie będzie miał wpływu na jego wartość architektoniczną.
Choć mural z historycznym przesłaniem to pierwsza tego typu inicjatywa
w mieście, ciekawe i barwne grafﬁti od
dawna zdobią mury niektórych rudzkich
budynków. Jadąc ul. 1 Maja można zobaczyć olbrzymią wiewiórkę, maskotkę
Rudy Śląskiej oraz bajeczny znak zodiaku – pannę o ognistych włosach nawiązujących do kampanii „Atrakcyjna
Ruda”. Promocyjne grafﬁti powstało też
m.in. przy ul. Hallera.
Regulamin oraz potrzebne załączniki
można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl.
DR

Puszysty „dziad bakaliowy” nagrodzony w konkursie „Rudzkie Smaki”. Nadesłany przez Marię Małyska przepis został smakiem marca. – To bardzo proste do wykonania ciasto drożdżowe
z mnóstwem bakalii – zdradza autorka receptury. Kwiecień to czas nadsyłania przepisów na potrawy z kartoﬂi. Receptury laureatów poszczególnych miesięcy zostaną zebrane w kalendarzu
kulinarnym na 2017 rok.

„Dziad bakaliowy” smakiem marca

„Dziad bakaliowy” pani Marii to właściwie pulchna baba drożdżowa. – Trzeba mu poświęcić trochę czasu, ale wart
jest czekania. Podstawą jego przygotowania jest dokładne wyrobienie ciasta
drożdżowego i cierpliwość przy jego wyrastaniu – wyjaśnia Maria Małyska.
– Kiedyś kołocze i ciasta drożdżowe wypiekano w tradycyjnych piecach chlebowych zwanych piekarokami i to tylko od
święta: na wesela, barbórki, czy odpusty. Dzisiaj możemy pozwolić sobie na
ten słodki luksus do popołudniowej kawy
czy herbaty. Własnoręcznie przygotowany z pewnością znajdzie uznanie domowników – podkreśla mistrz kuchni
Michał Kaczmarczyk, ambasador konkursu.
W kwietniu rudzki magistrat czeka na
przepisy na potrawy z kartoﬂi. – Kartoﬂe cały czas jeszcze stanowią podstawę
dań obiadowych na Śląsku. Można je
podawać na wiele sposobów, nie tylko
jako gotowany dodatek do mięs czy ryb.
Ulubioną, nie tylko przez dzieci, potrawą z ziemniaków są frytki. Ale też nie

zapominajmy o plackach ziemniaczanych, kluskach i bratkartoﬂach. Chyba
żaden ze Ślązaków nie pogardzi gotowanymi czy pieczonymi kartoﬂami z „maślonką” – mówi Michał Kaczmarczyk.
Receptury na kartoﬂane potrawy
wraz ze zdjęciem można przesyłać
drogą e-mailową na adres media@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”,
bądź składać osobiście w Wydziale
Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta (p. 325). W 2016 roku preferowane są przepisy na typowo śląskie potrawy i stare receptury, przekazywane
z pokolenia na pokolenie.
„Rudzkie Smaki” – pod tą nazwą kryją się tradycyjne śląskie potrawy, ich
modyﬁkacje oraz zupełnie nowe dania,
do których inspiracje pochodzą z różnych kuchni świata. – W wielu rudzkich
domach w dalszym ciągu króluje śląska
kuchnia – mówi Michał Kaczmarczyk.
– Pomimo tego nigdy nie zjemy dwóch
takich samych rolad, „panczkrautu”,
„krepli” czy makówek, bo każdy przy-

gotowuje je według receptury babci lub
w wersji urozmaiconej przez siebie. Coraz chętniej łączymy też tradycyjne
przepisy z kuchnią światową, dzięki czemu otrzymujemy ciekawe kulinarne wariacje – zauważa.
Dziad bakaliowy
Składniki: 0,5 kg mąki, 50 g świeżych drożdży, szklanka ciepłego mleka,
100 g cukru, 4 jajka, 150 g rozpuszczonego masła, bakalie według uznania:
orzechy włoskie, laskowe, migdały, suszone ﬁgi, suszone morele, skórka pomarańczowa, rodzynki, szczypta soli,
sok z połówki cytryny, 3 łyżki cukru pudru.
Przygotowanie: Drożdże utrzeć
z cukrem, rozprowadzić ciepłym mlekiem. Odstawić na 10 minut. Mąkę
przesiać do misy, dodać sól, jajka i rozczyn drożdżowy. Wyrabiać gładkie ciasto dodając stopniowo ostudzone masło.
Można wyrabiać ręcznie lub mikserem
z hakiem. Odstawić w ciepłe miejsce
do wyrośnięcia na około 1 – 1,5 godziny. Ponownie wyrobić dodając bakalie.

Konkurs kulinarny ,,Rudzkie Smaki” trwa.
W kwietniu można przesyłać przepisy na potrawy z kartoﬂi.
Przełożyć do wysmarowanej i posypanej bułką tartą okrągłej formy z noskiem. Ponownie odstawić do wyrośnięcia na około 0,5 godziny. Piec 50

minut w temp. 160oC. Wymieszać sok
z cytryny z cukrem pudrem, polać wystudzonego dziada.
Smacznego!
IM
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Prochy Franciszka Pielera, jego żony Emilii i syna Adolfa zostały przeniesione do odnowionego mauzoleum na cmentarzu w Rudzie. W uroczystościach wzięli udział ich potomkowie oraz
liczni mieszkańcy Rudy Śląskiej. Franciszek Pieler to jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii miasta. Był dyrektorem kopalni należącej do hrabiego Ballestrema, radcą górniczym,
działaczem społecznym, a także wynalazcą. – To historyczny dzień dla naszej rodziny – mówił Rüdiger Pieler. – To cudowne, że tylu rudzian interesuje się przeszłością, także moim prapradziadkiem, który z sukcesem działał na rzecz rozwoju tego miejsca – podkreślał.

Prochy Pielerów znów spoczęły w rodzinnym grobowcu

Franciszek Pieler urodził się w Westfalii
w 1835 roku. W wieku 48 lat przeniósł się
do Rudy obejmując stanowisko dyrektora
generalnego w kopalni należącej do hrabiego Franciszka Ballestrema. Pod jego kierownictwem rudzkie górnictwo znacząco
się rozwinęło. – Kiedy mój prapradziadek
przybył do Rudy liczyła ona ok. 7 tys. mieszkańców – przypomina Rüdiger Pieler.
– Rozwój przemysłu sprawił, że ta liczba

Epitafium z podobizną syna Pielera,
podobnie jak rzeźbę, wykonał Józef
Limburg, jeden z najsłynniejszych
rzeźbiarzy działających w Niemczech na
przełomie wieków.

wzrosła w krótkim czasie do 18 tys., a chętnych do pracy tutaj było coraz więcej – dodaje. Pieler zapisał się w historii górnictwa
również dzięki swoim wynalazkom, m.in.
lampie bezpieczeństwa. Zastosował w niej
spirytus, co pozwalało na dokładne określanie zawartości metanu przy jego minimalnym występowaniu w powietrzu kopalnianym.
Angażując się w sprawy górnictwa Pieler
dbał również o zatrudnianych robotników.
Przy kopalniach powstały osiedla, przy których budowano szkoły, sklepy, a także apteki
czy pocztę. Aktywność i dokonania Pielera
nie byłyby możliwe, gdyby nie otwartość
i zaangażowanie hrabiego Franciszka Ballestrema, ówczesnego właściciela Rudy. – Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, że obaj
dbali o kapitał ludzki i prezentowali ludzkie
oblicze kapitalizmu – mówił podczas homilii
arcybiskup Wiktor Skworc. Metropolita katowicki mówił także o działalności charytatywnej zarówno Franciszka, jak i jego żony Emilii. – Aktywnie wspierała męża w działaniach
na polu socjalno-charytatywnym, organizowała pomoc dla rodzin ubogich i opuszczonych, nazywana była aniołem miłosierdzia
– przypomniał. – To piękne, że tutejsi mieszkańcy szanują przeszłość i pamięć o takich
osobach – podkreślił Rüdiger Pieler.
Po swojej śmierci w 1910 roku Franciszek Pieler spoczął w mauzoleum wybudo-

wanym na rudzkim cmentarzu. Już w czasie
wojny zostało ono częściowo zasypane
i z biegiem lat uległo zniszczeniu. Przy okazji obchodów 100. rocznicy śmierci hrabiego Ballestrema postanowiono odnowić kaplicę grobową Pielerów. Na czas remontu
szczątki zostały umieszczone w krypcie
sanktuarium św. Józefa, a w niedzielę

Sanktuarium św. Józefa, Rüdiger Pieler, praprawnuk Franciszka,
dziękuje za organizację uroczystości.

(10.04.) odprowadzone na właściwe miejsce pochówku.
– Na uroczystość przyjechało 15 członków naszej rodziny, która w sumie liczy ok.
400 osób – powiedział Rüdiger Pieler.
– Już prapradziadek miał 11 dzieci, z których ostatnie urodziło się w Rudzie. Całe
kolejne pokolenie Pielerów również urodziło się tutaj. Moje dzieci, których mam pięcioro, bardzo interesują się historią swoich
przodków. Odwiedzamy Rudę przynajmniej
Rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa
przygarniającego klęczącego przed nim w raz w roku, mamy tutaj przyjaciół i pozostroju pielgrzyma Franciszka Pielera. stajemy w kontakcie – zaznaczył.

Przypomnijmy, że kaplica Pielerów została wykonana według projektu Hansa von
Poellnitza. Znajduje się w niej rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa przygarniającego klęczącego przed nim Franciszka w stroju pielgrzyma. Rzeźbę tę, jak również wizerunki aniołów stojące pierwotnie przed
wejściem do kaplicy (obecnie znajdujące się
w sanktuarium św. Józefa) oraz epitafium
z podobizną syna Pielera, wykonał Józef
Limburg, jeden z najsłynniejszych rzeźbiarzy działających w Niemczech na przełomie
wieków.
AS

Będzie się działo!
Margaret, Wilki, Afromental, LemON i Weekend – to tylko niektórzy wykonawcy, których będzie można posłuchać w tym roku w Rudzie Śląskiej. 3 i 4 czerwca artyści będą bawić publiczność podczas tradycyjnych Dni Rudy Śląskiej. Natomiast 2 lipca odbędzie się koncert w ramach Letniej Sceny ESKI. To nie wszystkie artystyczne atrakcje planowane w mieście. Odbędą się
także poranki muzyczne, Dzień Dziecka, Industriada, koncert z okazji Światowych Dni Młodzieży oraz Festiwal Orkiestr Dętych. Na wszystkie imprezy wstęp będzie wolny.
Największą imprezą planowaną w mieście będą coroczne Dni Rudy Śląskiej.
W tym roku przypadną one na pierwszy
weekend czerwca i jak zwykle odbędą się
na terenach targowych w Wirku (ul. Kupiecka 2a).
Dni Rudy Śląskiej rozpoczną się 3
czerwca o godz. 16.30 od programu dla
dzieci w wykonaniu Centrum Uśmiechu.
Zespół przedstawi edukacyjny program
dla najmłodszych. Po części skierowanej
do najmłodszych odbiorców zaprezentuje
się Patryk Kumór, znany także jako „Spectre”. Jego występ jest przewidziany na
godz. 17.45. O godz. 19.00 zaprezentują
się zwycięzcy rudzkich konkursów wokalnych, natomiast godzinę później wystąpi Margaret. Wokalistka zadebiutowała
singlem „Thank you very much”, który
znalazł się na drugim miejscu listy AirPlay – najczęściej granych nowych piosenek w polskich rozgłośniach radiowych

w 2013 roku. Jej utwór „Start a fire” stał się
oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata
w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Na zakończenie pierwszego dnia imprezy, o godz.
21.30 wystąpi polsko-łemkowsko-ukraiński zespół LemON. Zespół powstał w 2011
roku, tuż po zakwalifikowaniu się do programu „Must be the music. Tylko muzyka”. Już w 2013 roku LemON został nominowany do Fryderyka w kategorii „Najlepszy debiut”.
W sobotę (4 czerwca) na scenie zaprezentują się zespoły i wykonawcy nurtu disco polo i dance. Imprezę rozpocznie
o godz. 17.00 koncert zespołu Czadoman,
a po nim na scenie królować będzie zespół
Fajters. O godz. 18.50 swoją twórczość zaprezentuje Piotr Herdzina. Po znanym rudzianinie wystąpią zespoły Classic i Power
Play. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie
zespół Weekend, znany z wypromowanego
w 2012 roku utworu „Ona tańczy dla

Rudzki Informator Samorządowy

mnie”. Weekend wystąpi ok. 21.50. – Można powiedzieć, że program Dni Rudy Śląskiej tworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami
– mówi Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. – Wsłuchujemy się w opinie rudzian i życzenia,
kogo chcą posłuchać w mieście. Myślę, że
wybór wykonawców trafi w gust wielu odbiorców i frekwencja dopisze. Teraz możemy tylko życzyć sobie dobrej pogody – mówi.
Kolejną dużą imprezą planowaną w mieście jest koncert z cyklu Letnia Scena ESKI.
Impreza odbędzie się 2 lipca br. na terenach
zielonych między ulicami Górnośląską
i Barbary w Rudzie Śląskiej-Bykowinie.
Wydarzenie rozpocznie blok atrakcji dla
dzieci, a około godz. 18.00 na scenie zaprezentuje się rudzki zespół Fryna. – Grupa
gra muzykę folkową, która bezpośrednio
nawiązuje także do naszych rudzkich tradycji i jest idealna do dobrej zabawy – mówi
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naczelnik Trzciński. Po godz. 19.00 wystąpi Agata Dziarmagowska. Młoda artystka brała udział m.in. w 5. edycji „Mam
talent”. Hity z płyt „Playing with pop” czy
„The B.O.M.B.” przypomni o godz. 20.15
zespół Afromental. Gwiazdą Letniej Sceny ESKI w Rudzie Śląskiej będzie legendarny zespół Wilki. – Myślę, że tych wykonawców nie trzeba przedstawiać – zauważa Andrzej Trzciński. – Mają wierną publiczność, a ich przeboje są ponadczasowe
– dodaje. Koncert Wilków planowany jest
około godz. 21.35.
Już w maju zainaugurowane zostaną
poranki muzyczne „Cztery pory roku”,
które będą się odbywać w Parku Kozioła
w Rudzie. – Mamy pięknie zrewitalizowany park, z którego szkoda byłoby nie korzystać – zauważa naczelnik Trzciński.
– Zapraszam na pierwszy koncert już
1 maja – mówi. W parku odbędzie się także Festiwal Orkiestr Dętych, który plano-

wany jest na 4 września. Podczas wydarzenia odbędzie się występ m.in. rudzkich
orkiestr dętych.
Jak co roku w mieście będzie można się
bawić także podczas Święta Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriady. – Programu nie możemy jeszcze zdradzić, ale będzie
ciekawie i inaczej niż zwykle – zapewnia
Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. – Zapraszamy na Ficinus w Wirku 11 czerwca – dodaje.
Przypomnijmy również, że lipiec dla całej metropolii będzie miał szczególne, wielokulturowe znaczenie. W drugiej połowie
miesiąca, za sprawą Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, do śląskich miast
zawita młodzież z wszystkich kontynentów. Do Rudy Śląskiej przyjedzie blisko
1000 osób, dla których na rudzkim rynku
przygotowany zostanie specjalny program
artystyczny.
AS
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ZŁOTE GODY – JUBILACI Z 8 KWIETNIA 2016 ROKU

Anna i Rajnold Brzezkowie.

Wanda i Teoﬁl Banachowie.

Barbara i Zdzisław Dawidziukowie.

Brygida i Karol Pilchowscy.

Danuta i Henryk Mochniowie.

Felicja i Jan Dałomisowie.

Gertruda i Józef Damboniowie.

Krystyna i Paweł Gucowie.

Renata i Józef Koziołkowie.

Ruta i Jan Gąsiorowie.

Urszula i Bernard Makselonowie.

Urszula i Joachim Kloskowie.

Zoﬁa i Jan Karszniowie.

Zoﬁa i Tytus Pałkowscy.

Aniela Pilarz wraz z wiceprezydentem Michałem Pierończykiem.

Stefania Kaiser wraz z wiceprezydentem
Michałem Pierończykiem oraz kuzynką.
REKLAMA

Festiwal krupnioka i żymloka

Tegoroczna majówka odbędzie się w Rudzie Śląskiej w formie festiwalu krupnioka
i żymloka. Na imprezę zaprasza Piotr Herdzina.
– Krupniok i żymlok to hasło przewodnie tegorocznej
majówki organizowanej
na boisku Grunwaldu.
Co przygotowujecie dla
miłośników biesiadowania?
Piotr Herdzina: Będzie to dwudniowa impreza, podczas której nie
zabraknie świetnego jedzenia i śląskiej muzyki.
Dla wszystkich gości
przygotowaliśmy w cenie biletu poczęstunek
– krupniok, żymlok i porcję żuru. Oczywiście nie
zabraknie też świetnej
śląskiej muzyki. Udało
nam się zaprosić wielu
wykonawców, z którymi
na pewno będziemy się
świetnie bawić.
– Kogo będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć?
Piotr Herdzina: Startujemy w sobotę 30 kwietnia
o godzinie 17.00. Tego dnia
o oprawę muzyczną zadbam

ja razem z zespołem Bez
Nazwy. Publiczność będzie też

mogła pobawić się ze znanym
i lubianym zespołem Chrząszcze, który proponuje muzykę lat

sześćdziesiątych – całkowicie
„na żywo”. W ich repertuarze
usłyszymy między innymi utwory takich zespołów jak The Beatles,
Czerwone Gitary czy
The Shadows. Dla tych,
którzy będą chcieli potańczyć, przygotowaliśmy tez dyskotekę, która rozpocznie się zaraz
po zakończeniu koncertów. Niedziela zapowiada się równie ciekawie. 1 maja wystąpi
Arkadia Band oraz zespół Mirka Jędrowskiego. Przez oba dni gospodarzem sceny będzie Marcin Janota
z Radia Fest. Bilety
można zarezerwować
telefonicznie pod numerem telefonu 691349-457 i 601-923-505
lub kupić w Restauracji
Swojskie Jadło u Łysego
ul. Makuszyńskiego 5 (Halemba).

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Kucharz to nie tylko zawód

Foto: arch. prywatne

Adam Jop to pochodzący z Rudy Śląskiej kucharz, odnoszący sukcesy nie tylko w swojej kuchni, ale także w konkursach kulinarnych. Dziś pracuje w jednej z poznańskich
restauracji, ale jak podkreśla – nic nie zastąpi śląskiej rolady i modrej kapusty.

Adam Jop nie boi się eksperymentów w kuchni.
– Skąd pomysł żeby zająć się właśnie tą branżą? To był wybór przypadkowy, czy bardzo przemyślany?
– Od dziecka moim ulubionym miejscem w domu była kuchnia. Tutaj pomagałem mamie i babci i to od nich
czerpałem moją pierwszą wiedzę o gotowaniu. Pierwszą szkołą przygotowującą mnie do zawodu był Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 na Czarnym
Lesie, gdzie kształciłem się na kierunku
kucharz. Bardzo dobrze wspominam te
lata. Jednak czas szkoły średniej minął
i przyszedł czas na studia. Wyjechałem
do Poznania, gdzie kontynuowałem
edukację w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii.
– Czy kucharz to zawód, którego
da się nauczyć – także w momencie,
gdy gotowanie nie jest pasją?
– Myślę, że wszystkiego w życiu
można się nauczyć. Wystarczy chcieć
i włożyć w to trochę serca. W moim zawodzie na pewno tym czymś co ułatwia
pracę, a właściwie decyduje o tym, jak
jest ona oceniana przez innych, jest wyczucie smaku, które trzeba za pośrednictwem talerza przekazać innym. Mile
widziana jest też kreatywność i odwaga, bo to zawód, w którym ciągle trzeba
iść do przodu. W dzisiejszych czasach
w zawodzie kucharza potrzebny jest
ciągły rozwój.
– Jak powiedziałeś startujesz
w konkursach – który był dla Ciebie
najważniejszy?
– Starty w konkursach to możliwość
spotkania się z innymi kucharzami, wymiany doświadczeń, a także okazja do
sprawdzania się w trudnych i stresujących sytuacjach, bo przecież praca
w kuchni w lokalu, czy hotelu wysokiej
klasy to praca na najwyższych obrotach. Wracając do konkursów, to moim
największym dotychczasowym sukce-
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sem zawodowym był udział w Kulinarnym Pucharze Polski, gdzie startowałem w duecie z Bartoszem Budzyńskim.
Kulinarny Puchar Polski to jedyny konkurs, o tej tematyce, któremu wspólnie
patronują najważniejsze polskie stowarzyszenia branżowe, czyli Fundacja
Klubu Szefów Kuchni, Stowarzyszenie
Euro-Toques Polska oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni
i Cukierni. Konkursem coraz bardziej
interesuje się też międzynarodowe środowisko gastronomiczne. Startowałem
też m.in. w mistrzostwach Śląska
w przygotowaniu deseru na talerzu.
Zwyciężyłem i w tym roku miałem okazję zasiadać w tym konkursie jako juror.
Podobnie jak w konkursie o tej tematyce w Warszawie.
– Obecnie pracujesz w poznańskiej
restauracji, ale to nie koniec Twoich
zawodowych planów…
– Tutaj po szkole założyłem rodzinę
i tutaj pracuję oraz zdobywam doświadczenie. Nie wiem jednak co będzie za
kilka lat. Jak każdy kucharz marzę
o swojej własnej autorskiej restauracji.
Kto wie, może wtedy wrócę do mojego
rodzinnego miasta, gdzie miałem już
okazję gotować w ciekawych miejscach.
– Poznań i Ruda Śląska to jednak
dwie różne kuchnie. Nie brakuje Ci
naszych lokalnych, śląskich specjałów?
– Tęskno mi do rolady, klusek i modrej kapusty – oczywiście z boczkiem.
Mówię „oczywiście”, ponieważ w Poznaniu robi się ją przeważnie na słodko,
a to już zupełnie co innego. Brakuje też
czasem naszej ciapkapusty, szałotu czy
szpajzy, choć muszę przyznać, że wiele
potraw śląskich jest także znanych
w Polsce, tylko pod inną nazwą.
Arkadiusz Wieczorek

Jarmark Kolorowy Bazar
termin: 14-16.04.2016 r. w CH-R Plaza Ruda Śl.!
Lista wystawców:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domowe wypieki - przepyszne domowe ciasta i torty
Sezamm - chałwa i bloki
Wszystkie przyprawy świata
Pasieka rodzinna
Winnica Mnich
Gospodarstwa Rybackie Madzia
Rzemieślnicza Piekarnia Łysik
Figurki czekoladowe
Browar Koreb
Dziczyzna
Tupperware
Kolorowy bazar
Cuda kwiatki w wolnej chwili
An-Ges - wyroby ze skóry
I inni

MASZ PROBLEMY ZE ZDROWIEM?
ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE
IRYDOLOGICZNE!
Doświadczony lekarz irydolog z Odessy na podstawie
tęczówki oka oceni i wskaże, w którym narządzie
zaczyna się lub trwa proces chorobowy.
Stosuje naturalne metody oparte o terapie ziołowe.
Skutecznie zapobiega, wzmacnia
i wyprowadza ludzi z różnych powikłań
i dolegliwości chorobowych.

100% trafna diagnoza
bezbolesna i bezinwazyjna
– 21 kwietnia 2016 r.
w Rudzie Śl.,
ul. Zwycięstwa 3/2.

Badanie + wynik 80 PLN.
Rejestracja pod nr tel. 607-261-411
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia
6.04.2016 r. do dnia 27.04.2016 r., na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Kingi, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone
numerami geodezyjnymi 2903/423 i 2904/423 o łącznej
powierzchni 67 m2, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie
mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006744/7
(dział III i IV księgi wolne są od wpisów), która zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Foto: AW

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego
Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w
budynku nr 6 położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1553/165 o powierzchni 1157 m2, obręb Ruda, k.m.8, KW nr GL1S/00025464/9 (opisane powyżej prawo nie
posiada założonej księgi wieczystej).
Lokal o powierzchni użytkowej 41,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na I piętrze
budynku mieszkalnego 2- kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna - odłączona), ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu.
Budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6 został wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego pod numerem A/1518/93.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 54.000,00 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 16.05.2016 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 10.05.2016 r. wadium w wysokości 2.700,00 zł, przelewem na konto: 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; 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.
rudaslaska.bip.info.pl zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku 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 Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 (tel. 32 242-73-47) oraz w Rejonie Obsługi Nieruchomości
przy ul. Różanej 7 w Rudzie Śląskiej-Rudzie (tel. 32 248-26-54) - z planowanymi remontami na nieruchomości jw., w których realizacji
będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu
notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 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 Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 28.04.2016 r. od godz. 14.00 do 15.00

OGŁOSZENIA | 13.04.2016

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem
będzie ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie
zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla niżej
wymienionego lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub
nieuciążliwą* dla mieszkańców
działalność gospodarczą

Przetarg
adres, piętro
pow. użytkowa 
czynszu
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Objazdowej 13, parter
96,00 m2 

stawka wywoławcza

11,00 zł/m2

oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za
energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia budynku.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój 213
pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu przy ul.
.................................” do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00. Ofertę należy
złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni lub na stronie internetowej RSM.
2. Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 3.200,00 zł (trzy tysiącedwieście zł) oraz 100,- zł + 23% VAT tytułem opłaty przetargowej, do dnia
26.04.2016 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii wpłat do oferty. Konto
bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039
3751.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2016 r. o godz. 11.00 przy
udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie
jest obowiązkowa.
4. Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą
stawce wyjściowej.
5. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na
dany lokal stanowiąca nadwyżkę ponad stawkę wywoławczą.
6. Wadium oferenta , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
7. Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty
wygrania przetargu nie podpisze umowy i nie uzupełni kaucji do wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę.
Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieokreślony w przypadku lokalu
użytkowego i określony w przypadku lokalu mieszkalnego .
8. Dla przedmiotowego przetargu obowiązuje „Regulamin w sprawie zasad
organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który
jest dostępny na stronie internetowej: www.rsm.com.pl
9. W przypadku niewygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane
konto bankowe nie póżniej niż 3 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.
10. Oględzin lokalu można dokonać w dniu 18.04.2016 r. w godz. od 14.00 do
16.00.
11. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
12. Remont lokalu należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z ewentualną wymianą okien.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 311.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

* biurową, gabinety lekarskie, kancelarie i inne ,które zobowiążą się do przestrzegania „Regulaminu w sprawie
zasad utrzymywania porządku domowego w budynkach stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sprostowanie
W nawiązaniu do ogłoszenia Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opublikowanego w wydaniu „Wiadomości Rudzkich”
w dniu 6.04.2016 r. na stronie 14, dotyczącego wynajęcia od
zaraz lokali użytkowych i boksów handlowych oraz do nabycia
prawo wieczystego użytkowania gruntów, pragniemy doprecyzować oraz sprostować, że podane dane w tabelach dotyczą
kolejno informacji (od lewej): Adres lokalu; Stawka eksploatacyjna zł/m2 netto; Powierzchnia; Usytuowanie i instalacje
w lokalu. Za nieścisłości w ogłoszeniu przepraszamy.
Redakcja „Wiadomości Rudzkich”
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Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat trzech
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą
niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 16 i 29 lutego 2016 r. oraz 1 marca 2016 r. zakończyły
się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem zbycia w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego trzech niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1298/1193 o powierzchni 616 m2, użytek Bz,
– 1300/1193 o powierzchni 921 m2, użytek Bz,
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytki: Bz, R-IVb,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości zostaną zbyte wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193
o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1298/1193,
1300/1193 i 1302/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka
1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW).
Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się m.in. z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie
Śląskiej.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10
działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1298/1193 – 67.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 58.049,00 zł, droga 8.951,00 zł,
– dla działki 1300/1193 – 95.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 86.070,00 zł, droga 8.930,00 zł,
–- dla działki 1302/1193 – 101.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 92.041,00 zł, droga 8.959,00 zł.
Z ceny osiągniętej w przetargu zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową i cena drogi, z zachowaniem 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 surowym 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 10.05.2016 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
4.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1298/1193 – 3.400,00 zł,
– dla działki 1300/1193 – 4.800,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 5.100,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka 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.
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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 nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w
Rudzie Śląskiej-Goduli w rejonie ulicy Leszczynowej obejmującej stanowiące
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 1583 m2, zapisane na karcie
mapy 2, obręb Orzegów, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1440/24 o powierzchni 1280 m2, użytek R-IIIb, KW nr GL1S/00007517/4,
– 1459/24 o powierzchni 303 m2, użytek Lz-III, KW nr GL1S/00007869/6 – z
przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1440/24 i 1459/24 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 182.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki 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.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia
zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne
będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym 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 18.05.2016 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 11.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 9.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Leszczynowa, działki nr 1440/24
i 1459/24” 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.

17

www.wiadomoscirudzkie.pl

N������������

U�����
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel.
501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel.
607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 512-121-532.
Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL.
501-239-405 . ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.
pl, tel. 501-239-405.
Halemba, dwupokojowe, 35 m2, 83 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 158 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40 tys., www.ANEL.pl
tel. 502-052-885.
Godula, dwupokojowe, 46 m2, 86 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.
Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 240 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.
Kochłowice, trzypokojowe, 62 m2, 159 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Wirek – OKAZJA ! Osiedle Elsnera, sprzedam, 42 m2.
GABRIEL, tel. 607-706-692.
Atrakcyjne nowe domy szeregowe:
HALEMBA Nowy Świat 108 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2 od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692

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

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180050.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75 tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Kochłowice – sprzedam działki gruntu 872 m2, 1213
m2, 1300 m2, 1984 m2, www.nieruchomoscigabriel.pl,
tel. 691-523-055.
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Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do
klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ
KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-572625.

DEWOCJONALIA

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.

Kartki, pamiątki - duży wybór
Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK”
ZAPRASZA
Ruda Śląska-Halemba
ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-596.
Firma z Rudy Śląskiej-Orzegów zatrudni mechanika
utrzymania ruchu. Wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Mile widziane uprawnienia SEP do 1 KW.
Możliwość przyuczenia. Tel. 733-109-682.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-84-76.
Zatrudnimy
mechanika
samochodowego
i osobę do prowadzenia warsztatu samochodowego
w Rudzie Śląskiej. Oferty proszę kierować: paktor@
o2.pl lub 607-440-611.
Szukamy malarzy, tynkarzy, glazurników, monterów
zabudowy G-K. Tel. 602-461-615.
Firma sprzątająca zatrudni do obsługi Centrum Dystrybucyjnego pracowników. Tel. 661 991 554.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel.
601-959-140.

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

Tanie mieszkania na WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

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

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 531465-977.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Praca w transporcie
krajowym – głównie lokalnie. Wymagany kurs na
przewóz rzeczy. Tel. 536-594-701.

Kawalerki: Westerplatte 39 tys., Lecha 29 m2, 55 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.

Zatrudnię ﬂorystkę – Bytom Szombierki. Tel. 512312-726.

Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 243-01-77.
Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, remonty. Tel. 32 30720-99, 784-699-569.

Dwupokojowe: Energetyków 35 m , 75 tys., Curie 49
m2, Tunkla 45 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

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

Trzypokojowe około 60 m : Skowronków, Pordzika,
Łowiecka, Kopalniana. LOKATOR, tel. 793-017-323.

77.

2

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

Dwupokojowe 48 m2, 94 tys. zł, Godula, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501-815-416.

Dwupokojowe 47 m2, 68 tys. zł, Ruda, c.o. miejskie,
CONTRACTUM, tel. 793-396-040.

Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT.
Tel. 512-549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116-672.
Usługi: gładzie, kafelki, malowanie. Tel. 696-045930.
Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.
Gazownik. Montaż czyszczenie pieców gazowych.
Instalacje wod.-kan., c.o., goaz. tel. 32 248-03-87, 502510-340.

Trzypokojowe, Bykowina, 54,69 m , 129 tys. WARTO,
tel. 600-090-252.

Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.

KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIERUCHOMOŚCI. Tel.
887-877-189.

ZATRUDNI OSOBY NA STANOWISKACH:
Brygadzista, Operator Maszyn (umowa o pracę)
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
rekrutacja@lambertz.com.pl, lub kontakt tel. 32/608-90-98

Skóry, futra, kożuchy, szycie, przeróbki, farbowanie.
www.ﬁszer-futra.com.pl. Dojazd gratis. Tel. 608-247990.
Zatrudnię panią do towarzystwa. Tel. 511-754-594.

M������������
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Poznam panią. Ja 176 cm, 90 kg, szatyn 31. Tel. 511754-594.

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ.
Tel. 502-812-504.
Sprzedam kawalerke w Goduli bez pośredników. Tel.
509-147-563.
Sprzedam M-3 Nowy Bytom, 1 piętro Objazdowa.
Tel. 604-987-117.

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

R����
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Firma Lambertz Polonia Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
producent wyrobów cukierniczych,

Ruda, M-2, 38 m2, gazowe, 80 tys. Tel. 798-528-459.
Sprzedam – Godula, Podlas. Kawalerka przerobiona
na 2 pokoje 32 m2, parter, nowe okna, drzwi antywlamaniowe, c.o., sprzet + meble w cenie. Tel. 604-613-991.

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

Raty 0 %

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na
cmentarz paraﬁalny)

tel. 501-303-628, 32-247-02-02
www.kamieniarstwo.slask.pl

RESTAURACJA
KAWIARNIA

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
informuje o organizowanym w dniu 16.04.2016
w godzinach od 9.00 do 13.00

DNIU OTWARTYM

w ramach kampanii rozliczeniowej oraz o wydłużonych
godzinach pracy do 17.00 w dniach 28 i 29.04.2016 r.
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Grunwald znów pokonany
G������� R��� Ś����� 1:2 (1:0) P���� II G������
Kibice Grunwaldu zobaczyli w sobotę
(9.04.) niezwykle ciekawe spotkanie swoich ulubieńców z drużyną rezerw Piasta
Gliwice. Nadzieje na korzystny wynik rosły w pierwszej połowie z minuty na minutę, ponieważ to gospodarze pierwsi wyszli
na prowadzenie.
Już od pierwszych minut widać było, że
Grunwald łatwo skóry nie sprzeda. „Zieloni grali nieźle, w efekcie czego w 36. minucie Kowalski po podaniu Stanisławskiego
wyprowadził swój zespół na prowadzenie.
W przerwie kibice i piłkarze cieszyli się
prowadzeniem, jednak po rozpoczęciu drugiej połowy wystarczyło tylko dziesięć minut, by nastroje były zupełnie inne. Już dwie
minuty po przerwie – po dośrodkowaniu z wolnego – najlepiej w polu karnym odnalazł się
Kursa i z bliska nie dał szans Poloczkowi,
który doprowadził do remisu. W 55. minucie po rzucie rożnym w zamieszaniu pod
bramką piłkę do siatki skierował Kraska.

Slavia dalej na topie, jej
łupem padł Raków
S����� R��� Ś����� 3:1 (1:1) R���� II C����������

W sobotę (9.04.) druga
jednak
od
początku
Slavia: Strąk, Korban,
drużyna Rakowa przegrała
– pierwszy drogę do siatki
Met, Babczyński,
Pushchaus, Lach (75 min.
w meczu 19. kolejki IV ligi
znalazł Moritz w 21. miFilipiak), Maciejewski, M.
ze Slavią Ruda Śląska 1:3. Rejmanowski, Maciaszczyk, nucie. Jedyną bramkę dla
Rudzianie znów popisali się
drużyny gości zdobył
Moritz, T. Rejmanowski
(46 min. Zalewski)
świetną skutecznością. Miw 45. minucie Rumin.
mo iż Raków II Częstochowa
W drugiej połowie Slanie rozegrał złego spotkania, to
via atakowała, a te próby znanasi zawodnicy potraﬁli przechylazły drogę do siatki dopiero
lić szalę zwycięstwa na swoją
na końcu meczu. W 80. minukorzyść.
cie gola zdobył Maciejewski.
Pięć
minut później rywali dobił
Końcówki Slavii jak zwykle
znów niezawodny Moritz.
okazały się miażdżące. Zacznijmy

Grunwald: Poloczek –
Kiepura, Sikora, Szczypior,
Cymański – Stanisławski,
Maciongowski (kpt),
Jagodziński, Chwastek –
Kowalski, Dreszer. Trenerzy:
Gawenda i Wawoczny
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Bolesna porażka

U����� R��� Ś����� 0:3 (0:0) N������ C��������

To było zacięte spotkanie.

R����

Gryfy bez wiosennego zwycięstwa
KS IGLOO R���� R��� Ś����� 7:43 (0:19) KS B�������� L�����
Z nadzieją na zdobycie pierwszych i po pierwszych czterdziestu minutach
punktów tej wiosny przystępowały rudz- prowadzili 19:0.
kie Gryfy do spotkania z Budowlanymi
W przerwie trener rudzian Roy Jenks
Lublin. Mając w pamięci jesienne zwy- mocno wstrząsnął zespołem, bowiem od
cięstwo na wyjeździe w meczu pomiędzy 41. minuty gospodarze ruszyli do odratymi zespołami można było liczyć na na- biania strat i po sześciu minutach Krzyszwiązanie równorzędnej walki, jednak bo- tof Płusa szybko i sprytnie rozegrał indyisko zweryﬁkowało te plany.
widualnie karnego, zdobywając przyłoW sobotę (9.04.) mimo wyrównanego żenie, które chwilę później podwyższył.
początku spotkania, po dziesięciu minu- Kolejne dziesięć minut gry to lekka przetach rywale po szerokim rozegraniu piłki waga gospodarzy, którzy ciągle liczyli na
ręką znaleźli drogę na pole punktowe ru- odrobienie strat. Niestety wymuszone
dzian. Chwilę późkontuzjami zmiany
Skład: Marcel Gawron, Krzysztof Jopert
niej szansy z karnePeplińskiego i Ko(Łukasz Fura), Kamil Pepliński, Dawid
go ze sporej odlezlova odbiły się na
Mańkowski, Jan Muc
głości nie wykorzywyniku,
bowiem
(Artur Stankiewicz), Patryk Maniecki
(Kamil Wawoczny), Marcel Frątczak,
stał Płusa i lubliniaczwarte przyłożenie
Jakub Mańkowski, Jakub Skoczylas
nie nadal byli w nazdobyli goście. Od
(Łukasz Drab), Paweł Pepliński
tarciu. Przed prze60. minuty rudzianie
(Mateusz Goclik), Mateusz Zabiegała,
rwą
dwukrotnie
wyglądali już niesteMarcin Mucha, Michał Jurczyński,
udało im się jeszcze
ty coraz słabiej i nie
Vladyslav Kozlov (Dawid Osiewicz),
Krzysztof Płusa
zdobyć przyłożenie
potraﬁli przeciwsta-

Kolejna porażka Gryfów.
wić się mocnemu młynowi lublinian i ich
szybkiej formacji ataku. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:43, a dwa ostatnie przyłożenia dla gości padły w ostatniej minucie meczu.
Przed Gryfami dwa tygodnie wolnego
od ligi, po których rozegrają dwa ostatnie
spotkania sezonu zasadniczego – na wyjeździe w Pruszczu Gdańskim i w Rudzie
z Legią Warszawa.
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Manta znowu z workiem medali
W niedzielę (10.04.) podczas Zabrzańskiego Mitingu Pływackiego zawodnicy
UKS-u Manta Kochłowice stawali na podium 13 razy. A podobno to pechowa liczba.
Wrócili z pięcioma złotymi, trzema srebrnymi i pięcioma brązowymi medalami. Poza
tym prawie wszyscy zawodnicy poprawili
rekordy życiowe i zajęli miejsca w pierwszych dziesiątkach poszczególnych konkurencji.
Michał Trzcionka zdobył złoto na dystansie 50 m motylkowym i złoto na dystansie 50
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m dowolnym. Inga Pieczul przywiozła złoto
na dystansie 50 m dowolnym i brąz na dystansie 50 m motylkowym.
Dawid Malik wywalczył srebro na dystansie 50 m dowolnym oraz srebro na dystansie
50 m motylkowym. Natalia Badura zdobyła
dwa brązy na dystansie 50 m motylkowym
i na dystansie 50 m dowolnym. Marta Poppe
zdobyła złoto na dystansie 50 m dowolnym
i srebro na dystansie 50 m motylkowym.
Arkadiusz Grychtoł przywiózł złoto na
dystansie 100 m grzbietowym, Anna Poppe

brąz na dystansie 50 m dowolnym, a Michalina Skudlik brąz na dystansie 50 m motylkowym.
Tydzień wcześniej w sobotę (2.04.)
w Cieszynie Michał Trzcionka wywalczył
złoto na dystansie 200 m stylem zmiennym,
srebro na dystansie 100 m grzbietowym
oraz brąz na dystansie 100 m stylem motylkowym.
Arkadiusz Grychtoł w swojej kategorii
wiekowej zdobył dwa srebra – na dystansie
100 m i 200 m stylem grzbietowym.

Do Kochłowic przyjechał
już tyle szczęścia nie mieUrania: Koperwas,
rywal z górnych rejonów taliśmy. Na skrzydle nieupilChmielorz (’86 Gabryś),
Skudlik, Lenkiewicz,
beli. Urania z takimi zesponowany Danieluk przerzuR.Grzesik, Zalewski,
łami radziła sobie do tej pocił piłkę w długi róg a ta
Kokoszka (’75 Musiał),
ry przyzwoicie. Mowa o zewylądowała w siatce. DoMzyk (’64 Krzywda),
Kornas, Miszka (’64
spole Naprzód Czyżowice,
bra okazja dla Uranii to
Miszka), Kot
który postawił w sobotę
z kolei 70. minuta i Henisz
(9.04.) ciężkie warunki gry.
wypuszczony przez ZaPierwsza okazja to szansa kochłowiczan lewskiego, który dograł na środek. Tu jed– w ósmej minucie do strzału doszedł Misz- nak niepotrzebnie Kot zgarnął piłkę Grzeka, a piłka po „koźle” na śliskiej murawie sikowi, przez co zbytnio przekombinował
sprawiła sporo kłopotów bramkarzowi go- w polu karnym i okazja spełzła na niczym.
ści. Trzy minuty później powinno być już Czekaliśmy na wyrównanie, a tymczasem
1:0 – po błędzie obrońcy, który poślizgnął cios zadali goście. W 89. minucie doszli do
się na trawie, wtedy piłkę przejął Kot i po- kontry wyprowadzając akcję czterech na
wędrował w stronę bramki. Skończyło się dwóch. Wtedy Mandera zdobył drugą
jednak tylko na rzucie rożnym. W 23. minu- bramkę przesądzając o zwycięzcy tej pocie Kot znalazł się w roli dośrodkowujące- tyczki. Podcięło to zupełnie skrzydła Urago. Jednak w polu karnym po sporym za- nii i w doliczonym czasie gry goście weszli
mieszaniu znów padł tylko rzut rożny. w pole karne jak w przysłowiowe „masło”.
Chwilę później Skudlik uderzył głową Po strzale Cakały wynik spotkania został
i bramkarz intuicyjnie wypiąstkował futbo- ustalony na 0:3.
lówkę. Urania więc zdominowała pierwszą
W innych spotkaniach rudzkich drużyn
część gry. Drugą połowę dobrze z kolei roz- Wawel Wirek zremisował bezbramkowo
poczęli goście – już pierwsza okazja to z Przyszłością Rogów. Jastrząb uległ natostrzał Tatarczyka, który odbił z dalszej odle- miast na własnym boisku drużynie KS 27
głości w naszą poprzeczkę. W 53. minucie Gołkowice.

PIŁKA RĘCZNA

Walczy o dar serca
14-letnia rudzianka, Agnieszka Iwanowicz, wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka,
walczy o stypendium „Orlen – Dar Serca”, w ramach którego ma szansę na uzyskanie ﬁnansowania na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów wyjazdów na zgrupowania
i turnieje oraz na doﬁnansowanie uczestnictwa w ﬁnałach Pucharu Polski w piłce ręcznej.
Nasza młoda (kategoria juniorek młodszych) piłkarka ręczna ma na swoim koncie m.in.
zdobycie pierwszego miejsca oraz awans do ćwierćﬁnału młodzieżowego pucharu Polski,
powołanie do kadry Śląska, a także trzecie miejsca w Polsce w rywalizacji „Szczypiorniaki na Orlikach” oraz w „Turnieju Lajkonika w Krakowie”. Do tego wielokrotnie była ona
wyróżniana oraz uzyskiwała tytuły najlepszej strzelczyni i najskuteczniejszej zawodniczki
turniejów. Warto dodać, że Agnieszka Iwanowicz jako jedna z pięciu osób w Polsce otrzymała niedawno zaproszenie i sﬁnansowanie wyjazdu na Olimpiadę do Rio. Jak sama mówi
– stanięcie „na podium” w ramach akcji „Orlen – Dar Serca” to dla niej ogromny zaszczyt
i wyróżnienie, możliwość znalezienia się w gronie młodych ludzi, dla których sport jest
pasją i życiowym wyzwaniem. By wesprzeć Agnieszkę, która walczy o stypendium „Orlen
– Dar Serca”, należy odwiedzić stronę fundacji na Facebooku, gdzie znajduje się link do
głosowania.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Biegi

Ostatnia prosta do biegowego święta
W sobotę (9.04.) już po raz trzeci można było razem z wiewiórką biegać po halembskich lasach. Mimo że kolejna odsłona odbyła się w deszczu, na starcie nie
zabrakło chętnych do sportowej aktywności.
Trasa biegu to pętla o długości 4 km,
którą podczas zawodów przebiec można
było czterokrotnie. Start i meta były na
bieżni przy SP nr 15. Każdy biorący udział
sam decydował, ile okrążeń będzie w stanie pokonać. Biegi były połączone z zawodami nordic walking. Odbyła się też
rywalizacja dzieci do lat 15, które startowały na trasie 1 km.
Niektórzy startujący podczas biegu
wiewiórki przygotowują się do Rudzkiego Półmaratonu. Już za ponad 120 dni
pasjonaci biegu po raz kolejny licznie stawią się na starcie II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego. Już teraz trwają bezpłatne treningi biegowe oraz rozpoczynają
się zajęcia z nordic walking. Więcej o nadchodzącej imprezie mogliśmy dowiedzieć
się podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Burloch Arenie. – Cieszy, że
pierwszy półmaraton odniósł taki sukces,
że jest tak duże zainteresowanie kolejną
edycją. Treningi biegowe do maratonu
trwają już od początku lutego. Po frekwencji widać, że coraz więcej osób chce

Bieg wiewiórki przyciągnął wiele osób.
wziąć udział w biegu. Treningi odbywają
się w środy o godzinie 18.00 na Burloch
Arenie. Trasa II Rudzkiego Półmaratonu

Półindustrialnego będzie poprowadzona
w stronę Wirku, wracać będziemy ulicą
1 Maja a potem Hallera. Jest to dość trud-

Konferencja przed półmaratonem.

na trasa, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. Już niedługo uzyska ona atesty,
więc wyniki w półmaratonie będą uznawane za oficjalne – mówił na konferencji
August
Jakubik,
ultramaratończyk
i współorganizator imprezy.
W spotkaniu wzięli udział także prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic,
Krzysztof Mejer – wiceprezydent Rudy
Śląskiej, Katarzyna Wolniewicz – trenerka nordic walking, Andrzej Łokas – prezes Węglokoks Energia oraz Jerzy Warmuziński – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
II Rudzki Półmaraton Industrialny odbędzie się 6 sierpnia o godz. 21.00. Oprócz
dystansu półmaratonu, na którym odbędzie się główna rywalizacja biegaczy, zawodnicy wystartują na dystansie 7 km
oraz w rywalizacji nordic walking. Trasa
biegu została poprowadzona na siedmiokilometrowej pętli.

W SKRÓCIE
Akrobatyczne
Mistrzostwa
W sobotę (9.04.) akrobaci KPKS-u
Halemba startowali w Indywidualnych
Mistrzostwach Śląska w Akrobatyce
Sportowej i Skokach na ścieżce, które
odbyły się w Bielsku-Białej. Rudzcy zawodnicy zajęli następujące lokaty: skoki
dziewcząt: VI m. – Roksana Respondek,
skoki chłopców: – VI m. – Rafał Giemuła, V m. – Kajetan Szal; klasa młodzieżowa – dwójki kobiet: – II m. – Karolina
Gołąb, Natalia Wieczorkiewicz – III m.
– Maja Kuropatwa, Roksana Respondek;
trójki kobiet: – IV m. – Oliwia Kozielska, Karolina Gołąb, Natalia Wieczorkiewicz, V m. – Maja Kuropatwa, Roksana Respondek, Alicja Szal; dwójki
mężczyzn: II m. – Marcin Sitek, Artur
Wieczorkiewicz, V m. – Rafał Giemuła,
Kajetan Szal; czwórki mężczyzn: – I m.
– Marcin Sitek, Artur Wieczorkiewicz,
Rafał Giemuła, Kajetan Szal; klasa III
sportowa – dwójki kobiet: II m. – Hanna
Stańczyk, Zuzanna Szołtysek, IV m.
– Emilia Wodyk, Emilia Urbańska, V m.
–Faustyna Osman, Emilia Pawlas, VI m.
– Emilia Hempel, Milena Gabrysiak;
trójki kobiet: I m. – Emilia Wodyk, Emilia Urbańska, Emilia Biernat, II m. – Zuzanna Szołtysek, Hanna Stańczyk, Faustyna Osman, V m. – Weronika Krzykalska, Milena Gabrysial, Emilia Hempel,
VI m. – Martyna Hadrian, Aleksandra
Przewdzing, Katarzyna Walecka.
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Tabela I ligi Rugby:
Czarni Pruszcz Gdański
8
Juvenia Kraków		
8
Budowlani Lublin
8
Legia Warszawa		
8
KS Budowlani Łódź
8
Rugby Ruda Śląska
8

34
32
20
14
11
9

Sportowy
Rozkład Jazdy
16 kwietnia, godz. 16.00
Wawel Wirek – Polonia Marklowice

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń
OGŁOSZENIA

Zapasy

Kolejny medalowy weekend
Zawodnicy i zawodniczki Slavii wywalczyli podczas rozgrywanego w dniach 8-10.04. w Chęcinach Pucharu Polski Kadetów
i Kadetek sześć medali. Najlepiej zaprezentowali się Maciej Wieczorek i Kamila Kulwicka zdobywając złote medale w swoich
kategoriach wagowych – Maciek w 63 kg natomiast Kamila w 65
kg. Ponadto Kamila Kulwicka została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Brązowe medale wywalczyli: Klaudiusz Wiezner
(46 kg), Bartosz Kowalczyk (69 kg), Karolina Stróżyk (52 kg)
i Patrycja Kuc (46 kg). Slavia uplasowała się na drugim miejscu
w klasyfikacji klubowej kadetek. Zawodniczki Slavii wywalczyły
dwa medale podczas rozegranych w Kostrzyniu Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorek w zapasach kobiet. Obie nasze
medalistki rywalizowały w kategorii do 55 kg. Srebrny medal wywalczyła Dominika Kulwicka a brązowy Daria Szymeczko.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok pokoju
236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 69, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,
który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy
najmu zawartej na czas nieoznaczony z dotychczasowym użytkownikiem.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Kolejny udany weekend.

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 14/96 części w prawie własności
zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek
258/41, 344/40, obręb Bykowina , km 1, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 11 Listopada 22 w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
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