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Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

OLEJ WIELKOPOLSKI 1 l
• rzepakowy
• rzepakowy z oliwą
• słonecznikowy

TYLKO 2-5 CZERWCA

3

PŁYN DO PRANIA
WOOLITE PERŁA
3 RODZAJE, 2 l

85
SZT.

OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 2 CZERWCA DO ŚRODY
8 CZERWCA 2016 r. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Więcej str. 2
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Nowoczesny
basen czeka
na chętnych

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY ŻYWIENIOWE
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OGŁOSZENIE

REKREACJA

Zaproszenie

Sezon letni czas zacząć

Już 1 czerwca (środa) mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli zasmakować lata! W tym dniu rozpocznie się nowy sezon na letnim basenie przy
ul. Ratowników. – Nigdy o tak wczesnej porze roku nie otwieraliśmy basenu otwartego. Dziś możemy to zrobić dzięki systemowi fotowoltaiki,
podgrzewającemu wodę w basenie – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Zmodernizowany w 2015 roku za blisko 17 mln zł basen cieszył
się zeszłego lata ogromną popularnością wśród rudzian. Podczas niespełna dwóch miesięcy działalności sprzedano niemal 60 tys. biletów.

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Oprócz uruchomienia basenu o tak wczesnej porze roku kolejną
dobrą wiadomością dla rudzian są ceny biletów. Te pozostaną na
takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. – Chcemy, żeby z basenów korzystały całe rodziny, dlatego ceny są niezmienione – mówi prezydent miasta. I tak za całodniowy pobyt na basenie osoba
dorosła zapłaci 10 zł, natomiast bilet ulgowy kosztować będzie 6 zł.
Skorzystać z niego będą mogły dzieci, młodzież szkolna, studenci
do 25 lat, emeryci powyżej 60. roku życia oraz renciści. Co ważne,
dzieci do 6. roku życia będą mogły wejść na basen bezpłatnie, natomiast dla rodzin z Rudzką Kartą Rodziny 3+ przewidziano 50
proc. zniżkę.
Basen gotowy jest na pierwszych gości.
Odwiedzający rudzkie kąpielisko będą mieli do dyspozycji trzy
baseny: 25-metrowy basen sportowy z wydzielonymi torami, basen
rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci. Ponadto korzystać mogą ze je się również punkt gastronomiczny. Obiekt wyposażony jest także
specjalnej platformy do opalania, dużego placu zabaw, siłowni na- w wewnętrzny monitoring. Powstanie tak nowoczesnego obiektu
powietrznej oraz boiska do koszykówki. Na terenie basenu znajdu- nie byłoby możliwe bez środków unijnych. Przypomnijmy, że miasto pozyskało na ten cel ponad 10 mln zł – to ponad 75 proc. kosztów całkowitych zadania, które wyniosły ponad 16,6 mln zł. – Dzięki tej inwestycji doczekaliśmy się basenu na miarę XXI wieku.
O tym, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna, świadczą liczby.
W ciągu niespełna dwóch miesięcy użytkowania obiektu, miejsce to
odwiedziło niemal 60 tys. osób – podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic.
Otwarcie sezonu letniego na basenie przy ul. Ratowników odbędzie się 1 czerwca (w środę) o godz. 12. Basen do 20 czerwca czynny będzie w dni powszednie od godz.12.00 do 20.00, a w weekendy
od 9.00 do 20.00. Natomiast po 20 czerwca kąpielisko będzie otwarDo dyspozycji mieszkańców są trzy baseny. te codziennie od godz. 9.00 do 20.00.
TK

W czerwcu minie kolejna rocznica oddania Rudy Śląskiej pod opiekę
św. Barbary, której wizerunek widnieje w miejskim herbie.
Z tej okazji zapraszam serdecznie na uroczystą mszę św. w intencji
mieszkańców Rudy Śląskiej, która zostanie odprawiona 6 czerwca br.
o godz. 18:00 w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu.
Zwieńczeniem obchodów będzie koncert Stanisława Sojki, który
rozpocznie się na placu Jana Pawła II tuż po zakończeniu nabożeństwa.
Żywię nadzieję, że wspólnie będziemy świętować „dzień herbu”
Rudy Śląskiej. Będzie to doskonała okazja do wyrażenia przywiązania
i szacunku do naszej Małej Ojczyzny.
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Śląsk czystej
energii

Butle PROPAN-BUTAN
11 KG
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Rewolucja dla przedszkolaków i pierwszoklasistów
Wakacje za pasem, ale już czas pomyśleć o kolejnym roku szkolnym, bo jak wiadomo nowelizacja
Ustawy o systemie oświaty wymusiła szereg zmian w szkolnictwie. Otwartych zostanie więcej oddziałów przedszkolnych, za to w szkołach podstawowych będzie zdecydowanie mniej pierwszoklasistów.
przekazanych przez dyrektorów szkół
podstawowych wynika, że tylko w jednej szkole podstawowej nie powstanie
oddział klasy pierwszej – mówi Aleksandra Piecko. – W takiej sytuacji miasto Ruda Śląska zapewni uczniom z obwodu tej szkoły dojazd do najbliższej
placówki, w której zostanie uruchomiony oddział klasy pierwszej umożliwiający realizację obowiązku szkolnego – zapewnia.
Nie są to jednak ostateczne decyzje,
ponieważ rodzice mają możliwość zapisania swojego dziecka do klasy pierwszej do dnia 31 sierpnia 2016. W związku z tym, że zmniejszy się liczba klas
pierwszych, bo sporo sześciolatków pozostanie w przedszkolach, pojawia się
konieczność ograniczenia zatrudnienia
wśród nauczycieli. Będą to szczególnie
nauczyciele, z którymi zostały zawarte
umowy na czas określony. Wyniki analiz dokonanych przez dyrektorów szkół
podstawowych wskazują, że likwidacji
mogą ulec 22 etaty nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej. Ustalono to przy za-

łożeniu, że w każdej szkole podstawowej zostanie utworzony przynajmniej
jeden oddział klasy pierwszej. Istnieje
jednak możliwość, że w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych nauczyciele, z którymi rozwiązano umowę w szkole podstawowej,

W nowym roku szkolnym 2016/2017
ma powstać ok. 25 klas pierwszych
w całym mieście. Z aktualnych danych
wynika, że tylko w jednej szkole
podstawowej takiej klasy nie będzie.
Jak jednak zapowiada miasto
– uczniom z tego obwodu zapewniony
zostanie dojazd do najbliższej szkoły.
znajdą zatrudnienie w miejskich przedszkolach.
Z kolei wyniki dwóch tur rekrutacji
do miejskich przedszkoli wskazują, że
dziewięcioro trzylatków nie znajdzie
miejsca w wybranym przez rodziców
przedszkolu. – Są jednak wolne miejsca
w innych przedszkolach, w tej samej

ALKOHOLE
BYKOWINA
ul. Szpaków 21
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Możliwość pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolu, jaką przywróciła nowelizacja ustawy, spowodowała, że znacznie zmniejszył się nabór
do klas pierwszych. – Oznacza to, że we
wrześniu br. naukę w klasach pierwszych rozpoczną dzieci 7-letnie, które
w roku szkolnym 2015/2016 miały odroczony obowiązek szkolny, dzieci urodzone w 2010 r., których rodzice podjęli
decyzję o rozpoczęciu nauki szkolnej
dziecka sześcioletniego oraz te dzieci
urodzone w roku 2009, które obecnie są
uczniami klasy pierwszej, a ich rodzice
do 31 marca 2016 r. złożyli stosowny
wniosek do dyrektora szkoły o kontynuację nauki w klasie pierwszej – wylicza
Aleksandra Piecko, naczelniczka Wydziału Oświaty.
Jeżeli chodzi o liczbę dzieci dotychczas zapisanych do klas pierwszych na
nowy rok szkolny 2016/2017 to wynika
z niej, że średnio w klasach pierwszych
będzie ok. 18 uczniów. Natomiast w sumie utworzonych zostanie około 25 oddziałów klas pierwszych. – Z informacji

W roku szkolnym 2016/2017 pierwsze klasy będą liczyły ok. 18 uczniów.

dzielnicy lub dzielnicach sąsiednich i to do nich będą mogły traﬁć dzieci, które nie znalazły się na listach przyjętych – wyjaśnia Aleksandra Piecko.
1 czerwca ogłoszone zostaną listy
kandydatów zakwaliﬁkowanych w rekrutacji uzupełniającej, natomiast lista
kandydatów przyjętych do miejskich
przedszkoli zostanie opublikowana
8 czerwca, po potwierdzeniu woli przy-

jęcia przez rodziców. W rudzkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych zostaną
otwarte 174 oddziały. Podziału dzieci na
grupy dyrektorzy dokonają po zakończeniu
rekrutacji
uzupełniającej,
z uwzględnieniem zasady, że w oddziale
powinny być równolatki lub dzieci
w zbliżonym wieku.
Arkadiusz Wieczorek

REKLAMA
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MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU SAMEJ SCENY LUB KOMPLEKSOWEJ
OBSŁUGI IMPREZY Z NAGŁOŚNIENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM –
CENA DO UZGODNIENIA

4-pak

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
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Z NA PLANUJ
MI IM
PREZ
Ę

ZADZWOŃ: 512-295-227 lub 32 248-60-97
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Nie wszystkie drogi prowadzą do sądu

| CZARNY LAS

Niedawno pisaliśmy o problemach z dojazdem do nowej siedziby Sądu
Rejonowego. Mieszkaniec Bielszowic zgłosił nam kolejny – tym razem
dotyczący drogi, która mogłaby być drugą drogą dojazdową do wspomnianego budynku przy ul. Bukowej, a która znajduje się po jego drugiej
stronie. Obecnie jest ona niedostępna dla kierowców, ale pojawiła się
szansa na to, że otwarta zostanie jeszcze w tym roku.
Choć wielu mieszkańców nie zdaje
Okazuje się, że do sądu można dojechać
sobie z tego sprawy, do Sądu Rejonoinną drogą. Prowadzi ona od strony
wego można dojechać nie tylko od
ul. Glinianej, jednak znajdująca się z tej
strony ul. Bukowej. Brama wjazdowa
strony brama jest zamknięta. Petenci są
znajduje się także z drugiej strony, ale
zmuszeni czekać, aż nawierzchnia drogi
nie jest ona ogólnodostępna. – Zarówdo niej prowadzącej zostanie utwardzona
no mieszkańcy Halemby czy Bielszoi na razie muszą korzystać
wic, jak i inni jadący z tej strony Rudy
z dojazdu od ul. 1 Maja.
Śląskiej, mogliby spokojnie ominąć
odpowiada – zastanawia się mężczyzna.
Okazuje się, że droga należy do
miasta, a to ma w planach wyremontowanie drogi. Trzeba się jednak uzbroić
w cierpliwość. – Plany inwestycyjne
miasta, dotyczące remontów dróg,
przewidują wykonanie utwardzenia
ulicy Glinianej – informuje Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego ma-

Tragiczny wypadek na A-4

Foto: MS

skrzyżowanie
oraz
sygnalizację
świetlną i szybciej dostać się do sądu,
gdyby otwarto drugą bramę – wyjaśnia rudzianin, mieszkający przy
ul. Kokota.
Okazuje się, że jedynym przeciwskazaniem, żeby otworzyć bramę, jest
zły stan techniczny drogi. – Od pracowników sądu usłyszałem, że warunkiem otwarcia bramy jest wyremontowanie drogi. Pytanie brzmi, kto za nią

Droga dojazdowa od ul. Glinianej nie jest jeszcze utwardzona.
gistratu. – Jednak w zależności od sytuacji ﬁnansowej zostanie ustalony
termin inwestycji. Jeśli wystarczy

środków, petenci sądu będą mogli poruszać się tą drogą jeszcze w tym roku
– dodaje.
Magdalena Szewczyk

Koszenie trawników odbywa się cyklicznie

| RUDA ŚLĄSKA

i krzewów odbywa się dwukrotnie w roku,
w miesiącach czerwiec i sierpień – tłumaczy
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta.
Nie są jednak wykluczone dodatkowe
prace, jeżeli pojawia się taka konieczność.
W tego typu sytuacjach, dotyczących zieleni na terenach miejskich, mieszkańcy
mogą interweniować dzwoniąc do Straży
Miejskiej lub Wydziału Zarządzania Kryzysowego pod bezpłatny numer 0 800158-800 oraz do Wydziału Gospodarki
Komunalnej pod numer telefonu 32 24490-00 (wew. 3141). Z kolei za utrzymanie
terenów zielonych na swoich terenach odpowiadają ich zarządcy, czyli spółdzielnie
mieszkaniowe i wspólnoty.
Arkadiusz Wieczorek

Foto: AW

Do naszej redakcji traﬁają kolejne interwencje w sprawie koszenia trawników i pasów zieleni przy chodnikach. Mieszkańcy zgłaszają także problem nieprzyciętych krzewów i żywopłotów. Na szczęście część tych interwencji udaje się załatwić od ręki.
– Przy szkole w okolicy ulicy Norwida
trawnik jest strasznie zarośnięty – żali się
mieszkanka Rudy. – Zastanawiam się, kiedy doczekamy się tu kogoś, kto zajmie się
tym terenem – dodaje.
Z informacji, jakie przekazał nam Urząd
Miasta wynika, że podczas objazdu terenów miejskich w miniony piątek stwierdzono, że koszenie trawników w pasie drogowym ulicy Norwida trwa. Tego typu
prace porządkowe na terenach miejskich
odbywają się zgodnie z harmonogramem
i są prowadzone przez wyłonioną w przetargu ﬁrmę. – Koszenie trawników w pasach drogowych, zgodnie z zawartą umową,
odbywa się cztery razy w roku w miesiącach
maj – wrzesień lub dodatkowo na zlecenie
Urzędu Miasta. Pielęgnacja żywopłotów

KRONIKA

Koszenie trawników odbywa się minimum cztery razy w roku.

W tragicznym wypadku na autostradzie A-4 w Rudzie Śląskiej zginął
45-letni motocyklista, mieszkaniec
Orzesza. Był to ks. Wojciech Mrochen, który kiedyś był wikariuszem w
Kochłowicach, a od 2012 roku pełnił
posługę w paraﬁi Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w radlińskich Biertułtowach. Do wypadku
doszło w piątek (27.05.) ok. godz. 15
na autostradzie A-4 tuż przed węzłem
Wspólna. Według wstępnych informacji 45-letni mieszkaniec Orzesza
zahaczył o prawy narożnik TIR-a,
który jechał prawym pasem. Jednak
dopiero postępowanie prowadzone
przez śledczych z rudzkiej komendy
ma wyjaśnić dokładne przyczyny
i okoliczności tego tragicznego wypadku. Policja apeluje o dodatkowe
informacje świadków zdarzenia pod
nr tel. 32 244-92-38 lub dyżurnym
tel. 32 244-92-00.

Przez tydzień przetrzymywał
ranną konkubinę

Kolejny sprawca przemocy domowej został zatrzymany przez rudzkich
stróżów prawa. W piątek (27.05.) policjanci z „piątki” zostali powiadomieni, że do szpitala traﬁła 38-letnia kobieta z raną pleców. Znalazła się tam
po tym, jak została dźgnięta nożem
przez swojego konkubenta. Okazało
się, że do awantury doszło już tydzień
wcześniej. Jednak mężczyzna przez
ten czas przetrzymywał kobietę
w mieszkaniu z obawy przed wymiarem sprawiedliwości. Sąsiadka zaniepokojona stanem poszkodowanej powiadomiła pogotowie. 38-letnia kobieta w ciężkim stanie traﬁła do szpitala. Policjanci zatrzymali 39-letniego
rudzianina, który traﬁł do policyjnego
aresztu. Został mu już przedstawiony
zarzut uszkodzenia ciała konkubiny,
ale jeśli jej stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, sprawca przemocy domowej może usłyszeć kolejne, cięższe
zarzuty.
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

Z dniem 1.05.2016 jesteśmy administratorem cmentarzy komunalnych
w Rudzie Śląskiej 1 ul. Porębska i w Halembie przy 1 Maja (za Wiśniowym Sadem).
W związku z tym przypominamy o regulowaniu zaległości cmentarnych w naszych punktach obsługi klienta
w Rudzie Śląskiej 1 Plac Chopina 2 i Halembie 1 Maja 63.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Potrzebujesz pomocy przy
organizacji imprezy
ﬁrmowej, festynu, koncertu,
pikniku, promocji ﬁrmy?

My zrobimy to za Ciebie!
Oferujemy kompleksową
obsługę w zakresie:
• profesjonalnej konferansjerki
• promocji wydarzenia
• nowoczesnej sceny
• oświetlenia i nagłośnienia
• animacji dla dzieci
• programu artystycznego
• cateringu

Więcej niż gazeta...
Tel. 512-295-227

ROZRYWKA | 1.06.2016

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
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Poziomo: 1 – rybi klej, 5 – pałeczka dyrygenta, 8 – kwitnie tylko raz, 9 – spaja blachy nitami, 11 – meander,
12 – żytniówka, 15 – rzeźbiarz, syn Mikona, 17 – np. do
prasowania, 20 – jednolite tło, 21 – nasyp, przypora,
24 – reguła, 25 – uchatka patagońska, 28 – teren pod uprawę drzewów i kwiatów, 29 – pojazd, 4 – kołowy,
używ. w Polsce w XVIII w., 32 – miasto w Japonii, 33
– jams, pochrzyn, 36 – łącznik, spójka, 39 – esencja, wyciąg,
42 – otawa, 43 – brat Mojżesza, 45 – protoplasta Asyryjczyków, 46 – manewr w grze w szachy, 47 – myszoryjek.
Pionowo: 1 – zakładane w banku, 2 – obrządek, 3 – niejedna w talii, 4 – klatka ﬁlmowa, 5 – podstawa, 6 – zakon
derwiszów, 7 – rozwód u muzułmanów, 10 – związek organiczny, stosowany w przemyśle spoż. i perfumeryjnym,
13 – pierw. chem., 14 – pokarm kanarków, 16 – komin
wulkaniczny, 17 – mit. gr. matka Perseusza, 18 – bijący
organ, 19 – gat. papugi, 21 – nogi zająca, 22 – miasto
w USA, 23 – szlafrok, 26 – ozdoba architektoniczna, 27
– ojczyzna Odyseusza, 30 – moneta w Grecji, 31 – bramka, 34 – jaskinia, 35 – tlenowiec, 37 – dwukołowa taczka,
38 – ryba z kolcem jadowym, 40 – dziewosłęb, 41 – cięgi,
44 – napój marynarzy.
Hasło krzyżówki nr 20 brzmiało: „Piłka ręczna”. Nagrodę otrzymuje Halina Mazurkiewicz. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38 – 40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41 – 709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
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Wakacyjna odskocznia, czyli… niebo w gębie!
Tęskniąc za wakacyjnym wyjazdem, morzem, zapachem świeżego dorsza i zimnym piwem, natraﬁłam na smażalnię ryb „Rybołówka” w Mikołowie (Paniowy).

Jest to miejsce zupełnie oderwane krajobrazowo od
Śląska. Dużo tam zieleni, swobodnie spacerujących
zwierząt, takich jak lamy czy wesołe i wiecznie rozbrajające kozy. Oko przyciąga zadbany, duży staw i plac
zabaw dla dzieci. Ale kwintesencją tego miejsca jest sama smażalnia. Nie ma tam wyszukanych dań, ale wszystkie ryby, których tam próbowałam, były świeże i smaczne. Pałaszując swój obiad, poczułam się jak nad morzem
czy na Mazurach. Po prostu poczułam się szczęśliwa.
A wychodząc zakupiłam jeszcze ciepłe, wędzone ryby.
Mmm... niebo w gębie. Postanowiłam odnaleźć właściciela, a w tym przypadku właścicielkę tego miejsca.
– Pani Kasiu, skąd pomysł na takie miejsce jak
Rybołówka?
– Otwierając Rybołówkę, czyli staw dla wędkarzy
i smażalnię, kierowaliśmy się przede wszystkim pasją

do ryb. Sami z mężem nie jadamy mięsa, więc zamiłowanie do ryb i owoców morza rozwijało się w nas od
lat. Jesteśmy smakoszami tego co naprawdę zdrowe i potrzebne, czyli ryb.
– Trzeba podkreślić, że nikt głodny z Rybołówki
nie wyjdzie.

– Zgadza się. W smażalni mamy naprawdę duży wybór ryb. Podawane przez nas ryby smażymy tylko na
maśle, to pozwala nam uzyskać potrawę, którą sami
chcielibyśmy zjeść. Na miejscu można również zakupić
ryby wędzone. Wędzimy codziennie, więc kupiona
u nas ryba jest świeża a jak ktoś ma szczęście to wyjdzie
z jeszcze ciepłą rybką prosto z wędzarni. Wędzimy naturalną metodą na drzewie olchowym. Nasze ryby wędzone to nie masowa, jałowa produkcja, ale prawdziwe,
smaczne ryby wędzone! Oczywiście można w Rybołówce zakupić również ryby żywe typu: pstrąg, jesiotr,
karp lub sum.
– Czy jest możliwość zorganizowania w Rybołówce imprezy typu urodziny, komunie itp.?
– Jak najbardziej, serdecznie do tego zachęcamy.
Miejsce to ma niezwykły klimat i każda impreza tu zor-

ganizowana zostawi niezapomniane wrażenia. Zapraszam. A żeby być na bieżąco, proszę o śledzenie naszego proﬁlu na Facebooku, gdzie zamieszczamy najświeższe informacje, np. o imprezach muzycznych, które są
u nas organizowane.

Paniowy

www.wiadomoscirudzkie.pl 

WOKÓŁ NAS | 1.06.2016

7

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

W muzykę wkładamy całe serce
– Historia zespołu sięga 2011
roku, jednak początkowy skład
uległ zmianie…
– Początkowo razem z Joanną
Kurzacz i Tomkiem Misiem występowali Mariusz Wrzyszcz oraz
Wiktor Trojanowski. Z czasem
ten skład został zmieniony. Mariusz i Wiktor odeszli z zespołu,
a skład został uzupełniony
o Agnieszkę Szubring mnie.
Znaliśmy się wcześniej z dotychczasową wokalistką zespołu Joanną, z którą z kolei graliśmy w innym zespole. Udało nam się połączyć siły i w czwórkę gramy już
od 2014 roku.

– Wspólna praca zaowocowała
płytą. Jak ona powstawała?
– To druga płyta zespołu.
Pierwsza została nagrana w poprzednim składzie. Ta, którą prezentujemy obecnie, to nasze
wspólne dzieło. Pracowaliśmy
nad materiałem trzy lata i muszę
przyznać, że nie było to łatwe.
Sporo czasu zajęły nam ustalenia
oraz dopasowanie się, jeżeli chodzi o współpracę, ale dzięki temu
udało nam się stworzyć naprawdę
dobry materiał i co najważniejsze
– zgrać się ze sobą.
– Co prezentujecie na wspomnianej płycie „Santo Montana”?

– Moim zdaniem to płyta dla każdego słuchacza. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Mamy piosenki dla
starszych i młodszych, romantyczne
i z humorem. Muzykę i teksty tworzy głównie założyciel zespołu Tomek Miś – co nie znaczy, że my nie
mamy na to wpływu. Każda piosenka to nasze wspólne dzieło, bo po
tym jak Tomek zaprezentuje nam to
co przygotował, cała reszta zespołu
dokłada coś od siebie. Wkładamy
w to całe serce, bo zależy nam na
tym, aby to, co prezentujemy naszym słuchaczom, było na najwyższym poziomie.
– Teraz czas na promocję.

– Chcemy dotrzeć z naszą muzyką do jak największej publiczności.
Śpiewamy wszędzie tam, gdzie tylko możemy. Stworzyliśmy już dwa
teledyski i właśnie pracujemy nad
kolejnym. Mieliśmy okazję w ostatnim czasie zagościć w programach
telewizyjnych i radiowych. Dziś
cieszymy się z tego, że możemy zaprezentować się Czytelnikom „Wiadomości Rudzkich”, dzięki którym
mogliśmy wystąpić także w Rudzie
Śląskiej podczas koncertu promującego naszą płytę. Ważne jest dla nas
także to, że słuchacze z Rudy Śląskiej mogą kupić u Was naszą płytę
(jest ona dostępna w naszej redakcji

Foto: mat. zespołu

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” prezentujemy zespół Jinks, który powstał w 2011
roku, a na swoim koncie ma już dwie autorskie płyty. Na nasze pytania odpowiada Piotr Płonka, wokalista,
który współtworzy zespół.

oraz na sklep.wiadomoscirudzkie.pl
– przyp. red.).
– Po wydaniu płyty robicie sobie przerwę w pracy nad nowymi
utworami?
– Oczywiście, że nie. Cały czas
powstają nowe utwory, które z pew-

nością znajdą się na kolejnej płycie.
Póki co jednak nigdzie ich nie prezentujemy. Chcemy najpierw pozwolić naszym słuchaczom poznać
lepiej utwory z drugiej płyty. Na nowe utwory przyjdzie jeszcze czas.

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, 5 czerwca, 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 4 czerwca. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.

1
2
3
4
5
6
1. kotara po śląsku
2. naleśnik po śląsku
3. sok po śląsku
4. popielniczka po śląsku
5. hobby po śląsku
6. dziecko po śląsku
7. po śląsku przerwa
na papierosa
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U nas kupisz
płyty ze śląskimi
szlagrami!

REDAKCJA GAZETY
„Wiadomości Rudzkie”
ul. Niedurnego 36
41-709 Ruda Śląska
tel. 32 248 60 97

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Przejażdżka z historią w tle

Ficinus dla mam

HALEMBA

175 lat historii
W miniony piątek (27.05.) Szkoła Podstawowa nr 24
im. Powstańców Śląskich w Halembie świętowała
swoje 175-lecie. Przy tej okazji uczniowie, nauczyciele, sympatycy szkoły i zaproszeni goście uczestniczyli
w mszy świętej oraz uroczystej akademii. – Podczas
części oficjalnej nasi uczniowie zaprezentowali spektakl dotyczący historii szkoły, przygotowany specjalnie
na tę okazję – mówi Jadwiga Staniowska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 24. – Tradycyjnie wręczyliśmy też statuetki Przyjaciela Szkoły, które tym razem odebrali państwo Katarzyna i Witold Hanke oraz
Beata Nocoń. To osoby, na które zawsze możemy liczyć,
które bardzo angażują się w życie naszej placówki
– dodała.
Po oficjalnych obchodach odbył się festyn na szkolnym boisku, podczas którego zorganizowano m.in.
koncert starych przebojów w wykonaniu szkolnego zespołu oraz prezentacja zespołu Hip-hopaki. – Przygotowaliśmy także zawody sportowe oraz loterię fantową.
Na festynie każdy mógł znaleźć coś dla siebie – wyliczała Jadwiga Staniowska. – Sporym powodzeniem cieszył się namiot bractwa rycerskiego oraz dmuchańce –
podkreślała. 
AW

kiego i domu Karola Goduli. Co ważne – jak zapowiada Sośnierz – w tym historycznym miejscu w Rudzie
Śląskiej cyklicznie w tym sezonie będą odbywały się
imprezy plenerowe. Równocześnie trwają prace nad
odtworzeniem dawnych obiektów. 
JO

NOWY BYTOM

Rozśpiewane maluszki
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Podczas festiwalu wystąpiły m.in. przedszkolaki z MP 47.
Już po raz dziewiąty w naszym mieście odbył się
„Festiwal Artystyczno-Wokalny Do-re-mi”. To impreza podczas której dzieci niepełnosprawne z oddziałów
integracyjnych i specjalnych miejskich placówek mogą

zaprezentować swoje talenty oraz efekty kilkumiesięcznej pracy. Jednak co najważniejsze – to dla nich
pełna emocji chwila, kiedy mają na scenie swoje „pięć
minut”.
Na scenie zaprezentowało się w sumie 15 zespołów,
prezentujących repertuar muzyczno-taneczny w dziecięcym wykonaniu. – Nasz festiwal organizowany jest
już po raz dziewiąty. Na początku raczkowaliśmy, a teraz przybywa nas z roku na rok. Mamy placówki nie
tylko z Rudy Śląskiej, ale także z Zabrza, Chorzowa
i Katowic – mówi Izabela Fiszer, nauczycielka w Miejskim Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi.
– Rośnie także poziom festiwalu, bo dzieci już z reguły
pół roku wcześniej przygotowują swój występ, a prezentacja na scenie to dla nich ogromna radość – dodaje. Mali uczestnicy po swoich występach zostali obdarowani pluszakami, a o oprawę muzyczną „Festiwalu
Artystyczno-Wokalnego Do-re-mi” zadbał zespół The
Train, który związany jest z nim od początku.
JO

BIELSZOWICE

Ich Słoneczna Dolina
Miejskie Przedszkole nr 20 w Wirku ma już swoje
imię. We wtorek (24.05.) w bielszowickim Domu Kultury świętowano 65-lecie placówki oraz uroczystość
nadania jej imienia „Słonecznej Doliny”. – Od dziś to
przedszkole ma swoją tożsamość. Położenie tej placówki oraz radość i uśmiech na twarzach dzieciaków powodują, że ta nazwa jest idealna dla tego przedszkola
– mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta. – Cieszę się, że podczas nadania imienia były obecne także osoby, które wiele lat temu wychowywały tutaj
kolejne pokolenia – dodała.
Na scenie przed gośćmi zaprezentowały się przedszkolaki, które razem z całą kadrą przedszkola przygotowywały się do tego wydarzenia przez dwa lata. Nazwa przedszkola wybrana została w drodze głosowania. – Zaprosiliśmy całą naszą społeczność do konkursu
na nazwę. Spośród wielu propozycji najwięcej głosów
zdobyła właśnie Słoneczna Dolina – tłumaczyła Grażyna Dudzińska, dyrektorka Miejskiego Przedszkola

Program artystyczny przygotowali najmłodsi.
nr 20. – Myślę, że ta nazwa kojarzy się przede wszystkim z radosnymi i miłymi chwilami, jakie spędzają
u nas dzieci – dodaje. 
AW

Spotkanie z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”,
które odbyło się 27 maja, tym razem dedykowane było
wszystkim mamom. Specjalnie dla nich w kościele
ewangelickim na zabytkowym osiedlu robotniczym
Ficinus w Wirku odbył się koncert pt. „Serduszko dla
mamy”.
– Po czwartkowym, rodzinnym świętowaniu mieliśmy
możliwość zaprosić wszystkie mamy na Ficinus – mówił
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. – Gośćmi spotkania były
artystki Bytomskiego Ogniska Artystycznego oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 19 – opowiedział.
Zaprezentowały one znane arie operowe i operetkowe oraz pieśni klasyczne, zaś przedszkolaki
wyrecytowały wierszyki przygotowane specjalnie
z okazji Dnia Matki. Koncert natomiast poprowadziła
i zaśpiewała Barbara Orlińska, dyrygentka chóru
mieszanego „Słowiczek”. Na każdą mamę czekała
również miła niespodzianka. – Chyba najpiękniejsze
jest to, że mogłam tu przyjść z moją mamą i spędzić z nią
kilka chwil. W tym ciągłym biegu mało mamy czasu dla
swoich bliskich, a przecież nasze mamy na to zasługują
– powiedziała pani Kasia, która przyszła na koncert
wraz ze swoją mamą.
MS

RUDA

Majówka w zbroi

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: MS

To idealny sposób na zakończenie trwającego od poniedziałku, 16 maja, Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. W Zespole Szkół Specjalnych nr 4 Specjalnych w Bielszowicach odbyła się Gala Osób Niepełnosprawnych, która pokazała jak wyjątkowych
uczniów ma właśnie ta placówka.
– Ideą gali jest nie tylko pokazanie możliwości
i umiejętności, ale także potrzeb osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dzieci, które uczą się w szkołach stwarzających specjalne warunki edukacyjne
– tłumaczyła Anna Wieloch, dyrektorka ZSS nr 4.
Podczas gali swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały wszystkie klasy podstawowe oraz gimnazjalne, które miały za zadanie pokazać społeczności
rudzkiej, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i mają ogromny potencjał, który należy rozwijać każdego
dnia. – Ten tydzień był bardzo intensywny, ale i ciekawy. Tak naprawdę charakteryzuje się on dużą różnorodnością – mogliśmy uczestniczyć w imprezach zarówno artystycznych jak i sportowych. Dla nas ważnym
elementem były też spotkania o charakterze pomocowym. Myślę, że ten tydzień obchodzony jest po to, by
podkreślić, że niepełnosprawność dotyczy nas wszystkich – mówiła Anna Wieloch.
MS

Mieszkańcy mogli przejechać się historycznym pojazdem.

Foto: AW

Podczas gali zaprezentowali się uczniowie szkoły.

Foto: JO

Foto: MS

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
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Nie lada gratka czekała w sobotę (28.05.) przy ruinach rudzkiego zamku i domu Karola Goduli. Można
tam było zobaczyć rekonstrukcję jednego z pierwszych
samochodów na świecie – pojazdu napędzanego parą,
który został skonstruowany przez Polaka Józefa Bożka
z Cieszyna. Mało tego – można było się nim także
przejechać! Samochód, który prowadził Tomasz Siudziński, osiągał prędkość nawet 20 km/h.
– Polacy często nie wiedzą, że są pionierami motoryzacji, więc chcieliśmy to pokazać, korzystając z możliwości, że pan Siudziński nas odwiedził. Pokazujemy
działanie samochodu na parę, w którym mamy kocioł
podgrzewany węglem i kiedy para osiągnie odpowiednie ciśnienie, samochód jest gotowy do jazdy. Pojazd
działa na tej samej zasadzie, co działały lokomotywy
parowe i jest przykładem pierwszych prób stworzenia
czegoś, co będzie jeździło i woziło pasażerów – opowiadał Andrzej Sośnierz, prezes Fundacji Zamek Chudów, która sprawuje pieczę nad ruinami Zamku Rudz-

Foto: JO

RUDA

BIELSZOWICE

Tydzień godności
zakończony!

Z ŻYCIA MIASTA | 1.06.2016

ZSP nr 7 postawiło na tematykę rycerską.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 pokazał, że
można się dobrze bawić, a zarazem pogłębić swoją
wiedzę historyczną. Po raz kolejny zorganizowano tam
integracyjną imprezę, tym razem pod hasłem „Integracyjna Majówka Rycerska”. W ramach tego dnia zaplanowano szereg atrakcji, zarówno średniowiecznych,
takich jak spotkanie z grupą rekonstrukcji historycznej,
zespołem muzyki dawnej, jak i festynowych, w tym
m.in. loterię.
– Pomysł na tematykę zrodził się z faktu 1050. rocznicy chrztu Polski. Chcieliśmy nawiązać do naszej tradycji, historii oraz dorobku kulturowego i przybliżyć
młodzieży niepełnosprawnej tamte czasy. Staramy się
przełamywać standardy dydaktyczne, a przez to pogłębiać więź z naszymi podopiecznymi – wyjaśniał Piotr
Kowalik, psycholog szkolny oraz jeden z inicjatorów
imprezy w ZSP nr 7. – Należy pamiętać, że pracujemy
z osobami niepełnosprawnymi. Wymagają one specjalnych metod pracy – dodał.
Bo i celem biesiady była przede wszystkim integracja – zarówno z innymi środowiskami szkolnymi jak
i z mieszkańcami Rudy Śląskiej. – Staramy się, by nie
tylko w ramach TGON, ale i na co dzień, integrować
się w sferze społecznej. Przez takie imprezy otwieramy
się zarazem na lokalną społeczność dzielnicy – podkreślał Piotr Kowalik.
MS
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CZARNY LAS

Przykład
poprzez sport
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Seniorada
na wesoło
Przy salwach śmiechu i w nietypowych konkurencjach spotkali się w sobotę (28.05.) seniorzy z Rudy
Śląskiej oraz z zaprzyjaźnionych miast – Rybnika
i Częstochowy. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
zorganizował dla nich imprezę pod hasłem „Seniorada
na wesoło”, która odbyła się w Parku Strzelnica w Bielszowicach. Jej uczestnicy mieli okazję zmierzyć się
z wyznaczonymi zadaniami, a później wspólnie biesiadować podczas występów gości.
Dla seniorów przygotowano dziewięć konkurencji,
których celem było nie zdobywanie medali czy rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna zabawa. – Każdy
uczestnik otrzymał kartę zgłoszenia z wypisanymi zadaniami, wśród których była m.in. gra w siatkówkę, ale
nie piłką, lecz kartonowym pudłem, gra w kółko i krzyżyk, tor przeszkód, czy tańce z makaronem – wylicza
Teresa Chudziak, prezes Rudzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Dla uczestników przygotowano również poczęstunek, a po zakończeniu poszczególnych
konkurencji mogli oni bawić się przy artystycznych
występach. Warto dodać, że prócz zabawy „Seniorada
na wesoło” została zorganizowana w ramach starań
RUTW o Złoty Certyfikat nadawany przez Federację
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
JO

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Najmłodsi nie mogli narzekać na brak atrakcji.

Przedszkolaki i ich rodzice dzielnie kibicowali.
powiedzieć, że stale się rozwijamy. Już za chwilę
otworzymy kawiarnię, w której będzie można zjeść
smaczne lody, czy napić się kawy – zachęcał Fick.
MS

WIREK

Święto radości w Wirku

Podczas pikniku na każdego czekało mnóstwo atrakcji.
W ramach Dni Profilaktyki Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza zorganizowało piknik rodzinny pod hasłem „Dobro – podaj dalej…”. Członkowie i sympatycy organizacji spotkali się przy parafii pw. Andrzeja
Boboli w Wirku. – Nasze stowarzyszenie realizuje pro-

jekt „Rodzinnie, muzycznie, sportowo – profilaktyka
„Nereuszowo, czyli dni z profilaktyką” i właśnie w ramach tych działań spotykamy się w plenerze – mówiła
Alina Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
Święto Radości rozpoczęło się od uroczystej mszy
świętej odprawionej przez ks. Piotra Wenzla, kapelana
stowarzyszenia. Po spotkaniu w kościele na wszystkich
uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji i porcja
dobrej zabawy. Podczas pikniku główną atrakcją był
„Ryneczek Dobra”. – Wszyscy, którzy przyłączyli się do
zabawy, mogli wymyślać dobre uczynki, które będzie
można spełnić. Chcemy pokazywać naszym podopiecznym, że otrzymane od kogoś dobra warto przekazać
następnym osobom i tę ideę dobra nieść dalej – tłumaczyła Alina Szulirz. W przygotowaniu pikniku poza
wolontariuszami ze stowarzyszenia wzięły udział także
osoby bezdomne, które spotykają się w wireckiej parafii. 
AW

„Dni Profilaktyki” niosą za sobą kolejne wydarzenia, które mają na celu podkreślenie jak ważne jest
zdrowie. Z takim też przesłaniem zorganizowano imprezę „Żyję zdrowo – na sportowo”, która odbyła się na
stadionie Pogoni przy ul. Czarnoleśnej.
– My, dorośli, chcieliśmy pokazać dzieciakom, że potrafimy bawić się przez sport i dać w ten sposób dobry
przykład. Ponadto w tym roku postanowiliśmy wprowadzić nowość w postaci zawodów sportowych dla przedszkoli. Przedszkolaki z ośmiu placówek rywalizowały
między sobą w ciekawych konkurencjach – mówił
Adam Markiefka, prezes Pogoni.
Oprócz atrakcji dla dzieci tradycyjnie odbył się turniej piłkarski, w którym udział wzięli reprezentanci
Urzędu Miasta, Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej oraz rodzice podopiecznych Pogoni. Liczny
udział w atrakcjach imprezy potwierdza, że rudzianie
garną się do sportu. – Od czterech lat widzę tendencję
wzrostową, jeśli chodzi o zainteresowanie treningami
w naszym klubie. Myślę, że to dobry prognostyk oraz
potwierdzenie, że zmiany, które wprowadziliśmy, są dobre. Postanowiliśmy szkolić sportowców od najmłodszych lat i czekamy aż któryś z nich będzie biegał po
boiskach Europy – dodał Markiefka.
MS
REKLAMA
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W rodzinie jest siła
„Rodzina jest najważniejsza” – pod takim hasłem
odbywa się tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny,
a w jego ramach już po raz dziewiąty odbył się Festyn
Rodzin Zastępczych, który zgromadził tłumy w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury. Tam dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, które pozwoliły
jeszcze bardziej zintegrować się rodzinom zastępczym.
Spotkały się osoby, które łączy pasja pomagania innym i ogromna miłość do dzieci. W ramach wtorkowego festynu (24.05.) przygotowano dla nich loterię fantową, występy wokalne, malowanie twarzy, czy liczne
zabawy dla dzieci. – Rodzina zastępcza jest swoistym
kołem ratunkowym. To koło ratunkowe z jednej strony
jest skierowane do dzieci, które z jakiś powodów nagle
znalazły się w sytuacji, w której zabrakło opieki i miłości ze strony rodziców, a z drugiej strony jest kołem ratunkowym dla rodziców, którym z pewnych powodów
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Choć Industriada odbędzie się dopiero 11 czerwca, to
już w miniony weekend (29.05.) mogliśmy się spotkać
w szczególnie historycznym miejscu, bo przy jedynym
na Śląsku działającym piekaroku. To właśnie tam zorganizowano PreIndustriadę, podczas której mieszkańcy
mogli m.in.skosztować świeżo wypieczonego chleba,
a dla dzieci przygotowano szereg atrakcji.
PreIndustriada to impreza poprzedzająca święto
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
której celem jest przypomnienie czasów poprzemysłowych oraz nawiązanie do korzeni przemysłu, rozwijającego się w danym regionie. Takim miejscem niewątpliwie jest rudzki piekarok, gdzie rudzianie spotkali się
w niedzielę. – Ruda Śląska po raz pierwszy uczestniczy
w PreIndustriadzie, czyli imprezie zapowiadającej Industriadę. Z tego powodu przygotowaliśmy przy piekaroku wiele atrakcji takich jak: wypiek chleba w piecu
i jego degustację – mówił Krzysztof Piecha, naczelnik
Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Oprócz tego w Muzeum Miejskim dla najmłodszych
przygotowano gry i zabawy, a przed piekarokiem zorganizowano program interaktywny dla dzieci oraz
warsztaty artystyczne i konkursy.
JO

Foto: arch.

Dla dzieci przygotowano m.in. interaktywną grę.

To było dwudniowe święto wszystkich rodzin, które
chcą spędzać czas z dala od nałogów. W piątek i sobotę
(27-28.05.) przy ośrodku Borówka, znajdującym się na
granicy Halemby i Mikołowa, odbył się festyn rodzinny w ramach „Dni Profilaktyki”, podczas którego
świętochłowicka Fundacja Rodzin Polskich im. św.
Jana Pawła II przygotowała moc leśnych atrakcji.
– Nasza fundacja zajmuje się profilaktyką uzależnień,
stąd nasz festyn stał się częścią „Dni Profilaktyki”. Chcemy pokazać w ciągu tych dwóch dni, że można się
nieźle bawić, będąc z dala od rzeczy, które uzależniają
– tłumaczył Eugeniusz Fick, prezes fundacji.
Podczas festynu odbył się między innymi konkurs
plastyczny „Ruda Śląska naszym okiem”, można było
także zagrać w paintball, czy wziąć udział w warsztatach kreatywnych. Głównymi punktami natomiast były
występy znanych wokalistów na czele z Henrykiem
Czichem, wokalistą zespołu Universe, czy seans
filmowy „pod chmurką”. M.in. dzięki takim wydarzeniom „Borówka” przyciąga. – Po dwóch latach można

Foto: MS

Magia Borówki

Foto: arch.
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Podczas festynu zorganizowano m.in. loterię fantową.
odebrano dzieci. Oni mają wtedy czas na odrobienie
lekcji. My towarzyszymy im w tym, żeby dążyć do tego,
aby te dzieci mogły wrócić do swojego naturalnego
środowiska – podkreśla Krystian Morys, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
JO
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DZIEŃ
DZIECKA
Z WR
Zakończyliśmy naszą fotograﬁczną zabawę z okazji Dnia
Dziecka. Spośród wszystkich
nadesłanych zdjęć wybraliśmy
najlepsze. Po odbiór nagrody
zapraszamy Rafała Brzozę (na
zdjęciu obok). Dla naszego
zwycięzcy
przygotowaliśmy
nagrodę (słodycze oraz zegarek
ﬁrmy Bisset). Nagroda czeka
w naszej redakcji przy ul. Niedurnego 36 w Nowym Bytomiu. Gratulujemy i dziękujemy
za wszystkie przesłane zdjęcia.

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

Leon Dymek
syn Ewy i Jacka
ur. 26.05. (2750 g i 53 cm)

Kajetan Łukaszek
syn Agnieszki i Grzegorza
ur. 24.05. (3315 g i 57 cm)

Alicja Kaiser
córka Agnieszki i Grzegorza
ur. 23.05. (3455 g i 57 cm)

Aproduction

REKLAMA

Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha
Tosia Jaśko
córka Weroniki i Marcina
ur. 26.05. (3100 g i 52 cm)

tel.

798 896 968

facebook.pl/aproduction.rolnik
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Eksperymentalne nasadzenia roślin wchłaniających metale ciężkie oraz utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku – tak w praktyce będzie wyglądała rekultywacja części pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. Miasto jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Środki na ten cel daje Komisja Europejska, a rudzka część przedsięwzięcia
doﬁnansowana zostanie kwotą ponad 1 mln zł.

Hałda będzie EKO

Hałda przy ul. 1 Maja jest jednym z czterech
zwałowisk pocynkowych w Rudzie Śląskiej.
– Znajduje się ona praktycznie w centrum miasta. Tak duży poprzemysłowy teren i to w takiej
lokalizacji jest z pewnością problemem. Na
szczęście mamy pomysły jak go zagospodarować, a pomóc w tym mają m.in. środki unijne –
wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.
Możliwości takie daje finansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej projekt LUMAT, którego liderem jest Instytut
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Ruda Śląska jest jednym z jego partnerów. Dzięki tej kooperacji miasto ma szansę
nie tylko na zagospodarowanie części hałdy
przy ul. 1 Maja, ale również na jej rekultywację. – Hałda jest już częściowo zrekultywowana, dokonano tego jeszcze w latach 80. XX w.
Teraz te wcześniejsze działania będziemy mogli uzupełnić, szczególnie, że w ciągu ostatnich 30 lat zmieniły się technologie i pojawiły
nowe narzędzia, które można z powodzeniem
wykorzystać – ocenia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Co konkretnie na realizacji projektu zyska
Ruda Śląska? – Przede wszystkim nowe, atrakcyjne tereny zielone, które powstaną w miejscu
zdegradowanym. Nie możemy również zapominać o aspekcie społecznym projektu, ponieważ
sama rewitalizacja części hałdy będzie konsultowana z mieszkańcami – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.
Jednym z elementów projektu jest wymiana
doświadczeń pomiędzy partnerami oraz szkolenia, które kierowane będą zarówno do sektora
publicznego jak i prywatnego oraz do organizacji pozarządowych. Będą one dotyczyć rozwiązywania konﬂiktów przy planowaniu przestrzennym oraz budowaniu tożsamości funkcjonalnych obszarów miejskich.
Projekt LUMAT realizowany będzie do 2019
roku w ramach programu Interreg CENTRAL
EUROPE. Jego całkowita wartość to ok.
10 mln zł, z czego doﬁnansowanie do rudzkiej
„części” wyniesie ponad 1 mln zł. Jego liderem
jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, a partnerami obok Rudy
Śląskiej są inne europejskie miasta oraz insty-

tuty badawcze, m.in. Turyn, słowacka Trnava,
czy słoweński Kranj.
Przypomnijmy, że władze Rudy Śląskiej starają się także o inne środki na rewitalizację
m.in. terenu hałdy przy ul. 1 Maja. Mowa tu o ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które miałyby
zostać przeznaczone na powstanie tzw. traktu
rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej, łączącej Wirek z Nowym Bytomiem.
– Dzięki realizacji tego zadania zrewitalizujemy
obszar 40 ha, a oprócz budowy chcemy odnowić
szereg miejskich terenów zielonych, wybudować
place zabaw oraz nowe miejsca rekreacji i wypoczynku – wylicza wiceprezydent Krzysztof
Mejer. – Trakt przebiegać będzie m.in. przez
hałdę przy ul. 1 Maja i również jej fragment zostanie dzięki temu zrewitalizowany – dodaje.
Pocynkowa hałda przy ul. 1 Maja zajmuje
obszar 6,5 ha i jest pozostałością po działającej
w tym rejonie w okresie od I połowy XIX w. do
1925 roku hucie cynku Liebe – Hoffnung.
W Rudzie Śląskiej hałdy zajmują 3,5 km
kwadratowych, czyli blisko 5 proc. powierzch-

ni miasta. W ubiegłym roku udało się je wszystkie zinwentaryzować. W ten sposób na mapie
miasta naniesiono 35 lokalizacji. Dla każdej
z nich założono kartę obiektu, w której znajdują się informacje o stanie własnościowym,
przeznaczeniu terenu, powierzchni hałdy, pochodzeniu odpadów, rodzaju zdeponowanego
materiału, a w niektórych przypadkach także
o ilości materiału. Większość ze zinwentaryzowanych zwałowisk w mieście to hałdy pokopalniane, na których znajdują się odpady pogórnicze.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą
nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Powstał w 1972 roku jako katowicki oddział Instytutu Ochrony Środowiska i uzyskał status
Centrum Ochrony Środowiska. W 1992 roku
przekształcony został w samodzielną jednostkę. Celem działalności naukowo-badawczej
IETU jest tworzenie naukowych podstaw dla
realizacji działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju środowiska terenów uprzemysłowionych oraz zurbanizowanych.
TK

Informacje o rodzinie Gürtlerów pilnie poszukiwane! Telewizja Polska i rudzki magistrat przygotowują się do realizacji ﬁlmu dokumentalnego na temat tragicznych losów jednej z najbardziej zasłużonych rodzin dzisiejszej Rudy Śląskiej. Przydać się mogą zdjęcia, dokumenty, pamiątki i osobiste wspomnienia. Reportaż powstaje w związku z przypadającą w tym roku 70.
rocznicą śmierci Stefana Gürtlera, który został rozstrzelany przez komunistów w 1946 roku.

Odkurzyć pamięć o Gürtlerach

W historii dzisiejszej Rudy Śląskiej nie brak
prawdziwych bohaterów, których oddanie ojczyźnie, odwaga w walce o wolność i życie zgodne
z wartościami moralnymi znalazło tragiczny ﬁnał. Do takich osób z pewnością można zaliczyć
członków rodziny Gürtler: Szymona, jego żonę
Zoﬁę oraz trzech synów – Joachima, Stefana i Józefa.
Szymon Gürtler był działaczem społecznym
i powstańcem śląskim. Również jego żona, Zoﬁa Gürtler, z domu Migura, angażowała się
społecznie, organizowała żywność i odzież dla
walczących w powstaniach. Za swoją działalność Szymon Gürtler został odznaczony
w 1931 roku przez Prezydenta RP Medalem
Niepodległości. Podczas II wojny światowej
został zamordowany w KL Mauthausen w 1940
roku.
Także synowie Gürtlerów walczyli o wolną
Polskę. Joachim, student teologii w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, był sądzony
i skazany na śmierć wraz z ks. Janem Machą i Leonem Frydrychem w 1942 roku. Z kolei Stefan
Gürtler za swoją działalność dla AK został osadzony w hitlerowskim obozie w Blechhammer.
Zwolniony pod koniec 1943 roku kontynuował
działalność konspiracyjną i walczył w 7. Dywizji
Piechoty Okręgu Kielecko-Radomskiego AK.
W październiku 1944 roku został ranny w akcji
bojowej pod Michałowem. Na początku 1945 r.

Stefan Gürtler.
wrócił do Rudy, podjął naukę i pracę, ale pozostał
aktywny politycznie. Już w maju nawiązał kontakt z konspiracją, tym razem antysowiecką i antykomunistyczną, za co w 1946 r. został uwięziony przez ówczesne polskie władze. Zarzucano mu
m.in. udział w nielegalnej organizacji i działalność na rzecz obalenia demokratycznego ustroju
państwa polskiego. 28 grudnia 1946 r. został rozstrzelany.

– Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy śmierci Stefana Gürtlera, chcemy uczcić tę zasłużoną rodzinę – zapowiada prezydent Grażyna
Dziedzic. – Mamy w planie przygotowanie tablicy pamiątkowej, a także chcemy nadać nowemu
rondu ich imię. Będziemy również współpracować z TVP Katowice przy realizacji reportażu
o tych postaciach – dodaje.
Miasto podjęło już współpracę z katowickim
oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, by przeprowadzić kwerendę i zgromadzić jak najwięcej
informacji. – Liczymy na to, że w realizacji reportażu pomogą nam sami rudzianie. Być może niektórzy jeszcze pamiętają rodzinę Gürtlerów. Każda informacja na ich temat jest dla nas bezcenna
– mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Przez wieki mieszkańcy terenów dzisiejszej
Rudy Śląskiej odegrali czynną rolę w kształtowaniu kultury regionu i zachodzących w nim procesów społecznych – w czasie powstań śląskich
aktywnie walczyli o przyłączenie Górnego Śląska
do Polski, a w czasie II wojny światowej tworzyli
silny ruch oporu. Bohaterska obrona katowickiej
wieży spadochronowej, obrona Domu Powstańca
Śląskiego czy wydarzenia w radiostacji gliwickiej
są dobrze znane. Jednak nie jest znany powszechnie fakt, że Okręg Śląski Związku Walki Zbrojnej
w 1940 roku był jednym z najsilniejszych ośrodków antyhitlerowskiego oporu.

Joachim Gürtler.
Osoby, które dysponują wiedzą na temat rodziny Gürtlerów i chcą podzielić się wspomnieniami, archiwalnymi zdjęciami lub innymi pamiątkami, proszone są o kontakt z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, pokój 325,
telefon: 32 244-90-46.
Premiera ﬁlmu odbędzie się w programie regionalnym Telewizji Katowice. Kolejne emisje
przewidywane są w programie TVP Historia. AS
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Historyczny mural powstanie w Rudzie Śląskiej-Wirku. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na projekt malowidła, które ozdobi budynki przy ulicach Tuwima i Sienkiewicza. Na ścianach zabytkowych kamienic pojawią się nieistniejąca już huta cynku Hugo oraz wieża kościoła św. Wawrzyńca i Antoniego. Autorem koncepcji jest młody architekt z Wrocławia – Dawid Celek.

Mural z przesłaniem

1.06.2016

Czym i gdzie na co dzień podróżują rudzianie? O to przez cały czerwiec będą pytać ankieterzy mieszkańców Rudy Śląskiej. W ciągu miesiąca przebadanych zostanie 1700 gospodarstw
domowych. Wyniki ankiet posłużą do opracowania studium transportowego miasta. Pozwoli ono na określenie kierunków rozwoju systemu transportowego Rudy Śląskiej, a docelowo
umożliwi wdrożenie inteligentnego systemu sterowania ruchem.

Jaki transport
w Rudzie Śląskiej?

W Rudzie Śląskiej opracowywane jest studium transportowe, które wskaże,
jakie sposoby transportu powinny być rozwijane w mieście.

Na ścianach zabytkowych kamienic pojawią się nieistniejąca już huta cynku Hugo
oraz wieża kościoła św. Wawrzyńca i Antoniego.
– Wszystkie projekty, które wpłynęły do naszego
biura, były interesujące. Co ciekawe, każdy z nich
prezentował inne podejście do tematu – mówi
dr Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Projekt Dawida Celka z jednej strony nawiązuje do historii dzielnicy Wirek, z drugiej zaś
skupia uwagę na jej charakterystycznych elementach architektonicznych. Oba malowidła ze sobą
współgrają i też wzajemnie się uzupełniają, zaś kolorystyka przywodzi na myśl stare pocztówki – dodaje.
Autorem zwycięskiego projektu jest Dawid Celek, architekt z Wrocławia. Artysta na swoim koncie ma już kilka ciekawych koncepcji murali m.in.
w Kołobrzegu i Warszawie. Zaproponowana przez
niego koncepcja rudzkiego malowidła łączy dwie
najważniejsze wartości, na których opierało się życie mieszkańców dzielnicy – praca i wiara. Na jednej ścianie zobaczymy działającą przez przeszło
100 lat i unieruchomioną w 1932 r. hutę cynku Hugo, zaś na drugiej panoramę Wirku z jego specyficzną zabudową i kościołem św. Wawrzyńca i Antoniego w tle.
Przypomnijmy, że mural swoim zasięgiem obejmie dwa wielkoformatowe malowidła ścienne.
Wykorzystane zostaną ściany szczytowe budyn-

ków położonych przy ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3.
Co ważne, mural pokryje całą powierzchnię ścian
wraz z przylegającymi do nich przyporami. – Do
realizacji wybranej koncepcji przystąpimy po dopełnieniu wszystkich formalności związanych
z konkursem – zapowiada Marta Lip-Kornatka
z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
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.
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.
DR
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Prace nad studium transportowym dla Rudy
Śląskiej rozpoczęły się już w zeszłym roku. Analiza ma dać władzom odpowiedź, w jaki sposób
usprawnić zarządzanie systemem transportowym
oraz poprawić warunki podróżowania w mieście.
Dlatego też niezwykle ważne w pracach nad takim dokumentem jest zdobycie wiedzy na temat
aktywności komunikacyjnej samych mieszkańców – w jakim celu i z jakich środków komunikacji korzystają na co dzień. – To są kluczowe dane.
Znając je wiemy, w jakim kierunku mamy rozwijać transport w mieście – gdzie budować ścieżki
rowerowe, a gdzie inwestować w transport publiczny. Sami jesteśmy ciekawi tych informacji
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Aby pozyskać te wszystkie ważne informacje,
od 31 maja do 30 czerwca br. w mieście przeprowadzone zostaną badania ankietowe, podczas
których ankieterzy odwiedzą ok. 1700 gospodarstw domowych. Z ramienia miasta badania
przeprowadzi Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe „INKOM” s.c. z Katowic. – Dobór gospodarstw domowych do naszych badań odbył się
drogą losową. Wykorzystany do tego został specjalny algorytm. Wywiady z mieszkańcami będą
anonimowe, a wypełnienie ankiety potrwa maksymalnie kilkanaście minut. Z założenia będziemy
odwiedzać mieszkańców w godzinach popołudniowych – tłumaczy Piotr Trybuś z Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego „INKOM”.
Co ważne, ankieterzy, którzy odwiedzać będą
mieszkańców posiadać będą stosowne legitymacje. Będą one ważne wyłącznie z dowodem osobistym. Podczas wywiadów przeprowadzanych
w trakcie badań ankietowych mieszkańcy będą
mogli wypowiedzieć się również na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Dane, które zostaną zebrane podczas rozmów
z mieszkańcami Rudy Śląskiej, zostaną wykorzy-

stane przy opracowywaniu tzw. modelu ruchu.
– Jest to potężny zbiór danych, który pokazuje istniejący stan transportu w mieście. Powstaje on na
podstawie informacji z wielu źródeł, m.in. z KZK
GOP, kolei, z planu zagospodarowania przestrzennego, czy też z systemów informacji o terenie. Istotna jest tu również wiedza o nawykach
komunikacyjnych mieszkańców oraz ich opinia
w kwestii kierunków rozwoju transportu – wylicza Piotr Trybuś.
Kolejnym krokiem po opracowaniu „modelu
ruchu” będzie wykonanie prognoz ruchu dla miasta na okres do 15 lat, a następnie opracowanie
tzw. planu mobilności. Będą to już konkretne
wskazówki i zalecenia, jakie gałęzie transportu
powinny być rozwijane w mieście. Plan ten odpowie także na pytanie czy i w jaki sposób ma być
w Rudzie Śląskiej rozwijany inteligentny system
sterowania ruchem. – Opracowanie studium
transportowego i planu zrównoważonej mobilności miejskiej jest niezwykle ważne również z perspektywy projektów i środków unijnych. Posiadanie tych dokumentów jest brane pod uwagę przy
ocenie wielu projektów – głównie infrastrukturalnych – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.
W ramach prac nad studium transportowym
Rudy Śląskiej już w ubiegłym roku przeprowadzono w mieście pomiary natężenia ruchu. Również te dane wykorzystane zostaną przy opracowaniu bieżącego dokumentu. Z wykonanych pomiarów wynika, że w mieście najwięcej samochodów przejeżdża autostradą A-4 oraz Drogową
Trasą Średnicową. W okresie godzin szczytu popołudniowego (14.30-17.30) jest to ok. 4 tys. pojazdów w ciągu godziny. Z pozostałych dróg
w Rudzie Śląskiej największe natężenie występuje na ulicach: 1 Maja, Oświęcimskiej, Tunkla,
Kokota oraz Karola Goduli.
TK
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Plan odjazdów autobusów bezpłatnych Plan odjazdów autobusów bezpłatnych
– „Dni Rudy Śląskiej 2016” (piątek, 3.06.2016 r.)

– „Dni Rudy Śląskiej 2016” (sobota, 4.06.2016 r.)

Trasa „A” – „PÓŁNOC” (piątek, 3.06.2016 r.)
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda – Orzegów
– Godula – Chebzie – Nowy Bytom - Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej: „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska – Godula

Trasa „A” - „PÓŁNOC” (sobota, 4.06.2016 r.)
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Nowy Bytom – Czarny Las – Ruda – Orzegów
– Godula – Chebzie – Nowy Bytom – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej: „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska – Godula

Wirek – Kopalnia Pokój
Nowy Bytom – Centrum
Nowy Bytom – Zakłady Odzieżowe
Czarny Las – Stacja Paliw
Ruda – 1 Maja
Ruda – Zamet
Ruda – Południowa
Ruda – Wolności
Ruda – Dworzec PKP
Ruda – Starowiejska
Ruda – Szkoła
Ruda – Kościół
Orzegów – Most
Orzegów – Orzegowska
Godula – Osiedle
Godula – Plac Niepodległości
Chebzie – Pawła (n/ż)
Chebzie – Rondo
Nowy Bytom – Osiedle Kaufhaus
Nowy Bytom – Huta Pokój
Nowy Bytom – Urząd Miasta
Nowy Bytom – Centrum
Wirek – KWK Pokój

17:00
17:03
17:05
17:06
17:07
17:10
17:12
17:14
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24
17:26
17:28
17:30
17:33
17:35
17:37
17:39
17:40
17:42
17:45

18:00
18:03
18:05
18:06
18:07
18:10
18:12
18:14
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24
18:26
18:28
18:30
18:33
18:35
18:37
18:39
18:40
18:42
18:45

19:00
19:02
19:04
19:05
19:06
19:09
19:11
19:13
19:15
19:17
19:19
19:21
19:23
19:25
19:27
19:29
19:32
19:34
19:36
19:38
19:39
19:40
19:43

20:00
20:02
20:04
20:05
20:06
20:09
20:11
20:13
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23
20:25
20:27
20:29
20:32
20:34
20:36
20:38
20:39
20:40
20:43

21:00
21:02
21:04
21:05
21:06
21:09
21:11
21:13
21:15
21:17
21:19
21:21
21:23
21:25
21:27
21:29
21:32
21:34
21:36
21:38
21:39
21:40
21:43

23:15
23:17
23:19
23:20
23:21
23:23
23:24
23:25
23:26
23:27
23:29
23:30
23:32
23:33
23:35
23:37
23:39
23:41
23:43
23:44
23:45
23:46
23:48

23:20
23:22
23:24
23:25
23:26
23:28
23:29
23:30
23:31
23:32
23:34
23:35
23:37
23:38
23:40
23:42
23:44
23:46
23:48
23:49
23:50
23:51
23:53

Trasa „B” – „POŁUDNIE” (piątek, 3.06.2016 r.)
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bykowina – Kochłowice – Halemba – Kochłowice – Bykowina – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska – Halemba
Wirek – Kopalnia Pokój
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Katowicka
Bykowina – Górnośląska
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Tesco
Kochłowice – Krzyż
Kochłowice – Kościół
Kochłowice – Park Pamięci
Halemba – Panewnicka
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Żytnia (n/ż)
Halemba – Most
Halemba – Kopalnia
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Park Wodny
Halemba – Solidarności
Halemba – Energetyków
Halemba – Pętla

17:00
17:02
17:04
17:06
17:08
17:09
17:11
17:13
17:16
17:18
17:20
17:22
17:23
17:24
17:26
17:27
17:28
17:30
17:32
17:34

Halemba – Pętla
Halemba – Energetyków
Halemba – Solidarności
Halemba – Park Wodny
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Kopalnia
Halemba – Most
Halemba –Żytnia (n/ż)
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Panewnicka
Kochłowice – Park Pamięci
Kochłowice – Rynek
Kochłowice – Krzyż
Bykowina – Tesco
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Górnośląska
Wirek – Katowicka
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Kopalnia Pokój

18:30
18:32
18:34
18:36
18:38
18:39
18:41
18:43
18:46
18:48
18:50
18:52
18:53
18:54
18:56
18:57
18:58
19:00
19:02
19:04

17:50
17:52
17:54
17:56
17:57
17:58
18:00
18:01
18:02
18:04
18:07
18:09
18:12
18:14
18:15
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24

20:00
20:02
20:03
20:05
20:07
20:08
20:10
20:12
20:14
20:16
20:18
20:20
20:21
20:22
20:24
20:25
20:26
20:28
20:30
20:32

23:15
23:16
23:17
23:19
23:20
23:21
23:22
23:24
23:26
23:28
23:30
23:32
23:33
23:34
23:36
23:37
23:38
23:40
23:41
23:42

19:20
19:22
19:24
19:26
19:27
19:28
19:30
19:31
19:32
19:34
19:37
19:39
19:42
19:44
19:45
19:46
19:48
19:49
19:51
19:53

23:20
23:21
23:22
23:24
23:25
23:26
23:27
23:29
23:31
23:33
23:35
23:37
23:38
23:39
23:41
23:42
23:43
23:45
23:46
23:47
22:40
22:42
22:44
22:46
22:47
22:48
22:50
22:51
22:52
22:54
22:57
22:59
23:02
23:03
23:04
23:05
23:07
23:08
23:09
23:10

Trasa „C” – „BIELSZOWICE” (piątek, 3.06.2016 r.)
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kościół” (vis-a-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska – Bielszowice
Wirek – Kościół
Wirek – Osiedle
Bielszowice – Szpital
Bielszowice – Kokota
Bielszowice – Kopalnia
Halemba – Przejazd Kolejowy
Halemba – Nowy Świat
Halemba – Halembska (n/ż)
Halemba – Pakuły
Halemba – Młyńska
Halemba – Kościół
Halemba – Wawrzynek
Halemba – 1 Maja
Wirek – Przejazd Kolejowy
Wirek – Ratusz
Wirek – Kościół

17:00
17:02
17:03
17:05
17:07
17:09
17:11
17:12
17:13
17:14
17:16
17:19
17:20
17:22
17:25
17:27

18:00
18:02
18:03
18:05
18:07
18:09
18:11
18:12
18:13
18:14
18:16
18:19
18:20
18:22
18:25
18:27

19:00
19:02
19:03
19:04
19:06
19:08
19:10
19:11
19:12
19:13
19:15
19:17
19:18
19:20
19:23
19:25

20:00
20:02
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10
20:11
20:12
20:13
20:15
20:17
20:18
20:20
20:23
20:25

21:00
21:02
21:03
21:04
21:06
21:08
21:10
21:11
21:12
21:13
21:15
21:17
21:18
21:20
21:23
21:25

23:15
23:16
23:17
23:18
23:20
23:22
23:24
23:25
23:26
23:27
23:28
23:29
23:30
23:31
23:33
23:35

Wirek – Kopalnia Pokój
Nowy Bytom – Centrum
Nowy Bytom – Zakłady Odzieżowe
Czarny Las – Stacja Paliw
Ruda – 1 Maja
Ruda – Zamet
Ruda – Południowa
Ruda – Wolności
Ruda – Dworzec PKP
Ruda – Starowiejska
Ruda – Szkoła
Ruda – Kościół
Orzegów – Most
Orzegów – Orzegowska
Godula – Osiedle
Godula – Plac Niepodległości
Chebzie – Pawła (n/ż)
Chebzie – Rondo
Nowy Bytom – Osiedle Kaufhaus
Nowy Bytom – Huta Pokój
Nowy Bytom – Urząd Miasta
Nowy Bytom – Centrum
Wirek - KWK Pokój

17:00
17:02
17:04
17:05
17:06
17:09
17:11
17:13
17:15
17:17
17:19
17:21
17:23
17:25
17:27
17:29
17:32
17:34
17:36
17:38
17:39
17:40
17:43

18:00
18:02
18:04
18:05
18:06
18:09
18:11
18:13
18:15
18:17
18:19
18:21
18:23
18:25
18:27
18:29
18:32
18:34
18:36
18:38
18:39
18:40
18:43

19:00
19:02
19:04
19:05
19:06
19:09
19:11
19:13
19:15
19:17
19:19
19:21
19:23
19:25
19:27
19:29
19:32
19:34
19:36
19:38
19:39
19:40
19:43

20:00
20:02
20:04
20:05
20:06
20:09
20:11
20:13
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23
20:25
20:27
20:29
20:32
20:34
20:36
20:38
20:39
20:40
20:43

21:00
21:02
21:04
21:05
21:06
21:09
21:11
21:13
21:15
21:17
21:19
21:21
21:23
21:25
21:27
21:29
21:32
21:34
21:36
21:38
21:39
21:40
21:43

23:15
23:17
23:19
23:20
23:21
23:23
23:24
23:25
23:26
23:27
23:29
23:30
23:32
23:33
23:35
23:37
23:39
23:41
23:43
23:44
23:45
23:46
23:48

23:20
23:22
23:24
23:25
23:26
23:28
23:29
23:30
23:31
23:32
23:34
23:35
23:37
23:38
23:40
23:42
23:44
23:46
23:48
23:49
23:50
23:51
23:53

Trasa „B” - „POŁUDNIE” (sobota, 4.06.2016 r.)
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bykowina – Kochłowice – Halemba – Kochłowice – Bykowina – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kopalnia Pokój” – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska – Halemba
Wirek – Kopalnia Pokój
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Katowicka
Bykowina – Górnośląska
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Tesco
Kochłowice – Krzyż
Kochłowice – Kościół
Kochłowice – Park Pamięci
Halemba – Panewnicka
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Żytnia (n/ż)
Halemba – Most
Halemba – Kopalnia
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Park Wodny
Halemba – Solidarności
Halemba – Energetyków
Halemba – Pętla

17:00
17:02
17:03
17:05
17:07
17:08
17:10
17:12
17:14
17:16
17:18
17:20
17:21
17:22
17:24
17:25
17:26
17:28
17:30
17:32

Halemba – Pętla
Halemba – Energetyków
Halemba – Solidarności
Halemba – Park Wodny
Halemba – Grunwald (n/ż)
Halemba – Kopalnia
Halemba – Most
Halemba –Żytnia (n/ż)
Halemba – Orzeszkowej
Halemba – Panewnicka
Kochłowice – Park Pamięci
Kochłowice – Rynek
Kochłowice – Krzyż
Bykowina – Tesco
Bykowina – Korfantego
Bykowina – Gwarecka
Bykowina – Górnośląska
Wirek – Katowicka
Wirek – Odrodzenia
Wirek – Kopalnia Pokój

18:30
18:32
18:33
18:35
18:37
18:38
18:40
18:42
18:44
18:46
18:48
18:50
18:51
18:52
18:54
18:55
18:56
18:58
19:00
19:02

17:50
17:52
17:54
17:56
17:57
17:58
18:00
18:01
18:02
18:04
18:07
18:09
18:11
18:13
18:14
18:15
18:17
18:18
18:20
18:22

20:00
20:02
20:03
20:05
20:07
20:08
20:10
20:12
20:14
20:16
20:18
20:20
20:21
20:22
20:24
20:25
20:26
20:28
20:30
20:32

23:15
23:16
23:17
23:19
23:20
23:21
23:22
23:24
23:26
23:28
23:30
23:32
23:33
23:34
23:36
23:37
23:38
23:40
23:41
23:42

19:20
19:22
19:24
19:26
19:27
19:28
19:30
19:31
19:32
19:34
19:37
19:39
19:41
19:43
19:44
19:45
19:47
19:48
19:50
19:52

23:20
23:21
23:22
23:24
23:25
23:26
23:27
23:29
23:31
23:33
23:35
23:37
23:38
23:39
23:41
23:42
23:43
23:45
23:46
23:47
22:40
22:42
22:44
22:46
22:47
22:48
22:50
22:51
22:52
22:54
22:57
22:59
23:01
23:02
23:03
23:04
23:06
23:07
23:09
23:10

Trasa „C” - „BIELSZOWICE” (sobota, 4.06.2016 r.)
Autobus jedzie przez dzielnice: Wirek – Bielszowice – Halemba – Wirek
Przystanek komunikacji miejskiej „Wirek – Kościół” (vis-a-vis stacji paliw BP) – rozpoczęcie trasy
Kierunek Ruda Śląska – Bielszowice

23:20
23:21
23:22
23:23
23:25
23:27
23:29
23:30
23:31
23:32
23:33
23:34
23:35
23:36
23:38
23:40

Wirek – Kościół
Wirek – Osiedle
Bielszowice – Szpital
Bielszowice – Kokota
Bielszowice – Kopalnia
Halemba – Przejazd Kolejowy
Halemba – Nowy Świat
Halemba – Halembska (n/ż)
Halemba – Pakuły
Halemba – Młyńska
Halemba – Kościół
Halemba – Wawrzynek
Halemba – 1 Maja
Wirek – Przejazd Kolejowy
Wirek – Ratusz
Wirek – Kościół

17:00
17:02
17:03
17:04
17:06
17:08
17:10
17:11
17:12
17:13
17:15
17:17
17:18
17:20
17:23
17:25

18:00
18:02
18:03
18:04
18:06
18:08
18:10
18:11
18:12
18:13
18:15
18:17
18:18
18:20
18:23
18:25

19:00
19:02
19:03
19:04
19:06
19:08
19:10
19:11
19:12
19:13
19:15
19:17
19:18
19:20
19:23
19:25

20:00
20:02
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10
20:11
20:12
20:13
20:15
20:17
20:18
20:20
20:23
20:25

21:00
21:02
21:03
21:04
21:06
21:08
21:10
21:11
21:12
21:13
21:15
21:17
21:18
21:20
21:23
21:25

23:15
23:16
23:17
23:18
23:20
23:22
23:24
23:25
23:26
23:27
23:28
23:29
23:30
23:31
23:33
23:35

23:20
23:21
23:22
23:23
23:25
23:27
23:29
23:30
23:31
23:32
23:33
23:34
23:35
23:36
23:38
23:40
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DNI RUDY ŚLĄSKIEJ

Muzyczne święto miasta
– Już wkrótce kolejne, koncertowe
święto miasta. Czego możemy się spodziewać?
– Tegoroczne Dni Rudy Śląskiej odbędą
się w pierwszy weekend czerwca, tj.: 3 i 4
czerwca, na Terenach Targowych w Rudzie
Śląskiej-Wirku (ul. Kupiecka 2a). Pierwszego dnia na naszej scenie zaprezentują się
artyści nurtu muzyki pop: Patryk Kumór,
Margaret oraz zespół LemON, a także nasi
rudzcy wykonawcy: Laura Górniok – zwyciężczyni XII koncertu Młodych Talentów
przy ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej oraz Catch
Day – zwycięzca konkursu wokalnego
Młodzieżowej Rady Miasta „O Rudzki Mikrofon”. Uczestnicy imprezy mogą też liczyć na inne atrakcje. Około godz. 16.35 na
scenie zaprezentuje się Centrum Uśmiechu
z repertuarem dla najmłodszych, jak co roku, na miejscu będą stoiska wystawiennicze
i gastronomiczne. Drugi dzień upłynie w atmosferze disco polo & dance. Na scenie
będzie można zobaczyć prawdziwe gwiazdy tego nurtu: zespoły Czadoman, Fajters,
Piotra Herdzinę z towarzyszeniem zespołu
Bez Nazwy, a także zespoły: Classic, Power
Play. Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Weekend. 4 czerwca w ramach Dni Rudy
Śląskiej odbędzie się zbiórka krwi w ra-

mach ogólnopolskiej akcji „Motoserce”,
która ma pomóc w propagowaniu idei
krwiodawstwa. Podczas całej imprezy będzie się odbywała akcja charytatywna „Pomagamy 4-letniej Lence z Rudy Śląskiej”.
– W tym roku zdecydowaliście się Państwo na całkowitą nowość – jeden dzień
będzie w całości poświęcony muzyce disco polo. Skąd taki wybór?
– Nie jest to nowość. Każdego roku staramy się, aby Dni Rudy Śląskiej miały
atrakcyjny repertuar. Staramy się traﬁać
w różne gusta muzyczne i prezentować
zróżnicowany repertuar. W poprzednich
latach w ramach Dni Rudy Śląskiej odbywały się koncerty tematyczne. Między innymi oglądaliśmy kabaretony, spektakle
teatralne, słuchaliśmy koncertów rockowych oraz pop music. W tym roku, ze
względu na duże zainteresowanie mieszkańców gatunkiem disco polo, jeden dzień
postanowiliśmy wypełnić muzyką z tego
nurtu.
– Mamy jednak nadzieję, że choć do naszego miasta zjadą popularni artyści, to
Dni Rudy Śląskiej pozostaną bezpłatne?
– Zarówno Margaret jak i Zespół LemON to gwiazdy polskiej muzyki pop, jednak nie przewidujemy opłat za wstęp na

Dni Rudy Śląskiej, gdyż Dni Rudy Śląskiej
to impreza dla mieszkańców i chcemy, żeby
była dostępna dla każdego. W latach poprzednich pobieraliśmy symboliczne opłaty
za udział w kabaretonach, ale też zapewnialiśmy odpowiednie warunki (miejsca siedzące), poza tym chcieliśmy, aby uczestnikami wydarzenia byli prawdziwy miłośnicy
tego rodzaju rozrywki.
– Przejazdy autobusami także będą
darmowe?
– Tak, w tym roku, jak w latach poprzednich, w czasie trwania Dni Rudy Śląskiej
– od godziny 17.00 do zakończenia imprezy – zapewnimy bezpłatną komunikację
(szczegóły na str. 14 – przyp. red.).
– Wróćmy jeszcze do koncertów organizowanych w naszym mieście. Bo przecież na dwudniowych Dniach Rudy Śląskiej nie kończy się lista tegorocznych
imprez...
– W tym roku ograniczyliśmy Dni Rudy Śląskiej do dwóch dni, ponieważ na
sezon wiosenno-letni przygotowaliśmy
dużą liczbę imprez plenerowych: po niedzielnej przerwie, w poniedziałek
6 czerwca, po uroczystej mszy św. związanej z obchodami „Dnia Herbu Miasta”,
na rynku w Nowym Bytomiu odbędzie

Foto: MS

Już w najbliższy weekend na Terenach Targowych w Wirku wystąpią topowi artyści polskiej sceny muzycznej. Usłyszymy m.in. Margaret i zespół LemON,
a mieszkańców do wspólnej zabawy porwą także gwiazdy muzyki disco polo. A to dopiero przedsmak tegorocznych imprez w naszym mieście. O Dniach
Rudy Śląskiej 2016 oraz o kalendarzu koncertów planowanych na ten rok rozmawiamy z wiceprezydent miasta, Anną Krzysteczko.

się koncert Stanisława Sojki. Dużą i atrakcyjną imprezą będzie też Letnia Scena
ESKI. Miasto Ruda Śląska bardzo aktywnie
włączyło się także w obchody Światowych
Dni Młodzieży. Z tej okazji 24 lipca na naszym rynku odbędzie się uroczysty koncert.
Inne ważne wydarzenia w kalendarzu miejskich imprez to: II Rudzki Półmaraton Industrialny, kolejna edycja Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła, festyn

4 czerwca, Nowy Bytom - Rynek
zapraszają najmłodszych rudzian do udziału w

EKOGRZE MIEJSKIEJ
Zapisy: godzina 16:15
Wiek: od 7 do 13 lat

Do wygrania atrakcyjne nagrody – nagroda główna
– ROWER

z okazji 20-lecia Radia Piekary, festyny
przyparaﬁalne, festyny rodzinne, cykl
koncertów Cztery Pory Roku oraz koncert promenadowy orkiestry dętej KWK
„Pokój”. Jak widać, w tym roku kalendarz imprez plenerowych jest bardzo bogaty, ale nie wykluczone, że w przyszłym
roku wrócimy do trzydniowej formy imprezy
Joanna Oreł
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Kolonia Robotnicza Ficinus,
Ruda Śląska-Wirek, ul. Kubiny
godz. 15.00-22.00
PROGRAM:
15.00

–

16.00

–

17.00
18.00
18.00
18.00
19.00-21.00
20.00

–
–
–
–
–
–

HIT! 21.00
HIT! 22.00
16.00-18.00
16.00-20.00

–
–
–
–

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

www.wiadomoscirudzkie.pl 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
z przeznaczeniem pod budowę budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, obręb Kochłowice k.m.
4, stanowiącej działkę nr 2064/32 o powierzchni 786 m², użytek PsIV, RIVb, zapisanej
w księdze wieczystej nr GL1S/00011360/9, (działy III i IV są wolne od wpisów)
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałami:
– Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami
– Nr 1099/LXI/2010 z dnia 13.05.2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 133 poz. 2205 nieruchomość stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu: MN1, MN34).
Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się poprzez
gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod wewnętrzny ciąg
komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, posiada nieregularny kształt, jest położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 102.000,00 zł
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 6.07.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
29.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.100,00 zł przelewem na konto
lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste
na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .
1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy
Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, obręb Kochłowice k.m. 4,
stanowiących działki:
– 2066/32 o powierzchni 578 m², użytek RIVb, dr,
– 2067/32 o powierzchni 926 m2 , użytek PsIV,
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011360/9, (działy III i IV są wolne od wpisów)
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałami:
– Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami
– Nr 1099/LXI/2010 z dnia 13.05.2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 133 poz. 2205
nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu:
MN1, MN34).
Dojazd do ww. działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się poprzez gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg
i Mostów o wydanie warunków na powyższe. Działki są niezagospodarowane, porośnięte
trawą, posiadają nieregularny kształt, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu dla działki
numer :
– 2066/32 wynosi – 72.000,00 zł
– 2067/32 wynosi – 114.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości 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 wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 4.07.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 27.06.2016 r.
dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– działka 2066/32 – 3.600,00 zł
– działka 2067/32 – 5.700,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem
przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 244-90-56.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

19

OGŁOSZENIA | 1.06.2016
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na
oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich,
stanowiące działki nr:
– 1265/93 o powierzchni 825 m²,
– 1272/93 o powierzchni 745 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III
i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki stanowią tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbole planu MN1 i MN34).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane
oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach
nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu ograniczonego - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury, stanowiąca działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m2, obręb Nowa Wieś,
karta mapy 1, KW nr GL1S/00048780/7.
Do udziału w przetargu będą uprawnieni właściciele działek nr: 1934/291 – KW nr GL1S/00028655/6, 1933/291
– KW nr GL1S/00002906/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2). Zbywana
nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny kształt,
znajduje się na niej pozostałość po murowanym ogrodzeniu.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Żwirki i Wigury.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 14.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg
stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) oraz w terminie do dnia 16.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 700,00 zł, przelewem na
konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1265/93 – 83.000,00 zł,
– dla działki nr 1272/93 – 75.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do
końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w stanie surowym
zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2016 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
13.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr
1265/93 – 4.200,00 zł, dz. nr 1272/93 – 3.800,00 zł, przelewem
na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 9 LAT
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-HALEMBIE PRZY ULICY KAZIMIERZA
BRODZIŃSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości gruntowych zainwestowanych targowiskiem miejskim, stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska o łącznej powierzchni dzierżawy 890 m², położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

Nr działki

Pow.
całkowita
[m2]

Pow.
dzierżawy [m2]

Obręb

Użytek

k.m.

KW

2566/125
2570/125
2632/109
2634/109
2636/111

766
1222
1427
284
323

47
610
47
146
40

Halemba
Halemba
Halemba
Halemba
Halemba

dr
dr
Bi
dr
dr

1
1
1
1
1

GL1S/00016023/0
GL1S/00016023/0
GL1S/00016023/0
GL1S/00016023/0
GL1S/00016023/0

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska części nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolami:
– KD 1/2 – tereny ulic dojazdowych, na rysunku planu o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m, przekrój ulic jednojezdniowych o 2 pasach ruchu o szerokości pasa minimum 2,5 m,
– UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak:
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze,
instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami KD 1/2, UK1.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m² gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 0,30 zł.
Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1m² gruntu zostanie pomnożona przez
powierzchnię dzierżawy tj. 890 m², a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie uiszczał miesięczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w terminie określonym w
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego
Gminy Miasta Ruda Śląska.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych), przelewem na konto Nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd
Miasta Ruda Śląska, Wydział Finansowo - Księgowy z dopiskiem „wadium dzierżawa targowisko – Brodzińskiego” (za
datę wpływu przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie
tut. Urzędu pok. 13, 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 18.00, piątek 8.00 – 14.00.
Zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium
należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
– dokumentów potwierdzających co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu (zarządzaniu bądź dzierżawie) targowiska,
– pisemnych oświadczeń:
• o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
• o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1, KD 1/2.
• o zapoznaniu się z treścią obowiązujących uchwał w sprawie:
– ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska,
• o zapoznaniu się z treścią obowiązujących zarządzeń w sprawie:
– ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
– wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż targowa) obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości,
• o niezaleganiu z opłatami na rzecz Miasta Ruda Śląska oraz MPGM TBS Sp. z o.o.
– pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) – przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,
– zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.
Zaleca się aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną uczestnik przetargu
dokonuje na własny koszt.
Informacji na temat przetargu udziela Wdział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226), tel. 32-244-90-00 wew.
2260.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat dwóch 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
Przedmiotem zbycia w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiących działki
oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1298/1193 o powierzchni 616 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 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 z pełną treścią
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.
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 – 59.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 51.118,00 zł,
droga 7.882,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 88.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę 80.194,00 zł,
droga 7.806,00 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 30.06.2016 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 23.06.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1298/1193 – 3.000,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 4.400,00 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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STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29
tel. 605-237-275, 507-827-794

ZAPRASZA DOROSŁYCH I DZIECI na leczenie zachowawcze,
endodontyczne, protetyczne, proﬁlaktykę
(m.in. ﬂuoryzacja, piaskowanie).
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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.

Możliwość wykonania zdjęcia RTG. A ponadto:

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

LECZENIE LASEREM:

Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.

Bezkrwawe i bezbolesne zabiegi wycinania wędzidełek, nadziąślaków
Nadwrażliwości zębów | Opryszczek, aft i blizn | Szczękościsków
Utrudnionego wyrzynania zębów m.in. ósemek | Zapaleń dziąseł i przyzębia | itp.

LECZENIE POD WPŁYWEM GAZU ROZWESELAJĄCEGO
– SEDACJA WZIEWNA, KTÓRA ELIMINUJE UCZUCIE BÓLU I STRESU!

Docieplenia budynków, remonty
elewacji. Tel. 607-969-200.
Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko.
Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119,
32 244-09-60.

Pani Beato,
proszę przyjąć nasze najszczersze wyrazy
współczucia.
Myślą i sercem – jesteśmy przy Pani.
Dyrektor wraz z pracownikami
Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej
Ruda Śląska tel. 690 878 872

Do wynajęcia pokój. tel. 32 24206-28.

REMKOL – remonty mieszkań,
malowanie, gładzie, montaż suﬁtów i
ścianek z płyt g-k, panele itp. Tel. 513648-807.
Cyklinowanie, tel. 601-480-719.
Cyklinowanie, tel. 501-835-581.
USŁUGI TRANSPORTOWE. Tel.
793-690-816.
Czyszczenie dywanów, tapicerek
karcherem, mycie okien. Tel. 603928-844.

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

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

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.

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

PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
229 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.

VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044055!

informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu
użytkowego
nr 7 mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej
w budynku przy ul. Ks. Józefa
Niedzieli nr 51b, stanowiącego
własność Miasta Ruda Śląska,
który przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym na
podstawie umowy użyczenia.

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

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.

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

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Do wynajęcia mieszkanie Niedurnego 45. Tel. 601-959-140.

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.

Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606274-056.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
/ks. Jan Twardowski/

Przeprowadzki. Tel. 601-462408.

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.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki. Tel. 32
243-01-77.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-549097.
Szybka pożyczka dojazd 780-116672.
Kredyty hipoteczne www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523055.

PROTEZY ZĘBOWE
W RAMACH NFZ

Bykowina, trzypokojowe, 64 m2,
140 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052885.
Ruda, jednopokojowe, 30 m2, 40
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Godula, dwupokojowe, 48 m2, 95
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-885.
Sprzedam 42 m2, Wirek – os. Elsnera. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Atrakcyjne nowe domy
szeregowe:
HALEMBA od 110 m2 od 300.000 zł.
GODULA os. Paryż od 125 m2
od 330.000 zł. Pomagamy uzyskać
kredyt ipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692
Sprzedam działki gruntu w Kochłowicach - www.nieruchomoscigabriel.
pl, tel. 691-523-055.
Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.
Kawalerki: Lecha 29 m , 54 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
2

Dwupokojowe: Halemba 1 52 m2,
Curie 49 m2, 129 tys., Tunkla 55 m2,
45 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Trzypokojowe: Czarnoleśna 54
m2, 130 tys., Kopalniana, 55 m2, 1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

BEZ KOLEJKI

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

NZOZ STUDIO DENTAL
ul. Kłodnicka 97,
tel. 32 243-22-88

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

KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502-812-504.

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

WARTO, trzypokojowe, Bykowina,
54,69 m2, 129 tys. Tel. 600-090-252.
Wynajmę na działalność gospodarczą – centrum Rudy Śl., 40 m2 i 84
2
m . Tel. 608-206-636.
Sprzedam 38 m2 – Nowy Bytom.
Tel. 603-534-022.

M����������
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
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, 502865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049-833.

P����
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959-140.
Zatrudnię szwaczkę i krojczego do
szwalni odzieżowej. Tel. 691-403472.
P.P.U.H. PROMUS Ruda Śląska zatrudni absolwentów, studentów do
prac porządkowych na okres wakacji
na terenie ﬁrmy. Tel. 32 342-06-14,
32 342-06-40.
Zatrudnię technika dentystycznego na metal, umowa o pracę. Tel.
601-888-820, 32 243-33-23.
Praca w ochronie grupa interwencyjna,obiekty handlowe i przemysłowe na terenie Rudy Śląskiej,
Katowic, Bytomia i Sosnowca. 502293-237.
Przyjmę do pracy spawaczy, tokarzy, ślusarzy i frezerów Z DOŚWIADCZENIEM. Miejsce pracy
Ruda Śląska-Chebzie. Tel. 32 24435-34, 32 248-44-48.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.

PRACA biurowa
z j. niemieckim
PRACA biurowa
w Karlsruhe
PRACA dla Opiekunek
w Niemczech.

tel. 32 395 88 83
www.ajpartners.pl
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ZAPASY

Zapasy na Burlochu
W sobotę (28.05.) rozegrano Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w zapasach dzieci.
Zawody zostały zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Orzegowa w ramach obchodów Roku Sportu Orzegowskiego.
Turniej rozegrany został na płycie Burloch
Areny, co jest dla zapasów dość nietypowe,
ale organizatorzy postanowili pokazać nasz
wspaniały sport w wykonaniu najmłodszych
jego adeptów nieco szerszej niż dotychczas
publiczności. Pogoda dopisała, co jeszcze bardziej podniosło atrakcyjność turnieju, w którym uczestniczyło ok. 70 dzieci. Mieliśmy
przyjemność gościć następujące kluby: Guliwer Kielce, Gladiator Kraków, Orzeł Namysłów, Piast Wola, Unia Racibórz, Dąb Brzeźnica, CSiR Dąbrowa Górnicza, MOSM Tychy,

Rudzianin stanął na drugim stopniu podium.
Walki były emocjonujące.

Turniej zorganizowano na płycie boiska.

Fight Club Bytom, Milon Ruda Śląska, Pogoń
Ruda Śląska a gospodarzem zawodów był oczywiście klub ZKS Slavia Ruda Śląska.
Oto zawodniczki i zawodnicy Slavii, którzy
zajęli podczas mistrzostw pierwsze miejsca
w swoich kategoriach wagowych: Milena Mokry, Magda Żarska, Wiktoria Ptak, Martyna
Skalec, Marcel Krupa, Mateusz Pietrzak, Marcin Tomczyk, Wiktor Moskalik oraz Robert
Gawlik, Kamil Żołdak. W turnieju wystąpili
również klasycy z rudzkiej Pogoni, którzy zdobyli cztery medale – dwa złote, jeden srebrny
i jeden brązowy medal. Złoto wywalczyli: Wiktor Zimny (pula A) i Dorian Bzdyra (pula I),
a srebro trafiło do Karola Wrzosa (pula K), zaś
brąz wywalczył Franciszek Sikora (pula C).

Pływanie

Sukcesy Manty
21 maja odbył się finał i już czwarta runda bardzo popularnych zawodów okręgowych ISM Sobota w Cieszynie. Zawodnicy UKS Manta po raz kolejny wrócili
z workiem medali. Zdobyli siedem medali
indywidualnych i dwa puchary za drugie
miejsca dla najlepszego zawodnika w swojej kategorii oraz zajęli drugie miejsce
w sztafetach wiekowych. Przy tym większość zawodników pobiła swoje rekordy
życiowe.
To był bardzo owocny dzień. Arek
Grychtoł i Michał Trzcionka zajęli drugie
miejsca w klasyfikacji generalnej w swoich kategoriach wiekowych. Z kolei drugie
miejsce w sztafetach mieszanych UKS
Manta wywalczyła ekipa w składzie: Ania
Poppe, Nikola Niewiadomska, Michał
Trzcionka i Arek Grychtoł. Trzecie miejsce i brąz zdobył natomiast Kamil Gruchel
(50 m stylem klasycznym). Ponadto medal
brązowy i trzecie miejsce przypadły
w udziale Ani Poppe na dystansie 400 m
stylem dowolnym, a brązowy medal powędrował do Arka Grychtoła na dystansie
400 m stylem dowolnym. Srebra zdobyli
Michał Trzcionka na dystansie 400 m stylem dowolnym oraz Arek Grychtoł na dy-

Sokalski drugi we Włoszech

Zawodnicy Manty mają ostatnio dobrą passę.
stansie 50 m – także w stylu dowolnym.
Z kolei Dawid Malik zdobył brąz na dystansie 50 m stylem dowolnym. W tej samej kategorii i na tym samym dystansie
złoty medal wywalczył Michał Trzcionka.
Warto przy okazji przypomnieć, że niedawno zawodnicy UKS Manta wrócili
z międzynarodowych zawodów Speedo
Meeting w Wels w Austrii, skąd również

przywieźli wiele rekordów klubowych, pobitych życiówek i brązowy medal, który wywalczyła dla klubu Michalina Skudlik.
Z kolei 13 maja podczas IV edycji Ligi Klubów Śląskich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych najlepsi wśród 14-latków
okazali się: Patrycja Szymczak (reprezentacja Polski) i Wiktor Kijek – zawodnicy rudzkiego klubu.

Zawodnik ZKS Slavia Ruda Śląska, Andrzej Sokalski zajął drugie miejsce w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym „Citta di Sissari”, który rozegrany zastał w dniach 27-28.05.
w Sissari we Włoszech. Nasz zawodnik rywalizował w kategorii do 74 kg.

Zapaśnicy pokazali moc
W dniach 27-28.05. w Poznaniu odbyły
się Mistrzostwa Polski Młodzieżowców
w zapasach w stylu klasycznym. W zawodach bardzo dobrze spisali się zawodnicy
rudzkiej Pogoni, którzy wywalczyli dwa
medale. W wadze 98 kg wicemistrzem Polski został Aleksander Wojtachnio, który
wygrał dwie walki i uległ dopiero w finale

w walce z zawodnikiem Olimpijczyka
Radom, Aleksandrem Kroczakowem.
W wadze 85 kg brąz wywalczył Robert
Strzałka, który przegrał o wejście do finału. KS Pogoń Ruda Śląska w klasyfikacji drużynowej wywalczyła siódme
miejsce i była to najwyżej sklasyfikowana drużyna z województwa śląskiego.

Kempo Tai Jutsu

Akrobatyka

KTJ na Rudzie

KPKS na
mistrzostwach

Na stadionie Slavii Ruda Śląska odbyły się zawody Kempo Tai Jutsu dla dzieW Zielonej Górze odbyły się niedawno
ci. Były one prowadzone w dwóch for- Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego
mułach – dua system i sprawnościowy w Akrobatyce Sportowej. W zawodach
tor przeszkód. Reprezentanci rudzkich udział wzięło ponad 400 zawodników
klubów Kempo Tai Jutsu z Rudy i z Ko- z 39 klubów z całej Polski, a wśród nich
chłowic wypadli bardzo dobrze, za co sportowcy z KPKS „Halemba”, którzy
zostali nagrodzeni medalami. Po zawo- drużynowo zdobyli 5. miejsce. Wyniki indach odbył się festyn, na którym w poka- dywidualne akrobatów KPKS „Halemba”:
zach zaprezentowali się zawodnicy ćwi- trójki kobiet (25 zespołów) – 3. miejsce
czący Kempo – zarówno grupa starsza (Natalia Feja, Paulina Mańka, Alicja Biojak i młodsza. Mogli oni również uczest- lik – bardzo młody zespół, który ćwiczy
niczyć w zabawach, które prowadził klub ze sobą zaledwie cztery miesiące) oraz 4.
miejsce (Julia Olchawa, Barbara Sordyl,
młodzieżowy z Rudy Śląskiej.
Kempo Tai Jutsu to sztuka walki, któ- Nikola Janik); dwójki kobiet (32 zespoły);
ra powstała w latach 1990-1991. Pro- 5. miejsce (Wiktoria Matysiak, Pola Mengram szkoleniowy został opracowany docha) oraz 10 miejsce. (Karolina Żur
przez shihana Ryszarda Jóźwiaka. Głów- i Emilia Biernat). W najbliższą sobotę
nym celem nauki Kempo Tai Jutsu jest (4.06.) zapraszamy na Ogólnopolskie Zanauka skutecznej i prostej samoobrony, wody w Akrobatyce Sportowej i Skokach
dostosowanej zarówno do ludzi silnych na Ścieżce, które odbędą się w halembfizycznie jak i nieco mniej sprawnych. skiej hali MOSiR-u w godz. 10-16.
Techniki w dużej mierze składają się
z atemi (ataków na punkty witalne), Sportowy Rozkład Jazdy
resztę stanowią rzuty, dźwignie, dusze4 czerwca, godz. 17.00,
nia i techniki kobudō. Duży nacisk kłaUrania Ruda Śląska – Naprzód Syrynia
dzie się na inwencję własną ćwiczącego
5 czerwca, godz. 9.00 – 20.00,
poprzez opracowanie specjalnego zestaboisko GKS Grunwald – I Mistrzostwa
wu ćwiczeń. W programie uwzględnia Rudy Śląskiej 10-latków w piłce nożnej
się perfekcyjną znajomość kilku technik
o puchar prezydenta miasta
5 czerwca, godz. 9.00 – 15.00,
obrony i ataku oraz odpowiednich komtor
przy
ul.
Kolberga – eliminacje Mistrzostw
binacji, a także zastosowanie ich w realPolski Modelarstwa Samochodowego
nej walce.

www.wiadomoscirudzkie.pl

SPORT | 1.06.2016

23

Piłka nożna – III liga

Nareszcie zwycięstwo
Grunwald Ruda Śląska 6:1 (4:0) Podbeskidzie II

Piłka nożna – liga okręgowa

Urania coraz wyżej...

Po dwóch remisach dość nietypowo, bo w
późne środowe (25.05.) popołudnie przyszło
Grunwald wygrał spotkanie ligowe
Uranii mierzyć się z czwartą w tabeli Polonią
i zrobił to w naprawdę dobrym stylu. RuMarklowice. Zespoły przed meczem dzieliły
dzianie pokonali rezerwy Podbeskidzia aż
zaledwie trzy punkty. Stawka była więc po6:1. Pierwsza bramka padła już w 4. minudwójna.
cie. Chwastek z 16 metrów trafił w poZnacznie lepiej w to spotkanie weszła koprzeczkę, a dobitka Fredyka wpadła do
chłowicka Urania, która już w czwartej minusiatki. Dziesięć minut później
Grunwald: Sitko – Nowicki,
cie meczu objęła prowadzenie. Konkretnie
to Dreszer nie dał szans bramMaciongowski (kpt), Cymański,
uczynił to Kot, który uderzył potężnie po dłukarzowi i było 2:0. Przed przeKiepura – Fredyk, Kowalski, Chwastek,
gim rogu. Mimo tak szybko zdobytego gola,
rwą padły jeszcze dwa gole.
Stanisławski – Dreszer, Poloczek.
goście nie dawali za wygraną i również konNajpierw Chwastek świetnym
Rezerwa: Aruczan, Cichecki, Jagodziński,
zagraniem uruchomił StaniRudzianie dali z siebie wszystko. struowali akcje, czego najlepszym dowodem
Ochnio, Sikora, Zdebel. Trenerzy:
była 14. minuta, w której to interwencja nasławskiego, który wszedł w poGawenda i Wawoczny.
le karne i posłał piłkę lobem
szych obrońców doprowadziła w ostatniej
nad wychodzącym bramkażył lot piłki i ta trafiła do siatki. Strzelaninę Goście zdołali odpowiedzieć na to jedną chwili do wyłuskania piłki spod nóg rywala.
rzem, a w doliczonym czasie meczu, po w drugiej połowie rozpoczął świetny gol bramką i było 5:1. W 63. minucie padł Urania przetrzymywała poczynania rywala
dograniu w pole karne Poloczek przedłu- Poloczka, który uderzył zza pola karnego. ostatni gol, a jego autorem był Chwastek. i dalej robiła swoje, co w 20. minucie gry
przełożyło się na drugie trafienie – po prostoOGŁOSZENIE
padłym podaniu Mzyk strzelił po długim rogu
i na tablicy zrobiło się 2:0. W 40. minucie gry
goście zdobyli bramkę kontaktową, konkretnie uczynił to Miczek, który wykorzystał

Piłka ręczna

Oldbojki
mistrzyniami

Oto zwycięska drużyna.
Drużyna kobiet-oldbojek Zgody Ruda
Śląska podczas mistrzostw Polski masters zajęła pierwsze miejsce, tym samym zostając mistrzyniami Polski.
W finale zmierzyły się drużyny Skry
Warszawa i Zgody Ruda Śląska. Tutaj
też emocji nie brakowało. Najpierw prowadziły warszawianki, potem bielszowiczanki, które lepiej rozegrały końcówkę,
dzięki czemu na koniec odtańczyły „taniec radości”. Zgoda wygrała w finale
z Warszawą, trzecie było Zagłębie Lubin, a czwarty zespół to Jelfa Jelenia Góra.
Mistrzynie zagrały w składzie: Justyna Bywalec, Agata Matczuk, Iwona Derlatka, Stella Kubiczek, Sabina Pyka, Joanna Bogusz, Marta Grząslewicz, Ilona
Paluch, Wioletta Krych, Agnieszka Krawiec oraz Anna Rajwa. Najlepszą bramkarką turnieju mistrzostw Polski masters
została nasza zawodniczka – Agata Matczuk. Z kolei drużyna męska Pogoń Zabrze zajęła 7. miejsce. Był to ich debiutancki turniej na takiej imprezie.

Kolumny sportowe
zredagował Robert Połzoń

kontrę. Wtedy wszedł między naszych obrońców i wykorzystał sytuację sam na sam, strzelając tuż przy słupku. Rozstrzygnięcia kres
przyszedł w 66. minucie, gdy z rzutu wolnego
uderzył potężnie Zalewski. Piłka odbiła się od
poprzeczki, a przy słupku wbił ją Kot. Bramka ta w zasadzie odebrała już rywalom chęć
walki, a Urania grała spokojnie, by dowieźć
zaliczkę do końca. Podsumowując, spotkanie
rozegrane bardzo przytomnie i konsekwentnie przełożyło się na kolejne zwycięstwo
z wyżej notowaną drużyną. Parę dni później,
bo już w sobotę (28.05.) Urania wygrała 0:2
kolejny mecz. Było to niezwykle ważne zwycięstwo, bo nad Jastrzębiem Bielszowice. Ten
sam Jastrząb wcześniej poległ 2:1 z Naprzód
Syryniną.
W środę swój mecz wygrał również zespół
Wawelu Wirek. Po golach Pyca i Luxa pokonał on Naprzód Czyżowice. Z kolei w meczu
sobotnim zawodnicy z Wawelu Wirek zdobyli jedynie punkt z Polonią Łaziska Rybnickie.

w skrócie
Tabela III ligi
1. Odra Opole
2. BKS Stal Bielsko-Biała
3. Rekord Bielsko-Biała
4. Górnik II Zabrze
5. Skra Częstochowa
6. Pniówek
7. GKS 1962 Jastrzębie
8. Ruch Zdzieszowice
9. LKS Bełk
10. Szombierki Bytom
11. Ruch II Chorzów
12. Podbeskidzie II B-B
13. Piast II Gliwice
14. LKS Czaniec
15. Grunwald Ruda Śląska
16. LZS Piotrówka

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

66
59
59
48
48
47
46
45
40
37
37
29
28
23
15
13

Slavia z porażką i zwycięstwem

W środę (25.05.) rudzianie doznali
smaku porażki przegrywając 2:3 z Polonią Poraj. Bramki dla rudzian zdobyli Maciejewski i Met. W sobotę
(28.05.) udało odnieść się zwycięstwo. Bohaterem tego meczu był Zalewski, który zdobył dwie bramki i dał
zwycięstwo nad MKS Myszków.

Silesian Football Night

Turniej Silesian Football Night zorganizował Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. W imprezie wzięło udział 12 zespołów.
Najpierw rywalizowano w grupach,
a stawką był awans do fazy pucharowej. Zawodnicy zgodnie podkreślali,
że udział w nim traktują jako dobrą
zabawę, jednak nikt nie wychodził na
boisko, żeby przegrać. Walka trwała
od pierwszej do ostatniej minuty, nikt
nie odstawiał nogi, a mecze były bardzo zacięte. W wielkim finale ekipa
ZZG Bielszowice pokonała 3:0 zespół
Matik.
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